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Oficiul Avocatului poporului (Ombudsmanu-
lui) este o instituţie de stat independentă, dispu-
ne de buget propriu, care face parte  din bugetul 
de stat.

Oficiul este subordonat Avocatului Poporului şi 
acordă asistenţă organizatorică, juridică, informa-
ţională şi tehnică Avocatului Poporului  în vederea 
exercitării de către acesta a atribuţiilor sale. 

Sediul central al Oficiului se află în municipiul 
Chişinău.

Oficiul are 4 reprezentanţe amplasate în Bălţi, 
Cahul, Comrat şi localitatea Varniţa raionul Anenii 
Noi.

Atribuțiile Avocatului poporulului:
•	 Examinarea cererilor cu privire la încălcarea 

drepturilor omului;   
•	 Perfecționarea legislației în domeniul drep-

turilor omului; 
•	 Prezintă recomandări de ratificare şi aderare 

la instrumentele internaționale în domeniul 
drepturilor omului; 

•	 Sesizarea Curții Constituționale; 
•	 Soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor  

între autorități şi persoane fizice;
•	 Reprezentarea persoanelor fizice sau grupu-

rilor de persoane fizice în faţa autorităţilor 
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publice şi instanţelor de judecată în cazurile 
complexe ce ţin de drepturile şi libertăţile 
omului sau în cazurile de interes public;  

•	 Promovarea drepturilor şi libertăților omu-
lui în societate. 

Persoanele cu dizabilităţi reprezintă o cate-
gorie de persoane dezavantajate, compara-
tiv cu alte categorii de populaţie.

În cadrul activităţii sale, Avocatul poporului:
-  examinează petiţiile parvenite de la persoa-

nele cu dizabilităţi;
-  monitorizează gradul de respectare a drep-

turilor persoanelor cu dizabilităţi în diferite 
domenii;

-  înaintează instituţiilor de resort propuneri 
în scopul înlăturării neregulilor depistate;

-  avansează propuneri de perfecţionare a le-
gislaţiei în domeniul protecţiei persoanelor 
cu dizabilităţi;

-  elaborează studii de evaluare şi înaintează 
recomandări organelor de resort;

-  desfăşoară activităţi de sensibilizare a so-
cietăţii privind problemele persoanelor cu 
dizabilităţi.

CAdrul leGAl priViNd prOteCȚiA 
perSOANelOr Cu diZABilitĂŢi

Standarde internaţionale, regionale şi naţionale  
privind  protecţia drepturilor persoanelor cu diza-
bilităţi.
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Actele  internaționale  (ONu):
  Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 

(1948);
  Pactul Internaţonal cu privire la Drepturile 

Civile şi Politice (1966);
  Pactul Internaţional cu privire la Drepturile 

Economice, Sociale şi Culturale (1966);
  Declaraţia privind Drepturile Persoanelor cu 

Retard Mintal (1971);
  Declaraţia privind Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilităţi (1975);
  Declaraţia privind drepturile persoanelor cu 

deficienţe de auz şi de vedere 1979);
  Convenţia privind Drepturile Copilului (1989);
  Regulile Standard privind Egalizarea Şanse-

lor pentru Persoanele cu Dizabilităţi (1983);
  Convenţia ONU privind Drepturile Persoa-

nelor cu Dizabilităţi (2006).

Convenţia privind drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi, adoptată de Adunarea Generală a 
ONU pe 13 decembrie 2006, oferă un nivel de pro-
tecţie fără precedent şi stabileşte standarde uni-
versale minime de acţiune, măsuri concrete care 
ar asigura incluziunea persoanelor cu dizabilităţi 
în toate domeniile de activitate; stabileşte două 
mecanisme de implementare:

•	 Comitetul pentru drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi, în vederea monitorizării im-
plementării Convenţiei  

•	 Conferinţa Statelor-Membre pentru  dis-
cutarea problemelor privind aplicarea Con-
venţiei în practică; 

Convenția prevede crearea unor structuri na-
ţionale independente responsabile pentru im-
plementare şi monitorizare etc. Acest document 
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privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi re-
prezintă primul instrument juridic obligatoriu care 
vizează direct drepturile şi libertăţile persoanelor 
cu dizabilităţi.

