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INTRODUCERE 

 

Încă din cele mai vechi timpuri a existat tendinţa de a îmbunătăţi calitatea vieţii atît 

în rîndul celor mai înstăriţi cît şi a celor nevoiaşi. 

De pretutindeni s-a considerat că nivelul de trai a unei societăţi poate fi stabilit 

analizînd calitatea vieţii păturii social vulnerabile. Anume această categorie a populaţiei 

reflectă situaţia reală a unui stat.  

DEX-ul
1
 defineşte nivelul de trai drept gradul de satisfacere a nevoilor materiale și 

spirituale ale populației unei țări, ale unor clase sau ale unei persoane în condiții istorice 

date. Or nivelul de trai (sau ~ ul vieții) reprezintă măsură în care sunt satisfăcute necesitățile 

materiale și spirituale ale populației unei țări, într-o anumită perioadă de timp; grad al 

bunăstării a acestora.  

Anume situaţia social-economică a unui stat denotă nivelul de trai al populaţiei. 

Actele internaţionale la care Republica Moldova face parte, cum ar fi: Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului (art.25), Pactul internaţional cu privire la drepturile 

economice, sociale şi culturale (art.11), Carta socială (art.4), precum şi Constituţia 

Republicii Moldova (art.47) stipulează că statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om 

să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui. 

De asemenea, Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
2
 

stipulează că: „Statele Părţi se angajează să asigure şi să promoveze exercitarea deplină a 

tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu 

dizabilităţi, fără nici un fel de discriminare pe criterii de dizabilitate.”. Astfel, Statele Părţi 

se obligă să asigure persoanelor cu dizabilităţi dreptul la abitaţie şi locuinţă, dreptul la 

ocrotirea sănătăţii,  dreptul la protecţie socială de stat etc.  

De altfel însuşi art.19, lit.b) şi lit.c) al Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi stabileşte: „ (b) Persoanele cu dizabilităţi au acces la o gamă de servicii la 

domiciliu, rezidenţiale şi alte servicii comunitare de suport, inclusiv la asistenţă personală 

necesară vieţii şi integrării în comunitate, ca şi pentru prevenirea izolării sau segregării de 

comunitate; 

(c) Serviciile şi facilităţile comunitare pentru populaţie în general sunt 

disponibile în aceeaşi măsură persoanelor cu dizabilităţi şi răspund nevoilor acestora.”. 

În privinţa copiilor aflaţi în situaţii dificile (cauzate de diferiţi factori, inclusiv 

dizabilitatea) Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului* din 20.11.1989
3
 

stipulează: „...Recunoscînd că în toate ţările lumii sunt copii care trăiesc în condiţii deosebit 

de dificile este necesar să se acorde  acestor copii o atenţie deosebită...”. 

Politica social-economică a statului din ultima perioadă atestă o evoluţie a situaţiei, 

însă din păcate, mai există anumite rezerve care urmează a fi revizuite şi diminuate prin 

toate mijloacele disponibile într-un stat de drept. 

Dat fiind faptul că persoanele cu dizabilităţi severe reprezintă una din cele mai 

defavorizate categorii a păturii social vulnerabile, statul trebuie să focuseze atenţia asupra 

nivelului de trai atît a acestora cît şi a familiilor în care vieţuiesc.  

                                                           
1
 www.dexonline.ro; 

2
 Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 166  din  09.07.2010 

Monitorul Oficial nr.126-128/428 din 23.07.2010; 
3
 Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului* din  20.11.1989, Publicată în ediţia oficială 

"Tratate internaţionale", 1998, volumul 1, pag.51, Adoptată de Adunarea  generală  a Naţiunilor Unite  la 20 

noiembrie 1989 la New York, în pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993, preambul; 



Luînd în considerare că politica de protecţie socială este îndreptată spre 

dezinstituţionalizare şi încadrare în familie a persoanelor cu dizabilităţi, statul urmează să 

elaboreze politici de protecţie socială eficiente întru susţinerea familiilor în care există 

persoane cu dizabilităţi severe. Acest lucru poate fi realizat inclusiv prin stabilirea nivelului 

minimului de existenţă a unei persoane cu dizabilităţi severe, cît şi a familiilor în care aceştia 

convieţuiesc.  

Studiul în cauză urmăreşte scopul de a evidenţia aspectele esenţiale pentru 

implementarea corespunzătoare a politicilor existente în domeniul protecţie socială a 

persoanelor cu dizabilităţi. 

 

Metodologia studiului 

În procesul elaborării studiului a fost folosită o metodologie complexă, în care au 

fost utilizate metoda comparativă, a observării, sondajului şi intervievării. 

Problema abordată pe parcursul cercetării a fost: nivelul de trai a familiilor în 

care există persoane cu dizabilităţi severe, ce necesită îngrijire din partea unei terţe persoane; 

impactul produs asupra întregii familii în care există o persoană cu dizabilităţi severe; 

dificultăţile cu care se confruntă instituţiile de protecţie socială cît a celor de ocrotire a 

sănătăţii şi impactul acestora asupra calităţii serviciilor prestate beneficiarilor. 

Scopul cercetării: analiza nivelului de trai a familiilor în care există persoane cu 

dizabilităţi severe ce necesită îngrijire din partea unei terţe persoane, precum şi evidenţa 

aspectelor esenţiale pentru implementarea corespunzătoare a politicilor existente în 

domeniul protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

Grupul ţintă care a fost intervievat a fost familiile (9) în care există persoane cu 

dizabilităţi severe ce necesită îngrijirea din partea unei terţe persoane.  

Criteriile după care au fost incluse persoanele intervievate în procesul de 

cercetare: 

- acoperirea teritorială – au fost incluse în cercetare instituţiile din toată republica; 

- acoperirea instituţională – în cadrul cercetării au fost implicate: Direcţiile/Secţiile de 

asistenţă socială şi protecţie a familiei,  ÎMSP Centrele Medicilor de Familie, 

Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Biroul Naţional de Statistică. 

 

Domeniile principale acoperite de studiu: 

 analiza cadrului legal în domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi şi în 

domeniul ocrotirii sănătăţii; 

 analiza eficienţei cadrului normativ existent în domeniul protecţiei sociale şi ocrotirii 

sănătăţii; 

 analiza sistemului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi severe şi a 

familiilor în care acestea convieţuiesc; 

 analiza sistemului de ocrotire a sănătăţii a persoanelor cu dizabilităţi severe; 

 analiza veniturilor/ cheltuielilor a unei persoane corelîndu – le cu 

veniturile/cheltuielile unei persoane cu dizabilităţi cît şi cu familia în care aceasta 

convieţuieşte. 

 

 

 

 

 

 



1. Dizabilitatea în Republica Moldova 

 

Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi defineşte 

„dizabilitatea” drept un concept în evoluţie ce rezultă din interacţiunea dintre persoanele cu 

deficienţe şi barierele de atitudine şi de mediu care împiedică participarea lor deplină şi 

efectivă în societate în condiţii de egalitate cu ceilalţi. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a formulat pentru noţiunea de „dizabilitate” 

următoarea definiţie: „Dizabilitatea este reprezentată de orice restricţie sau lipsă (rezultată în 

urma unei infirmităţi) a abilităţii de a îndeplini o activitate în maniera sau la nivelul 

considerate normale pentru o fiinţă umană.” 

În concepţia Clasificatorului internaţional al funcţionalităţii dizabilităţii şi sănătăţii
4
 

(în continuare CIF), dizabilitatea este un termen general pentru afectări, limitări de activitate 

sau restricţii de participare. 

Potrivit informaţiei prezentate de Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei
5
 la 

01.01.2013, în Republica Moldova au fost înregistraţi 183693 persoane cu dizabilităţi dintre 

care copii – 14753. Din numărul total de persoane cu dizabilităţi - 21071 constituie adulţi cu 

dizabilităţi severe, iar 6342 – copii cu dizabilităţi severe. 

Comparativ cu anul  2011, numărul persoanelor cu dizabilităţi a crescut cu 3878 

persoane (conform situaţiei de la 01.01.2012 la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări 

Sociale erau 179815 persoane cu dizabilităţi beneficiari de prestaţii sociale), iar numărul 

copiilor cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani a crescut cu 710 copii (în 2011 – 

14043copii).
6
 

La 23.01.2013 prin Hotărîrea Guvernului nr. 65 cu privire la determinarea 

dizabilităţii şi capacităţii de muncă, statul a aprobat o nouă modalitate de determinare a 

dizabilităţii şi capacităţii în muncă, care permite evaluarea dizabilităţii sub aspectul socio-

medical, ceea ce va permite facilitarea procesului de incluziune socială a acestei categorii de 

persoane. 

Dat fiind faptul că politica publică de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi 

este direcţionată spre excluderea oricărei forme de marginalizare a persoanelor cu 

dizabilităţi şi a adaptării mediului ambiant la necesităţile acesteia, au fost elaborate un şir de 

servicii sociale pentru cele mai vulnerabile categorii de persoane cu dizabilităţi, cum ar fi: 

„Echipa mobilă”, „Asistentul personal”, „Locuinţa protejată”, „Casa Comunitară”, 

„Respiro”.   

Serviciile sociale menţionate au o importanţă majoră în procesul de 

destituţionalizare, de încadrare în viaţa socială a persoanelor cu dizabilităţi şi de 

îmbunătăţire a nivelului de trai a familiilor acestora. Latura negativă constă în faptul că 

aceste servicii, din lipsa mijloacelor financiare, nu sunt implementate în deplina măsură în 

toate localităţile ţării.    

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii: CIF. © Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

2004, (ISBN: 92 4 154542 9)      (Clasificarea NLM: W 15); 
5
 http://mpsfc.gov.md/file/2013/rapoarte/Raport_implement_Strategie_%20FINAL_2012.pdf; 

6
 http://mpsfc.gov.md/file/2013/rapoarte/Raport_implement_Strategie_%20FINAL_2012.pdf, Raport privind 

protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi  şi implementarea pe parcursul anului 2012 a Planului de acţiuni  

al Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013), pag.2;  

http://mpsfc.gov.md/file/2013/rapoarte/Raport_implement_Strategie_%20FINAL_2012.pdf


 

2. Protecţia socială a familiilor în care există persoane cu dizabilităţi severe, ce 

necesită îngrijire permanentă din partea unei terţe persoane 

 

 

 

În conformitate cu Dicţionarul de sociologie, protecţia socială înseamnă „un 

ansamblu de politici, măsuri, instituţii, organisme care asigură sprijinul persoanelor şi 

grupurilor aflate în dificultate şi care nu pot să realizeze prin efort propriu condiţii normale, 

minime de viaţă”. Prin sistemul de  protecţie socială se caută posibilităţi de redistribuire a 

resurselor materiale şi umane ale colectivităţii către acele persoane şi grupuri aflate în 

dificultate în vederea eliminării decalajelor mari dintre acestea şi populaţia majoritară.
7
 

Protecţia socială se manifestă sub două forme de bază: asistenţa socială şi asigurarea 

socială. 

De măsurile de asigurare socială de stat (pensii, indemnizaţii) beneficiază persoanele 

care au contribuit la bugetul de asigurări sociale de stat.  

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a publicat
8

 că la 01.01.2013 

mărimea medie a pensiei de invaliditate constituia 828,40 lei/lunar
9
, pe cînd la 01.01.2012 

cuantumul acesteia constituia 717,67 lei/lunar. 

Din motiv că procentul de indexare a pensiei este mic (în 2010 - 4,3%, 2011 - 7,8%, 

2012 -9,6%), iar preţurile de consum sunt în continuă creştere (Indicele preţurilor de consum 

(IPC) în luna iunie 2013 faţă de luna iunie 2012 a constituit – 105,5 % (IPC în luna iunie 

2012 faţă de luna iunie 2011 a constituit– 103,7%)) cuantumul pensiei creşte nesemnificativ, 

fapt ce se răsfrînge negativ asupra nivelului de trai atît a beneficiarului cît şi asupra 

persoanei care o îngrijeşte.   

Legislaţia
10

 în vigoare defineşte „asistenţa socială” drept parte componentă a 

sistemului naţional de protecţie socială, în cadrul căruia statul şi societatea civilă se 

angajează să prevină, să limiteze sau să înlăture efectele temporare sau permanente ale unor 

evenimente considerate riscuri sociale, care pot genera marginalizarea ori excluderea socială 

a persoanelor şi a familiilor aflate în dificultate.  

Respectiv, asistenţa socială este acordată persoanelor care nu au posibilitatea să-şi 

asigure de sine stătător riscurile sociale şi necesită suport (atît bănesc cît şi prin servicii 

sociale) pentru a depăşi anumite situaţii de vulnerabilitate, de a deveni independenţi şi de a 

se încadra în viaţa socială. 

Din sursele publicate de Casa Naţională de Asigurări Sociale, la 01.07.2013 au fost 

înregistraţi 5896 de beneficiari de alocaţie de invaliditate, cuantumul mediu fiind de 110,05 

lei/lunar, şi 14335 de beneficiari de alocaţie pentru copii cu dizabilităţi, cu mărimea medie 

de 309,99 lei/lunar.  

Informaţia prezentată de către Direcţiile/Secţiile de asistenţă socială şi protecţie a 

familiei din republică denotă o evoluţie ascendentă a numărului de persoane cu dizabilităţi 

locomotorii
11

. Dacă în 2010 numărul acestora constituia circa 29 % din numărul total al 

persoanelor cu dizabilităţi, atunci în I trimestru 2013 numărul acestora s-a majorat pînă la 

33%.  

                                                           
7
 http://www.mmpsf.gov.md/file/rapoarte/Raport_dizabilitati_2007_md.pdf, pag 18; 

8
 http://mpsfc.gov.md/file/2013/rapoarte/Raport_implement_Strategie_%20FINAL_2012.pdf; 

9
 http://cnas.md/lib.php?l=ro&idc=244&nod=1&; 

10
 Legea nr. 547-XV din 25.12.2003 asistenţei sociale, M Of al R.M  nr.42-44/249 din 12.03.2004, art. 1;  

11
 vezi anexa nr.1 „Numărul persoanelor cu dizabilităţi severe”; 

http://www.mmpsf.gov.md/file/rapoarte/Raport_dizabilitati_2007_md.pdf
http://mpsfc.gov.md/file/2013/rapoarte/Raport_implement_Strategie_%20FINAL_2012.pdf
http://cnas.md/lib.php?l=ro&idc=244&nod=1&


  

 
 

   
sursa: Direcţiile /Secţiile de asistenţă socială şi protecţie a familiei, cu excepţia partea stîngă a Nistrului 

notă: dizabilitate mixtă –  mai multe tipuri de dizabilităţi la o persoană (ex: persoană în scaun rulant şi cu 

surdo-cecitate) 

 

 

În ceea ce priveşte serviciile sociale
12

, odată cu implementarea noii reforme în 

domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi o atenţie sporită a fost acordată 

persoanelor cu dizabilităţi care necesită îngrijire permanentă din partea unei terţe persoane şi 

care, de regulă, sunt marginalizate. Scopul de bază a noii politici constă în adaptarea 

mediului ambiant la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi, cît şi adaptarea acestora la viaţa 

socială prin cultivarea abilităţilor esenţiale de autodeservire, de socializare, de interacţionare 

cu mediul ambiant.   

Din motiv că actualmente Republica Moldova se află la etapa incipientă de 

incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi, un şir de probleme şi lacune rămîn a fi 

actuale.  

Conform informaţiei prezentate de către Direcţiile/Secţiile de asistenţă socială şi 

protecţie a familiei, printre problemele cu care cel mai des se confruntă asistenţii sociali în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu sunt: 

- colaborare insuficientă dintre instituţiile autorităţilor publice locale
13

; 

- posibilităţi limitate de acordare a serviciilor necesare persoanelor cu dizabilităţi 

mintale/psihice; 

                                                           
12

 vezi anexa nr. 2 „Tipul de servicii sociale oferite gratuit persoanelor cu dizabilităţi severe (gr. I de 

invaliditate)”; 
13

 scrisoarea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Ocniţa nr. 291 din 30.05.2013; 
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- lipsa posibilităţilor de a oferi persoanelor hipoacuzice aparate auditive gratuite 
14

; 

- lipsa Centrelor comunitare care ar facilita incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi severe
15

;  

-  insuficienţa mijloacelor financiare pentru susţinerea serviciilor sociale 

„Asistenţa personală
16

”, „Respiro”
17

, „Cantine sociale”
18

, „locuinţa protejată”
19

, 

„Casa comunitară” 
20

,  „centrele de zi pentru persoanele în vîrstă şi cu 

dizabilităţi”; 

- insuficienţa unităţilor de asistenţi personali
21

. 

Direcţiile/Secţiile de asistenţă socială şi protecţie a familiei reprezintă una din 

principalele pîrghii de susţinere a familiilor social vulnerabile.  

Întru desfăşurarea în deplină măsură a atribuţiilor de serviciu a asistenţilor sociali, 

precum şi perfecţionarea sistemului de protecţie socială a familiilor în care există persoane 

cu dizabilităţi severe înaintăm următoarele recomandări: 

 promovarea şi susţinerea (planificarea şi alocarea  mijloacelor financiare 

necesare) serviciilor sociale existente, cum ar fi: „Echipa mobilă”, „Asistenţa 

personală”, „Respiro” ş.a. în toate localităţile Republicii Moldova;  

 dezvoltarea în continuare a serviciilor sociale de susţinere a familiilor în care 

există persoane cu dizabilităţi severe (prin intermediul prestaţiilor sociale cît 

şi asistenţă socială); 

 examinarea oportunităţii de creare a unităţilor de psihologi în cadrul 

Direcţiilor/Secţiilor de asistenţă socială şi protecţie a familiei
22

; 

                                                           
14

 scrisoarea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Străşeni nr. 677 din 22.05.2013; Potrivit art.42, 

alin(13), art.51 al Legii nr. 60  din  30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, 

Monitorul Oficial nr.155-159/508 din 27.07.2012, statul se obligă să ofere persoanelor cu dizabilităţi severe 

mijloace ajutătoare tehnice gratuit sau la un preţ redus; 
15

 scrisoarea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Criuleni nr. 980 din 20.05.2013; 
16

 Serviciul asistenţă persoanlă – un serviciu special specializat pentru a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi 

adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: 

protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.), HG 

nr. nr. 314 din 23.05.2012, Monitorul Oficial nr.104-108/366 din 01.06.2012; 
17

 Serviciul social “Respiro” – serviciu specializat, care oferă asistenţă socială, suport, îngrijire şi supraveghere 

24 de ore persoanelor cu dizabilităţi severe, în cadrul unor centre specializate sau altor tipuri de servicii sociale, 

pentru ca familiile, rudele sau alte persoane care le îngrijesc să poată beneficia de un repaus de maximum 30 de 

zile pe an; HG nr. 413 din  14.06.2012, Monitorul Oficial nr.126-129/454 din 22.06.2012; 
18

 Cantinele de ajutor social sînt persoane juridice care prestează servicii gratuite persoanelor socialmente 

vulnerabile şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prezentei legi. Cantinele de ajutor social se înfiinţează de 

autorităţile administraţiei publice locale; Legea nr. 81-XV din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social, 

MO nr.67-69/283 din 11.04.2003; 
19

 Serviciul social “Locuinţă protejată” - un serviciu social specializat, ce are ca scop crearea condiţiilor pentru 

dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieţi autonome, pentru integrarea socială şi profesională în comunitate 

a persoanelor adulte cu dizabilităţi mintale; HG  nr. 711  din  09.08.2010, Monitorul Oficial nr.148-149/810 

din 17.08.2010; 
20

 Serviciul casa comunitară – serviciu social specializat destinat persoanelor cu dizabilităţi mintale, care 

necesită asigurarea continuă a condiţiilor minime de existenţă, protecţie, îngrijire şi asistenţă, pentru a se 

dezvolta şi include în comunitate; HG nr. 936 din 8 octombrie 2010, MO nr.202-205/1030 din 15.10.2010; 
21

 Prin decizia Consiliului Raional Drochia din 28.02.2013 a fost aprobată finanţarea serviciului social 

Asistenţă personală doar din luna iunie 2013 şi doar pentru 30 de unităţi de asistenţi personali, pe cînd solicitări 

au parvenit 109, respectiv DASPF nu acoperă nici jumătate din solicitări, iar în r-nul Soroca – 30 de locuri sunt 

preconizate, dar există încă 214 de solicitări. În alte raioane cum ar fi Ştefan Vodă, la moment, nu există nici 

un serviciu pentru persoanele cu dizabilităţi severe, implementarea serviciului asistenţă personală fiind 

planificat din 2014; 
22

 Dat fiind faptul că potrivit art.7 al Legii nr. 547-XV din 25.12.2003 asistenţei sociale, Monitorul Oficial al 

R.M. nr.42-44/249 din 12.03.2004: „...de asistenţă socială beneficiază persoanele şi familiile care, din cauza 

unor factori de natură economică, fizică, psihologică sau socială, nu au posibilitate prin propriile capacităţi şi 

competenţe să prevină şi să depăşească situaţiile de dificultate...”, o unitate de psiholog în cadrul 

Secţiilor/Direcţiilor de asistenţă socială şi protecţie a familiei este necesar, în special în cazurile dificile cînd 



 stabilirea unei colaborări eficiente între Direcţiile/Secţiile de asistenţă socială 

şi protecţie a familiei cu autorităţile publice locale de nivelul I şi nivelul II. 

 

3. Asigurarea asistenţei medicale persoanelor cu dizabilităţi severe 

Constituţia Republicii Moldova stipulează: « (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este 

garantat.  

(2) Minimul asigurării medicale oferit de stat este gratuit .» 
23

.  

Situaţia persoanelor cu dizabilităţi severe în aspectul ocrotirii sănătăţii, denotă un şir 

de probleme cu care se confruntă, care în mare măsură afectează calitatea serviciilor 

medicale de care acestea beneficiază. 

Potrivit art. 4, alin.(4) al Legii nr. 1585-XIII din 27.02.98 cu privire la asigurarea 

obligatorie de asistenţă medicală, printre categoriile de persoane care sunt asigurate de către 

Guvern se numără : persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii şi persoanele care 

îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă care necesită îngrijire şi/sau 

supraveghere permanentă din partea altei persoane. 

 Legislaţia
24

 în vigoare prevede, că : « Volumul asistenţei medicale, acordate în 

cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, se prevede în Programul unic al 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală, denumit în continuare Program unic, care este 

elaborat de Ministerul Sănătăţii şi aprobat de Guvern. ». 

 În temeiul pct.4, alin.(1) al Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.1387 din 10 decembrie 2007 : «Asistenţa şi 

serviciile medicale specificate în Programul unic se acordă tuturor persoanelor asigurate şi 

reprezintă un pachet universal de servicii, care ar satisface adecvat necesităţile populaţiei 

determinate de:  

...b) garantarea echităţii, accesului la servicii medicale esenţiale, sigure şi calitative, 

precum şi de asigurarea continuităţii asistenţei, cu accent pe grupurile defavorizate şi pe 

grupurile de risc;  

c) corespunderea cu gradul de utilizare a serviciilor medicale de către populaţia 

asigurată şi cu perspectivele de organizare a serviciilor eficace şi eficiente în raport cu 

costul, orientate spre prevenirea maladiilor şi afecţiunilor. ».  

De facto, într-o situaţie mai dificilă de restul populaţiei sunt persoanele cu dizabilităţi. 

Din cauza deficienţei pe care o au, acestea necesită mai frecvent asistenţă medicală, calitatea 

căreia, la rîndul său, este influenţată de : 

- insuficienţa mijloacelor financiare sau gestionarea ineficientă de către Instituţia 

medico-sanitară publică (IMSP), care, la rîndul, său afectează nivelul de dotare a 

instituţiei medicale cu cele necesare ; 

- insuficienţa cadrelor medicale ; 

- micşorarea numărului de medicamente compensate pentru persoanele cu 

dizabilităţi severe sau insuficienţa acestora.  

 

                                                                                                                                                                                   
este necesară nu doar o consiliere psihologică dar şi oferirea unei terapii psihologice de lungă durată pentru 

diminuarea sau înlăturarea riscului ivit; 
23

 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94 //Monitorul Oficial 1, 12.08.1994, art. 36 ; 
24

 Legea nr. 1585-XIII din 27.02.98 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, MO al RM nr.38-

39/280 din 30.04.1998, art. 2 ; 



Din informaţia prezentată de către Centrele Medicilor de Familie
25

, de altfel ca şi 

Direcţiile de asistenţă socială şi protecţie a familiei, din numărul total de persoane cu 

dizabilităţi predomină persoanele cu dizabilităţi locomotorii.  

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
sursa: CMF (selectiv) 
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 vezi anexa nr.3 „Numărul persoanelor cu dizabilităţi severe”; 
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notă: dizabilitate mixtă –  mai multe tipuri de dizabilităţi la o persoană (ex: persoană în scaun rulant şi cu 

surdo-cecitate) 

 

Urmează de menţionat faptul că Centrele Medicilor de Familie, la solicitarea 

Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova privind numărul persoanelor cu 

dizabilităţi, care au nevoie de asistenţă medicală la domiciliu, s-au confruntat cu o dilemă, 

deoarece nu deţin o bază de date sistematizată.  

Situaţia în cauză se răsfrînge negativ asupra evaluării obiective a necesităţilor 

instituţiilor medicale la oferirea serviciilor medicale la domiciliu. 

Potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în 

Medicină nr. 496/81-A din 16.06.2011
26

, persoanelor care făceau parte din categoria păturii 

social vulnerabile (femei gravide, copii, persoane cu dizabilităţi, pensionari) li se oferea 

circa 92 de tipuri de medicamente dintre care unele erau compensate cu 50%, 70% sau 

100%. 

În anul 2013 Ordinul menţionat a fost abrogat odată cu intrarea în vigoare a 

Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 

492/139A din  22.04.2013
27

. Astfel, au fost produse anumite modificări în ce priveşte 

numărul şi diversitatea medicamentelor compensate. 