Actele Consiliului europei:
 Convenţia Europeană pentru Apărarea 

Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Funda-
mentale (1950);

  Carta Socială Europeană (1961) şi Carta So-
cială Europeană Revizuită (1996);

  Recomandarea (818) privind Situaţia Per-
soanei Bolnave Mintal (1977);

 Recomandarea (1185) privind Strategiile 
de Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilităţi 
(1992);

  Recomandările Nr.R(92) privind o Strategie 
Coerentă pentru Reabilitarea Persoanelor 
cu Dizabilităţi (1992).

Republica Moldova a semnat Convenţia 
privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi 
la 30 martie 2007 şi a ratificat-o prin Legea  
nr. 166 din 09.07.2010.

Standarde naţionale:

Protecţia persoanelor cu dizabilităţi în Repu-
blica Moldova este reglementată de Constituţia 
Republicii Moldova.

Constituţia republicii Moldova 

prin articolul 51 garantează expres protecţia 
persoanelor cu dizabilităţi, care ,,beneficiază de o 
protecţie specială din partea întregii societăţi. Statul 
asigură pentru ele condiţii normale de tratament, re-
adaptare, învăţămînt, instruire şi integrare socială’’; 
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prin articolul 47 stipulează că ,,statul este 
obligat să ia măsuri pentru ca oricare om să aibă 
un nivel de trai decent care să-i asigure sănătate şi 
bunăstare lui şi familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbră-
cămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi 
serviciile sociale. Cetăţenii au dreptul la asigurare în 
caz de invaliditate … în urma unor împrejurări inde-
pendente de voinţa lor.’’

protecţia drepturilor persoanelor cu dizabi-
lităţi este prevăzută de un număr impunător 
de legi şi acte normative, care prevăd respec-
tarea drepturilor omului, stabilesc şi dezvoltă 
sistemul de protecţie socială, garantează şi asi-
gură protecţia persoanelor aflate în dificultate:

•  Legea privind incluziunea socială a persoa-
nelor cu dizabilităţi, nr. 60 din 30.03.2012;

•  Legea privind protecţia socială a cetăţe-
nilor care au avut de suferit de pe urma 
catastrofei  de la   Cernobîl, nr. 909-XII din 
30.01.1992;

•  Legea privind pensiile de asigurări sociale 
de stat, nr. 156-XIV din 14.10.1998;

•  Legea privind asigurarea cu pensii a milita-
rilor şi a persoanelor din corpul de comandă 
şi din trupele organelor afacerilor interne, 
nr. 1544 din 23.06.1993;

•  Legea privind alocaţiile sociale de stat pen-
tru unele categorii de cetăţeni, nr. 499-XIV 
din14.07. 1999;

•  Legea cu privire la protecţia socială su-
plimentară a unor categorii de populaţie,        
nr. 121-XV din 03.05.2001;

•  Legea privind cantinele de ajutor social, 
nr.81-XY din 28.02.2003 şi Regulamentul-
tip cu privire la funcţionarea cantinelor de 
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ajutor social, Hotărîrea Guvernului nr. 1246 
din 16.10 2003;

•	 Legea asistenţei sociale, nr. 547-XY din 
25.12. 2003;

•	 Legea privind indemnizaţiile pentru incapa-
citate temporară de muncă şi alte prestaţii 
de asigurări sociale, nr. 289 din 22.07.2004;

•	 Legea cu privire la ajutorul social, nr. 133-
XVI din 13.06.08;

•	 Codul muncii adoptat prin Legea nr.154-XV 
din 28.03.2003; 

•	 Legea Fondului republican şi a fonduri-
lor locale de susţinere socială a populaţiei 
nr.827-XIV din  18.02.2000; 

•	 Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16.10.2008  
pentru aprobarea Regulamentului cu privire 
la modul de stabilire şi plată a ajutorului so-
cial; 

•	 Hotărîrea Guvernului nr. 65 din  23.01.2013 
cu privire la determinarea dizabilităţii şi ca-
pacităţii de muncă; 

•	 Hotărîrea Guvernului nr. 1268  din  21.11. 
2007 cu privire la compensarea cheltuielilor 
de deservire cu transport a persoanelor cu 
dizabilităţi ale aparatului locomotor;  