Cu toate că numărul medicamentelor compensate a fost redus, au fost introduse 

anumite preparate pentru o gamă mai largă de patologii, fapt salutabil, însă situaţia dată nu 

acoperă minimul necesar, luînd în consideraţie toate tipurile de dizabilitate şi diversitatea 

patologiilor de care suferă persoanele în cauză.  

Un alt aspect se referă la serviciile medicale oferite la domiciliu. În conformitate cu 

art. 42, alin.(10) al Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi
28

, în cazul 

persoanelor imobilizate la pat, examenul medical al medicului de familie, examenele 

medicilor specialişti şi investigaţiile posibile se efectuează la domiciliul persoanei. De facto, 

deplasarea personalului medical la domiciliu nu întotdeauna este posibilă din lipsa sau 

insuficienţa mijloacelor tehnice şi/sau a mijlocului de transport. 

Urmare interpelărilor efectuate, în anul 2013 la Centrele medicilor de familie au fost 

depistate mai multe probleme cu care se confruntă cadrele medicale.  

 

Printre acestea am putea specifica : 

1. Accesibilitate limitată la spitalizare în instituţiile medicale raionale, 

republicane. Programarea pentru spitalizare a pacienţilor neurologici durează uneori pînă la 

2 luni. Foarte puţini pacienţi pentru reabilitare se spitalizează, deoarece paturile sunt 

rezervate pentru pacienţii acuţi;  

2. Lipsa transportului specializat pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi 

severe la investigaţiile ce nu pot fi efectuate la domiciliu
29

;  

3. Lipsa echipamentului medical pentru reabilitarea pacienţilor cu patologii 

locomotorii (lipsesc kinetoterapeuţi, echipament pentru kinetoterapie, etc.), ceea ce duce la 

lipsa posibilităţilor de reabilitare; 
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 Ordin Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 496/81-A din 16.06.2011 

de modificare a Anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în 

Medicină nr.337/54-A din 26.04.2011 “Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală”, Monitorul Oficial nr.103-106/685 din 24.06.2011; 
27

 Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 492/139A din 

22.04.2013 cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, 

Monitorul Oficial nr.110-113/679 din 17.05.2013; 
28

 Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, Monitorul Oficial 

nr.155-159/508 din 27.07.2012; 
29

scrisoarea IMSP Centrului Medicilor de Familie Orhei nr. 02/01-16/221 din 30.05.2013 ; 



4. Insuficienţa cadrelor medicale în cadrul instituţiilor medicale
30

; 

5. Necesitatea unei game mult mai largi de servicii medicale pentru persoanele cu 

dizabilităţi din cauza multitudinii patologiilor; 

6. Compensarea insuficientă a tratamentului generează întreruperea acestuia din 

lipsa posibilităţilor financiare ale persoanelor cu dizabilităţi severe
31

;  

7. Aprovizionarea insuficientă a instituţiilor medicale cu medicamente şi obiecte 

de uz medical, limitarea posibilităţilor pentru tratament de reabilitare în instituţiile medicale 

specializate
32

; 

8. Numărul restrîns de categorii de beneficiari a aparatelor auditive pentru 

persoanele cu deficienţe de auz 
33

; 

9. Tratamentul gratuit prescris din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală, pentru persoane cu deficienţe mintale/psihice, pentru instituţia medicală e 

costisitor (de circa 1300 lei/lunar), motiv pentru care cu greu se face faţă; 

10. Deseori persoanele cu dizabilităţi severe nu au suficiente surse financiare care 

le-ar permite să-şi procure produse de primă necesitate şi să se alimenteze corect; 

11. Calificarea joasă a persoanelor ce îngrijesc permanent la domiciliu persoanele 

cu dizabilităţi; 

12.  lipsa scutecelor (pampersuri) în instituţiile medicale; 

13.  refuzul persoanelor cu dizabilităţi (din motive sociale, economice ş.a.) de a li 

se acorda asistenţă medicală
34

. 

 Urmează de menţionat că aspectele identificate în acest studiu nici pe departe nu 

reflectă toate problemele existente în sistemul ocrotirii sănătăţii, în special a asistenţei 

medicale oferite persoanelor cu dizabilităţi severe. 

Totuşi, întru îmbunătăţirea situaţiei înaintăm Ministerului Sănătăţii
35

 următoarele 

recomandări: 

                                                           
30

 scrisoarea IMSP Centrului Medicilor de Familie Hînceşti nr. 159 din 27.05.2013; « Gradul de asigurare cu 

medici de familie este de 2,9 la 10 mii locuitori 5,8 pe republică, asigurarea cu medici de familie de 47,7%, 

16 localităţi ale raionului beneficiind de consultaţia medicului de familie doar de 1-4 ori /lună cu deplasarea 

acestora la domiciliu.”; 
31

 scrisoarea IMSP Centrului Medicilor de Familie Dubăsari nr.38din 27.05.2013; 
32

 scrisoarea IMSP Centrului Medicilor de Familie Străşeni nr. 87 din 22.05.2013; 
33

 scrisoarea IMSP Centrului Medicilor de Familie Rîşcani nr.122 din 21.05.2013 şi scrisoarea IMSP Asociaţia 

Medicală Teritorială Buiucani nr. 251 din 27.05.2013; Lista categoriilor de bolnavi, persoane şi maladii, la 

tratarea cărora costul medicamentelor, al protezării şi articolelor de uz medical se compensează integral sau 

parţial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.163 din 2 aprilie 1993, art. 42, alin.(2) al Legii nr. 60 din 

30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, Monitorul Oficial nr.155-159/508 din 

27.07.2012 ; 
34

 scrisoarea IMSP Centrului Medicilor de Familie Glodeni nr. 01-6/90 din 21.05.2013; 
35

 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 

mai 2011, Monitorul Oficial nr.95/458 din 07.06.2011, pct.7 : « ... 24) elaborează şi aprobă anual, de comun 

acord cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, normele metodologice de aplicare a Programului unic;  

25) aprobă lista maladiilor pentru tratamentul specific de bază al cărora se utilizează medicamentele, 

consumabilele şi alte materiale de uz medical procurate din contul mijloacelor centralizate;  

26) asigură monitorizarea finanţelor în domeniul sănătăţii, colectînd informaţia de la toţi prestatorii de servicii 

medico-sanitare, indiferent de forma juridică de organizare, prin intermediul conturilor naţionale în sănătate;  

27) gestionează, în condiţiile legii, programele internaţionale de asistenţă financiară pentru susţinerea reformei 

sistemului sănătăţii şi pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate acordate populaţiei;  

28) asigură achiziţionarea echipamentului medical şi a mijloacelor de transport necesare instituţiilor medico-

sanitare din sistemul sănătăţii, suportul tehnico-material, exercită controlul asupra folosirii eficiente şi raţionale 

a mijloacelor bugetare şi a patrimoniului de stat aflat în gestionarea instituţiilor medico-sanitare publice din 

subordine;  

29) elaborează propuneri referitor la normele metodologice pentru proiectarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli de către instituţiile medico-sanitare publice;  



- planificarea şi alocarea surselor financiare necesare IMSP întru dotarea cu 

echipamente necesare pentru reabilitarea pacienţilor, în special a persoanelor cu 

dizabilităţi severe, precum şi pentru transportarea acestora de la domiciliu la 

instituţia medicală pentru investigaţii /tratament necesar; 

- evaluarea posibilităţii de extindere a numărului şi tipurilor de medicamente 

compensate necesare persoanelor cu dizabilităţi severe, luînd în consideraţie toate 

formele de dizabilităţi şi patologiile de care aceştia suferă; 

- implementarea politicii publice
36

 de atragere a tinerilor specialişti din domeniul 

ocrotirii sănătăţii pentru a diminua deficitul acestora. 

 

 

 

4. Situaţia economică a familiilor în care există persoane cu dizabilităţi severe 

 

Situaţia social-economică a păturii social-vulnerabile reflectă direct şi real situaţia 

social-economică a întregului stat. 

Coraportul veniturilor şi cheltuielilor denotă nivelul de trai al populaţiei. 

Datele statistice prezentate de Biroul Naţional de Statistică
37

 arată că: „...veniturile 

disponibile ale populaţiei în trimestrul I 2013 au constituit 1559,8 lei lunar în medie pe o 

persoană, fiind în creştere cu 8,5% faţă de aceeași perioadă a anului precedent.  

... Veniturile din prestaţiile sociale sînt a doua sursă de venit după cele salariale”. 

Potrivit aceleiaşi surse: „Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în 

trimestrul I 2013 au constituit 1656,1 lei pe o persoană, fiind în creştere cu 9,6% faţă de 

aceeaşi perioadă a anului precedent.  

 

 

                                                                                                                                                                                   
30) aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor din subordine finanţate de la bugetul de stat şi/sau 

din mijloace speciale... », 
36

 Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, Hotărîrea Guvernului nr.1471 din 24 

decembrie 2007, Monitorul Oficial 8-10/43, 15.01.2008; 
37

 http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Raport_trimestrial/Raport_II_2013_rom.pdf, pag. 

51; 
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sursa: BNS
38

 Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2013, notă: „minim ex” – minimul de existenţă 

Biroul Naţional de Statistică constată că per ansamblu: „...cea mai mare parte a 

cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar - 43,4%, după care 

urmează întreţinerea locuinţei - 18,3%, pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 9,6%, pentru 

sănătate (6,7% faţă de 6,2% în trimestrul I 2012), transport (4,6% faţă de 3,8%), 

comunicaţii – 4,5% (nivelul anului precedent), dotarea locuinţei (3,2% faţă de 3,0%), 

învăţămînt (0,8% faţă de 1,1%), etc.” 

Datele statistice denotă faptul că cheltuielile lunare pe persoană depăşesc veniturile 

acesteia. Acest fapt e mai evident în anul 2013. 

De remarcat faptul că persoanele cu dizabilităţi severe necesită un suport mai mare în 

raport cu altă categorie de populaţie, deoarece veniturile obţinute sub formă de prestaţii 

sociale nici pe departe nu acoperă minimul de existenţă, iar cheltuielile sunt mult mai mari, 

din cauza tratamentului medical, cît şi a procedurilor de reabilitare care de cele mai dese ori 

presupun cheltuieli suplimentare. 

De către Biroul Naţional de Statistică a fost publicat, că : « ...în semestrul I 2013 

mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1608,3 lei
39

 ».  

Deşi Biroul Naţional de Statistică stabileşte anual minimul de existenţă pentru 

anumite categorii de populaţie (femei, bărbaţi, pensionari, copii)
40

 persoanelor cu 

dizabilităţi, care necesită o protecţie specială din partea statului, acesta nu este stabilit. 

Potrivit Raportului privind Sărăcia în Republica Moldova din 2012
41

 :« În ultimii 2 

ani nivelul sărăciei în Republica Moldova s-a redus semnificativ. Dacă în 2009 circa 26.3% 

din cetăţeni erau săraci, în 2010 numărul acestora s-a redus pînă la 21.9%, iar în 2011 pînă la 

17.5%.». 

« Determinarea ratelor de sărăcie se realizează prin compararea consumului 

gospodăriilor cu un prag de sărăcie. Pragul sărăciei absolute reprezintă suma cheltuielilor 

lunare pentru produsele alimentare, bunuri nealimentare şi servicii, constituind în 2011 – 

1093 lei. 
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 http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=445&; 
39

 http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=445&; 
40

http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/view.asp?ma=NIV0501&ti=Minimul+de+existenta+pe+trimestre+

si+medii%2C+2001-2011+++++++++++&path=../quicktables/RO/04%20NIV/NIV05/&lang=1;  
41

 http://www.mec.gov.md/docs_news/raport-privind-saracia-in-republica-moldova-2010-2011.pdf; pag.11; 
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http://www.mec.gov.md/docs_news/raport-privind-saracia-in-republica-moldova-2010-2011.pdf


Pragul sărăciei extreme reprezintă valoarea monetară a unui coş alimentar definit în 

termeni de consum minim zilnic de calorii, egal cu 2.282 Kcal de persoană pe zi,  ajustat la 

adult echivalent, care a însumat în 2011 – 591 lei. O persoană este considerată săracă dacă 

cheltuielile lunare sînt mai mici decît pragul sărăciei. »
42

. 

Potrivit informaţiei prezentate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale din 

numărul total de beneficiari de alocaţii sociale, numărul persoanelor cu dizabilităţi din 

copilărie prevalează
43

 (din 54880 de beneficiari – 26733 sunt persoane cu dizabilităţi din 

copilărie ceea ce constituie circa 48,71%). 

Astfel, luînd în consideraţie că o bună parte din persoanele cu dizabilităţi severe  sunt 

persoane cu dizabilităţi din copilărie, aceştia beneficiază de alocaţii sociale (prestaţia socială 

de bază) în medie de la 110,05 la 309,99 lei/lunar, care de altfel, nu depăşeşte nici pragul 

sărăciei extreme şi nici cea absolută.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cazul dat denotă faptul că familiile în care convieţuiesc persoanele cu dizabilităţi 

severe sunt afectate psihologic, social şi economic, motiv pentru care statul este obligat să 

ia măsuri de protecţie socială specială. Or, Constituţia Republicii Moldova în art. 51, 

alin.(1) prevede expres: «Persoanele handicapate beneficiază de o protecţie specială din 

partea întregii societăţi. Statul asigură pentru ele condiţii normale de tratament, de 

readaptare, de învăţămînt, de instruire şi de integrare socială... »  

În majoritatea cazurilor în astfel de situaţii un membru al familiei rămîne fără un 

loc de muncă deoarece este nevoit să îngrijească, fapt ce se răsfrînge negativ asupra 

situaţiei economice a întregii familii.   

Odată cu apariţia unei persoane cu dizabilităţi severe într-o familie, vulnerabile 

devin două persoane şi nu una, deoarece persoana care îngrijeşte de persoana cu dizabilităţi 

devine absolut dependentă de prestaţiile sociale, cuantumul cărora nu atinge minimul de 

existenţă. 
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http://www.mec.gov.md/docs_news/raport-privind-saracia-in-republica-moldova-2010-2011.pdf, pag.10; 
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 http://cnas.md/lib.php?l=ro&idc=244&nod=1&, statistica din 01.07.2013; 

În aprilie 2013 în adresa Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova 

s-a adresat un cetăţean care locuieşte împreună cu soţia sa în or. Chişinău, neavînd 

copii. Soţia sa fiind persoană cu dizabilităţi severe imobilizată la pat, mai mult de 

15 ani, ce necesită îngrijire permanentă din partea unei terţe persoane. Unica sursă 

de existenţă a acestei familii constituie prestaţiile sociale (în total 1100 lei/lunar) 

de care beneficiază soţia, soţul nefiind în posibilitate de a se angaja în cîmpul 

muncii. Cheltuielile pentru o singură persoană depăşesc cu mult venitul respectiv, 

acestea fiind folosite pentru medicamentele necesare şi achitarea serviciilor 

comunale în măsura posibilităţilor. În condiţiile respective, ambii se alimentează o 

singură dată în zi, îmbrăcămintea nu şi-au reînnoit-o mai mult de 20 de ani. 

http://www.mec.gov.md/docs_news/raport-privind-saracia-in-republica-moldova-2010-2011.pdf
http://cnas.md/lib.php?l=ro&idc=244&nod=1&


La momentul de faţă unica prestaţie socială oferită persoanei care îngrijeşte este 

alocaţia pentru îngrijire
44

 cuantumul căreia este de 500 lei. Însă aceasta este oferită doar 

persoanelor care îngrijesc de:  

- un copil cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani; 

- o persoană cu dizabilităţi severe din copilărie; 

- o persoană cu dizabilităţi severe nevăzătoare. 

Un suport în acest sens este serviciul social « asistenţă personală », dar din motiv că e 

un serviciu relativ nou, implementarea acestuia durează din lipsa mijloacelor financiare. 

Recent în adresa Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova a parvenit o petiţie 

din partea unor organizaţii ale părinţilor ce au copii cu dizabilităţi, care solicită modificarea 

legislaţiei în vederea includerii în stagiul de cotizare a îngrijitorului a perioadei de îngrijire a 

unei persoane cu dizabilităţi severe.  

Legislaţia în vigoare
45

 stipulează, că în stagiu de cotizare se include doar perioada, de 

pînă la 1999, de îngrijire a unei persoane cu dizabilităţi. Situaţia în cauză fiind creată de 

reforma în sistemul de pensionare produs o dată cu intrarea în vigoare a Legii cu privire la 

pensiile de asigurări sociale de stat, care a generat stabilirea a două formule de calcul a 

pensiei: pentru perioada de activitate de pînă la 1999 şi cea de după 1999.  

Statul urmează să revizuiască măsurile de protecţie a îngrijitorilor, în special pentru 

perioada de la 1999.   

Intervievînd 8 familii în care există persoane cu dizabilităţi severe din sudul Moldovei 

s-a constatat, că în medie pentru achitarea serviciilor comunale aceştia necesită 662,5 lei în 

timp de vară şi 2313,5 lei în timp de iarnă, 1805,55 lei pentru alimentaţie, 842,85 pentru 

medicamente, 238,125 lei pentru produse igienice. Raportînd necesităţile reale a acestora la 

venitul pe care îl au vedem clar care este nivelul de trai al familiilor acestora. 

În acest capitol am intenţionat să reflectăm veniturile/cheltuielile unei persoane 

raportîndu-le la veniturile/cheltuielile unei persoane cu dizabilităţi severe, precum şi la 

veniturile/cheltuielile unei familii în care există astfel de persoane. 

 

Luînd în consideraţie că minimul de existenţă reprezintă indicatorul de bază care 

reflectă mărimea valorică a volumului minim de consum al bunurilor materiale şi a 

serviciilor pentru satisfacerea necesităţilor principale, menţinerea sănătăţii şi pentru 

susţinerea viabilităţii omului, importanţa determinării şi pentru persoanele cu dizabilităţi este 

absolut necesară. 

Considerăm că cunoaşterea cheltuielilor de consum/ minimul de existenţă  al unei 

persoane cu dizabilităţi va facilita procesul de elaborare a politicii publice de protecţie 

socială, de ocrotirea sănătăţii adecvate care să acopere minimul necesar. 
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 Lege nr. 499-XIV din 14.07.99 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, art. 14, 15 
45

 art.50, alin.(1), lit.d) al Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat*, 

Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.42-44/247 din 12.03.2004, Monitorul Oficial al R.Moldova 

nr.111-113/683 din 17.12.1998; 



 

5. Concluzii 

Nivelul de trai al familiilor în care există persoane cu dizabilităţi severe reprezintă 

gradul de satisfacere a nevoilor materiale și spirituale ale membrilor acesteia. 

Multiplele adresări din partea populaţiei la Centrul pentru Drepturile Omului din 

Moldova a determinat necesitatea evaluării situaţiei reale a familiilor în care există persoane 

cu dizabilităţi ce necesită îngrijire din partea terţelor persoane. În acest scop a fost realizat 

un studiu la capitolul dat. 

Urmează de menţionat că acest studiu a oferit posibilitatea de a identifica 

principalele aspecte care contribuie asigurarea nivelului de trai a familiilor în care există 

persoane cu dizabilităţi severe, cum ar fi protecţia socială, ocrotirea sănătăţii, coraportul 

venituri/cheltuieli . 

 Politica publică de protecţie socială şi de ocrotire a sănătăţii este orientată spre 

îmbunătăţirea nivelului de trai a persoanelor cu dizabilităţi severe, însă din lipsa mijloacelor 

financiare sau insuficienţa acestora un şir de servicii încă rămîn a fi neimplementate. 

În ultima perioadă tot mai des se vorbeşte despre minimul de existenţă, cheltuielile 

de consum, despre necesitatea îmbunătăţirii nivelului de trai cel puţin pînă la minimul de 

existenţă. Paradoxal, însă autoritatea de resort
46

 nu calculează şi nu stabileşte oficial 

minimul de existenţă pentru o persoană cu dizabilităţi. 

Luînd în consideraţie că minimul de existenţă se utilizează la evaluarea generală a 

nivelului de trai al principalelor grupuri sociodemografice în procesul de punere în aplicare a 

politicii sociale, statul are obligaţia constituţională de a oferi protecţie specială persoanelor 

cu dizabilităţi 

De altfel, în aceeaşi măsură ca şi copiii sau persoanele în etate, persoanele cu 

dizabilităţi reprezintă o categorie a populaţiei cu necesităţi speciale, iar stabilirea minimului 

de existenţă pentru acestea ar contribui la elaborarea, perfecţionarea, implementarea politicii 

publice în domeniul incluziunii sociale şi protecţiei sociale.  

În acest context considerăm necesar examinarea posibilităţii calculării şi stabilirii 

minimului de existenţă pentru persoanele cu dizabilităţi. 

Cunoscînd minimul de existenţă a unei persoane cu dizabilităţi autorităţile publice 

centrale de specialitate vor fi în stare să elaboreze noi strategii de protecţie socială a 

persoanelor cu dizabilităţi, de ocrotire a sănătăţii, întru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 

nivelului de trai a acestora. 

Respectiv, întru ameliorarea situaţiei la capitolul vizat, recomandăm: 

1) examinarea de către Biroul Naţional de Statistică în comun cu Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei şi a Academiei de Ştiinţe a posibilităţii de 

determinare a minimului de existenţă şi a cheltuielilor de consum a unei persoane 

cu dizabilitate (severă, accentuat şi mediu); 
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 Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 30.04.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

calculare a mărimii minimului de existenţă, Monitorul Oficial nr.104-108/344 din 10.05.2013, pct.3. 



2) promovarea politicii de susţinere socială a familiilor în care există persoane cu 

dizabilităţi severe; 

3) acordarea consilierii psihologice continue a membrilor familiei, în special, a 

îngrijitorilor; 

4) elaborarea şi promovarea unor măsuri suplimentare de susţinere materială a 

persoanelor care îngrijesc de persoanele cu dizabilităţi severe; 

5) stabilirea de către instituţiile medicale a unei evidenţe sistematizate a persoanelor 

ce primesc asistenţă medicală la domiciliu; 

6) majorarea numărului şi a volumului de medicamente compensate pentru 

persoanele cu dizabilităţi severe; 

7) promovarea şi implementarea serviciilor sociale, cum ar fi: „Asistenţa personală”, 

„Echipa mobilă”, „Respiro” ş.a. 

Îmbunătăţirea nivelului de trai a familiilor, în care există persoane cu dizabilităţi 

severe ce necesită îngrijire din partea unei terţe persoane, va fi posibilă cînd statul va putea 

stabili minimul de existenţă pentru o persoană cu dizabilităţi severe şi minimul de existenţă 

pentru întreaga familie în care acestea vieţuiesc. Cunoscînd minimul de existenţă, Guvernul 

îşi va putea stabili anumite plafoane pertinente pentru elaborarea unor noi strategii pentru 

îmbunătăţirea calităţii vieţii acestor familii. 

În acest sens încurajăm instituţiile statale responsabile de a conlucra întru remedierea 

situaţiei celei mai defavorizate pături sociale. 