•	 Hotărîrea Guvernului nr.711 din 09.08.2010 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind organizarea şi funcţionarea Servi-
ciului social “Locuinţă protejată” şi a Stan-
dardelor minime de calitate;

•	 Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 08.10.2010 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind organizarea şi funcţionarea serviciu-
lui social “Casă comunitară” şi a standardelor 
minime de calitate;
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•	 Hotărîrea Guvernului nr.722 din 22 septem-
brie 2011 privind aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind organizarea şi funcţiona-
rea Serviciului social “Echipă mobilă”;

•	 Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 26.07.2011 
pentru aprobarea Regulamentului cu privi-
re la modul de asigurare a unor categorii de 
cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice;

•	 Hotărîrea Guvernului nr.314 din 23.05.2012 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind organizarea şi funcţionarea Servi-
ciului social “Asistenţă personală” şi a Stan-
dardelor minime de calitate;

•	 Hotărîrea Guvernului nr.413 din 14.06.2012 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind organizarea şi funcţionarea Servi-
ciului social “Respiro” şi a Standardelor mi-
nime de calitate;

•	 Hotărîrea Guvernului nr. 75 din 03.02.2014 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind organizarea şi funcţionarea Ser-
viciului social “Plasament familial pentru 
adulţi” şi a Standardelor minime de calitate;
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•	 Hotărîrea Guvernului nr.760 din 17.09.2014 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
cu privire la organizarea şi funcţionarea 
Serviciului de asistenţă parentală profesio-
nistă şi a standardelor minime de calitate;

•	 Hotărîrea Guvernului nr. 333 din 14.05.2014 
pentru aprobarea Regulamentului privind 
prestarea serviciilor de comunicare prin  
utilizarea limbajului mimico-gestual/lim-
bajului semnelor cu ajutorul interpretului.

CAdrul iNStituŢiONAl Cu priVire 
lA iNCluZiuNeA perSOANelOr 

Cu diZABilitĂŢi

Din cadrul instituţional al protecţiei sociale a 
persoanelor cu dizabilităţi fac parte instituţii de 
nivel central, teritorial şi local.

la nivel central activează: 
Consiliul naţional pentru drepturile persoa-

nelor cu dizabilităţi - organul colegial consulta-
tiv, care  monitorizează  implementarea şi promo-
varea politicii de stat în domeniu

Ministerul Muncii, protecţiei Sociale şi Fa-
miliei (MMpSF) - autoritatea care elaborează po-
litici de protecţie socială, evaluează funcţionarea 
sistemului de protecţie socială, exercită controlul 
asupra realizării lor, contribuie la dezvoltarea sis-
temului de servicii sociale, promovează variantele 
de alternativă ale instituţionalizării etc.;

Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS)
instituţie publică autonomă de interes naţional, 

ce administrează şi gestionează sistemul public de 
asigurări sociale; ține evidenţa persoanelor cu diza-
bilităţi beneficiari  de prestaţii de asigurări sociale;
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Consiliul Naţional pentru determinarea 
dizabilităţii  şi Capacităţii de Muncă - instituţie 
de stat, subordonată Ministerului Muncii, Protec-
ţiei Sociale şi Familiei, abilitată cu funcţii plenipo-
tenţiare în domeniul determinării dizabilităţii şi 
capacităţii de muncă. 

la nivel teritorial activează: direcţiile raiona-
le/municipale de asistenţă socială şi protecţie a 
familiei; casele teritoriale de asigurări sociale; con-
siliile teritoriale pentru determinarea dizabilității 
şi capacității de muncă, care realizează politica de 
asistenţă şi asigurare socială şi asigură aplicarea 
legislaţiei la nivel teritorial.

la nivel local activează: primăriile locale; or-
ganizaţiile nonguvernamentale. Acţiunile de asis-
tenţă socială se realizează de asistenţii sociali şi 
lucrătorii sociali.