  



Anexa nr.1 

 

 

 

Numărul persoanelor cu dizabilităţi severe, 2010 

 

r-nul 

dizab. 

locomotorie dizab.mentală/psihic dizab.senzorială mixt TOTAL 

Anenii Noi 69 2 65 24 2452 

Basarabeasca 46 111 135 16 308 

Briceni 217 126 91 83 517 

Călăraşi 13 4 5 5 27 

Cantemir 114 76 43 74 307 

Cimişlia 38  - 9  - 295 

Criuleni 159 117 101 123 500 

Donduşeni 49 4 14 63 67 

Drochia 212 106 97 241 757 

Edineţ 193 89 360 573 998 

Făleşti 142 83 76 215 516 

Glodeni 138 29 39 36 242 

Hînceşti 270  -  -  - 831 

Ialoveni 234 28 75 502 839 

Nisporeni 105 2 57 162 411 

Ocniţa 89  -  -  - 89 

Orhei 196  - 189 519 904 

Rezina 21 82 89 3 438 

Rîşcani 87 688 52   827 

Sîngerei 110 280 480 220 5220 

Şoldăneşti 90 50 35 95 260 

Soroca 73 163 196 23 593 

Străşeni 135 51 92 3 732 

Taraclia 77  - 39   116 

Ungheni 167 102 218 240 727 

Chişinău 33 238 15 46 332 

Floresti 204 9 89   302 

Stefan Voda 121 55 36 54 335 

Telenesti 52  - 69 7 129 

Vulcanesti 39 2 1 15 161 

Total 3493 2497 2767 3342 20232 

sursa: Direcţiile/Secţiile de asistenţă socială 

 

 

 

 



Numărul persoanelor cu dizabilităţi severe, 2011 

r-nul 

dizab. 

locomotorie dizab.mentală/psihic dizab.senzorială mixt TOTAL 

Anenii Noi 77 3 79 35 2424 

Basarabeasca 47 102 144 18 311 

Briceni 207 120 90 66 483 

Călăraşi 12 4 4 2 22 

Cantemir 126 76 72 72 321 

Cimişlia 41   11   301 

Criuleni 158 123 92 104 477 

Donduşeni 53 4 14 67 71 

Drochia 206 119 101 245 764 

Edineţ 186 88 361 581 960 

Făleşti 149 86 79 217 531 

Glodeni 136 34 40 38 248 

Hînceşti 283       810 

Ialoveni 230 25 75 481 811 

Nisporeni 113 4 60 173 450 

Ocniţa 94       94 

Orhei 213   184 499 896 

Rezina 26 81 82 7 457 

Rîşcani 108 703 53   864 

Sîngerei 160 320 540 280 5514 

Şoldăneşti 91 53 33 86 263 

Soroca 84 160 200 30 625 

Străşeni 167 81 98 3 749 

Taraclia 93   39   132 

Ungheni 158 97 206 228 689 

Chişinău 43 206 16 51 316 

Floresti 200 10 94   304 

Stefan Voda 132 57 43 70 356 

Telenesti 58 2 61 7 128 

Vulcanesti 46 20 1 12 155 

Total 3697 2578 2872 3372 20526 

sursa: Direcţiile/Secţiile de asistenţă socială 

 

 

  



 

Numărul persoanelor cu dizabilităţi severe, 2012 

r-nul 

dizab. 

locomotorie 

dizab.mentală/psi

hic 

dizab.senzori

ală mixt 

TOTA

L 

Anenii Noi 87 4 89 37 2355 

Basarabeasca 49 104 135 13 301 

Briceni 207 116 89 66 478 

Călăraşi 8 1 3 3 15 

Cantemir 119 84 50 67 320 

Cimişlia 40   10   330 

Criuleni 163 126 101 116 506 

Donduşeni 59 5 16 75 80 

Drochia 223 117 103 253 794 

Edineţ 220 90 380 595 1085 

Făleşti 161 89 87 232 569 

Glodeni 137 36 42 39 254 

Hînceşti 303       827 

Ialoveni 232 25 70 560 887 

Nisporeni 124 6 63 187 366 

Ocniţa 96       96 

Orhei 226   183 501 910 

Rezina 51 82 79 10 465 

Rîşcani 128 716 55   899 

Sîngerei 503 360 580 340 5827 

Şoldăneşti 91 58 29 86 269 

Soroca 86 168 204 43 664 

Străşeni 192 94 102 5 757 

Taraclia 101 9 39 6 155 

Ungheni 155 94 201 222 672 

Chişinău 49 265 18 50 382 

Floresti 221 8 91   320 

Stefan Voda 164 66 41 37 400 

Telenesti 65 2 54 8 129 

Vulcanesti 45 21 1 12 155 

TOTAL 4214 2746 2915 3563 21267 

sursa: Direcţiile/Secţiile de asistenţă socială 

 

 

 

 

 



 

Numărul persoanelor cu dizabilităţi severe, I trim. 2013 

 

r-nul 

dizab. 

locomotorie dizab.mentală/psihic dizab.senzorială mixt TOTAL 

Anenii Noi 92 2 71 41 580 

Basarabeasca 54 107 135 13 309 

Briceni 202 100 83 66 451 

Călăraşi 3 1   1 5 

Cantemir 118 86 51 66 321 

Cimişlia 46   12   336 

Criuleni 146 110 86 104 446 

Donduşeni 61 5 16 77 82 

Drochia 214 120 104 258 789 

Edineţ 250 87 383 622 940 

Făleşti 165 94 89 235 583 

Glodeni 146 37 47 41 271 

Hînceşti 292       945 

Ialoveni 234 22 70 511 837 

Nisporeni 118 7 65 183 371 

Ocniţa 99       99 

Orhei 264   178 509 951 

Rezina 65 82 75 10 453 

Rîşcani 162 726 56   944 

Sîngerei 530 480 630 310 5920 

Şoldăneşti 96 63 28 92 284 

Soroca 103 173 207 41 672 

Străşeni 204 94 100 5 763 

Taraclia 105 9 39 6 159 

Ungheni 154 93 200 222 669 

Chişinău 50 266 18 54 388 

Floresti 220 8 93   321 

Stefan Voda 179 66 44 38 460 

Telenesti 70 2 43 8 123 

Vulcanesti 45 21 1 12 157 

TOTAL 4391 2861 2854 3342 19629 

sursa: Direcţiile/Secţiile de asistenţă socială 

 

 

  



Anexa nr.2  

 

Tipul de servicii sociale oferite gratuit persoanelor cu dizabilităţi severe 

(gr. I de invaliditate) 

 
 tipul de 

dizabilitate 

tipul de servicii 

sociale 

frecvenţa subiectul care o 

prestează 

sursa de 

finanţare a 

serviciului 

Anenii 

Noi 

     

2010 locomotorie     Îngrijirea la 

domiciliu 

Peste o zi Serviciul îngrijîre la 

domiciliu conform 

Regulamentului  

Direcţia 

Generală 

Finanţe 

Anenii Noi 

 ment/psihic Îngrijirea la 

domiciliu 

Peste o zi Serviciul îngrijîre la 

domiciliu conform 

Regulamentului 

Direcţia 

Generală 

Finanţe 

Anenii Noi 

 senzorial Îngrijirea la domciliu Peste o zi Serviciul îngrijîre la 

domiciliu conform 

Regulamentului 

Direcţia 

Generală 

Finanţe 

Anenii Noi 

 mixt Îngrijirea la 

domiciliu 

Peste o zi Serviciul îngrijîre la 

domiciliu conform 

Regulamentului 

Direcţia 

Generală 

Finanţe 

Anenii Noi 

2011 locomotorie     Îngrijirea la 

domiciliu 

Peste o zi Serviciul îngrijîre la 

domiciliu conform 

Regulamentului  

Direcţia 

Generală 

Finanţe 

Anenii Noi 

 ment/psihic Îngrijirea la 

domociliu 

Peste o zi Serviciul îngrijîre la 

domiciliu conform 

Regulamentului 

Direcţia 

Generală 

Finanţe 

Anenii Noi 

 senzorial Îngrijirea la 

domociliu 

Peste o zi Serviciul îngrijîre la 

domiciliu conform 

Regulamentului 

Direcţia 

Generală 

Finanţe 

Anenii Noi 

 mixt Îngrijirea la 

domociliu 

Peste o zi Serviciul îngrijîre la 

domiciliu conform 

Regulamentului 

Direcţia 

Generală 

Finanţe 

Anenii Noi 

2012 locomotorie     Îngrijirea la 

domociliu 

Peste o zi Serviciul îngrijîre la 

domiciliu conform 

Regulamentului  

Direcţia 

Generală 

Finanţe 

Anenii Noi 

 ment/psihic Îngrijirea la 

domociliu 

Peste o zi Serviciul îngrijîre la 

domiciliu conform 

Regulamentului 

Direcţia 

Generală 

Finanţe 

Anenii Noi 

 senzorial Îngrijirea la 

domociliu 

Peste o zi Serviciul îngrijîre la 

domiciliu conform 

Regulamentului 

Direcţia 

Generală 

Finanţe 

Anenii Noi 



 mixt Îngrijirea la 

domociliu 

Peste o zi Serviciul îngrijîre la 

domiciliu conform 

Regulamentului 

Direcţia 

Generală 

Finanţe 

Anenii Noi 

2013 locomotorie     Asistenţă 

personală 

 

        Echipa mobilă 

Permanent 

 

După 

necesitate 

Serviciul Social 

„Asistenţă 

personală” 

Serviciul Social 

„Echipa Mobilă” 

Direcţia 

Generală 

Finanţe 

Anenii Noi 

AO 

Keystone 

Moldova 

 ment/psihic Echipa mobilă După 

necesitate 

Serviciul Social 

„Echipa Mobilă” 

AO 

Keystone 

Moldova 

 senzorial     Asistenţă 

personală 

 

        Echipa mobilă 

 

Îngrijirea la 

domociliu 

Permanent 

 

După 

necesitate 

 

Peste o zi 

Serviciul Social 

„Asistenţă 

personală” 

Serviciul Social 

„Echipa Mobilă” 

Serviciul îngrijire la 

domiciliu conform 

Regulamentului 

Direcţia 

Generală 

Finanţe 

Anenii Noi 

AO 

Keystone 

Moldova 

 

Direcţia 

Generală 

Finanţe 

Anenii Noi 

 mixt     

Basarabeasca 

2010 locom

otorie 

Servicii CREPOR 

Servici de îngrijirea la 

domiciliu 

Reabilitare în Centrele 

republicane „Speranţa”, 

„Victoria” 

46 

beneficiarii 

11 

beneficiarii 

 

2 

beneficiarii 

CREPOR 

Fondul local de 

susţinerea 

populaţiei DASPF 

Bugetul 

local 

 ment/

psihic 

Servicii CREPOR 

Servici de îngrijirea la 

domiciliu 

Reabilitare în Centrele 

republicane „Speranţa”, 

„Victoria” 

17 

beneficiarii 

7 

beneficiarii 

 

2 

beneficiarii 

CREPOR 

Fondul local de 

susţinerea 

populaţiei DASPF 

Bugetul 

local 

 senzor

ial 

Servicii CREPOR 

Servici de îngrijirea la 

domiciliu 

Reabilitare în Centrele 

republicane „Speranţa”, 

„Victoria” 

65 

beneficiarii 

17 

beneficiarii 

 

5 

beneficiarii 

CREPOR 

Fondul local de 

susţinerea 

populaţiei DASPF 

Bugetul 

local 

 mixt Servicii CREPOR 

Ajutor Material 

 Servici de îngrijirea la 

domiciliu 

Reabilitare în Centrele 

republicane „Speranţa”, 

8 

beneficiarii 

16 

beneficiarii 

2 

beneficiarii 

CREPOR 

Fondul local de 

susţinerea 

populaţiei DASPF 

Bugetul 

local 



„Victoria”  

2 

beneficiarii 

2011 locom

otorie 

Servicii CREPOR 

Servici de îngrijirea la 

domiciliu 

Reabilitare în Centrele 

republicane „Speranţa”, 

„Victoria” 

47 

beneficiarii 

2 

beneficiarii 

 

2 

beneficiarii 

CREPOR 

Fondul local de 

susţinerea 

populaţiei DASPF 

Bugetul 

local 

 ment/

psihic 

Servicii CREPOR 

Servici de îngrijirea la 

domiciliu 

Reabilitare în Centrele 

republicane „Speranţa”, 

„Victoria” 

17 

beneficiarii 

5 

beneficiarii 

 

2 

beneficiarii 

CREPOR 

Fondul local de 

susţinerea 

populaţiei DASPF 

Bugetul 

local 

 senzor

ial 

Servicii CREPOR 

Servici de îngrijirea la 

domiciliu 

Reabilitare în Centrele 

republicane „Speranţa”, 

„Victoria” 

17 

beneficiarii 

15 

beneficiarii 

 

2 

beneficiarii 

CREPOR 

Fondul local de 

susţinerea 

populaţiei DASPF 

Bugetul 

local 

 mixt Servicii CREPOR 

Servici de îngrijirea la 

domiciliu 

Reabilitare în Centrele 

republicane „Speranţa”, 

„Victoria” 

7  

beneficiarii 

5 

beneficiarii 

 

2 

beneficiarii 

CREPOR 

Fondul local de 

susţinerea 

populaţiei DASPF 

Bugetul 

local 

2012 locom

otorie 

Servicii CREPOR 

Servicii Centrului 

comunitar-

multifuncţional 

„Speranţa”, s. Sadaclia  

Servicii Centrului 

comunitar-

multifuncţional 

„Recunoştinţă”,or. 

Basarabeasca  

Servici de îngrijirea la 

domiciliu 

Reabilitare în Centrele 

republicane „Speranţa”, 

„Victoria” 

54  

beneficiarii 

8 

beneficiarii 

 

 

14 

beneficiarii 

 

 

 

11 

beneficiarii  

  

2 

beneficiarii 

CREPOR 

Fondul local de 

susţinerea 

populaţiei DASPF 

Bugetul 

local 

 ment/

psihic 

Servicii CREPOR 

Servicii Centrului 

comunitar-

multifuncţional 

„Speranţa”, s. Sadaclia  

Servicii Centrului 

comunitar-

multifuncţional 

12  

beneficiarii 

14 

beneficiarii 

 

 

18 

beneficiarii 

CREPOR 

Fondul local de 

susţinerea 

populaţiei DASPF 

Bugetul 

local 



„Recunoştinţă”,or. 

Basarabeasca  

Servici de îngrijirea la 

domiciliu 

Reabilitare în Centrele 

republicane „Speranţa”, 

„Victoria” 

Plasament de tip 

Familial pentru adulţi 

 

 

 

5 

beneficiarii  

  

1 

beneficiarii 

 

 

1 beneficiar 

 senzor

ial 

Servicii CREPOR 

Servicii Centrului 

comunitar-

multifuncţional 

„Speranţa”, s. Sadaclia  

Servicii Centrului 

comunitar-

multifuncţional 

„Recunoştinţă”,or. 

Basarabeasca  

Servici de îngrijirea la 

domiciliu 

Reabilitare în Centrele 

republicane „Speranţa”, 

„Victoria” 

37  

beneficiarii 

8 

beneficiarii 

 

 

35 

beneficiarii 

 

 

 

24 

beneficiarii  

  

5 

beneficiarii 

CREPOR 

Fondul local de 

susţinerea 

populaţiei DASPF 

Bugetul 

local 

 mixt Servicii CREPOR 

Servicii Centrului 

comunitar-

multifuncţional 

„Speranţa”, s. Sadaclia  

Servicii Centrului 

comunitar-

multifuncţional 

„Recunoştinţă”,or. 

Basarabeasca  

Servici de îngrijirea la 

domiciliu 

Reabilitare în Centrele 

republicane „Speranţa”, 

„Victoria” 

13  

beneficiarii 

5 

beneficiarii 

 

 

8  

beneficiarii 

 

 

 

5  

beneficiarii  

  

2 

beneficiarii 

CREPOR 

Fondul local de 

susţinerea 

populaţiei DASPF 

Bugetul 

local 

2013 locom

otorie 

Servicii CREPOR 

Servicii Centrului 

comunitar-

multifuncţional 

„Speranţa”, s. Sadaclia  

Servicii Centrului 

comunitar-

multifuncţional 

„Recunoştinţă”,or. 

Basarabeasca  

Servici de îngrijirea la 

domiciliu 

54  

beneficiarii 

12 

beneficiarii 

 

 

17 

beneficiarii 

 

 

 

 

CREPOR 

Fondul local de 

susţinerea 

populaţiei DASPF 

Bugetul 

local 



Reabilitare în Centrele 

republicane „Speranţa”, 

„Victoria” 

4  

beneficiarii  

  

1 

beneficiarii 

 ment/

psihic 

Servicii CREPOR 

Servicii Centrului 

comunitar-

multifuncţional 

„Speranţa”, s. Sadaclia  

Servicii Centrului 

comunitar-

multifuncţional 

„Recunoştinţă”,or. 

Basarabeasca  

Servici de îngrijirea la 

domiciliu 

Reabilitare în Centrele 

republicane „Speranţa”, 

„Victoria” 

43  

beneficiarii 

16 

beneficiarii 

 

 

28 

beneficiarii 

 

 

 

 

21 

beneficiarii  

  

 

CREPOR 

Fondul local de 

susţinerea 

populaţiei DASPF 

Bugetul 

local 

 senzor

ial 

Servicii CREPOR 

Servicii Centrului 

comunitar-

multifuncţional 

„Speranţa”, s. Sadaclia  

Servicii Centrului 

comunitar-

multifuncţional 

„Recunoştinţă”,or. 

Basarabeasca  

Servici de îngrijirea la 

domiciliu 

Reabilitare în Centrele 

republicane „Speranţa”, 

„Victoria” 

37  

beneficiarii 

8 

beneficiarii 

 

 

57 

beneficiarii 

 

 

 

23 

beneficiarii  

  

4 

beneficiarii 

CREPOR 

Fondul local de 

susţinerea 

populaţiei DASPF 

Bugetul 

local 

 mixt Servicii CREPOR 

Servicii Centrului 

comunitar-

multifuncţional 

„Speranţa”, s. Sadaclia  

Servicii Centrului 

comunitar-

multifuncţional 

„Recunoştinţă”,or. 

Basarabeasca  

Servici de îngrijirea la 

domiciliu 

Reabilitare în Centrele 

republicane „Speranţa”, 

„Victoria” 

13  

beneficiarii 

5 

beneficiarii 

 

 

8 

beneficiarii 

 

 

 

5 

beneficiarii  

  

 

 

CREPOR 

Fondul local de 

susţinerea 

populaţiei DASPF 

 

Bugetul 

local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYSTON

E 

Briceni 

2010 locom

otorie 

Mijloace ajutătoare 

tehnice 

131 ÎS CREPOR Bugetul de 

stat 



 ment/

psihic 
- - - - 

 senzor

ial 
- - - - 

 mixt - - - - 

2011 locom

otorie 

Mijloace ajutătoare 

tehnice 

171 ÎS CREPOR Bugetul de 

stat 

 ment/

psihic 
- - - - 

 senzor

ial 
- - - - 

 mixt - - - - 

2012 locom

otorie 

Mijloace ajutătoare 

tehnice 

kinetoterapie 

151 

7 

ÎS CREPOR 

Centre comunitare 

multifuncţionale s. 

Caracuşenii-vechi, s. 

Larga, s. Drepcăuţi, 

or. Briceni 

Bugetul de 

stat 

Bugetul 

primăriei 

Centrele au 

activat în 

baza de 

voluntariat 

din lipsă de 

finanţe 

 ment/

psihic 
- - - - 

 senzor

ial 
- - - - 

 mixt - - - - 

2013 locom

otorie 

Mijloace ajutătoare 

tehnice 

kinetoterapie 

131 

1 

ÎS CREPOR 

Centre comunitare 

multifuncţionale s. 

Caracuşenii-vechi, s. 

Larga, s. Drepcăuţi, 

or. Briceni 

Bugetul de 

stat 

Bugetul 

primăriei 

Finanţarea a 

început la 

data de 

01.01.13 

 ment/

psihic 
- - - - 

 senzor

ial 
- - - - 

 mixt - - - - 

Călăraşi 

2010 locom

otorie 

Serviciul îngrijire la 

domiciliu 

3 ori pe 

săptămînă 

DASPF bugetară 

 ment/

psihic 
- - - - 

 senzor

ial 

Serviciul îngrijire la 

domiciliu 

3 ori pe 

săptămînă 

DASPF bugetară 

 mixt Centrul de zi „Dorinţa” 

 

Serviciul îngrijire la 

domiciliu 

la 

recomanda

re 

 

3 ori pe 

săptămînă 

Centrul de zi 

„Dorinţa” 

DASPF 

Consiliul 

raional, ş.a 

surse 

bugetară 

2011 locom Serviciul îngrijire la 3 ori pe DASPF bugetară 



otorie domiciliu săptămînă 

 ment/

psihic 

Locuinţa protejată permanent DASPF Buget 

raional şi 

special 

 senzor

ial 

Azilul PVPD 

Serviciul îngrijire la 

domiciliu 

permanent 

3 ori pe 

săptămînă 

Azilul 

DASPF 

Bugetară 

bugetară 

 mixt Centrul de zi „Dorinţa” 

 

Serviciul îngrijire la 

domiciliu 

la 

recomanda

re 

 

3 ori pe 

săptămînă 

Centrul de zi 

„Dorinţa” 

DASPF 

Consiliul 

raional, ş.a 

surse 

bugetară 

2012 locom

otorie 

Serviciul îngrijire la 

domiciliu 

3 ori pe 

săptămînă 

DASPF bugetară 

 ment/

psihic 

Locuinţa protejată permanent DASPF Buget 

raional şi 

special 

 senzor

ial 

Azilul PVPD 

Serviciul îngrijire la 

domiciliu 

permanent 

3 ori pe 

săptămînă 

Azilul 

DASPF 

Bugetară 

bugetară 

 mixt Centrul de zi „Dorinţa” 

 

Serviciul îngrijire la 

domiciliu 

la 

recomanda

re 

 

3 ori pe 

săptămînă 

Centrul de zi 

„Dorinţa” 

DASPF 

Consiliul 

raional, ş.a 

surse 

bugetară 

2013 locom

otorie 

Serviciul îngrijire la 

domiciliu 

3 ori pe 

săptămînă 

DASPF bugetară 

 ment/

psihic 

Locuinţa protejată permanent DASPF Buget 

raional şi 

special 

 senzor

ial 

Azilul PVPD 

Serviciul îngrijire la 

domiciliu 

permanent 

3 ori pe 

săptămînă 

Azilul 

DASPF 

Bugetară 

bugetară 

 mixt Centrul de zi „Dorinţa” 

 

Serviciul îngrijire la 

domiciliu 

la 

recomanda

re 

 

3 ori pe 

săptămînă 

Centrul de zi 

„Dorinţa” 

DASPF 

Consiliul 

raional, ş.a 

surse 

bugetară 

Căuşeni 

2010 locom

otorie 

Tratament 

balneosanatorial 

 

 

Articole ortopedice 

O data la 3 

ani 

 

 

O dată la 

11 luni 

DASPF Căuşeni 

Speranţa la Vadul lui 

Vodă, Victoria-

Sergheieva 

CREPOR 

Bugetul de 

stat 

CREPOR, 

donaţia MS 

Diaconia 

 ment/

psihic 
    

 senzor

ial 

Tratament 

balneosanatorial 

 

 

 

O data la 3 

ani 

 

 

 

DASPF Căuşeni 

Speranţa la Vadul lui 

Vodă, Victoria-

Sergheieva 

 

Bugetul de 

stat 

 

 



 mixt Tratament 

balneosanatorial 

 

 

 

O data la 3 

ani 

 

 

 

DASPF Căuşeni 

Speranţa la Vadul lui 

Vodă, Victoria-

Sergheieva 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

2011 locom

otorie 

Tratament 

balneosanatorial 

 

 

 

O data la 3 

ani 

 

DASPF Căuşeni 

Speranţa la Vadul lui 

Vodă, Victoria-

Sergheieva 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

 ment/

psihic 
    

 senzor

ial 

Tratament 

balneosanatorial 

 

 

 

O data la 3 

ani 

 

 

 

DASPF Căuşeni 

Speranţa la Vadul lui 

Vodă, Victoria-

Sergheieva 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

 

 mixt Tratament 

balneosanatorial 

 

 

 

O data la 3 

ani 

 

 

 

DASPF Căuşeni 

Speranţa la Vadul lui 

Vodă, Victoria-

Sergheieva 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

 

2012 locom

otorie 

Tratament 

balneosanatorial 

 

 

 

O data la 3 

ani 

 

 

 

DASPF Căuşeni 

Speranţa la Vadul lui 

Vodă, Victoria-

Sergheieva 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

 

 

 ment/

psihic 
    

 senzor

ial 

Tratament 

balneosanatorial 

 

 

 

O data la 3 

ani 

 

 

 

DASPF Căuşeni 

Speranţa la Vadul lui 

Vodă, Victoria-

Sergheieva 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

 

 mixt Tratament 

balneosanatorial 

 

 

 

O data la 3 

ani 

 

 

 

DASPF Căuşeni 

Speranţa la Vadul lui 

Vodă, Victoria-

Sergheieva 

 

Bugetul de 

stat 

 

2013 locom

otorie 

Tratament 

balneosanatorial 

 

 

 

O data la 3 

ani 

 

 

 

DASPF Căuşeni 

Speranţa la Vadul lui 

Vodă, Victoria-

Sergheieva 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

 ment/

psihic 
    

 senzor

ial 

Tratament 

balneosanatorial 

 

 

 

O data la 3 

ani 

 

 

 

Speranţa la Vadul lui 

Vodă, Victoria-

Sergheieva 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

 mixt Tratament 

balneosanatorial 

 

O data la 3 

ani 

 

Speranţa la Vadul lui 

Vodă, Victoria-

Sergheieva 

Bugetul de 

stat 

 



    

Cantemir 

2010 locom

otorie 

Alimentarea la cantină 

socială 

Deservire la domiciliu  

Ortopedie şi protezare 

 

120 zile 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

APL I 

 

Lucrătorul social 

  

Buget de 

stat 

 ment/

psihic 

Alimentarea la cantină 

socială 

Deservire la domiciliu  

Ortopedie şi protezare 

 

120 zile 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

APL I 

 

Lucrătorul social 

Felcer-protezist 

 

Buget de 

stat 

 senzor

ial 

Alimentarea la cantină 

socială 

Deservire la domiciliu  

Ortopedie şi protezare 

 

120 zile 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

APL I 

 

Lucrătorul social 

Felcer-protezist 

Buget de 

stat 

 mixt Alimentarea la cantină 

socială 

Deservire la domiciliu  

Ortopedie şi protezare 

 

120 zile 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

APL I 

 

Lucrătorul social 

Felcer-protezist 

Buget de 

stat 

2011 locom

otorie 

Alimentarea la cantină 

socială 

Deservire la domiciliu  

Ortopedie şi protezare 

 

120 zile 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

APL I 

 

Lucrătorul social 

Felcer-protezist 

Buget de 

stat 

 ment/

psihic 

Alimentarea la cantină 

socială 

Deservire la domiciliu  

Ortopedie şi protezare 

 

120 zile 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

APL I 

 

Lucrătorul social 

Felcer-protezist 

Buget de 

stat 

 senzor

ial 

Alimentarea la cantină 

socială 

Deservire la domiciliu  

Ortopedie şi protezare 

 

120 zile 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

APL I 

 

Lucrătorul social 

Felcer-protezist 

Buget de 

stat 

 mixt Alimentarea la cantină 

socială 

Deservire la domiciliu  

Ortopedie şi protezare 

 

120 zile 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

APL I 

 

Lucrătorul social 

Felcer-protezist 

Specialisti DASPF 

 

Buget de 

stat 

2012 locom

otorie 

Alimentarea la cantină 

socială 

Deservire la domiciliu  

Ortopedie şi protezare 

 

120 zile 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

APL I 

 

Lucrătorul social 

Felcer-protezist 

 

Buget de 

stat 

 ment/

psihic 

Alimentarea la cantină 

socială 

Deservire la domiciliu  

Ortopedie şi protezare 

 

120 zile 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

APL I 

 

Lucrătorul social  

Felcer-protezist 

 

Buget de 

stat 

 senzor

ial 

Alimentarea la cantină 

socială 

120 zile 

 

APL I 

 

Buget de 

stat 



Deservire la domiciliu  

Ortopedie şi protezare 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

Lucrătorul social  

Felcer-protezist 

 

 mixt Alimentarea la cantină 

socială 

Deservire la domiciliu  

Ortopedie şi protezare 

 

120 zile 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

APL I 

 

Lucrătorul social  

Felcer-protezist 

Buget de 

stat 

2013 locom

otorie 

Alimentarea la cantină 

socială 

Deservire la domiciliu  

Ortopedie şi protezare 

 

120 zile 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

APL I 

 

Lucrătorul social  

Felcer-protezist 

 

Buget de 

stat 

 ment/

psihic 

Alimentarea la cantină 

socială 

Deservire la domiciliu  

Ortopedie şi protezare 

 

120 zile 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

APL I 

 

Lucrătorul social  

Felcer-protezist 

Buget de 

stat 

 senzor

ial 

Alimentarea la cantină 

socială 

Deservire la domiciliu  

Ortopedie şi protezare 

 

120 zile 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

APL I 

 

Lucrătorul social  

Felcer-protezist 

 

Buget de 

stat 

 mixt Alimentarea la cantină 

socială 

Deservire la domiciliu  

Ortopedie şi protezare 

 

120 zile 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

APL I 

 

Lucrătorul social  

Felcer-protezist 

 

Buget de 

stat 

Criuleni 

2010 locomotorie Colete de produse 

alimentare 

 

Ajutor 

umanitar(scutece, 

haine 

uzate,încălţăminte, 

detergenţi, produse 

alimentare). 

Asigurarea cu 

scaune cu rotile 

Tratament balneo-

sanatorial 

Asistenţă socială 

Asistenţă medicală 

Servicii protetico-

ortopedice(scaun cu 

rotile, bastoane, 

corset, pat ortopedic) 

Plasament temporar 

la Centru de zi 

pentru persoane în 

etate şi cu 

dizabilităţi. 

 

 

Anual 

 

Anual 

 

 

Unică 

 

O dată la 3 

ani 

La 

solicitare 

La 

solicitare 

 

 

 

 

La 

solicitare 

 

 

 

 

 

Zilnic 

 

AO „FCPS” criuleni 

Organizaţii 

filantropice 

 

 

 

CREPOR 

CTAS 

Asistent social 

OMF 

 

 

 

Centru de zi pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi „SOS” 

din or. Criuleni 

Lucrător social 

 

Centru de zi pentru 

copii cu Cerinţe 

Educative Speciale 

„Speranţa” din or. 

Criuleni 

„SUIR 

Moldova” 

 

 

 

 

 

 

MMPSF 

CNAS 

Consiliu 

raional 

IMSP SR 

criuleni 

 

 

 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

 

 

 

 

Consiliul 

raional 



 

Prînz la domiciliu 

 

Servicii sociale 

oferite în cadrul 

Centrului de zi 

pentru copii cu CES 

(logoped, 

kinetoterapie, 

meloterapie, 

ergoterapie 

La 

necesitate 

 

Criuleni 

MMPSF 

 

 ment/psihic Pachet cu produse 

alimentare 

 

Cantină socială 

 

 

 

 

Excursii la teatru cu 

copii 

 

 

Cadouri(produse 

igienice, detergenţi) 

Cadouri de crăciun 

 

Foi de odihnă la 

tabără 

 

Instruire la domiciliu 

 

Asigurare cu 

transport, pentru 

transportarea 

copiilor cu grad de 

dizabilitate la Centru 

de zi pentru copii cu 

Cerinţe Educative 

Speciale 

Prînz la domiciliu 

 

Ajutor umanitar 

(haine, încălţăminte, 

produse alimentare) 

 

Anual 

 

Timp de 4 

ani 

 

 

 

 

De 2 ori 

pe an 

 

 

O dată în 

an 

 

O dată în 

an 

 

O dată în 

an 

 

Pe 

parcusul 

anului 

şcolar 

La 

necesitate 

 

 

 

 

Zilnic 

 

O dată pe 

an 

 

AO „FCPS” criuleni 

Centru de zi pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi „SOS” 

AO „Femeea şi 

Copilul protecţie şi 

sprijin” 

Biserica sf. Împărat 

„Constantin şi 

Elena” 

DAS şi PF, criuleni 

Cadrul didactic de la 

LT Cruglic 

Administraţia 

Publică Locală 

 

 

 

Lucrătorul social 

Administraţia 

Publică Locală 

 

„SUIR 

Moldova” 

 

Consiliul 

Raional 

Criuleni 

 

 

 

„SUIR 

Moldova” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din bugetul 

local 

 

 

 

 

Consiliul 

Raional 

 

 

 senzorial Ajutor umanitar 

(haine uzate) 

 

Ajutor umanitar 

(produse alimentare) 

O dată pe 

an 

 

O dată pe 

an 

 

Asociaţia orbilor din 

or. criuleni 

Administraţia 

Publică Locală 

 

Organizaţii 

filantropice 

 mixt Pachet cu produse 

alimentare 

Anual 

 

AO „FCPS” criuleni 

AO „Femeea şi 

„SUIR 

Moldova” 



 

Ajutor umanitar 

(haine încălţăminte, 

produse alimentare 

şi igienice). 

Cadouri de crăciun 

 

 

 

Tratament balneo-

sanatorial 

Prînz la domiciliu 

 

 

O dată pe 

an 

 

 

O dată pe 

an 

 

 

 

O dată la 3 

ani 

zilnic 

 

Copilul protecţie şi 

sprijin” 

Biserica sf. Împărat 

„Constantin şi 

Elena” 

DAS şi PF 

Lucrătorul social 

 

 

 

„SUIR 

Moldova” 

 

 

 

 

 

 

MMPSF 

„Casa 

Nadejda”                         

Dubăsarii 

Vechi 

 

 

2011 locomotorie Pachet cu produse 

alimentare 

 

Tratament balneo-

sanatorial 

Ajutor 

umanitar(haine uzate 

pentru maturi şi 

copii) 

Produse alimentare 

 

Tratament balneo-

sanatorial 

Suport Ortopedic 

(scaun cu rotile) 

Ajutor 

umanitar(paturi) 

Proteze ortopedice 

Anual 

 

O dată la 3 

ani 

O dată în 

an  

 

O dată în 

an  

 

O dată la 3 

ani 

La 

necesitate 

 

 

La 

solicitare 

 

 

AO „FCPS” criuleni 

CTAS 

Organizaţie 

nonguvernamenta 

Administraţia 

publică locală 

DAS şi PF Criulen 

CREPOR 

 

 

CREPOR 

„SUIR 

Moldova” 

 

CNAS 

 

 

Agenţiile 

Economice 

din 

Teritoriu 

MMPSF 

MMPSF 

 

 

MMPSF 

 ment/psihic Pachet cu produse 

alimentare 

 

Ajutor 

umanitar(haine 

uzate) 

 

Paste făinoase 

 

Mese de binefacere 

 

Anual 

 

O dată în 

an  

 

O dată în 

an  

 

Către 

zilele de 

importanţă 

majoră 

AO „FCPS” criuleni 

Organizaţie 

nonguvernamenta 

SRL”Promtangen 

Chişinău” 

Administraţia 

publică locală 

 

„SUIR 

Moldova” 

 

 

 senzorial Ajutor umanitar 

 

Servicii protetico-

ortopedice 

(bastoane, cîrje, 

aparate auditive) 

Tratament balneo-

Pe măsura 

posibilităţi

i 

 

La 

necesitate 

 

Societatea orbilor 

din Moldova 

CREPOR 

 

 

DAS şi PF 

 

 

MMPSF 

 

 

MMPSF 



sanatorial 

 

 

La 

necesitate 

 mixt Pachet cu produse 

alimentare 

 

Mese rotunde cu 

părinţii ce au copii 

cu dizabilitate mixtă 

 

Ajutor umanitar 

 

Cantină socială 

 

 

 

Asistenţă socială 

Deservire la 

domiciliu 

Tratament balneo-

sanatorial 

 

Anual 

 

De 2 ori 

pe an 

 

 

Anual 

 

La 

necesitate 

 

 

 

La 

necesitate 

La 

necesitate 

La 

necesitate 

 

 

AO „FCPS” criuleni 

AO „Femeea şi 

Copilul protecţie şi 

sprijin” 

Organizaţii 

nonguvernamenta 

Centru de zi pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Asistent social 

Lucrător social 

DAS şi PF 

 

 

„SUIR 

Moldova” 

 

„SUIR 

Moldova” 

 

 

 

 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

 

 

Consiliul 

raional 

Consiliul 

raional 

MMPSF 

2012 locomotorie Pachet cu produse 

alimentare 

 

Tratament balneo-

sanatorial 

Scaun cu rotile 

Asistenţă socială 

 

Anual 

 

O dată la 3 

ani 

Pe măsura 

posibilităţi

i 

       La 

necesitate 

 

AO „FCPS” criuleni 

CTAS 

CREPOR 

Asistent social 

„SUIR 

Moldova” 

 

CNAS 

MMPSF 

Din bugetul 

raionul 

 ment/psihic Pachet cu produse 

alimentare 

 

Ajutor umanitar 

(cartofi) 

 

Cantina socială 

(prînz la domiciliu) 

 

Cadouri de Sfintele 

sărbători de Paşti, 

Anul Nou (dulciuri, 

produse igienice, 

detergenţi) 

Ajutor 

umanitar(haine, 

produse alimentare) 

Medicamente 

compensate 

 

 

Anual 

 

Pe măsura 

posibilităţi

i 

 

Timp de 2 

luni  

 

 

 

 

 

O dată in 

an 

 

La 

necesitate 

AO „FCPS” criuleni 

Societatea orbilor 

din Moldova 

AO „Femeea şi 

Copilul protecţie şi 

sprijin” 

 

 

 

Administraţia 

Publică Locală 

Organizaţia 

Medicilor de familie 

 

„SUIR 

Moldova” 

 

 

 

„SUIR 

Moldova” 

 

 

 

 

 

Organizaţii 

filantropice 

 

MSPSR 

Criuleni 



 senzorial Ajutor 

umanitar(haine noi, 

produse alimentare) 

 

 

Medicamente 

compensate 

O dată in 

an 

 

 

 

La 

necesitate 

AO „Crucea Roşie” 

Societatea Orbilor 

din Moldova 

OMF 

 

 

 

 

IMSPSF 

Criuleni 

 mixt Pachet cu produse 

alimentare 

 

Tratament balneo-

sanatorial 

Prînz gratuit 

Anual 

 

       La 

necesitate 

 

Fundaţii de caritate 

 

DAS şi PF 

 

 

MMPSF 

 

2013 locomotorie Ajutor 

umanitar(produse 

alimentare) 

 

O dată in 

an 

 

AO „Crucea Roşie” 

 

 

 ment/psihic Ajutor 

umanitar(produse 

alimentare) 

 

O dată in 

an 

 

AO „Crucea Roşie” 

 

 

 senzorial Ajutor 

umanitar(produse 

alimentare) 

Deservire la 

domiciliu 

 

O dată in 

an 

 

La 

necesitate 

 

AO „Crucea Roşie” 

Lucrătorul social 

 

 

 

Consiliul 

raional 

 mixt Ajutor 

umanitar(produse 

alimentare) 

 

 

Excursii la teatru cu 

copiii 

 

 

Cadouri de crăciun 

 

O dată in 

an 

De 2 ori 

pe an 

 

 

O dată in 

an 

 

 

O dată in 

an 

 

AO „Crucea Roşie” 

Organizaţii 

nonguvernamenta 

AO „Femeea şi 

Copilul protecţie şi 

sprijin” 

Biserica sf. Împărat 

„Constantin şi 

Elena” 

 

 

 

Donduşeni 

2010 locomotorie Cantină Socială, 

Aziluri,  

Serviciul de 

deservire socială la 

domiciliu 

 

2 

1 

3 

APL 

Consiliul raional 

SASPF Donduşeni 

Bugetul 

raional 

 ment/psihic Cantină Socială, 

Aziluri,  

 

1 APL Bugetul 

raional 

 senzorial Cantină Socială, 

Aziluri,  

Serviciul de 

deservire socială la 

domiciliu 

 

1 

1 

 

Consiliul raional 

SASPF Donduşeni 

Bugetul 

raional 



 

 mixt Cantină Socială, 

Aziluri,  

Serviciul de 

deservire socială la 

domiciliu 

 

2 

2 

4 

APL 

Consiliul raional 

SASPF Donduşeni 

Bugetul 

raional 

2011 locomotorie Cantină Socială, 

Aziluri,  

Serviciul de 

deservire socială la 

domiciliu 

 

 

 

3 

 

 

SASPF Donduşeni 

Bugetul 

raional 

 ment/psihic Cantină Socială, 

Aziluri,  

 

1 APL Bugetul 

raional 

 senzorial Cantină Socială, 

Aziluri,  

Serviciul de 

deservire socială la 

domiciliu 

 

 

 

1 

 

 

SASPF Donduşeni 

Bugetul 

raional 

 mixt Cantină Socială, 

Aziluri,  

Serviciul de 

deservire socială la 

domiciliu 

 

 

 

4 

 

 

SASPF Donduşeni 

Bugetul 

raional 

2012 locomotorie Aziluri,  

Serviciul de 

deservire socială la 

domiciliu 

 

1 

3 

Consiliul raional 

DASPF Donduşeni 

Bugetul 

raional 

 ment/psihic Aziluri,  

 

- Consiliul raional 

 

Bugetul 

raional 

 senzorial Aziluri,  

Serviciul de 

deservire socială la 

domiciliu 

 

 

2 

 

DASPF Donduşeni 

Bugetul 

raional 

 mixt Aziluri,  

Serviciul de 

deservire socială la 

domiciliu 

 

 

3 

 

DASPF Donduşeni 

Bugetul 

raional 

2013 locomotorie Aziluri,  

Serviciul de 

deservire socială la 

domiciliu 

 

 

2 

 

DASPF Donduşeni 

Bugetul 

raional 

 ment/psihic Aziluri,  

 

   

 senzorial Aziluri,  

Serviciul de 

deservire socială la 

 

2 

 

DASPF Donduşeni 

Bugetul 

raional 



domiciliu 

 

 mixt Aziluri,  

Serviciul de 

deservire socială la 

domiciliu 

 

 

4 

 

DASPF Donduşeni 

Bugetul 

raional 

Drochia 

2010 locomotorie Asistenţa socială 

comunitară 

 

Derservirea la 

domiciliu 

 

Centrul comunitar de 

asistenţă socială de 

pălasament şi de zi 

„Încredere” din s. 

pelenia 

Centrul comunitar 

pentru copii şi tineri 

cu disabilităţi 

„Ciocîrlia” or. 

Drochia 

Azilul pentru 

persoane de vîrstă 

înaintată şi invalizi 

solitari din s. 

gribova, r. Drochia 

Centrul  Republican 

Experimental, 

Proteze, Ortopedie şi 

reabilitare 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

6 luni pe 

an în 

Centru 

 

 

Pe 

parcusul 

întregului 

an 

 

Permanent 

 

 

 

Conform 

graficului 

centrului 

Direcţia AS şi 

PFamiliei 

Direcţia AS şi  

PFamiliei 

Centrul 

comunitar”Încredere

” 

 

 

Centrul „Ciocîrlia” 

în subordinea 

DASPF 

 

Azilul care este în 

subordine DASPF 

 

 

Centrul  Republican 

Experimental, 

Proteze, Ortopedie şi 

reabilitare 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat şi buget 

local 

 

 

Buget de 

stat şi buget 

raional 

 

Buget de 

stat şi buget 

raional 

 

 

Buget de 

stat 

 

 ment/psihic Asistenţa socială 

comunitară 

 

Centrul comunitar de 

asistenţă socială de 

pălasament şi de zi 

„Încredere” din s. 

pelenia 

 

Permanent 

 

6 luni pe 

an în 

Centru 

 

 

Direcţia AS şi  

 PFamiliei 

Direcţia AS şi 

PFamiliei 

Centrul 

comunitar”Încredere

” 

 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat şi buget 

local 

 

 

 senzorial Asistenţa socială 

comunitară 

 

Derservirea la 

domiciliu 

 

Centrul comunitar de 

asistenţă socială de 

pălasament şi de zi 

„Încredere” din s. 

pelenia 

Permanent 

 

Permanent 

 

6 luni pe 

an în 

Centru 

 

 

Pe 

parcusul 

Direcţia AS şi 

PFamiliei 

Direcţia AS şi  

PFamiliei 

Centrul 

comunitar”Încredere

” 

 

 

Centrul „Ciocîrlia” 

în subordinea 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat şi buget 

local 

 

 



Centrul comunitar 

pentru copii şi tineri 

cu disabilităţi 

„Ciocîrlia” or. 

Drochia 

 

 

întregului 

an 

 

 

DASPF 

 

 

Buget de 

stat şi buget 

raional 

 

 mixt Asistenţa socială 

comunitară 

 

Derservirea la 

domiciliu 

 

Centrul comunitar de 

asistenţă socială de 

pălasament şi de zi 

„Încredere” din s. 

pelenia 

Centrul comunitar 

pentru copii şi tineri 

cu disabilităţi 

„Ciocîrlia” or. 

Drochia 

Centrul  Republican 

Experimental, 

Proteze, Ortopedie şi 

reabilitare 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

6 luni pe 

an în 

Centru 

 

 

Pe 

parcusul 

întregului 

an 

 

Conform 

graficului 

centrului 

Direcţia AS şi 

PFamiliei 

Direcţia AS şi  

PFamiliei 

Centrul 

comunitar”Încredere

” 

 

 

Centrul „Ciocîrlia” 

în subordinea 

DASPF 

 

Centrul  Republican 

Experimental, 

Proteze, Ortopedie şi 

reabilitare 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat şi buget 

local 

 

 

Buget de 

stat şi buget 

raional 

 

Buget de 

stat 

 

2011 locomotorie Asistenţa socială 

comunitară 

 

Derservirea la 

domiciliu 

 

Centrul comunitar de 

asistenţă socială de 

pălasament şi de zi 

„Încredere” din s. 

pelenia 

Centrul comunitar 

pentru copii şi tineri 

cu disabilităţi 

„Ciocîrlia” or. 

Drochia 

Azilul pentru 

persoane de vîrstă 

înaintată şi invalizi 

solitari din s. 

gribova, r. Drochia 

Centrul  Republican 

Experimental, 

Proteze, Ortopedie şi 

reabilitare 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

6 luni pe 

an în 

Centru 

 

 

Pe 

parcusul 

întregului 

an 

 

Permanent 

 

 

 

Conform 

graficului 

centrului 

Direcţia AS şi 

PFamiliei 

Direcţia AS şi  

PFamiliei 

Centrul 

comunitar”Încredere

” 

 

 

Centrul „Ciocîrlia” 

în subordinea 

DASPF 

 

Azilul care este în 

subordine DASPF 

 

 

Centrul  Republican 

Experimental, 

Proteze, Ortopedie şi 

reabilitare 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat şi buget 

local 

 

 

Buget de 

stat şi buget 

raional 

 

Buget de 

stat şi buget 

raional 

 

 

Buget de 

stat 

 



 

 ment/psihic Asistenţa socială 

comunitară 

 

Centrul comunitar de 

asistenţă socială de 

pălasament şi de zi 

„Încredere” din s. 

pelenia 

 

Permanent 

 

6 luni pe 

an în 

Centru 

 

 

Direcţia AS şi  

 PFamiliei 

Direcţia AS şi 

PFamiliei 

Centrul 

comunitar”Încredere

” 

 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat şi buget 

local 

 

 

 senzorial Asistenţa socială 

comunitară 

 

Derservirea la 

domiciliu 

 

Centrul comunitar de 

asistenţă socială de 

pălasament şi de zi 

„Încredere” din s. 

pelenia 

Centrul comunitar 

pentru copii şi tineri 

cu disabilităţi 

„Ciocîrlia” or. 

Drochia 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

6 luni pe 

an în 

Centru 

 

 

Pe 

parcusul 

întregului 

an 

 

 

Direcţia AS şi 

PFamiliei 

Direcţia AS şi  

PFamiliei 

Centrul 

comunitar”Încredere

” 

 

 

Centrul „Ciocîrlia” 

în subordinea 

DASPF 

 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat şi buget 

local 

 

 

Buget de 

stat şi buget 

raional 

 

 mixt Asistenţa socială 

comunitară 

 

Derservirea la 

domiciliu 

 

Centrul comunitar de 

asistenţă socială de 

pălasament şi de zi 

„Încredere” din s. 

pelenia 

Centrul comunitar 

pentru copii şi tineri 

cu disabilităţi 

„Ciocîrlia” or. 

Drochia 

Centrul  Republican 

Experimental, 

Proteze, Ortopedie şi 

reabilitare 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

6 luni pe 

an în 

Centru 

 

 

Pe 

parcusul 

întregului 

an 

 

Conform 

graficului 

centrului 

Direcţia AS şi 

PFamiliei 

Direcţia AS şi  

PFamiliei 

Centrul 

comunitar”Încredere

” 

 

 

Centrul „Ciocîrlia” 

în subordinea 

DASPF 

 

Centrul  Republican 

Experimental, 

Proteze, Ortopedie şi 

reabilitare 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat şi buget 

local 

 

 

Buget de 

stat şi buget 

raional 

 

Buget de 

stat 

 

2012 locomotorie Asistenţa socială 

comunitară 

 

Derservirea la 

domiciliu 

Permanent 

 

Permanent 

 

6 luni pe 

Direcţia AS şi 

PFamiliei 

Direcţia AS şi  

PFamiliei 

Centrul 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 



 

Centrul comunitar de 

asistenţă socială de 

pălasament şi de zi 

„Încredere” din s. 

pelenia 

Centrul comunitar 

pentru copii şi tineri 

cu disabilităţi 

„Ciocîrlia” or. 

Drochia 

Azilul pentru 

persoane de vîrstă 

înaintată şi invalizi 

solitari din s. 

gribova, r. Drochia 

Centrul  Republican 

Experimental, 

Proteze, Ortopedie şi 

reabilitare 

 

 

an în 

Centru 

 

 

Pe 

parcusul 

întregului 

an 

 

Permanent 

 

 

 

Conform 

graficului 

centrului 

comunitar”Încredere

” 

 

 

Centrul „Ciocîrlia” 

în subordinea 

DASPF 

 

Azilul care este în 

subordine DASPF 

 

Centrul  Republican 

Experimental, 

Proteze, Ortopedie şi 

reabilitare 

 

 

Buget de 

stat şi buget 

local 

 

 

Buget de 

stat şi buget 

raional 

 

Buget de 

stat şi buget 

raional 

 

 

Buget de 

stat 

 

 ment/psihic Asistenţa socială 

comunitară 

 

Centrul comunitar de 

asistenţă socială de 

pălasament şi de zi 

„Încredere” din s. 

pelenia 

Internatul psiho- 

neurologic din mun. 

Bălţi 

 

Permanent 

 

6 luni pe 

an în 

Centru 

 

 

Permanent 

Direcţia AS şi  

 PFamiliei 

Direcţia AS şi 

PFamiliei 

Centrul 

comunitar”Încredere

” 

Internatul psiho- 

neurologic din mun. 

Bălţi 

 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat şi buget 

local 

 

 

Buget de 

stat 

 

 senzorial Asistenţa socială 

comunitară 

 

Derservirea la 

domiciliu 

 

Centrul comunitar de 

asistenţă socială de 

pălasament şi de zi 

„Încredere” din s. 

pelenia 

Centrul comunitar 

pentru copii şi tineri 

cu disabilităţi 

„Ciocîrlia” or. 

Drochia 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

6 luni pe 

an în 

Centru 

 

 

Pe 

parcusul 

întregului 

an 

 

 

Direcţia AS şi 

PFamiliei 

Direcţia AS şi  

PFamiliei 

Centrul 

comunitar”Încredere

” 

 

 

Centrul „Ciocîrlia” 

în subordinea 

DASPF 

 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat şi buget 

local 

 

 

Buget de 

stat şi buget 

raional 

 

 mixt Asistenţa socială 

comunitară 

 

Permanent 

 

Permanent 

Direcţia AS şi 

PFamiliei 

Direcţia AS şi  

Buget de 

stat 

 



Derservirea la 

domiciliu 

 

Centrul comunitar de 

asistenţă socială de 

pălasament şi de zi 

„Încredere” din s. 

pelenia 

Centrul comunitar 

pentru copii şi tineri 

cu disabilităţi 

„Ciocîrlia” or. 

Drochia 

Centrul  Republican 

Experimental, 

Proteze, Ortopedie şi 

reabilitare 

 

 

 

6 luni pe 

an în 

Centru 

 

 

Pe 

parcusul 

întregului 

an 

 

Conform 

graficului 

centrului 

PFamiliei 

Centrul 

comunitar”Încredere

” 

 

 

Centrul „Ciocîrlia” 

în subordinea 

DASPF 

 

Centrul  Republican 

Experimental, 

Proteze, Ortopedie şi 

reabilitare 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat şi buget 

local 

 

 

Buget de 

stat şi buget 

raional 

 

Buget de 

stat 

 

2013 locomotorie Asistenţa socială 

comunitară 

 

Derservirea la 

domiciliu 

 

Centrul comunitar de 

asistenţă socială de 

pălasament şi de zi 

„Încredere” din s. 

pelenia 

Centrul comunitar 

pentru copii şi tineri 

cu disabilităţi 

„Ciocîrlia” or. 

Drochia 

Azilul pentru 

persoane de vîrstă 

înaintată şi invalizi 

solitari din s. 

gribova, r. Drochia 

Centrul  Republican 

Experimental, 

Proteze, Ortopedie şi 

reabilitare 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

6 luni pe 

an în 

Centru 

 

 

Pe 

parcusul 

întregului 

an 

 

Permanent 

 

 

 

Conform 

graficului 

centrului 

Direcţia AS şi 

PFamiliei 

Direcţia AS şi  

PFamiliei 

Centrul 

comunitar”Încredere

” 

 

 

Centrul „Ciocîrlia” 

în subordinea 

DASPF 

 

Azilul care este în 

subordine DASPF 

 

 

Centrul  Republican 

Experimental, 

Proteze, Ortopedie şi 

reabilitare 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat şi buget 

local 

 

 

Buget de 

stat şi buget 

raional 

 

Buget de 

stat şi buget 

raional 

 

 

Buget de 

stat 

 

 ment/psihic Asistenţa socială 

comunitară 

 

 

Permanent 

 

 

 

Direcţia AS şi  

 PFamiliei 

 

Buget de 

stat 

 senzorial Asistenţa socială 

comunitară 

 

Derservirea la 

domiciliu 

Permanent 

 

Permanent 

 

6 luni pe 

Direcţia AS şi 

PFamiliei 

Direcţia AS şi  

PFamiliei 

Centrul 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 



 

Centrul comunitar de 

asistenţă socială de 

pălasament şi de zi 

„Încredere” din s. 

pelenia 

Centrul comunitar 

pentru copii şi tineri 

cu disabilităţi 

„Ciocîrlia” or. 