Respectarea prevederilor Convenţiei ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
de către autorităţile publice centrale şi locale, 
de către instituţii şi întreprinderi indiferent de 
tipul de proprietate, de către asociaţiile obşteşti 
şi persoanele cu funcţii de răspundere de toate 
nivelele este monitorizată de societatea civilă şi 
de Avocatul Poporului (Ombudsman).

drepturile perSOANei Cu diZABilitĂŢi

Toţi membrii societăţii, inclusiv persoanele cu 
dizabilităţi, se bucură de aceleaşi drepturi, care in-
clud drepturile civile, politice, sociale, economice 
şi culturale, printre care:

•	 dreptul la viaţă, libertate şi securitatea per-
soanei, respectul integrităţii fizice şi mentale;

•	 dreptul la nivel adecvat de viaţă;
•	 egalitatea în faţa legii fără discriminare;
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•	 protecţia împotriva torturii, exploatării, vio-
lenţei şi abuzului;

•	 dreptul de a trăi în comunitate şi de a partici-
pa la viaţa politică, publică, culturală;

•	 libertatea de exprimare şi opinie; 
•	 accesul la informație;
•	 dreptul la educaţie, sănătate, muncă;
•	 dreptul la asistenţă socială prin intermediul 

diferitor alocaţii şi servicii sociale.

perSOANA Cu diZABilitĂŢi Are dreptul lA:

•	 Pensie de  dizabilitate;
•	 Asistenţă şi protecţie socială;
•	 Alocaţii sociale de stat 
•	 Ajutor social;
•	 Ajutor pentru perioada rece a anului;
•	 Asistenţă medicală gratuită în instituţiile 

medicale de stat;
•	 Reabilitare medicală, profesională şi soci-

ală în centrele specializate de reabilitare 
complexă, secţiile centrelor de sănătate şi 
staţionare de tratament de întremare în in-
stituţiile curativ-profilactice; 

•	 Îngrijire permanentă în case-internat, case 
de locuit speciale cu un complex de servicii 
de reabilitare şi servicii sociale pensionate; 
centre de deservire socială; 

•	 Servicii de deservire socială la domiciliu; 
•	 Asigurare gratuită sau în condiţii avantajoa-

se cu mijloace ajutătoare tehnice, fonoam-
plificatoare şi semnalizatoare, dispozitive şi 
aparate individuale;

•	 Studii medii generale, medii de specialitate 
şi superioare în instituţiile de învăţămînt de 
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tip general şi special; asigurare cu bursă, in-
diferent dacă primeşte pensie sau alocaţii;

•	 Instruire, pregătire profesională şi ridicarea 
nivelului profesional în diferite forme: învă-
ţămînt la zi, cu frecvenţă redusă, individual,în 
grupe, clase speciale, la domiciliu;

•	 Acces gratuit sau în condiţii avantajoase la 
obiectivele culturale, turistice şi la comple-
xele sportive;

•	 Muncă care să corespundă normelor de 
protecţie a muncii în întreprinderi, instituţii 
şi organizaţii cu condiţii obişnuite de mun-
că, în secţii şi sectoare specializate, practi-
carea muncii la domiciliu;

•	 Durată redusă a timpului de muncă. 
•	 De participare în toate domeniile vieţii fără 

discriminare, inclusiv la elaborarea politi-
cilor care vizează drepturile şi interesele 
acestora.

Dreptul la protecţie socială presupune obligaţia 
statului de a întreprinde măsuri adecvate pentru 
a oferi fiecărei persoane un nivel de trai decent, 
prin acordarea de pensii şi ajutor în caz de boală, 
invaliditate, şomaj, alte cazuri de pierdere a 
mijloacelor de existenţă. În contextul dat, statul 
promovează politici ociale ajustate la condiţiile 
existente conform standardelor europene din 
domeniu.
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OrGANiZAreA Şi FuNCŢiONAreA 
SiSteMului de ASiSteNŢĂ SOCiAlĂ

deterMiNAreA diZABilitĂȚii 

Dizabilitatea persoanei este determinată de 
Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabili-
tăţii şi Capacităţii de Muncă ținînd cont de actorii 
medicali, psihopedagogici, habituali, profesionali, 
precum şi de alţi factori sociali. 

Drept criterii de bază pentru determinarea diza-
bilităţii servesc capacitatea: 

•	 de a studia şi de a se instrui; 
•	 intelectuală şi comportamentul; 
•	 de autoservire şi de autoîngrijire; 
•	 de comunicare (vederea, auzul, vorbirea) şi 

de adaptare situaţională; 
•	 locomotorie şi dexteritatea; 
•	 de muncă păstrată şi capacitatea vitală a 

organismului; 
•	 de participare la viaţa socială şi profesiona-

lă – determinată de deficienţe fizice, min-
tale, intelectuale sau senzoriale de lungă 
durată. 

În funcție de gravitatea deficienţelor funcţiona-
le individuale provocate de afecţiuni, defecte, tra-
ume care conduc la limitări de activitate şi restricţii 
de participare exprimate în raport cu păstrarea ca-
pacităţii de muncă dizabilitatea este considerată:

	severă - capacitatea de muncă este păstra-
tă de 0-20%;

	accentuată- capacitatea de muncă este 
păstrată de 25-40%;

	medie - capacitatea de muncă este păstrată 
de 45-60%.
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 De asemenea, consiliile întocmesc programul 
individual de reabilitare  şi incluziune socială, 
care conțin recomandări generale privind activită-
ţile şi serviciile din domeniile medical, social, edu-
caţional şi profesional de care persoana are nevoie 
în procesul de incluziune socială.

Programul individual este executoriu pentru 
persoanele cu dizabilităţi, pentru organele de stat 
corespunzătoare, precum şi pentru întreprinderi, 
instituţii, organizaţii şi agenţi economici, indife-
rent de forma de proprietate.

Persoanelor care se adresează prima dată, diza-
bilitatea li se determină pe un termen de un an 
sau pe un termen de 6 luni. În cazuri severe, diza-
bilitatea se stabileşte pe doi ani, iar dacă dereglă-
rile funcţionale sînt ireversibile – fără termen de 
reexaminare.  

Reexpertizarea periodică se face în scopul ve-
rificării eficienţei tratamentului,a măsurilor de 
reabilitare medicală şi profesională, a serviciilor 
sociale, de orientare şi formare profesională, edu-
caţionale de care au beneficiat, precum şi pentru 
a identifica schimbările în semnele dizabilităţii şi 
capacităţii de muncă.

CAuZele diZABilitĂŢii:
	afecţiune generală - ca urmare a unei afec-

ţiuni, traume, defect organic; 
	afecţiune congenitală sau din copilărie – 

ca urmare a unei afecţiuni, 
	traume, defect organic care a avut loc pînă 

la împlinirea vîrstei de 18 ani;
	boală profesională -  ca urmare unei boli 

generate de influenţa sistematică a factori-
lor nocivi caracteristici profesiei şi de condi-
ţiile de muncă caracteristice unor ramuri de 
producţie;
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	accident de muncă - ca urmare a acţiunii 
factorilor care au produs accidentul în tim-
pul exercitării atribuţiilor de serviciu

	afecţiune legată de participarea la lichi-
darea avariei de la CAe Cernobîl sau la 
alte accidente atomice - persoanelor care 
au participat la lichidarea consecinţelor ca-
tastrofei de la CAE Cernobîl şi a urmărilor ei 
în zona de înstrăinare

	afecţiune legată de serviciul militar sau 
cel special - persoanelor care au îndeplinit 
serviciul militar sau special în organele apă-
rării naţionale, securităţii statului şi ordinii 
publice, trecute în rezervă.  

Persoanele care deţin grad de dizabilitate pot be-
neficia de pensie de dizabilitate, în cazul în care rea-
lizează un stagiu de cotizare raportat la vîrsta sa, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazul în care 
persoana nu întruneşte condiţiile pentru obţinerea 
dreptului la pensie, acestuia i se stabileşte dreptul la 
alocaţie socială de stat.  

Cuantumul mediu al pensiei de dizabilitate la 
01.04.2015 constituia 937,90 lei.



O f i c i u l  A v O c A t u l u i  P O P O r u l u i

- 16 -

preStAŢii Şi SerViCii de ASiSteNŢĂ 
SOCiAlĂ

perSOANele Cu diZABilitĂŢi BeNeFiCiAZĂ 
de urMĂtOArele preStAŢii BĂNeŞti: 

	alocaţii sociale de stat,
	alocaţii pentru îngrijire, 
	ajutor social, 
	ajutor pentru perioada rece a anului,
	alocaţii lunare de stat,
	compensaţii pentru transport,
	ajutor material din fondurile locale de 

susţinere socială a populaţiei.