Drochia 

 

 

an în 

Centru 

 

 

Pe 

parcusul 

întregului 

an 

 

 

comunitar”Încredere

” 

 

 

Centrul „Ciocîrlia” 

în subordinea 

DASPF 

 

 

 

Buget de 

stat şi buget 

local 

 

 

Buget de 

stat şi buget 

raional 

 

 mixt Asistenţa socială 

comunitară 

 

Derservirea la 

domiciliu 

 

Centrul comunitar de 

asistenţă socială de 

pălasament şi de zi 

„Încredere” din s. 

pelenia 

Centrul comunitar 

pentru copii şi tineri 

cu disabilităţi 

„Ciocîrlia” or. 

Drochia 

Centrul  Republican 

Experimental, 

Proteze, Ortopedie şi 

reabilitare 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

6 luni pe 

an în 

Centru 

 

 

Pe 

parcusul 

întregului 

an 

 

Conform 

graficului 

centrului 

Direcţia AS şi 

PFamiliei 

Direcţia AS şi  

PFamiliei 

Centrul 

comunitar”Încredere

” 

 

 

Centrul „Ciocîrlia” 

în subordinea 

DASPF 

 

Centrul  Republican 

Experimental, 

Proteze, Ortopedie şi 

reabilitare 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat şi buget 

local 

 

 

Buget de 

stat şi buget 

raional 

 

Buget de 

stat 

 

Edineţ 

2010-

2013 

locomotorie Acordarea 

consultaţiilor 

 

 

Eliberarea taloanelor 

de călătorii 

invalizilor şi 

participanţilor la 

război şi persoanelor 

assimilate cu ei. 

Compensaţii pentru 

deservirea cu 

transport 

(locomotor) 

Compensaţii pentru 

călătorii 

 

Asigurarea cu 

mijloace ajutătoare 

Conform 

adresărilor 

cetăţenilor 

 

Un talon 

la 5 ani 

 

 

 

O dată în 

an (în luna 

mai) 

 

Trimestria

l de 4 ori 

pe an 

Un 

cărucior în 

4 ani 

DEASPF 

 

 

DEASPF  

 

 

 

DEASPF 

 

 

DEASPF 

 

DEASPF 

 

DEASPF 

 

 

DEASPF 

 

Gratis 

 

 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

 

Bugetul 

local 

 

 

Bugetul 

local 

 

CREPOR 

 

CREPOR 



tehnice 

Asigurarea cu 

articole protetica-

ortopedice, bandaje. 

 

Asigurarea cu foi 

balneosanatoriale 

 

 

 

 

 

 

Evidenţa,recepţionar

ea şi distribuirea 

ajutorului umanitar 

familiilor social 

vulnerabile şi 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

servicii de 

reformarea 

sistemului de 

îngrijire şi protecţie 

socială a persoanelor 

cu dizabilităţi în 

vederea incluziunii 

sociale-„Echipa 

mobilă” 

 

acordarea serviciilor 

de îngrijire la 

domiciliu 

 

 

alimentarea la 

cantina socială 

 

 

perfectarea actelor 

pentru nternarea 

înnayil sau internat 

psihoneurologic 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

 

În 

dependenţă 

de 

necesităţile 

persoanei 

 

Pentru 

bolnavii, 

care au 

suportat 

infarct 

miocardiac, 

acut sau 

uctus 

cerebral, 

cerebral 

primar, în 

primele 6 

luni de la 

incident, 

peste rînd, 

pentru 

ceilalţi 

bolnavi 1 

foaie în 3 ani 

2-3 ori pe 

an 

 

 

pe o 

perioadă de 

3 luni 

 

 

 

 

 

Pe o 

perioadă de 

3 ani 

conform 

regulamentul

ui 

 

Conform 

solicitărilor 

 

 

 

 

 

 

DEASPF 

ONG 

Primăriile 

 

 

DEASPF 

KEYSTONE 

 

 

 

 

DEASPF 

 

 

 

DEASPF 

 

 

DEASPF 

 

 

 

 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

 

 

 

 

 

ONG-ile, 

gratis 

 

 

 

 

KEYSTON

E, bugetul 

local 

 

 

 

 

Bugetul 

republican 

 

 

 

gratis 

 

 

Fondul 

republican 

de susţinere 

a populaţiei, 

bugetul 

primăriei 

gratis 

 

2010-

2013 

ment/psihic Acordarea 

consultaţiilor 

 

 

Compensaţii pentru 

călătorii 

 

Asigurarea cu 

Conform 

adresărilor 

cetăţenilor 

 

Trimestria

l de 4 ori 

pe an 

Un 

DEASPF 

 

 

DEASPF 

 

DEASPF 

 

DEASPF 

Gratis 

 

 

Bugetul 

local 

 

CREPOR 

 



mijloace de 

locomoţie 

nemecanizate 

Asigurarea cu 

articole protetica-

ortopedice, bandaje. 

 

Asigurarea cu foi 

balneosanatoriale 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenţa,recepţionar

ea şi distribuirea 

ajutorului umanitar 

familiilor social 

vulnerabile şi 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

 

alimentarea la 

cantina socială 

 

 

 

perfectarea actelor 

pentru nternarea 

înnayil sau internat 

psihoneurologic 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

cărucior în 

4 ani 

 

În 

dependenţă 

de 

necesităţile 

persoanei 

 

Pentru 

bolnavii, 

care au 

suportat 

infarct 

miocardiac, 

acut sau 

uctus 

cerebral, 

cerebral 

primar, în 

primele 6 

luni de la 

incident, 

peste rînd, 

pentru 

ceilalţi 

bolnavi 1 

foaie în 3 ani 

 

2-3 ori pe 

an 

 

 

Pe o 

perioadă de 

3 ani 

conform 

regulamentul

ui 

 

 

Conform 

solicitărilor 

 

 

DEASPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEASPF 

ONG 

Primăriile 

 

 

 

DEASPF 

 

 

 

DEASPF 

 

 

CREPOR 

 

 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

 

 

 

 

 

 

ONG-ile, 

gratis 

 

 

 

 

 

Bugetul 

republican 

 

 

 

Fondul 

republican 

de susţinere 

a populaţiei, 

bugetul 

primăriei 

gratis 

 

2010-

2013 

senzorial Acordarea 

consultaţiilor 

 

 

Compensaţii pentru 

călătorii 

 

Asigurarea cu 

mijloace de 

locomoţie 

nemecanizate 

Asigurarea cu 

Conform 

adresărilor 

cetăţenilor 

 

Trimestria

l de 4 ori 

pe an 

Un 

cărucior în 

4 ani 

 

În 

DEASPF 

 

 

DEASPF 

 

DEASPF 

 

DEASPF 

 

 

DEASPF 

 

Gratis 

 

 

Bugetul 

local 

 

CREPOR 

 

CREPOR 

 

 

Ministerul 



articole protetica-

ortopedice, bandaje. 

 

Asigurarea cu foi 

balneosanatoriale 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenţa,recepţionar

ea şi distribuirea 

ajutorului umanitar 

familiilor social 

vulnerabile şi 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

 

acordarea serviciilor 

de îngrijire 

 

 

alimentarea la 

cantina social 

 

 

 

perfectarea actelor 

pentru nternarea 

înnayil sau internat 

psihoneurologic 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

dependenţă 

de 

necesităţile 

persoanei 

 

Pentru 

bolnavii, 

care au 

suportat 

infarct 

miocardiac, 

acut sau 

uctus 

cerebral, 

cerebral 

primar, în 

primele 6 

luni de la 

incident, 

peste rînd, 

pentru 

ceilalţi 

bolnavi 1 

foaie în 3 ani 

 

2-3 ori pe 

an 

 

 

În 

dependenţă 

de starea 

sănătăţii 

persoanei cu 

dizabilităţi şi 

statutul ei 

social 

Pe o 

perioadă de 

3 ani 

conform 

regulamentul

ui 

 

 

Conform 

solicitărilor 

 

 

 

 

 

 

 

DEASPF 

ONG 

Primăriile 

 

 

 

DEASPF 

 

 

 

DEASPF 

 

 

 

DEASPF 

 

 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

 

 

 

 

 

 

ONG-ile, 

gratis 

 

 

 

 

 

BS 

 

 

 

 

2010-

2013 

mixt Acordarea 

consultaţiilor 

 

 

Compensaţii pentru 

călătorii 

 

Asigurarea cu 

Conform 

adresărilor 

cetăţenilor 

 

Trimestria

l de 4 ori 

pe an 

Un 

DEASPF 

 

 

DEASPF 

 

DEASPF 

 

DEASPF 

Gratis 

 

 

Bugetul 

local 

 

CREPOR 

 



mijloace de 

locomoţie 

nemecanizate 

Asigurarea cu 

articole protetica-

ortopedice, bandaje. 

 

Asigurarea cu foi 

balneosanatoriale 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenţa,recepţionar

ea şi distribuirea 

ajutorului umanitar 

familiilor social 

vulnerabile şi 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

 

acordarea serviciilor 

de îngrijire 

 

 

alimentarea la 

cantina social 

 

 

 

perfectarea actelor 

pentru nternarea 

înnayil sau internat 

psihoneurologic 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

cărucior în 

4 ani 

 

În 

dependenţă 

de 

necesităţile 

persoanei 

 

Pentru 

bolnavii, 

care au 

suportat 

infarct 

miocardiac, 

acut sau 

uctus 

cerebral, 

cerebral 

primar, în 

primele 6 

luni de la 

incident, 

peste rînd, 

pentru 

ceilalţi 

bolnavi 1 

foaie în 3 ani 

 

2-3 ori pe 

an 

 

 

Pe o 

perioadă de 

3 ani 

conform 

regulamentul

ui 

 

Conform 

solicitărilor 

 

 

DEASPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEASPF 

ONG 

Primăriile 

 

 

 

DEASPF 

 

 

 

DEASPF 

 

 

 

DEASPF 

 

 

CREPOR 

 

 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

 

 

 

 

 

 

ONG-ile, 

gratis 

 

 

 

 

BS 

 

 

 

 

 

Floreşti 

2010 locomotorie  îngrijire socială la 

domiciliu 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială  

serviciul protezare şi 

ortopedie  

cantina socială 

Permanent 

O dată la 3 

ani de zile 

Permanent 

 

Pe 

perioada 

proiectului 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF 

CREPOR 

AO-Concordia 

Rejina Paces 

Bugetul  

local 

Bugetul  de 

stat 

 

Bugetul  de 

stat 

 

Fondaţia 

austriacă-

Concordia 

Fondalia 



Rejina 

Paces, Italia 

 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial îngrijire socială la 

domiciliu 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială  

 

Permanent 

O dată la 3 

ani de zile 

 

DASPF 

DASPF 

 

Bugetul  

local 

Bugetul  de 

stat 

 

 mixt îngrijire socială la 

domiciliu 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială  

azilul de bătrîni şi 

invalizi 

 

 

serviciul protezare şi 

ortopedie  

 

Permanent 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF(azilul de 

bătrîni şi invalizi din 

s. Căpreşti) 

DASPF 

CREPOR 

 

Bugetul  

local 

Bugetul  de 

stat 

 

Bugetul  

local 

 

 

Bugetul  de 

stat 

 

2011 locomotorie cantina socială 

 

  

 

îngrijire socială la 

domiciliu 

 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială  

azilul de bătrîni şi 

invalizi 

 

 

 

serviciul protezare şi 

ortopedie  

ONG „Alinare 

 

 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

 

O dată la 3 

ani de zile 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

 

DASPF 

AO-Concordia 

Rejina Paces 

 

DASPF 

 

DASPF 

 

DASPF 

DASPF(azilul de 

bătrîni şi invalizi din 

s. Căpreşti) 

DASPF 

CREPOR s. Căpreşti 

 

 

Fondaţia 

austriacă-

Concordia 

Fondalia 

Rejina 

Paces,  

 

Bugetul  

local 

 

Bugetul  de 

stat 

 

Bugetul 

local 

Casa Max-

Olanda 

 

 

Bugetul  de 

stat 

Casa Max-

Olanda 

 

 

 

 ment/psihic cantina socială 

 

azilul de bătrîni şi 

invalizi 

 

 

Pe 

perioada 

proiectului 

Permanent 

 

 

AO-Concordia 

Rejina Paces 

DASPF s. Căpreşti 

 

Fondaţia 

austriacă-

Concordia 

Bugetul  

local 

 

 senzorial îngrijire socială la Permanent DASPF Bugetul  



domiciliu 

 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială  

 

 

Permanent 

 

DASPF 

 

local 

 

Bugetul  de 

stat 

 

 mixt îngrijire socială la 

domiciliu 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială  

serviciul protezare şi 

ortopedie  

 

Permanent 

Permanent 

 

Permanent 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF 

CREPOR 

 

Bugetul  

local 

Bugetul  de 

stat 

 

Bugetul de  

stat 

MMPSF 

 

2012 locomotorie cantina socială 

 

 

Casa Nadejda 

 

  

 

îngrijire socială la 

domiciliu 

 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială 

 

serviciul protezare şi 

ortopedie  

azilul de bătrîni şi 

invalizi 

ONG „Alinare 

 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

O dată la 3 

ani de zile 

Permanent 

 

Permanent 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

AO-Concordia 

Rejina Paces 

 

AO-Concordia, s. 

Sănătăuca 

 

 

DASPF 

 

DASPF 

 

 

CREPOR 

 

MMPSF s. Căpreşti 

 

 

Fondaţia 

austriacă-

Concordia 

Fondalia 

Rejina 

Paces,  

Fondaţia 

austriacă-

Concordia 

 

 

Bugetul  

local 

 

Bugetul  de 

stat 

 

 

Bugetul de 

stat 

 

Bugetul  

local 

Casa Max-

Olanda 

 

 

 

 ment/psihic cantina socială 

 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

AO-Concordia 

Rejina Paces 

 

Fondaţia 

austriacă-

Concordia 

Fondalia 

Rejina 

Paces,  

Italia 

 senzorial îngrijire socială la 

domiciliu 

 

serviciul la 

reabilitare 

Permanent 

 

Permanent 

 

DASPF 

 

DASPF 

 

 

Bugetul  

local 

 

Bugetul  de 

stat 



balneosanatorială 

 

 

 

 mixt îngrijire socială la 

domiciliu 

 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială  

azilul de bătrîni şi 

invalizi 

Casa „Nadejda” 

 

serviciul protezare şi 

ortopedie  

 

Permanent 

 

Permanent 

 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

Permanent 

DASPF 

 

DASPF 

 

DASPF, s. Căpreşti 

AO-Concordia, s. 

Sănătăuca 

DASPF 

CREPOR 

 

Bugetul  

local 

Bugetul  de 

stat 

Bugetul  

local 

 

Fondaţia 

austriacă-

Concordia 

 

Bugetul  de 

stat 

 

2013 locomotorie Asistenţă personală 

Cantina socială 

 

 

îngrijire socială la 

domiciliu 

 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială  

azilul de bătrîni şi 

invalizi 

Casa „Nadejda” 

 

serviciul protezare şi 

ortopedie  

 

Permanent 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

Permanent 

 

O dată la 3 

ani de zile 

Permanent 

 

 

Permanent 

DASPF 

AO-Concordia 

Rejina Paces 

 

DASPF 

 

DASPF 

 

DASPF,  

s. Căpreşti 

s. Sănătăuca 

DASPF 

CREPOR 

 

Bugetul  

local 

Fondaţia 

austriacă-

Concordia 

 

Bugetul  

local 

 

Bugetul  de 

stat 

 

Fondaţia 

austriacă-

Concordia 

 

Bugetul  de 

stat 

 

 ment/psihic Asistenţă personală 

Cantina socială 

 

 

 

Permanent 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

 

DASPF 

AO-Concordia 

Rejina Paces 

 

 

Bugetul  

local 

Fondaţia 

austriacă-

Concordia 

 senzorial îngrijire socială la 

domiciliu 

 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială  

azilul de bătrîni şi 

invalizi 

Casa „Nadejda” 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

Permanent 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

 

DASPF 

 

DASPF 

 

DASPF,  

s. Căpreşti 

AO-Concordia s. 

Sănătăuca 

Bugetul  

local 

 

Bugetul  de 

stat 

 

Bugetul  

local 

Casa Max-

Olanda 

Fondaţia 

austriacă-

Concordia 

 



 

 mixt îngrijire socială la 

domiciliu 

 

serviciul la 

reabilitare 

Casa Comunitară- 1 

Casa Comunitară- 2 

serviciul protezare şi 

ortopedie  

 

Permanent 

 

Permanent 

Permanent 

 

Permanent 

 

DASPF 

 

DASPF 

DASPF 

DASPF 

DASPF 

CREPOR 

 

Bugetul  

local 

 

Bugetul  de 

stat 

AO 

„Lumos” 

AO 

„Lumos” 

Bugetul  de 

stat 

 

Hînceşti  

2010 locomotorie Azulurile pentru 

persoana în vîrstă şi 

cu dizabiliţăţi 

  Cantine sociale 

 

Centrul de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Echipa mobilă 

pentru copii şi tineri 

cu dizabilităţi 

Temporar, 

permanent

. 

Periodic 

 

 

Temporar 

 

 

Temporar 

 

APL-I 

 

 

 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei Hînceşti 

 

Proiect 

Bugetul 

raional, 

Finanţare 

externă. 

 

 ment/psihic Azulurile pentru 

persoana în vîrstă şi 

cu dizabiliţăţi 

  Cantine sociale 

 

Centrul de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Echipa mobilă 

pentru copii şi tineri 

cu dizabilităţi 

Temporar, 

permanent

. 

Periodic 

 

 

APL-I 

 

 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei Hînceşti 

 

Proiect 

Bugetul 

raional, 

Finanţare 

externă. 

 

 senzorial Azulurile pentru 

persoana în vîrstă şi 

cu dizabiliţăţi 

  Cantine sociale 

 

Centrul de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Echipa mobilă 

pentru copii şi tineri 

cu dizabilităţi 

Temporar, 

permanent

. 

Periodic 

 

 

APL-I 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei Hînceşti 

 

 

 

Proiect 

Bugetul 

raional, 

Finanţare 

externă. 

Bugetul 

local. 

 

 mixt Azulurile pentru 

persoana în vîrstă şi 

cu dizabiliţăţi 

  Cantine sociale 

 

Temporar, 

permanent

. 

Periodic 

 

APL-I 

 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei Hînceşti 

Bugetul 

raional, 

Finanţare 

externă. 

Bugetul 



Centrul de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Echipa mobilă 

pentru copii şi tineri 

cu dizabilităţi 

  

Proiect 

 

 

 

local. 

 

2011 locomotorie Azulurile pentru 

persoana în vîrstă şi 

cu dizabiliţăţi 

  Cantine sociale 

 

Centrul de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Echipa mobilă 

pentru copii şi tineri 

cu dizabilităţi 

Temporar, 

permanent

. 

Periodic 

 

 

APL-I 

 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei Hînceşti 

 

 

 

Bugetul 

raional, 

Finanţare 

externă, 

Bugetul 

local. 

 

 

 ment/psihic Azulurile pentru 

persoana în vîrstă şi 

cu dizabiliţăţi 

  Cantine sociale 

 

Centrul de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Echipa mobilă 

pentru copii şi tineri 

cu dizabilităţi 

Temporar, 

permanent

. 

Periodic 

 

 

APL-I 

 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei Hînceşti 

 

 

 

Bugetul 

raional, 

Finanţare 

externă. 

Bugetul 

local. 

 

 

 

 senzorial Azulurile pentru 

persoana în vîrstă şi 

cu dizabiliţăţi 

  Cantine sociale 

 

Centrul de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Echipa mobilă 

pentru copii şi tineri 

cu dizabilităţi 

Temporar, 

permanent

. 

Periodic 

 

 

APL-I 

 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei Hînceşti 

 

 

 

Bugetul 

raional, 

Finanţare 

externă. 

Bugetul 

local. 

 

 

 mixt Azulurile pentru 

persoana în vîrstă şi 

cu dizabiliţăţi 

  Cantine sociale 

 

Centrul de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Echipa mobilă 

pentru copii şi tineri 

cu dizabilităţi 

Temporar, 

permanent

. 

Periodic 

 

 

APL-I 

 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei Hînceşti 

 

 

 

Bugetul 

raional, 

Finanţare 

externă. 

Bugetul 

local. 

 

 



2012 locomotorie Azulurile pentru 

persoana în vîrstă şi 

cu dizabiliţăţi 

  Cantine sociale 

 

Centrul de Zi pentru 

copii cu dizabilităţi 

multiple şi severe 

„Pasărea albastră” 

din or. Hînceşti. 

Centrul de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Echipa mobilă 

pentru copii şi tineri 

cu dizabilităţi 

Temporar, 

permanent

. 

Periodic 

 

 

Temporar 

 

 

 

Temporar 

 

 

Temporar 

 

APL-I 

 

APL-I 

 

 

AO „Viitorul”, 

AO”ACASA”, 

Consiliul raional, 

Hînceşti 

DASPF, Hînceşti 

 

 

DASPF, Hînceşti 

 

Bugetul 

raional, 

Finanţare 

externă. 

Bugetul 

local. 

 

 

 ment/psihic Azulurile pentru 

persoana în vîrstă şi 

cu dizabiliţăţi 

  Cantine sociale 

 

Centrul de Zi pentru 

copii cu dizabilităţi 

multiple şi severe 

„Pasărea albastră” 

din or. Hînceşti. 

Centrul de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Echipa mobilă 

pentru copii şi tineri 

cu dizabilităţi 

Temporar, 

permanent

. 

Periodic 

 

 

APL-I 

 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei Hînceşti 

 

AO „Viitorul”, 

AO”ACASA”, 

Consiliul raional, 

Hînceşti 

DASPF, Hînceşti 

 

 

 

Bugetul 

raional, 

Finanţare 

externă. 

Bugetul 

local. 

 

 senzorial Azulurile pentru 

persoana în vîrstă şi 

cu dizabiliţăţi 

  Cantine sociale 

 

Centrul de Zi pentru 

copii cu dizabilităţi 

multiple şi severe 

„Pasărea albastră” 

din or. Hînceşti. 

Centrul de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Echipa mobilă 

pentru copii şi tineri 

cu dizabilităţi 

Temporar, 

permanent

. 

Periodic 

 

 

Temporar 

 

 

 

Temporar 

 

 

Temporar 

 

APL-I 

 

 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei Hînceşti 

 

AO „Viitorul”, 

AO”ACASA”, 

Consiliul raional, 

Hînceşti 

DASPF, Hînceşti 

 

Bugetul 

raional, 

Finanţare 

externă. 

Bugetul 

local. 

 

 

 mixt Azulurile pentru 

persoana în vîrstă şi 

cu dizabiliţăţi 

  Cantine sociale 

Temporar, 

permanent

. 

Periodic 

APL-I 

 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

Bugetul 

raional, 

Finanţare 

externă. 



 

Centrul de Zi pentru 

copii cu dizabilităţi 

multiple şi severe 

„Pasărea albastră” 

din or. Hînceşti. 

Centrul de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Echipa mobilă 

pentru copii şi tineri 

cu dizabilităţi 

 

 

Temporar 

 

 

 

Temporar 

 

 

Temporar 

 

familiei Hînceşti 

 

 

AO „Viitorul”, 

AO”ACASA”, 

Consiliul raional, 

Hînceşti 

DASPF, Hînceşti 

 

Bugetul 

local. 

 

2013 locomotorie Azulurile pentru 

persoana în vîrstă şi 

cu dizabiliţăţi 

  Cantine sociale 

 

Centrul de Zi pentru 

copii cu dizabilităţi 

multiple şi severe 

„Pasărea albastră” 

din or. Hînceşti. 

Centrul de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Echipa mobilă 

pentru copii şi tineri 

cu dizabilităţi 

Temporar, 

permanent

. 

Periodic 

 

 

Temporar 

 

 

 

Temporar 

 

 

Temporar 

 

APL-I 

 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei Hînceşti 

 

 

AO „Viitorul”, 

AO”ACASA”, 

Consiliul raional, 

Hînceşti 

DASPF, Hînceşti 

 

Bugetul 

raional, 

Finanţare 

externă. 

Bugetul 

local. 

 

 

 ment/psihic Azulurile pentru 

persoana în vîrstă şi 

cu dizabiliţăţi 

  Cantine sociale 

 

Centrul de Zi pentru 

copii cu dizabilităţi 

multiple şi severe 

„Pasărea albastră” 

din or. Hînceşti. 

Centrul de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Echipa mobilă 

pentru copii şi tineri 

cu dizabilităţi 

Temporar, 

permanent

. 

Periodic 

 

 

APL-I 

 

 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei Hînceşti 

 

 

AO „Viitorul”, 

AO”ACASA”, 

Consiliul raional, 

Hînceşti 

DASPF, Hînceşti 

 

Bugetul 

raional, 

Finanţare 

externă. 

Bugetul 

local. 

 

 

 senzorial Azulurile pentru 

persoana în vîrstă şi 

cu dizabiliţăţi 

  Cantine sociale 

 

Centrul de Zi pentru 

copii cu dizabilităţi 

multiple şi severe 

Temporar, 

permanent

. 