Alocaţiile sociale de stat sînt prestaţii băneşti 
lunare sau de o singură dată, alocate persoanelor 
care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea 
dreptului la pensie de asigurări sociale.

Beneficiază de alocaţie  pentru persoane cu 
dizabilități:

•	 persoanele cu dizabilităţi severe, accentua-
te şi medii, inclusiv din copilărie;

•	 copiii cu dizabilităţi severe, accentuate şi 
medii - pînă la 18 ani. 

Cuantumul alocaţiei constituie un anumit 
procent din cuantumul pensiei minime indexate 
pentru: persoanele cu dizabilităţi severe, accen-
tuate şi medii, inclusiv:

•	 persoanelor cu dizabilităţi severe, accentua-
te şi medii – 30%;

•	 persoanelor cu dizabilităţi severe, accentua-
te şi medii din copilărie – 80%;

•	 copiilor cu dizabilităţi severe, accentuate şi 
medii cu vîrsta de pînă la 18 ani – 80%. 
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Beneficiază de alocaţie pentru îngrijire, 
însoţire şi supraveghere: 

•	 persoanele care îngrijesc, însoţesc şi supra-
veghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi 
severe în vîrstă de pînă la 18 ani;

•	 persoanele cu dizabilităţi severe din copilărie;
•	 persoanele cu dizabilităţi severe nevăzătoare.

Cuantumul alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi 
supraveghere constituie 75% din cuantumul pen-
siei minime indexate pentru limită de vîrstă.

Ajutor social reprezintă o plată bănească de 
susţinere a familiilor defavorizate.

Ajutorul pentru perioada rece a anului repre-
zintă plata lunară fixă, în bani, acordată familiei 
defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi no-
iembrie-decembrie

de dreptul la ajutor social şi /sau ajutor pen-
tru perioada rece a anului beneficiază familiile 
defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai 
acesteia se încadrează în cel puţin una dintre ur-
mătoarele situaţii:

•	 au atins vîrsta necesară pentru stabilirea 
pensiei; 

•	 sînt persoane încadrate în diferite grade de 
invaliditate; 

•	 sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritori-
ală pentru ocuparea forţei de muncă în a 
cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi care 
nu refuză un loc de muncă sau participarea 
la servicii de stimulare a ocupării forţei de 
muncă şi la lucrări publice oferite de agenţii; 

•	 se află în perioada dintre săptămîna a 30-a 
de sarcină şi săptămîna a 12-a după naşte-
re în cazul în care copilul se naşte mort sau 
moare în perioada concediului postnatal, 
ori îngrijeşte un copil pînă la vîrsta de 3 ani;
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•	 îngrijesc un membru/membri ai familiei în-
cadraţi în gradul I de invaliditate care nece-
sită îngrijire conform concluziei Consiliului 
de expertiză medicală a vitalităţii, îngrijesc 
un copil/copii invalizi din aceeaşi familie sau 
o persoană în vîrstă de peste 75 de ani din 
aceeaşi familie conform concluziei Consiliu-
lui medical consultativ;

Cererea pentru acordarea ajutorului social, 
însoţită de actele confirmative, se depune re-
prezentantului direcţiei/secţiei asistenţă soci-
ală şi protecţie a familiei din localitatea unde 
familia solicitantă îşi are reşedinţa curentă.  

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca di-
ferenţă între venitul lunar minim garantat al fami-
liei şi venitul global al acesteia.  

Începînd cu 1 aprilie 2015 venitul lunar minim 
garantat  constituie 765 lei.

Ajutorul pentru perioada rece se acordă fami-
liilor solicitante de ajutor social care au un venit 
global mediu lunar mai mare decît venitul lunar 
minim garantat şi mai mic decît nivelul venitului 
lunar minim garantat majorat de 1,6 ori, ce ceea ce 
constituie 1224 lei.

Compensaţia anuală pentru cheltuielile de 
deservire cu transport se acordă persoanelor cu 
dizabilități ale aparatului locomotor  şi reprezintă 
plata anuală în bani în mărime de 800 lei. 

Ajutorul material se acordă persoanelor so-
cialmente vulnerabile, în cazurile de îmbolnăvire 
gravă sau aflate în situaţii excepţionale, pe care nu 
le pot depăşi de sine stătător,  sub formă de bani 
sau în bunuri materiale. 

Pentru a obţine ajutorul material, persoanele 
respective se adresează către direcţia executivă 
a fondului de susţinere socială a populaţiei de la 
locul său de trai. 
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SerViCiile SOCiAle  

Persoanele cu dizabilităţi beneficiază de servicii 
sociale primare, specializate şi cu specializare înaltă.

 Asistentul social din cadrul primăriei şi echipa 
multidisciplinară în baza evaluării iniţiale şi/sau 
complexe a persoanei/familiei şi ținînd cont de 
recomandările din programul individual de reabi-
litare şi incluziune socială al acesteia îi stabileşte 
tipul serviciului social necesar. 

Structura teritorială de asistenţă socială pre-
stează următoarele servicii sociale: 

	serviciul de îngrijire socială la domiciliu 
este prestat de către lucrătorul social pentru 
persoanele cu dizabilităţi  lipsite de orice su-
port din partea copiilor,  familiei extinse sau 
altor persoane şi care au nevoie de ajutorul 
unei alte persoane;  

	serviciul de asistenţă personală este pre-
stat de către asistentul personal pentru per-
soanele cu dizabilităţi severe care necesită 
îngrijire, însoţire şi supraveghere perma-
nentă din partea unei alte persoane în pro-
cesul integrării lor în societate (în domeniile 
protecţiei sociale,muncii, asistenţei medica-
le, instructiv-educativ, informaţional, al ac-
cesului la infrastructură etc.).  

  
eSte iMpOrtANt SĂ CuNOŞti!

În relaţiile de muncă  beneficiază de:

	durată de muncă redusă de 30 de ore pe  
săptămînă, fără diminuarea drepturilor sala-
riale – persoanele cu dizabilităţi severe şi 
accentuate,

	ziua sau săptămînă de muncă parţială – sa-
lariatul care are copii cu dizabilități ori 
care îngrijeşte de un membru al familiei 
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bolnav. Retribuirea muncii este efectuată 
proporţional timpului lucrat sau în funcţie 
de volumul lucrului prestat;

	o zi liberă pe lună, suplimentar, în baza ce-
rerii scrise, cu menţinerea salariului mediu 
din contul angajatorului – unul din părinţi 
(tutore, curator), care educă un copil in-
valid;

	un concediu anual cu o durată de 40 de zile 
calendaristice – persoanele cu dizabilităţi 
severe, în cazul în care acestea nu benefi-
ciază de facilităţi mai mari,

	un concediu anual cu o durată de 32 de zile 
calendaristice – persoanele cu dizabilităţi 
accentuate

	concediu de odihnă anual suplimentar plă-
tit cu 4 zile calendaristice – nevăzătorii, 
unul dintre părinţii care au 2 şi mai mulţi 
copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un co-
pil invalid);

	dreptul preferenţial la menţinerea la lucru 
în cazul reducerii numărului sau a statelor 
de personal – salariaţii care întreţin două 
sau mai multe persoane şi/sau un invalid; 

Nu Se AdMite refuzul neîntemeiat al admi-
nistraţiei de a încheia un contract individual de 
muncă sau de avansare în serviciu, de concedie-
re, de transfer al persoanei cu dizabilităţi la altă 
muncă, fără acordul ei scris, din motive de diza-
bilitate; concedierea persoanei care frecventează 
cursuri de reabilitare medicală, profesională şi 
socială în instituţii respective, indiferent de terme-
nul aflării în aceste instituţii; aplicarea perioadei 
de probă în cazul încheierii contractului individu-
al de muncă cu persoanele cu dizabilități.  
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Ziua de 3 decembrie a fost declarată de 
Adunarea Generală a ONu (1992) 

Zi internaţională a persoanelor cu dizabilităţi

peNtru iNFOrMAŢii SupliMeNtAre 
puteŢi ApelA lA:

•  OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI 
mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării, 16,
tel: 022 23 48 00, tel/fax: 022 22 54 42,
e-mail: cpdom@mdl.net; 
avocat_copil@yahoo.com;
web: www.ombudsman.md

-  Serviciul  ”linia Fierbinte pe 
problemele torturii’’

 tel.: 0 8001 2222;