Periodic 

 

 

 

Temporar 

APL-I 

 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei Hînceşti 

 

 

 

Bugetul 

raional, 

Finanţare 

externă. 

Bugetul 

local. 

 

 



„Pasărea albastră” 

din or. Hînceşti. 

Centrul de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Echipa mobilă 

pentru copii şi tineri 

cu dizabilităţi 

 

 

 

Temporar 

 

 

Temporar 

AO „Viitorul”, 

AO”ACASA”, 

Consiliul raional, 

Hînceşti 

DASPF, Hînceşti 

 mixt Azulurile pentru 

persoana în vîrstă şi 

cu dizabiliţăţi 

  Cantine sociale 

 

Centrul de Zi pentru 

copii cu dizabilităţi 

multiple şi severe 

„Pasărea albastră” 

din or. Hînceşti. 

Centrul de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Echipa mobilă 

pentru copii şi tineri 

cu dizabilităţi 

Temporar, 

permanent

. 

Periodic 

 

 

Temporar 

 

 

 

Temporar 

 

 

Temporar 

 

APL-I 

 

 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei Hînceşti 

 

AO „Viitorul”, 

AO”ACASA”, 

Consiliul raional, 

Hînceşti 

DASPF, Hînceşti 

 

Bugetul 

raional, 

Finanţare 

externă. 

Bugetul 

local. 

 

 

Bugetul  

raional. 

 

 

Nisporeni  

2010 Locomotori

e 

ment/psihic 

senzorial 

mixt 

Bilete de tratament 

 

3 ani 

 

DASPF 

 

Bugetul de 

stat 

 

2011 Locomotori

e 

ment/psihic 

senzorial 

mixt 

Bilete de tratament 

 

3 ani 

 

DASPF 

 

Bugetul de 

stat 

 

2012 Locomotori

e 

ment/psihic 

senzorial 

mixt 

Bilete de tratament 

 

3 ani 

 

DASPF 

 

Bugetul de 

stat 

 

2013 Locomotori

e 

ment/psihic 

senzorial 

mixt 

Bilete de tratament 

Asistenţă personală 

Casa comunitară 

Echipă mobilă 

 

3 ani 

După caz 

Permanent 

3 luni 

 

DASPF 

 

Bugetul de 

stat 

 

 ment/psihic 

sensorial 

mixt 

Bilete de tratament 

 

3 ani 

 

DASPF 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

Ocniţa 

2010 locomotorie - - - - 

 ment/psihic - - - - 



 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

2011 locomotorie - - - - 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

2012 locomotorie - - - - 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

2013 locomotorie - - - - 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

Orhei 

2010 locomotorie Serviciul de 

ortopedie şi 

Protezare 

După 

necesitate 

DASPF CREPOR 

 ment/psihic Instituţii sociale din 

subjurisdicţia MMPS 
 MMPSF  

 senzorial - - - - 

 mixt Centrul de plasament 

temporar pentru 

persoanele în etate şi 

cu disabilităţi din s. 

Susleni r-nul Orhei, 

Centrul de zi 

„speranţa” s. Zorile, 

Centrul Social „Casa 

Nadejda” s. 

Ghetlova, r-nul 

Orhei, 

Cantine de ajutor 

social „Casa 

Nadejda” în satele 

Braviceni, Vatici, 

or.Orhei 

 

 

  Consiliul 

Raional  

 

AO 

Concordia 

„Proiecte 

sociale” 

2011 locomotorie Serviciul de 

ortopedie şi 

Protezare 

 DASPF CREPOR 

 ment/psihic Serviciu „Casa 

comunitară” s. Mitoc 

Serviciul „Respiro” 

s. Peresecina 

Serviciul „Locuinta 

Protejată” or. Orhei 

Serviciul „Asistenta 

Parental de ragaz” 

Serviciul „Echipa 

Mobilă” 

 DASPF, orhei Consiliul 

Raional  

Parteneri 

KEYSTON

E 

Parteneriate 

pentru 

fiecare copil 



 senzorial - - - - 

 mixt Centrul de plasament 

temporar pentru 

persoanele în etate şi 

cu disabilităţi din s. 

Susleni r-nul Orhei, 

Centrul de zi 

„speranţa” s. Zorile, 

Centrul Social „Casa 

Nadejda” s. 

Ghetlova, r-nul 

Orhei, 

Cantine de ajutor 

social „Casa 

Nadejda” în satele 

Braviceni, Vatici, 

or.Orhei 

 

 

  Consiliul 

Raional  

 

AO 

Concordia 

„Proiecte 

sociale” 

2012 locomotorie Serviciul de 

ortopedie şi 

Protezare 

 DASPF CREPOR 

 ment/psihic Serviciu „Casa 

comunitară” s. Mitoc 

Serviciul „Respiro” 

s. Peresecina 

Serviciul „Locuinta 

Protejată” or. Orhei 

Serviciul „Asistenta 

Parental de ragaz” 

Serviciul „Echipa 

Mobilă” 

 DASPF, orhei Consiliul 

Raional  

Parteneri 

KEYSTON

E 

Parteneriate 

pentru 

fiecare copil 

 senzorial - - - - 

 mixt Centrul de plasament 

temporar pentru 

persoanele în etate şi 

cu disabilităţi din s. 

Susleni r-nul Orhei, 

Centrul de zi 

„speranţa” s. Zorile, 

Centrul Social „Casa 

Nadejda” s. 

Ghetlova, r-nul 

Orhei, 

Cantine de ajutor 

social „Casa 

Nadejda” în satele 

Braviceni, Vatici, 

or.Orhei 

 

 

  Consiliul 

Raional  

 

AO 

Concordia 

„Proiecte 

sociale” 

2013 locomotorie Serviciul de 

ortopedie şi 

Protezare 

 DASPF CREPOR 

 ment/psihic Serviciu „Casa  DASPF, orhei Consiliul 



comunitară” s. Mitoc 

Serviciul „Respiro” 

s. Peresecina 

Serviciul „Locuinta 

Protejată” or. Orhei 

Serviciul „Asistenta 

Parental de ragaz” 

Serviciul „Echipa 

Mobilă” 

Raional  

Parteneri 

KEYSTON

E 

Parteneriate 

pentru 

fiecare copil 

 senzorial - - - - 

 mixt Centrul de plasament 

temporar pentru 

persoanele în etate şi 

cu disabilităţi din s. 

Susleni r-nul Orhei, 

Centrul de zi 

„speranţa” s. Zorile, 

Centrul Social „Casa 

Nadejda” s. 

Ghetlova, r-nul 

Orhei, 

Cantine de ajutor 

social „Casa 

Nadejda” în satele 

Braviceni, Vatici, 

or.Orhei 

 

 

 DASPF, orhei Consiliul 

Raional  

 

AO 

Concordia 

„Proiecte 

sociale” 

Rezina 

2010 locomotorie Serviciul de îngrijire 

socială la domiciliu   

De 3 ori 

pe 

săptămînă 

DASPF, lucrătorul 

social 

Bugetul 

local 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial Serviciul de îngrijire 

socială la domiciliu   

De 3 ori 

pe 

săptămînă 

DASPF, lucrătorul 

social 

Bugetul 

local 

 mixt - - - - 

2011 locomotorie Serviciul de îngrijire 

socială la domiciliu   

De 3 ori 

pe 

săptămînă 

DASPF, lucrătorul 

social 

Bugetul 

local 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial Serviciul de îngrijire 

socială la domiciliu   

De 3 ori 

pe 

săptămînă 

DASPF, lucrătorul 

social 

Bugetul 

local 

 mixt - - - - 

2012 locomotorie Serviciul de îngrijire 

socială la domiciliu   

De 3 ori 

pe 

săptămînă 

DASPF, lucrătorul 

social 

Bugetul 

local 

 ment/psihic     

 senzorial Serviciul de îngrijire 

socială la domiciliu   

De 3 ori 

pe 

săptămînă 

DASPF, lucrătorul 

social 

Bugetul 

local 

 mixt - - - - 



2013 locomotorie Serviciul de îngrijire 

socială la domiciliu   

De 3 ori 

pe 

săptămînă 

DASPF, lucrătorul 

social 

Bugetul 

local 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial Serviciul de îngrijire 

socială la domiciliu   

De 3 ori 

pe 

săptămînă 

DASPF, lucrătorul 

social 

Bugetul 

local 

 mixt - - - - 

Sîngerei 

2010 locomotorie Bilele de reabilitare 

sanatoriale, 

cărucioare, servicii 

centrului de zi, 

ajutor umanitar 

o dată la 3 

ani,    la 

necesitate,      

la 

necesitate,   

 

 

DASPF    

ONG 

Bugetul de 

stat 

 ment/psihic ajutor umanitar permanet DASPF    

ONG 

Bugetul de 

stat 

 senzorial Bilele de reabilitare 

sanatoriale,  

servicii centrului de 

zi, ajutor umanitar 

o dată la 3 

ani,   

 

  la 

necesitate,      

DASPF    

ONG 

Bugetul de 

stat 

 mixt Bilele de reabilitare 

sanatoriale,  

servicii centrului de 

zi, ajutor umanitar 

o dată la 3 

ani,   

 

  la 

necesitate,      

DASPF    

ONG 

Bugetul de 

stat 

2011 locomotorie Bilele de reabilitare 

sanatoriale, 

cărucioare, servicii 

centrului de zi, 

ajutor umanitar 

o dată la 3 

ani,    la 

necesitate,       

 

DASPF    

ONG 

Bugetul de 

stat 

 ment/psihic ajutor umanitar  permanet DASPF    

ONG 

Bugetul de 

stat 

 senzorial Bilele de reabilitare 

sanatoriale,  

servicii centrului de 

zi, ajutor umanitar 

o dată la 3 

ani,   

 

  la 

necesitate,      

DASPF    

ONG 

Bugetul de 

stat 

 mixt Bilele de reabilitare 

sanatoriale,  

servicii centrului de 

zi, ajutor umanitar 

o dată la 3 

ani,   

 

  la 

necesitate,      

DASPF    

 

ONG 

Bugetul de 

stat 

2012 locomotorie Bilele de reabilitare 

sanatoriale, 

cărucioare, servicii 

centrului de zi, 

ajutor umanitar 

o dată la 3 

ani,    la 

necesitate,       

 

DASPF    

ONG 

Bugetul de 

stat 

 ment/psihic ajutor umanitar permanet DASPF    

ONG 

Bugetul de 

stat 

 senzorial Bilele de reabilitare 

sanatoriale,  

o dată la 3 

ani,   

DASPF    

ONG 

Bugetul de 

stat 



servicii centrului de 

zi, ajutor umanitar 

  la 

necesitate,      

 

 mixt Bilele de reabilitare 

sanatoriale,  

servicii centrului de 

zi, ajutor umanitar 

o dată la 3 

ani,   

 

  la 

necesitate,      

DASPF    

 

ONG 

Bugetul de 

stat 

2013 locomotorie Bilele de reabilitare 

sanatoriale, 

cărucioare, servicii 

centrului de zi, 

ajutor umanitar 

o dată la 3 

ani,    la 

necesitate 

 

DASPF    

ONG 

Bugetul de 

stat 

 ment/psihic ajutor umanitar permanet DASPF    

ONG 

Bugetul de 

stat 

 senzorial Bilele de reabilitare 

sanatoriale,  

servicii centrului de 

zi, ajutor umanitar 

o dată la 3 

ani,   

 

  la 

necesitate,      

DASPF    

 

ONG 

Bugetul de 

stat 

 mixt Bilele de reabilitare 

sanatoriale,  

servicii centrului de 

ziajutor umanitar 

o dată la 3 

ani,   

 

  la 

necesitate,      

DASPF    

 

ONG 

Bugetul de 

stat 

Şoldăneşti  

2010 locomotorie 10 3 ori pe 

saptămînă 

DASPF (lucrător 

social) 

Bugetul 

local 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial 2 3 ori pe 

saptămînă 

DASPF (lucrător 

social) 

Bugetul 

local 

 mixt 11 3 ori pe 

saptămînă 

DASPF (lucrător 

social) 

Bugetul 

local 

2011 locomotorie 10 3 ori pe 

saptămînă 

DASPF (lucrător 

social) 

Bugetul 

local 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial 2 3 ori pe 

saptămînă 

DASPF (lucrător 

social) 

Bugetul 

local 

 mixt 11 3 ori pe 

saptămînă 

DASPF (lucrător 

social) 

Bugetul 

local 

2012 locomotorie 10 3 ori pe 

saptămînă 

DASPF (lucrător 

social) 

Bugetul 

local 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial 2 3 ori pe 

saptămînă 

DASPF (lucrător 

social) 

Bugetul 

local 

 mixt 10 3 ori pe 

saptămînă 

DASPF (lucrător 

social) 

Bugetul 

local 

2013 locomotorie 10 3 ori pe 

saptămînă 

DASPF (lucrător 

social) 

Bugetul 

local 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial 2 3 ori pe 

saptămînă 

DASPF (lucrător 

social) 

Bugetul 

local 

 mixt 10 3 ori pe 

saptămînă 

DASPF (lucrător 

social) 

Bugetul 

local 



Soroca  

2010 locomotorie Serviciul îngrijire la 

domiciliu pentru 5 

beneficiari 

Serviciul protetico-

ortopedic la 38 

persoane 

Permanent 

 

O dată la 5 

ani 

Lucrător social 

 

Specialistul protezist 

Consiliul 

raional 

Soroca 

CREPOR 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă pentru 

persoane vîrstnice 

Acasă s. Bădiceni r-

nul Soroca 

Permanent 

 

34 unităţi, 

Şef centru, 

Asistenţi medicali, 

asistent social, 

infermiere 

spălătoreasă, 

bucătari. 

Consiliul 

raional 

Soroca 

 

2011 locomotorie Serviciul Social 

„Casa Comunitară” 

s. Vovoave 

 

Serviciul social 

”Echipa Mobilă” 

pentru 6 copii 

 

Serviciul îngrijire la 

domiciliu pentru 5 

beneficiari 

Serviciul protetico-

ortopedic la 38 

persoane 

 

Permanent 

 

 

Pentru 6 

luni la 

beneficiar 

 

Permanent 

 

O dată la 5 

ani 

Director, asistent 

medical, asistent 

social, bucătar. 

Asistent social, 

Kinetoterapeut, 

psiholog,logoped 

Lucrător social 

 

Specialistul protezist 

AO 

Keystone 

Human 

Services 

Internaţiona

l 

 

Consiliul 

raional 

Soroca 

 

Consiliul 

raional 

Soroca 

CREPOR 

 ment/psihic Serviciul social 

”Echipa Mobilă” 

pentru 2 copii 

 

Pentru 6 

luni la 

beneficiar 

 

Asistent social, 

Kinetoterapeut, 

psiholog,logoped 

 

AO 

Keystone 

Human 

Services 

Internaţiona

l 

 

 senzorial Serviciul îngrijire la 

domiciliu pentru 3 

beneficiari 

 

Permanent 

 

 

 

Lucrător social 

 

 

Consiliul 

raional 

Soroca 

 

 

 mixt  

Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă pentru 

persoane vîrstnice 

Acasă s. Bădiceni r-

nul Soroca 

 

 

 

 

Serviciul social 

”Echipa Mobilă” 

 

Permanent 

 

 

 

34 unităţi, 

Şef centru, 

Asistenţi medicali, 

asistent social, 

infermiere 

spălătoreasă, 

bucătari. 

Asistent social, 

Kinetoterapeut, 

psiholog,logoped 

 

 

Consiliul 

raional 

Soroca 

 

 

 

 

 

 

AO 

Keystone 



pentru 2 copii 

 

Human 

Services 

Internaţiona

l 

 

 

2012 locomotorie Serviciul Social 

„Casa Comunitară” 

s. Vovoave 

 

Serviciul social 

”Echipa Mobilă” 

pentru 2 copii 

 

 

Serviciul îngrijire la 

domiciliu pentru 4 

beneficiari 

Serviciul protetico-

ortopedic la 37 

persoane 

 

Permanent 

 

 

Pentru 6 

luni la 

beneficiar 

 

 

Permanent 

 

O dată la 5 

ani 

Director, asistent 

medical, asistent 

social, bucătar. 

Asistent social, 

Kinetoterapeut, 

psiholog,logoped 

Lucrător social 

 

 

Specialistul protezist 

AO 

Keystone 

Human 

Services 

Internaţiona

l 

 

Consiliul 

raional 

Soroca 

 

 

Consiliul 

raional 

Soroca 

CREPOR 

 ment/psihic Serviciul social 

”Echipa Mobilă” 

pentru 6 copii 

 

Pentru 6 

luni la 

beneficiar 

 

Asistent social, 

Kinetoterapeut, 

psiholog,logoped 

 

AO 

Keystone 

Human 

Services 

Internaţiona

l 

 

 senzorial Serviciul îngrijire la 

domiciliu pentru 4 

beneficiari 

 

Permanent 

 

 

 

Lucrător social 

 

 

Consiliul 

raional 

Soroca 

 

 

 mixt  

Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă pentru 

persoane vîrstnice 

Acasă s. Bădiceni r-

nul Soroca 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

34 unităţi, 

Şef centru, 

Asistenţi medicali, 

asistent social, 

infermiere 

spălătoreasă, 

bucătari. 

 

Consiliul 

raional 

Soroca 

 

 

 

2013 locomotorie Serviciul Social 

„Casa Comunitară” 

s. Vovoave 

 

 

Serviciul social 

„Asistenţă 

personală” 

 

Serviciul social 

Permanent 

 

 

 

Pentru 1 

an 

 

 

Pentru 6 

luni la 

Director, asistent 

medical, asistent 

social, bucătar. 

 

Asistenţii personali-

30 

 

Asistent social, 

Kinetoterapeut, 

psiholog,logoped 

Consiliul 

raional 

Soroca 

 

 

 



”Echipa Mobilă” 

pentru 7 copii 

 

 

Serviciul îngrijire la 

domiciliu pentru 7 

beneficiari 

 

beneficiar 

 

 

Permanent 

 

 

Lucrător social 

 

 

 

 ment/psihic Serviciul social 

„Asistenţă 

personală” 

 

Serviciul social 

”Echipa Mobilă” 

pentru 5 copii 

Permanent 

 

 Consiliul 

raional 

Soroca 

 

 

 senzorial Serviciul îngrijire la 

domiciliu pentru 4 

beneficiari 

Permanent 

 

 

 

Lucrător social 

 

 

Consiliul 

raional 

Soroca 

 

 

 mixt  

Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă pentru 

persoane vîrstnice 

Acasă s. Bădiceni r-

nul Soroca 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

34 unităţi, 

Şef centru, 

Asistenţi medicali, 

asistent social, 

infermiere 

spălătoreasă, 

bucătari. 

 

Consiliul 

raional 

Soroca 

 

 

 

 

 

Ştefan-Vodă  

2010 locomotorie 7-cantina socială;  

22-îngrijire la 

domiciliu;  

7-centru comunitar 

3 luni pe 

an; 

permanent

; 

după caz 

  

 ment/psihic 3-îngrijire la 

domiciliu;  

 

permanent

; 
  

 senzorial 1-cantina socială;  

5-îngrijire la 

domiciliu;  

 

3 luni pe 

an; 

permanent

; 

 

  

 mixt 3-cantina socială;  

 

3 luni pe 

an;  

 

  

2011 locomotorie 8-cantina socială;  

25-îngrijire la 

domiciliu;  

11-centru comunitar 

3 luni pe 

an; 

permanent

; 

după caz 

  

 ment/psihic 3-îngrijire la 

domiciliu;  

 

permanent

; 
  

 senzorial 1-cantina socială;  3 luni pe   



5-îngrijire la 

domiciliu;  

1-centru comunitar 

an; 

permanent

; 

după caz 

 mixt 2-cantina socială;  

 

3 luni pe 

an;  

 

  

2012 locomotorie 9-cantina socială;  

20-îngrijire la 

domiciliu;  

13-centru comunitar 

3 luni pe 

an; 

permanent

; 

după caz 

  

 ment/psihic 2-îngrijire la 

domiciliu;  

 

permanent

; 
  

 senzorial 2-cantina socială;  

3-îngrijire la 

domiciliu;  

2-centru comunitar 

3 luni pe 

an; 

permanent

; 

după caz 

  

 mixt 5-cantina socială;  

 

3 luni pe 

an;  

 

  

2013 locomotorie 8-cantina socială;  

18-îngrijire la 

domiciliu;  

10-centru comunitar 

3 luni pe 

an; 

permanent

; 

după caz 

  

 ment/psihic 2-îngrijire la 

domiciliu;  

 

permanent

; 
  

 senzorial 2-cantina socială;  

6-îngrijire la 

domiciliu;  

1-centru comunitar 

3 luni pe 

an; 

permanent

; 

după caz 

  

 mixt 2-cantina socială;  

1-centru comunitar 

3 luni pe 

an;  

după caz 

  

Ungheni 

2010 locomotorie acordarea 

compensaţiei anuale 

pentru cheltuieli de 

deservire cu 

transport 

apersoanelor cu 

disabilităţi ale 

aparatului locomotor 

 

Serviciile Centrului 

Republican 

Eperimental de 

Protezare, Ortopedie 

şi Reabilitare: 

acordarea 

Anual 

 

 

 

 

 

permanent 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei 

 

 

 

CREPOR, Direcţia 

asistenţă socială şi 

protecţie a familiei 

Consiliul 

raional 

Ungheni 

 

 

 

 

Bugetul de 

stat 



cărucioarelor fotolii 

– pliante, 

încălţămintei 

speciale, 

protezelor,bandajelor 

ş.a. 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt Acordarea biletelor 

de tratament 

balneosanatorial 

 

o dată la 3 

ani 

 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familie 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

 

2011 locomotorie Serviciile Centrului 

Republican 

Eperimental de 

Protezare, Ortopedie 

şi Reabilitare: 

acordarea 

cărucioarelor fotolii 

– pliante, 

încălţămintei 

speciale, 

protezelor,bandajelor 

ş.a. 

 

 

permanent 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei 

CREPOR,  

Consiliul 

raional 

Ungheni 

Bugetul de 

stat 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt Acordarea 

serviciului 

„Asistenţa 

personală” 

 

Acordarea biletelor 

de tratament 

balneosanatorial 

Permanent 

 

 

 

o dată la 3 

ani 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei 

 

Consiliul 

raional 

Ungheni 

 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

2012 locomotorie Serviciile Centrului 

Republican 

Eperimental de 

Protezare, Ortopedie 

şi Reabilitare: 

acordarea 

cărucioarelor fotolii 

– pliante, 

încălţămintei 

speciale, 

protezelor,bandajelor 

ş.a. 

 

 

permanent 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei 

CREPOR, Direcţia 

asistenţă socială şi 

protecţie a familiei 

Consiliul 

raional 

Ungheni 

 

Bugetul de 

stat 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt Acordarea 

serviciului 

„Asistenţa 

Permanent 

 

 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei 

Consiliul 

raional 

Ungheni 



personală” 

 

Acordarea biletelor 

de tratament 

balneosanatorial 

 

o dată la 3 

ani 

 Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

2013 locomotorie  

Serviciile Centrului 

Republican 

Eperimental de 

Protezare, Ortopedie 

şi Reabilitare: 

acordarea 

cărucioarelor fotolii 

– pliante, 

încălţămintei 

speciale, 

protezelor,bandajelor 

ş.a. 