-  Serviciul  ”linia Fierbinte – telefonul 
Copilului’’ 

 tel.: 0 8001 1116;

-  Serviciul programe instructive, 
 relaţii cu publicul
 tel.: 60002656;
 e-mail: n.visanu@inst.ombudsman.md,   

•  MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI 
SOCiAle Şi FAMiliei,

  Mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 1; 
tel.: 022 73 75 72, 28 07 92; 

 web: www.mpsfc.gov.md;

•  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI 
SOCiAle,

 mun. Chişinău, str. Gheorghe tudor, 3, 
tel.: 022 72 62 09;

•  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII,
 mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 1, 
 tel.: 022 73 75 72.
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Motivul adresării Instituția Contacte

Asistență medicală
(medicamente 
compensate, 
spitalizare, 
medicul de familie 
etc.)

MiNiStErul 
SĂNĂTĂŢII

Telefonul verde:
 0 800 71010,
 apel gratuit

Dreptul la muncă INSPECŢIA 
MuNcii

mun.Chişinău
str. Miron Costin,17/2, 
of. 411, 
Tel. anticamera: 
0 (22) 49-94-00

Acordarea 
ajutorului material 
persoanelor social-
vulnerabile

fONDul  
rEPuBlicAN 
DE SUSŢINERE 
SOCIALĂ A 
POPULAŢIEI

mun.Chişinău
str. Vasile Alecsandri,
nr.1, et.VI
Tel.: 0 (22)28-61-92 

Pensie, facilități,in
demnizații,compe
nsații nominative 
etc.

cASA 
NAŢIONALĂ 
DE ASIGURĂRI 
SOciAlE
(CNAS)

Oficiul central  
anticamera  
0 (22)72-57-97,
Linia fierbinte: 
0(22)28-61-15
www.cnas.md

Asistență socială, 
alte probleme

MiNiStErul 
MUNCII, 
PROTECŢIEI 
SOCIALE ŞI 
fAMiliEi

Mun.Chişinău
str. Vasile Alecsandri, 
nr. 1
Tel.: 0 (22)73-75-72; 
28-07-92, 
www.mpsfc.gov.md 

La nivel local (sat/comună), vă puteți adresa la primărie sau 
la direcția asistență socială.

La nivel teritorial, vă puteţi adresa la direcţiile municipale 
de asistenţă socială şi la secţiile raionale de asistenţă socială 
şi protecţie a familiei, constituite de consiliile raionale 
(municipale).
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Cîteva noțiuni din Convenţia ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi:

“Design universal” este designul produselor, 
mediilor, programelor şi serviciilor pentru a fi 
utilizate de către toţi cetăţenii, în cea mai mare 
măsură posibilă, fără a fi necesară readaptarea 
sau design-ul specializat. „Designul universal” 
nu exclude mijloacele tehnice de asistenţă pen-
tru anumite grupuri de persoane cu dizabilităţi, 
atunci când acestea sînt necesare.

“Discriminare din cauza dizabilității” înseamnă 
orice deosebire, excludere sau restricţie făcu-
tă din cauza dizabilităţii care are ca scopul sau 
efectul de a împiedica sau anula  recunoaşterea 
sau exercitarea, în egală măsură cu alţi cetăţeni, 
a omului şi libertăţilor fundamentale ale dreptu-
rilor cu privire la activitatea politică, economică, 
socială, culturală, civilă sau oricare altă activita-
te. Include toate formele de discriminare, inclu-
siv refuzul unei acomodări rezonabile.

“Acomodare rezonabilă” este modificarea sau 
ajustarea necesară şi corespunzătoare, fără a 
impune o povară exagerată, atunci când acestea 
sunt necesare pentru a garanta, persoanelor cu 
dizabilităţi, beneficierea de drepturile şi libertă-
ţile fundamentale ale omului şi exercitarea aces-
tora, în egală măsură cu alţi cetăţeni.

La realizarea publicației au contribuit:
Svetlana Rusu, Oficiul Avocatului Poporului

Ina Galan, Oficiul Avocatului Poporului
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OFiCiul AVOCAtului pOpOrului 
mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării, 16,
tel: 022 23 48 00, tel/fax: 022 22 54 42,
e-mail: cpdom@mdl.net; 
avocat_copil@yahoo.com;
web: www.ombudsman.md