 

 

permanent 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei 

 

CREPOR, Direcţia 

asistenţă socială şi 

protecţie a familiei 

Consiliul 

raional 

Ungheni 

 

 

 

Bugetul de 

stat 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt Acordarea 

serviciului 

„Asistenţa 

personală” 

 

 

Permanent 

 

 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei 

Consiliul 

raional 

Ungheni 

 

 

Teleneşti 

2010 locomotorie Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Serviciul protezare şi 

ortopedie 

Servicii de 

reabilitare socio- 

medicale 

Permanent 

O dată la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

Permanent 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF 

 

DASPF(Centrul de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Buget local 

 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Servicii de 

reabilitare socio- 

medicale 

Permanent 

O dată la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF(Centrul de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget local 

 

 mixt Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Permanent 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF(Centrul de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget local 

 



Servicii de 

reabilitare socio- 

medicale 

 

 

Serviciul protezare şi 

 ortopedie 

 

 

Permanent 

 

DASPF 

 

 

 

Buget de 

stat 

 

2011 locomotorie Cantina socială 

 

 

Echipa mobilă 

 

Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Serviciul protezare şi 

ortopedie 

Servicii de 

reabilitare socio- 

medicale 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

Pe 

perioada 

proiectului 

Permanent 

O dată la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

Permanent 

Societatea „Crucea 

Roşie” din RM 

Keystone Moldova 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF 

 

DASPF(Centrul de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

SCR Elveţia 

 

 

Keystone 

Moldova 

 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Buget local 

 

 ment/psihic Plasament familial 

de tip specializat 

pentru adulţi cu 

dizabilităţi 

Cantina socială 

 

 

Echipa mobilă 

 

 

Permanent 

 

 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

Keystone Moldova 

 

Societatea „Crucea 

Roşie” din RM 

Keystone Moldova 

 

Keystone 

Moldova 

 

 

SCR Elveţia 

 

 

Keystone 

Moldova 

 

 

 senzorial Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Servicii de 

reabilitare socio- 

medicale 

Permanent 

O dată la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF(Centrul de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget local 

 

 mixt Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Servicii de 

reabilitare socio- 

medicale 

 

Serviciul protezare şi 

Permanent 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF(Centrul de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

DASPF 

 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget local 

 

 

 

Buget de 

stat 

 



 ortopedie 

2012 locomotorie Cantina socială 

 

 

Echipa mobilă 

 

Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Serviciul protezare şi 

ortopedie 

Servicii de 

reabilitare socio- 

medicale 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

Pe 

perioada 

proiectului 

Permanent 

O dată la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

Permanent 

Societatea „Crucea 

Roşie” din RM 

Keystone Moldova 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF 

 

DASPF(Centrul de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

SCR Elveţia 

 

 

Keystone 

Moldova 

 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Buget local 

 

 ment/psihic Plasament familial 

de tip specializat 

pentru adulţi cu 

dizabilităţi 

Cantina socială 

 

 

Echipa mobilă 

 

 

Permanent 

 

 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

Keystone Moldova 

 

Societatea „Crucea 

Roşie” din RM 

Keystone Moldova 

 

Keystone 

Moldova 

 

 

SCR Elveţia 

 

 

Keystone 

Moldova 

 

 

 senzorial Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Servicii de 

reabilitare socio- 

medicale 

Permanent 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF(Centrul de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget local 

 

 mixt Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Servicii de 

reabilitare socio- 

medicale 

 

Serviciul protezare şi 

 ortopedie 

Permanent 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF(Centrul de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

DASPF 

 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget local 

 

 

 

Buget de 

stat 

 

2013 locomotorie Cantina socială 

 

 

Echipa mobilă 

 

Îngrijire socială la 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

Pe 

perioada 

Societatea „Crucea 

Roşie” din RM 

Keystone Moldova 

DASPF 

DASPF 

 

SCR Elveţia 

 

 

Keystone 

Moldova 

 



domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Serviciul protezare şi 

ortopedie 

Servicii de 

reabilitare socio- 

medicale 

proiectului 

Permanent 

O dată la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

Permanent 

DASPF 

 

DASPF(Centrul de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Buget local 

 

 ment/psihic Plasament familial 

de tip specializat 

pentru adulţi cu 

dizabilităţi 

Cantina socială 

 

Echipa mobilă 

 

Permanent 

 

 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

Pe 

perioada 

proiectului 

 

Keystone Moldova 

 

Societatea „Crucea 

Roşie” din RM 

Keystone Moldova 

 

Keystone 

Moldova 

 

 

SCR Elveţia 

 

Keystone 

Moldova 

 senzorial Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Servicii de 

reabilitare socio- 

medicale 

Permanent 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF(Centrul de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget local 

 

 mixt Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Servicii de 

reabilitare socio- 

medicale 

 

Serviciul protezare şi 

 ortopedie 

Permanent 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF(Centrul de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

DASPF 

 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget local 

 

 

 

Buget de 

stat 

 

Făleşti 

2010 locomotorie serviciul îngrijire 

socială la 

domiciliu(SÎSD) 

serviciu la 

alimentaţie 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială 

 plasament 

permanent 

serviciul plasament 

temporar  

La  

necesitate 

Direcţia Asistenţă 

Socială, Protecţie a 

Familiei şi 

Copilului(DASPFC)  

Cantine de ajutor 

social 

Centre de asistenţe 

socială 

Centrele de 

reabilitare 

Centru social pentru 

persoane în etate şi 

Bugetul  

raional 

 

FLSSP 

Bugetul  

raional 

Bugetul  de 

stat 

 

Bugetul  

raional 

Mijloace 



servicii psiho-

pedagogice 

servicii 

kinetoterapeutice 

sericii medicale 

primare 

serviciu de 

alimentaţie 

cu dizabilităţi 

Instituţiile sociale 

din subjurisdicţia 

MMPSF 

speciale 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

Bugetul  

raional 

 

 

 ment/psihic Serviciul de 

alimentaţie 

 

plasament permanent 

La  

necesitate 

Cantine de ajutor 

social 

Centre de asistenţă 

socială 

 

Instituţiile sociale 

din subjurisdicţia 

MMPSF 

FLSSP 

Bugetul  

raional 

 

 

 senzorial SÎSD 

 

Serviciul de 

alimentaţie 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială 

plasament permanent 

 

serviciul plasament 

temporar  

servicii psiho-

pedagogice 

servicii 

kinetoterapeutice 

sericii medicale 

primare 

serviciu de 

alimentaţie 

 

La  

necesitate 

DASPFC  

 

Cantine de ajutor 

social 

Centre de asistenţă 

socială 

 

Centrele de 

reabilitare 

 

Centru social pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Instituţiile sociale 

din subjurisdicţia 

MMPSF 

Bugetul  

raional 

 

FLSSP 

Bugetul  

raional 

Bugetul  de 

stat 

 

Bugetul  

raional 

Mijloace 

speciale 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

Bugetul  

raional 

 

 

 mixt SÎSD 

 

Serviciul de 

alimentaţie 

 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială 

plasament permanent 

 

serviciul plasament 

temporar  

servicii psiho-

pedagogice 

servicii 

La  

necesitate 

DASPFC  

 

Cantine de ajutor 

social 

Centre de asistenţă 

socială 

 

Centrele de 

reabilitare 

 

Centru social pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Instituţiile sociale 

din subjurisdicţia 

Bugetul  

raional 

 

FLSSP 

Bugetul  

raional 

Bugetul  de 

stat 

 

Bugetul  

raional 

Mijloace 

speciale 

 

Bugetul de 



kinetoterapeutice 

sericii medicale 

primare 

servicii la domiciliu 

serviciu de 

alimentaţie 

 

MMPSF stat 

 

 

Bugetul  

raional 

 

 

2011 locomotorie SÎSD 

 

Serviciul de 

alimentaţie 

 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială 

plasament permanent 

 

serviciul plasament 

temporar  

servicii psiho-

pedagogice 

servicii 

kinetoterapeutice 

sericii medicale 

primare 

servicii la domiciliu 

serviciu de 

alimentaţie 

 

La  

necesitate 

DASPFC  

 

Cantine de ajutor 

social 

Centre de asistenţă 

socială 

 

Centrele de 

reabilitare 

 

Centru social pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Instituţiile sociale 

din subjurisdicţia 

MMPSF 

Bugetul  

raional 

 

FLSSP 

Bugetul  

raional 

Bugetul  de 

stat 

 

Bugetul  

raional 

Mijloace 

speciale 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

Bugetul  

raional 

 

 ment/psihic Serviciul de 

alimentaţie 

 

plasament permanent 

La  

necesitate 

Cantine de ajutor 

social 

Centre de asistenţă 

socială 

Instituţiile sociale 

din subjurisdicţia 

MMPSF 

FLSSP 

Bugetul  

raional 

 

Bugetul  de 

stat 

 

 senzorial SÎSD 

 

Serviciul de 

alimentaţie 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială 

plasament permanent 

 

serviciul plasament 

temporar  

servicii psiho-

pedagogice 

servicii 

kinetoterapeutice 

sericii medicale 

primare 

servicii la domiciliu 

serviciu de 

La  

necesitate 

DASPFC  

 

Cantine de ajutor 

social 

Centre de asistenţă 

socială 

 

Centrele de 

reabilitare 

 

Centru social pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Instituţiile sociale 

din subjurisdicţia 

MMPSF 

Bugetul  

raional 

 

FLSSP 

Bugetul  

raional 

Bugetul  de 

stat 

 

Bugetul  

raional 

Mijloace 

speciale 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

Bugetul  



alimentaţie 

 

raional 

 

 

 mixt SÎSD 

 

Serviciul de 

alimentaţie 

 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială 

plasament permanent 

 

serviciul plasament 

temporar  

servicii psiho-

pedagogice 

servicii 

kinetoterapeutice 

sericii medicale 

primare 

servicii la domiciliu 

serviciu de 

alimentaţie 

 

La  

necesitate 

DASPFC  

 

Cantine de ajutor 

social 

Centre de asistenţă 

socială 

 

Centrele de 

reabilitare 

 

Centru social pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Instituţiile sociale 

din subjurisdicţia 

MMPSF 

Bugetul  

raional 

 

FLSSP 

Bugetul  

raional 

Bugetul  de 

stat 

 

Bugetul  

raional 

Mijloace 

speciale 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

Bugetul  

raional 

 

 

2012 locomotorie SÎSD 

 

Serviciul de 

alimentaţie 

 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială 

plasament permanent 

 

serviciul plasament 

temporar  

servicii psiho-

pedagogice 

servicii 

kinetoterapeutice 

sericii medicale 

primare 

servicii la domiciliu 

serviciu de 

alimentaţie 

 

La  

necesitate 

DASPFC  

 

Cantine de ajutor 

social 

Centre de asistenţă 

socială 

 

Centrele de 

reabilitare 

 

Centru social pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Instituţiile sociale 

din subjurisdicţia 

MMPSF 

Bugetul  

raional 

 

FLSSP 

Bugetul  

raional 

Bugetul  de 

stat 

 

Bugetul  

raional 

Mijloace 

speciale 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

Bugetul  

raional 

 

 ment/psihic Serviciul de 

alimentaţie 

 

plasament permanent 

La  

necesitate 

Cantine de ajutor 

social 

Centre de asistenţă 

socială 

 

Instituţiile sociale 

din subjurisdicţia 

MMPSF 

FLSSP 

Bugetul  

raional 

 

Bugetul  de 

stat 

 



 senzorial SÎSD 

 

Serviciul de 

alimentaţie 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială 

plasament permanent 

 

serviciul plasament 

temporar  

servicii psiho-

pedagogice 

servicii 

kinetoterapeutice 

sericii medicale 

primare 

servicii la domiciliu 

serviciu de 

alimentaţie 

 

La  

necesitate 

DASPFC  

 

Cantine de ajutor 

social 

Centre de asistenţă 

socială 

 

Centrele de 

reabilitare 

 

Centru social pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Instituţiile sociale 

din subjurisdicţia 

MMPSF 

Bugetul  

raional 

 

FLSSP 

Bugetul  

raional 

Bugetul  de 

stat 

 

Bugetul  

raional 

Mijloace 

speciale 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

Bugetul  

raional 

 

 

 mixt SÎSD 

 

Serviciul de 

alimentaţie 

 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială 

plasament permanent 

 

serviciul plasament 

temporar  

servicii psiho-

pedagogice 

servicii 

kinetoterapeutice 

sericii medicale 

primare 

servicii la domiciliu 

serviciu de 

alimentaţie 

 

La  

necesitate 

DASPFC  

 

Cantine de ajutor 

social 

Centre de asistenţă 

socială 

 

Centrele de 

reabilitare 

 

Centru social pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Instituţiile sociale 

din subjurisdicţia 

MMPSF 

Bugetul  

raional 

 

FLSSP 

Bugetul  

raional 

Bugetul  de 

stat 

 

Bugetul  

raional 

Mijloace 

speciale 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

Bugetul  

raional 

 

 

2013 locomotorie SÎSD 

 

Serviciul de 

alimentaţie 

 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială 

plasament permanent 

 

serviciul plasament 

La  

necesitate 

DASPFC  

 

Cantine de ajutor 

social 

Centre de asistenţă 

socială 

 

Centrele de 

reabilitare 

 

Centru social pentru 

Bugetul  

raional 

 

FLSSP 

Bugetul  

raional 

Bugetul  de 

stat 

 

Bugetul  

raional 



temporar  

servicii psiho-

pedagogice 

servicii 

kinetoterapeutice 

sericii medicale 

primare 

servicii la domiciliu 

serviciu de 

alimentaţie 

 

serviciul „Respiro” 

serviciul „Echipa 

mobilă” 

 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Instituţiile sociale 

din subjurisdicţia 

MMPSF 

Mijloace 

speciale 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

Bugetul  

raional 

 

KEYSTON

E 

Human 

Services 

Internationa

l Moldova 

Association 

 ment/psihic Serviciul de 

alimentaţie 

 

plasament permanent 

 

serviciul „Echipa 

mobilă” 

 

La  

necesitate 

Cantine de ajutor 

social 

Centre de asistenţă 

socială 

 

Instituţiile sociale 

din subjurisdicţia 

MMPSF 

DASPFC  

FLSSP 

Bugetul  

raional 

 

Bugetul  de 

stat 

 

KEYSTON

E 

Human 

Services 

Internationa

l Moldova 

Association 

 senzorial SÎSD 

 

Serviciul de 

alimentaţie 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială 

plasament permanent 

 

serviciul plasament 

temporar  

servicii psiho-

pedagogice 

servicii 

kinetoterapeutice 

sericii medicale 

primare 

servicii la domiciliu 

serviciu de 

alimentaţie 

 

serviciul „Respiro” 

serviciul „Echipa 

mobilă” 

La  

necesitate 

DASPFC  

 

Cantine de ajutor 

social 

Centre de asistenţă 

socială 

 

Centrele de 

reabilitare 

 

Centru social pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Instituţiile sociale 

din subjurisdicţia 

MMPSF 

 

Bugetul  

raional 

 

FLSSP 

Bugetul  

raional 

Bugetul  de 

stat 

 

Bugetul  

raional 

Mijloace 

speciale 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

Bugetul  

raional 

 

KEYSTON

E 

Human 



 Services 

Internationa

l Moldova 

Association 

 mixt SÎSD 

 

Serviciul de 

alimentaţie 

 

serviciul la 

reabilitare 

balneosanatorială 

plasament permanent 

 

serviciul plasament 

temporar  

servicii psiho-

pedagogice 

servicii 

kinetoterapeutice 

sericii medicale 

primare 

servicii la domiciliu 

serviciu de 

alimentaţie 

 

serviciul „Respiro” 

serviciul „Echipa 

mobilă” 

La  

necesitate 

DASPFC  

 

Cantine de ajutor 

social 

Centre de asistenţă 

socială 

 

Centrele de 

reabilitare 

 

Centru social pentru 

persoane în etate şi 

cu dizabilităţi 

Instituţiile sociale 

din subjurisdicţia 

MMPSF  

 

Bugetul  

raional 

 

FLSSP 

Bugetul  

raional 

Bugetul  de 

stat 

 

Bugetul  

raional 

Mijloace 

speciale 

 

Bugetul de 

stat 

 

 

Bugetul  

raional 

 

KEYSTON

E 

Human 

Services 

Internationa

l Moldova 

Association 

r. Rîşcani 

2010 locomotorie 8 persoane 

cărucioare 

4 ori pe an Felcer-protezist Centrul de 

ortopedie şi 

protezare, 

Misii de 

binefacere 

 ment/psihic medicamente permanent medicul Buget de 

stat 

 senzorial Ajutoare umanitare 

Vizite la domiciliu 

Permanent 

Permanent 

cine are 

nevoie 

Societatea orbilor Organizaţii 

neguvernam

entale, 

sponsuri 

 mixt - - - - 

2011 locomotorie 65 cărucioare 

8 premergătoare 

 

4 ori pe an Felcer-protezist Centrul de 

ortopedie şi 

protezare, 

Misii de 

binefacere 

 ment/psihic medicamente permanent medicul Buget de 

stat 

 senzorial Ajutoare umanitare 

Vizite la domiciliu 

Permanent 

Permanent 

cine are 

Societatea orbilor Organizaţii 

neguvernam

entale, 



nevoie sponsuri 

 mixt - - - - 

2012 locomotorie 14 cărucioare 

5 premergătoare 

 

4 ori pe an Felcer-protezist Centrul de 

ortopedie şi 

protezare, 

Misii de 

binefacere 

 ment/psihic medicamente permanent medicul Buget de 

stat 

 senzorial Ajutoare umanitare 

Vizite la domiciliu 

Permanent 

Permanent 

cine are 

nevoie 

Societatea orbilor Organizaţii 

neguvernam

entale, 

sponsuri 

 mixt - - - - 

2013 locomotorie 6 cărucioare 

1 suport de mers 

 

4 persoane deserviţi 

de asistenţi sociali 

 

2 ori  

 

 

40 ore pe 

săptămînă 

Felcer-protezist 

 

 

Asistentul personal 

Centrul de 

ortopedie şi 

protezare, 

Misii de 

binefacere 

DASPF 

 ment/psihic medicamente permanent medicul Buget de 

stat 

 senzorial Ajutoare umanitare 

Vizite la domiciliu 

 

1 persoană deservită 

de asistent personal 

Permanent 

Permanent 

cine are 

nevoie 

40 ore pe 

săptămînă 

Societatea orbilor 

 

Asistentul personal 

Organizaţii 

neguvernam

entale, 

sponsuri 

DASPF 

 mixt - - - - 

Străşeni 

2010 locomotorie Asigurarea cu 

articole protetico-

ortopedice şi 

cărucioare fotolii 

Deservirea la 

domiciliu 

Deservirea cu 

prînzuri la domiciliu 

prin intermediul 

cantinei sociale 

O dată în 4 

ani 

 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

3 ori pe 

săptămînă 

CREPOR 

 

 

DASPF 

APL, DASPF 

Buget de 

stat 

 

 

Consiliul 

raional 

APL,Fondul 

local de 

susţinere 

socială a 

populaţiei 

 ment/psihic Alimentaţie în 

cantine sociale 

 

 

Plasament în 

instituţii sociale 

specializate 

5 zile în 

săptămînă 

 

 

La 

necesitate 

APL, DASPF 

 

 

MMPSF 

APL,Fondul 

local de 

susţinere 

socială a 

populaţiei 

Bugetul de 

stat 

 senzorial Deservirea la 

domiciliu 

Alimentaţie în 

cantine sociale 

2-3 ori pe 

săptămînă 

5 zile în 

săptămînă 

DASPF 

APL, DASPF 

Consiliul 

raional 

APL,Fondul 

local de 

susţinere 

socială a 



populaţiei 

 mixt Asigurarea cu 

articole protetico-

ortopedice şi 

cărucioare fotolii 

Deservirea la 

domiciliu 

 O dată în 

4 ani 

 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

CREPOR 

 

 

DASPF 

 

Buget de 

stat 

 

 

Consiliul 

raional 

 

2011 locomotorie Asigurarea cu 

articole protetico-

ortopedice şi 

cărucioare fotolii 

Deservirea la 

domiciliu 

Deservirea cu 

prînzuri la domiciliu 

prin intermediul 

cantinei sociale 

O dată în 4 

ani 

 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

3 ori pe 

săptămînă 

CREPOR 

 

 

DASPF 

APL, DASPF 

Buget de 

stat 

 

 

Consiliul 

raional 

APL,Fondul 

local de 

susţinere 

socială a 

populaţiei 

 ment/psihic Alimentaţie în 

cantine sociale 

 

 

Plasament în 

instituţii sociale 

specializate 

5 zile în 

săptămînă 

 

 

La 

necesitate 

APL, DASPF 

 

 

MMPSF 

APL,Fondul 

local de 

susţinere 

socială a 

populaţiei 

Bugetul de 

stat 

 senzorial Deservirea la 

domiciliu 

Alimentaţie în 

cantine sociale 

2-3 ori pe 

săptămînă 

5 zile în 

săptămînă 

DASPF 

APL, DASPF 

Consiliul 

raional 

APL,Fondul 

local de 

susţinere 

socială a 

populaţiei 

 mixt Asigurarea cu 

articole protetico-

ortopedice şi 

cărucioare fotolii 

Deservirea la 

domiciliu 

 O dată în 

4 ani 

 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

CREPOR 

 

 

DASPF 

 

Buget de 

stat 

 

 

Consiliul 

raional 

 

2012 locomotorie Asigurarea cu 

articole protetico-

ortopedice şi 

cărucioare fotolii 

Deservirea la 

domiciliu 

Deservirea cu 

prînzuri la domiciliu 

prin intermediul 

cantinei sociale 

O dată în 4 

ani 

 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

3 ori pe 

săptămînă 

CREPOR 

 

 

DASPF 

APL, DASPF 

Buget de 

stat 

 

 

Consiliul 

raional 

APL,Fondul 

local de 

susţinere 

socială a 

populaţiei 

 ment/psihic Alimentaţie în 

cantine sociale 

 

 

5 zile în 

săptămînă 

 

 

APL, DASPF 

 

 

MMPSF 

APL,Fondul 

local de 

susţinere 

socială a 



Plasament în 

instituţii sociale 

specializate 

La 

necesitate 

populaţiei 

Bugetul de 

stat 

 senzorial Deservirea la 

domiciliu 

Alimentaţie în 

cantine sociale 

2-3 ori pe 

săptămînă 

5 zile în 

săptămînă 

DASPF 

APL, DASPF 

Consiliul 

raional 

APL,Fondul 

local de 

susţinere 

socială a 

populaţiei 

 mixt Asigurarea cu 

articole protetico-

ortopedice şi 

cărucioare fotolii 

Deservirea la 

domiciliu 

 O dată în 

4 ani 

 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

 

CREPOR 

 

 

DASPF 

 

Buget de 

stat 

 

 

Consiliul 

raional 

 

2013 locomotorie Asigurarea cu 

articole protetico-

ortopedice şi 

cărucioare fotolii 

Deservirea la 

domiciliu 

Deservirea cu 

prînzuri la domiciliu 

prin intermediul 

cantinei sociale 

Asistenţă personală  

/de la 01.06.2013/ 

O dată în 4 

ani 

 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

3 ori pe 

săptămînă 

 

 

 

permanent 

CREPOR 

 

 

DASPF 

APL, DASPF 

 

 

 

DASPF 

Buget de 

stat 

 

 

Consiliul 

raional 

APL,Fondul 

local de 

susţinere 

socială a 

populaţiei 

 

Consiliul 

raional 

 ment/psihic Alimentaţie în 

cantine sociale 

 

 

Plasament în 

instituţii sociale 

specializate 

5 zile în 

săptămînă 

 

 

La 

necesitate 

APL, DASPF 

 

 

MMPSF 

APL,Fondul 

local de 

susţinere 

socială a 

populaţiei 

Bugetul de 

stat 

 senzorial Deservirea la 

domiciliu 

Alimentaţie în 

cantine sociale 

 

 

Asistenţă personală  

/de la 01.06.2013/ 

2-3 ori pe 

săptămînă 

5 zile în 

săptămînă 

 

 

permanent 

DASPF 

APL, DASPF 

 

 

DASPF 

Consiliul 

raional 

APL,Fondul 

local de 

susţinere 

socială a 

populaţiei 

Consiliul 

raional 

 mixt Asigurarea cu 

articole protetico-

ortopedice şi 

cărucioare fotolii 

Deservirea la 

domiciliu 

Asistenţă personală  

/de la 01.06.2013/ 

 O dată în 

4 ani 

 

 

2-3 ori pe 

săptămînă 

permanent 

 

CREPOR 

 

 

DASPF 

DASPF 

 

Buget de 

stat 

 

 

Consiliul 

raional 

Consiliul 

raional 



  

Glode

ni 

     

2010 locomotorie Reabilitare 

sanatorială(cu 

însoţitor) 

Servicii protetico-

ortopedice 

 

Ajutor umanitar 

O dată la 3 

ani 

 

La 

necesitate 

conform 

cererii 

depuse 

La 

necesitate 

conform 

listelor 

MMPSF, DASPF 

 

CREPOR 

Organizaţii de 

bineface în 

colaborare cu 

primăriile şi 

lucrătorii a DASPF 

Bugetul de 

stat 

 

 

Organizaţii 

neguvernam

entale  

Fonduri de 

binefacere 

 

 

 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt Servicii Centrelor 

Comunitare 

Multifuncţionale din 

Glodeni, Balatina, 

Funduri Vechi, 

Sturzovca 

- - - 

2011 locomotorie - - - - 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

2012 locomotorie - - - - 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

2013 locomotorie - - - - 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

Teleneşti 

2010 locomotorie Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Serviciul protezare şi 

ortopedie 

Servicii de 

reabilitare socio-

medicale 

 

Permanent 

O data la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF 

 

DASPF( centru de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Bugetul 

local 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

Permanent 

O data la 3 

ani de zile 

DASPF 

DASPF 

 

Buget local 

Buget de 

stat 



reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Servicii de 

reabilitare socio-

medicale 

 

 

Permanent 

 

 

DASPF( centru de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

 

Bugetul 

local 

 mixt Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Serviciul protezare şi 

ortopedie 

Servicii de 

reabilitare socio-

medicale 

Permanent 

O data la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF 

 

DASPF( centru de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Bugetul 

local 

2011 locomotorie Cantina Socială 

 

Echipa mobilă 

 

Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Serviciul protezare şi 

ortopedie 

Servicii de 

reabilitare socio-

medicale 

Pe 

perioada 

proiectului 

Pe 

perioada 

proiectului 

Permanent 

O data la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

Societat „Crucea 

Roşie”RM 

Keystone Moldova 

        DASPF 

DASPF 

 

DASPF 

 

DASPF( centru de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

SCR Elveţia 

 

 

Keystone 

Moldova 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Bugetul 

local 

 ment/psihic Cantina Socială 

 

Echipa mobilă 

 

Plasament familial 

de tip specializat 

pentru adulţi cu 

dizabilităţi 

Pe 

perioada 

proiectului 

Pe 

perioada 

proiectului 

permanent 

 

Societat „Crucea 

Roşie”RM 

Keystone Moldova 

Keystone Moldova 

 

         

 

SCR Elveţia 

 

Keystone 

Moldova 

 

Keystone 

Moldova 

 

 

 senzorial Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Servicii de 

reabilitare socio-

medicale 

 

Permanent 

O data la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF( centru de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Bugetul 

local 

 mixt Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

Permanent 

O data la 3 

ani de zile 

DASPF 

DASPF 

 

Buget local 

Buget de 

stat 



reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Serviciul protezare şi 

ortopedie 

Servicii de 

reabilitare socio-

medicale 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

DASPF 

 

DASPF( centru de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

 

Buget de 

stat 

 

Bugetul 

local 

2012 locomotorie Cantina Socială 

 

Echipa mobilă 

 

Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Serviciul protezare şi 

ortopedie 

Servicii de 

reabilitare socio-

medicale 

 

Pe 

perioada 

proiectului 

Pe 

perioada 

proiectului 

Permanent 

O data la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

Societat „Crucea 

Roşie”RM 

Keystone Moldova 

        DASPF 

DASPF 

 

DASPF 

 

DASPF( centru de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

SCR Elveţia 

 

 

Keystone 

Moldova 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Bugetul 

local 

 ment/psihic Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Servicii de 

reabilitare socio-

medicale 

Permanent 

O data la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF( centru de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Bugetul 

local 

 senzorial Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Servicii de 

reabilitare socio-

medicale 

Permanent 

O data la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF( centru de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Bugetul 

local 

 mixt Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Serviciul protezare şi 

ortopedie 

Servicii de 

reabilitare socio-

medicale 

 

Permanent 

O data la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF 

 

DASPF( centru de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Bugetul 

local 



2013 locomotorie Cantina Socială 

 

Echipa mobilă 

 

Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Serviciul protezare şi 

ortopedie 

Servicii de 

reabilitare socio-

medicale 

 

Pe 

perioada 

proiectului 

Pe 

perioada 

proiectului 

Permanent 

O data la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

Societat „Crucea 

Roşie”RM 

Keystone Moldova 

        DASPF 

DASPF 

 

DASPF 

 

DASPF( centru de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

SCR Elveţia 

 

 

Keystone 

Moldova 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Bugetul 

local 

 ment/psihic Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Servicii de 

reabilitare socio-

medicale 

 

Permanent 

O data la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF( centru de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Bugetul 

local 

 senzorial Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Servicii de 

reabilitare socio-

medicale 

 

Permanent 

O data la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF( centru de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Bugetul 

local 

 mixt Îngrijire socială la 

domiciliu 

Servicii de 

reabilitare şi 

tratament balneo-

sanatorial 

Serviciul protezare şi 

ortopedie 

Servicii de 

reabilitare socio-

medicale 

 

Permanent 

O data la 3 

ani de zile 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

DASPF 

DASPF 

 

DASPF 

 

DASPF( centru de 

reabilitare din s. 

Sărătenii Vechi) 

Buget local 

Buget de 

stat 

 

Buget de 

stat 

 

Bugetul 

local 

      

      

      

 

Anexa nr. 3 



 

 

Numărul persoanelor cu dizabilităţi severe, 2010 

r-nul 

dizab. 

locomotorie dizab.mentală/psihic dizab.senzorială mixt TOTAL 

Briceni 86 67 50 68 271 

Călăraşi 13 4 5 5 27 

Cantemir 71 66 36 58 231 

Cimişlia 4 0 2 0 6 

Donduşeni 49 4 14 63 67 

Drochia 68 41 18 26 154 

Glodeni 33 16 16 17 82 

Hînceşti 2\4 2\4 2\0 0\1 6\9 

Ialoveni 13 31 9 13 86 

Ocniţa 102 53 35 27 217 

Orhei 11 2 5 27 45 

Rîşcani 128 19 12 1 160 

Şoldăneşti 41 23 12 10 86 

Soroca 56 26 20 22 179 

Străşeni 135 51 96 3 732 

Ungheni 167 102 218 240 727 

Bălţi 171 170 54 119 514 

Chişinău 33 238 15 46 332 

Stefan Voda 66 50 20 20 210 

Cahul  44 42 19 16 174 

Causeni 84 87 25 39 235 

Comrat 88 64 1 473 626 

Dubasari 44 45 19 24 132 

Vulcanesti 39 2 1 15 161 

TOTAL 1546 1203 702 1332 5454 

sursa: IMSP, CMF 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul persoanelor cu dizabilităţi severe, 2011 



 

r-nul 

dizab. 

locomotorie dizab.mentală/psihic dizab.senzorială mixt TOTAL 

Briceni 86 70 53 66 275 

Călăraşi 12 4 4 2 22 

Cantemir 87 69 40 64 260 

Cimişlia 3 0 3 0 6 

Donduşeni 53 4 14 67 71 

Drochia 68 47 23 31 167 

Glodeni 36 16 19 19 90 

Hînceşti 6\1 0\1 2\0 0\2 8\4 

Ialoveni 13 28 8 12 84 

Ocniţa 103 54 39 26 222 

Orhei 12 4 7 23 46 

Rîşcani 123 19 11 1 154 

Şoldăneşti 40 25 11 11 87 

Soroca 58 29 21 21 186 

Străşeni 167 81 98 3 749 

Ungheni 158 97 206 228 689 

Bălţi 172 164 54 139 529 

Chişinău 43 206 16 51 316 

Stefan Voda 70 41 20 17 210 

Cahul  48 44 20 18 185 

Causeni 96 88 26 45 254 

Comrat 93 71 2 492 658 

Dubasari 45 45 20 27 137 

Vulcanesti 46 20 1 12 155 

TOTAL 1632 1226 716 1375 5552 

sursa: IMSP CMF 

 

 

 

 

  



 

Numărul persoanelor cu dizabilităţi severe, 2012 

r-nul 

dizab. 

locomotorie dizab.mentală/psihic dizab.senzorială mixt TOTAL 

Briceni 90 71 54 66 281 

Călăraşi 8 1 3 3 15 

Cantemir 101 79 42 67 289 

Cimişlia 6 0 4 0 10 

Donduşeni 59 5 16 75 80 

Drochia 16 54 26 48 204 

Glodeni 38 17 19 18 92 

Hînceşti 4\2 1\5 4\0 0\3 9\10 

Ialoveni 12 27 6 15 99 

Ocniţa 101 57 39 25 222 

Orhei 6 4 6 31 47 

Rîşcani 119 18 7 0 144 

Şoldăneşti 41 30 12 10 93 

Soroca 62 32 22 20 191 

Străşeni 192 94 102 5 757 

Ungheni 155 94 201 222 672 

Bălţi 191 205 60 158 614 

Chişinău 49 265 18 50 382 

Stefan Voda 75 41 20 15 220 

Cahul  54 44 18 21 193 

Causeni 101 91 25 48 264 

Comrat 97 69 2 515 683 

Dubasari 54 51 23 28 156 

Vulcanesti 45 21 1 12 155 

TOTAL 1672 1370 726 1452 5873 

sursa: IMSP CMF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numărul persoanelor cu dizabilităţi severe, I trim. 2013 

r-nul 

dizab. 

locomotorie dizab.mentală/psihic dizab.senzorială mixt TOTAL 

Briceni 91 72 55 65 283 

Călăraşi 3 1 0 1 5 

Cantemir 102 76 41 71 290 

Cimişlia 3 0 2 0 5 

Donduşeni 61 5 16 77 82 

Drochia 79 50 30 46 205 

Glodeni 37 18 19 17 91 

Hînceşti 0\1 0\0 1\0 0\0 1\1 

Ialoveni 14 27 9 15 109 

Ocniţa 104 53 39 25 221 

Orhei 6 0 2 10 18 

Rîşcani 118 17 7 0 142 

Şoldăneşti 43 35 12 12 102 

Soroca 61 32 22 20 189 

Străşeni 204 94 100 5 703 

Ungheni 154 93 200 222 669 

Bălţi 169 121 58 177 525 

Chişinău 50 266 18 54 388 

Stefan Voda 71 49 20 10 209 

Cahul  53 46 18 19 193 

Causeni 108 93 25 52 276 

Comrat 94 67 0 536 697 

Dubasari 55 48 24 30 157 

Vulcanesti 45 21 1 12 157 

TOTAL 1725 1284 718 1476 5716 

sursa: IMPS CMF 

  



Anexa nr. 4 

 

Tipul de servicii medicale oferite gratuit persoanelor cu dizabilităţi severe 

(gr. I de invaliditate) 

 
 tipul de 

dizabilitate 

tipul de servicii 

medicale 

frecvenţa subiectul care o 

prestează 

sursa de 

finanţare 

a 

serviciului   

Cahul 

2010 locomotorie tratament 

medicamentos 

2 /an IMSP CMF Cahul CNAM 

 ment/psihic tratament 

medicamentos 

permanent IMSP SR Cahul CNAM 

 senzorial tratament 

medicamentos 

2 / an IMSP SR Cahul CNAM 

 mixt tratament 

medicamentos 

2 / an IMSP CMF Cahul CNAM 

2011 locomotorie tratament 

medicamentos 

2 / an IMSP CMF Cahul CNAM 

 ment/psihic tratament 

medicamentos 

permanent IMSP SR Cahul CNAM 

 senzorial tratament 

medicamentos 

2 / an IMSP SR Cahul CNAM 

 mixt tratament 

medicamentos 

2 / an IMSP CMF Cahul CNAM 

2012 locomotorie tratament 

medicamentos 

2 / an IMSP CMF Cahul CNAM 

 ment/psihic tratament 

medicamentos 

permanent IMSP SR Cahul CNAM 

 senzorial tratament 

medicamentos 

2 / an IMSP SR Cahul CNAM 

 mixt tratament 

medicamentos 

2 / an IMSP CMF Cahul CNAM 

2013 locomotorie tratament 

medicamentos 

2 / an IMSP CMF Cahul CNAM 

 ment/psihic tratament 

medicamentos 

permanent IMSP SR Cahul CNAM 

 senzorial tratament 

medicamentos 

2 / an IMSP SR Cahul CNAM 

 mixt tratament 

medicamentos 

2 / an IMSP CMF Cahul CNAM 

Călăraşi 

2010 - 

2013 

locomotorie - fotoliu pliant; 

- bastoane, 

proteze, 

costele 

- 1 în 4 

ani; 

- 1 în 2 

ani 

CMF, CEVM, 

DASPF, 

CREPOR 

BS,  

 ment/psihic - supraveg

h din 

partea 

lucrăt 

medicali; 

la necesitate CMF BS,  

 senzorial ap. auditive, în limita SCR BS 



proteze oculare posibilităţilor 

 mixt la necesitate - CMF, CREPOR, 

SCR 

BS 

Căuşeni 

2010 locomotorie consult med de 

fam 

2 /an med de fam  CNAM 

 ment/psihic consult med de 

fam 

2 /an med de fam  CNAM 

 senzorial medicamente 

compensate 

lunar med de fam CNAM 

 mixt consultanţa 

specialiştilor 

1 / an specialiştii CNAM 

2011 locomotorie tomografie 

computerizată 

1 / an med de fam CNAM 

 ment/psihic medicamente 

compensate 

lunar med de fam CNAM 

 senzorial consult med de 

familie 

2 /an med de fam CNAM 

 mixt tratament 

ambulator 

 2 / an med de fam CNAM 

2012 locomotorie investigaţii 1 / an med de fam CNAM 

 ment/psihic consult 

specialiştilor 

1 / an specialişti de 

profil 

CNAM 

 senzorial tratament 

ambulator 

3 / an med de fam CNAM 

 mixt consult med de 

fam 

2 / an med de fam CNAM 

2013 locomotorie medicamente 

compensate 

lunar med de fam CNAM 

 ment/psihic medicamente 

compensate 

lunar med de fam CNAM 

 senzorial tratament 

ambulator 

2 / an med de fam CNAM 

 mixt investigaţii 1 / an med de fam CNAM 

Cantemir 

2010 locomotorie tratam ambulat 

(231) 

tratam spital 

(102) 

tratam sanat (27)  

îngrij la domic 

(5)  

vizit la domic 

(180)  

1 – 2 ori / an 

1 /an 

1/an 

1-2/an 

1/sem 

medicul de 

familie împreună 

cu echipa sa 

(asistentele de 

familie) şi medicii 

de profit îngust la 

necesitate  

buget 

 

 

 

 

 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

2011 locomotorie tratam ambulat 

(260) 

tratam spital 

(160) 

tratam sanat (16)  

îngrij la domic 

1-2 /an 

1 / an 

1/an 

1-2/an 

1-2 /trim 

  



(47)  

vizit la domic 

(203)  

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

2012 locomotorie tratam ambulat 

(282) 

tratam spital 

(140) 

tratam sanat (18)  

îngrij la domic 

(45)  

vizit la domic 

(214) 

1-2 /an 

1 / an 

1/an 

1-2/an 

1-2 /trim 

  

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

2013 locomotorie tratam ambulat 

(283) 

tratam spital 

(123) 

tratam sanat (9)  

îngrij la domic 

(20)  

vizit la domic 

(79) 

1-2 /an 

1 / an 

1/an 

1-2/an 

1-2 /trim 

 

 

 

 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

Chişinău 

2010-

2013 

locomotorie Asistenţă 

medicală 

primară 

Asistenţă 

medicală 

specializată 

Asistenţă 

medicală 

staţionar 

Asistenţă 

medicală de 

reabilitare 

Investigaţii de 

performanţă 

Îngrijire 

medicale 

comunitare şi la 

domiciliu 

 

O dată în 

trimestru şi la 

necesitate 

Medic de familie, 

reumatolog, 

neurolog, 

traumatolog-

ortoped, 

reabilitolog 

Compania 

de 

Asigurări 

în 

medicină, 

ajutor 

umanitar 

centralizat, 

buget 

local, 

organizaţii 

nonguvern

amentale 

       

2010-

2013 

ment/psihic Asistenţă 

medicală 

specializată 

lunar Psihiatru, 

psihoterapeut 

Psiholog, 

Compania 

de 

Asigurări 



Asistenţă 

medicală 

staţionar 

Investigaţii de 

performanţă 

 

neurolog, medicul 

de familie 

în 

medicină, 

ajutor 

umanitar 

centralizat, 

buget 

local,  

       

2010-

2013 

senzorial Asistenţă 

medicală 

primară 

Asistenţă 

medicală 

specializată 

Asistenţă 

medicală 

staţionar 

Investigaţii de 

performanţă 

 

O dată în 

trimestru şi la 

necesitate 

Oftamolog, 

otolaringolog, 

medicul de 

familie, audiolog, 

logoped 

Compania 

de 

Asigurări 

în 

medicină, 

ajutor 

umanitar 

centralizat, 

buget 

local, 

organizaţii 

nonguvern

amentale 

       

2010-

2013 

mixt Asistenţă 

medicală 

primară 

Asistenţă 

medicală 

specializată 

Asistenţă 

medicală 

staţionar 

Investigaţii de 

performanţă 

Îngrijire 

medicale 

comunitare şi la 

domiciliu 

Asistenţă 

medicală de 

reabilitare 

 

O dată în 

trimestru şi la 

necesitate 

Medic de familie, 

reumatolog, 

neurolog, 

traumatolog-

ortoped, 

reabilitolog 

otolaringolog, 

audiolog, 

logoped, 

oftalmolog 

Compania 

de 

Asigurări 

în 

medicină, 

ajutor 

umanitar 

centralizat, 

buget 

local, 

organizaţii 

nonguvern

amentale 

Drochia 

2010 locomotorie - servicii 

curative; 

- îngrijiri 

paliative; 

- certif pentru 

ajutor mat 

- la 

necesit

ate; 

- 1 / an; 

- 1 / 1n 

medic de fam/ 

echipa sa 

CNAM 

 ment/psihic - servicii 

curative; 

- certif pentru 

ajutor mat; 

- cons special 

la domiciliu; 

- trim la tratam 

specializ.; 

- staţion în 

- la 

necesit

ate; 

- 1 / an; 

 

medic de fam/ 

echipa sa 

CNAM 



instit 

republic 

 senzorial - servicii 

curative; 

- certif pentru 

ajutor mat 

- la 

necesit

ate; 

- 1 / an; 

medic de fam/ 

echipa sa 

CNAM 

 mixt - servicii 

curative; 

- certif pentru 

ajutor mat 

- la 

necesit

ate; 

- 1 / an; 

medic de fam/ 

echipa sa 

CNAM 

2011 locomotorie - servicii 

curative; 

- îngrijiri 

paliative; 

- certif pentru 

ajutor mat 

- la 

necesit

ate; 

- 1 / an; 

- 1 / 1n 

medic de fam/ 

echipa sa 

CNAM 

 ment/psihic - servicii 

curative; 

- certif pentru 

ajutor mat; 

- cons special 

la domiciliu; 

- trim la tratam 

specializ.; 

- staţion în 

instit 

republic 

- la 

necesit

ate; 

- 1 / an; 

 

medic de fam/ 

echipa sa 

CNAM 

 senzorial - servicii 

curative; 

- certif pentru 

ajutor mat 

- la 

necesit

ate; 

- 1 / an; 

medic de fam/ 

echipa sa 

CNAM 

 mixt - servicii 

curative; 

- certif pentru 

ajutor mat 

- la 

necesit

ate; 

- 1 / an; 

medic de fam/ 

echipa sa 

CNAM 

2012 locomotorie - servicii 

curative; 

- îngrijiri 

paliative; 

- certif pentru 

ajutor mat 

- la 

necesit

ate; 

- 1 / an; 

- 1 / 1n 

medic de fam/ 

echipa sa 

CNAM 

 ment/psihic - servicii 

curative; 

- certif pentru 

ajutor mat; 

- cons special 

la domiciliu; 

- trim la tratam 

specializ.; 

- staţion în 

instit 

republic 

- la 

necesit

ate; 

- 1 / an; 

 

medic de fam/ 

echipa sa 

CNAM 

 senzorial - servicii 

curative; 

- certif pentru 

- la 

necesit

ate; 

medic de fam/ 

echipa sa 

CNAM 



ajutor mat - 1 / an; 

 mixt - servicii 

curative; 

- certif pentru 

ajutor mat 

- la 

necesit

ate; 

- 1 / an; 

medic de fam/ 

echipa sa 

CNAM 

2013 locomotorie - servicii 

curative; 

- îngrijiri 

paliative; 

- certif pentru 

ajutor mat 

- la 

necesit

ate; 

- 1 / an; 

- 1 / 1n 

medic de fam/ 

echipa sa 

CNAM 

 ment/psihic - servicii 

curative; 

- certif pentru 

ajutor mat; 

- cons special 

la domiciliu; 

- trim la tratam 

specializ.; 

- staţion în 

instit 

republic 

- la 

necesit

ate; 

- 1 / an; 

 

medic de fam/ 

echipa sa 

CNAM 

 senzorial - servicii 

curative; 

- certif pentru 

ajutor mat 

- la 

necesit

ate; 

- 1 / an; 

medic de fam/ 

echipa sa 

CNAM 

 mixt - servicii 

curative; 

- certif pentru 

ajutor mat 

- la 

necesit

ate; 

- 1 / an; 

medic de fam/ 

echipa sa 

CNAM 

Glodeni 

2010 locomotorie îngrij med la 

domic(3), 

examinare 

medicală şi 

tratament 

ambulator(2) 

96 vizite/2 ori 

pe an 

ÎMSP CS Glodeni CNAM 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

2011 locomotorie îngrij med la 

domic(1) 

32 vizite IMSP CS Glodeni CNAM 

 ment/psihic     

 senzorial examin med la 

domic(2) 

2 /an IMSP CS Glodeni CNAM 

 mixt examin şi îngrij 

la domic(2) 

72 vizite 2/an IMSP CS Glodeni CNAM 

2012 locomotorie îngrij med la 

domic(7) 

224 vizite IMSP CS Glodeni CNAM 

 ment/psihic îngrij med la 

domic(1) 

32 vizite IMSP CS Glodeni CNAM 

 senzorial exammin şi 

îngrij med la 

domic(1) 

2 / an IMSP CS Glodeni CNAM 



 mixt îngrij med la 

domic(2) 

64 vizite IMSP CS Glodeni CNAM 

2013 locomotorie îngrij med la 

domic(5) 

160 vizite IMSP CS Glodeni CNAM 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

Hînceşti 

2010 locomotorie conform 

normelor în 

vigoare 

la necesitate - CNAM 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

2011 locomotorie conform 

normelor în 

vigoare 

la necesitate - CNAM 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

2012 locomotorie conform 

normelor în 

vigoare 

la necesitate - CNAM 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

2013 locomotorie conform 

normelor în 

vigoare 

la necesitate - CNAM 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

      

Ialoveni 

2010 locomotorie vizite, analize, 

tratament 

semestrial echipa medic de 

fam 

 

CNAM 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt vizite, 

investigaţii, 

tratament 

îngrij la domic, 

analize de 

laborat, 

investig., 

tratament 

semestrial 

 

echipa medic de 

fam 

 

CNAM 

 

2011 locomotorie vizite, 

investigaţii, 

tratament 

semestrial echipa medic de 

fam 

CNAM 



 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - îngrij la 

domic, analize 

de laborat, 

investig., 

tratament 

- semestr

ial 

 

- medicul de 

familie 

 

CNAM 

 

2012 locomotorie -îngrij la domic, 

analize de 

laborat, 

investig., 

tratament 

-semestrial, la 

necesit 

- medicul de 

familie 

 

CNAM 

 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt îngrij la domic, 

analize de 

laborat, 

investig., 

tratament 

semestrial, la 

necesit 

medicul de 

familie 

CNAM 

2013 locomotorie îngrij la domic, 

analize de 

laborat, 

investig., 

tratament 

semestrial, la 

necesit 

medicul de 

familie 

CNAM 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt îngrij la domic, 

analize de 

laborat, 

investig., 

tratament 

semestrial, la 

necesit 

medicul de 

familie 

CNAM 

Ocniţa 

2010 locomotorie suprav med, trat 

curat., prescr. 

medic 

compensate 

trimestrial lucrătorii medicali 

ai OMF 

CNAM 

 ment/psihic suprav med, trat 

curat., prescr. 

medic 

compensate 

semestrial lucrătorii medicali 

ai OMF 

CNAM 

 senzorial suprav med, trat 

curat., prescr. 

medic 

compensate 

semestrial lucrătorii medicali 

ai OMF 

CNAM 

 mixt suprav med, trat 

curat., prescr. 

medic 

compensate 

trimestrial lucrătorii medicali 

ai OMF 

CNAM 

2011 locomotorie suprav med, trat 

curat., prescr. 

medic 

compensate 

trimestrial lucrătorii medicali 

ai OMF 

CNAM 

 ment/psihic suprav med, trat 

curat., prescr. 

semestrial lucrătorii medicali 

ai OMF 

CNAM 



medic 

compensate 

 senzorial suprav med, trat 

curat., prescr. 

medic 

compensate 

semestrial lucrătorii medicali 

ai OMF 

CNAM 

 mixt suprav med, trat 

curat., prescr. 

medic 

compensate 

trimestrial lucrătorii medicali 

ai OMF 

CNAM 

2012 locomotorie suprav med, trat 

curat., prescr. 

medic 

compensate 

trimestrial lucrătorii medicali 

ai OMF 

CNAM 

 ment/psihic suprav med, trat 

curat., prescr. 

medic 

compensate 

semestrial lucrătorii medicali 

ai OMF 

CNAM 

 senzorial suprav med, trat 

curat., prescr. 

medic 

compensate 

semestrial lucrătorii medicali 

ai OMF 

CNAM 

 mixt suprav med, trat 

curat., prescr. 

medic 

compensate 

trimestrial lucrătorii medicali 

ai OMF 

CNAM 

2013 locomotorie suprav med, trat 

curat., prescr. 

medic 

compensate 

trimestrial lucrătorii medicali 

ai OMF 

CNAM 

 ment/psihic suprav med, trat 

curat., prescr. 

medic 

compensate 

semestrial lucrătorii medicali 

ai OMF 

CNAM 

 senzorial suprav med, trat 

curat., prescr. 

medic 

compensate 

semestrial lucrătorii medicali 

ai OMF 

CNAM 

 mixt suprav med, trat 

curat., prescr. 

medic 

compensate 

trimestrial lucrătorii medicali 

ai OMF 

CNAM 

Orhei 

2010 locomotorie conform 

Programului 

Unic 

1 /lună/la 

solicitare 

medic de 

fam/asist med 

CNAM 

 ment/psihic conform 

Programului 

Unic 

1 /lună/la 

solicitare 

medic de 

fam/asist med 

CNAM 

 senzorial conform 

Programului 

Unic 

1 /lună/la 

solicitare 

medic de 

fam/asist med 

CNAM 

 mixt conform 

Programului 

Unic 

1 /lună/la 

solicitare 

medic de 

fam/asist med 

CNAM 



2011 locomotorie conform 

Programului 

Unic 

1 /lună/la 

solicitare 

medic de 

fam/asist med 

CNAM 

 ment/psihic conform 

Programului 

Unic 

1 /lună/la 

solicitare 

medic de 

fam/asist med 

CNAM 

 senzorial conform 

Programului 

Unic 

1 /lună/la 

solicitare 

medic de 

fam/asist med 

CNAM 

 mixt conform 

Programului 

Unic 

1 /lună/la 

solicitare 

medic de 

fam/asist med 

CNAM 

2012 locomotorie conform 

Programului 

Unic 

1 /lună/la 

solicitare 

medic de 

fam/asist med 

CNAM 

 ment/psihic conform 

Programului 

Unic 

1 /lună/la 

solicitare 

medic de 

fam/asist med 

CNAM 

 senzorial conform 

Programului 

Unic 

1 /lună/la 

solicitare 

medic de 

fam/asist med 

CNAM 

 mixt conform 

Programului 

Unic 

1 /lună/la 

solicitare 

medic de 

fam/asist med 

CNAM 

2013 locomotorie conform 

Programului 

Unic 

1 /lună/la 

solicitare 

medic de 

fam/asist med 

CNAM 

 ment/psihic conform 

Programului 

Unic 

1 /lună/la 

solicitare 

medic de 

fam/asist med 

CNAM 

 senzorial conform 

Programului 

Unic 

1 /lună/la 

solicitare 

medic de 

fam/asist med 

CNAM 

 mixt conform 

Programului 

Unic 

1 /lună/la 

solicitare 

medic de 

fam/asist med 

CNAM 

Rîşcani 

2010 locomotorie - asist medic 

primar şi 

specializat de 

ambulator; 

- examinări de 

perform 

 

- trimest

rial; 

- la 

necesit

ate 

 

- medicul de 

familie; 

- după necesit 

alţi specialişti 

 

- CN

A

M; 

- don

ato

ri; 

- BL 

 ment/psihic -  -  -  -  

 senzorial -  -  -  -  

 mixt -  -  -  -  

2011 locomotorie - asist medic 

primar şi 

specializat de 

ambulator; 

- examinări de 

perform 

- trimest

rial; 

- la 

necesit

ate 

- medicul de 

familie; 

- după necesit 

alţi specialişti 

CNAM; 

donatori; 

BL 

 ment/psihic -   -  -  



 senzorial -   -   

 mixt -  -  -   

2012 locomotorie - asist medic 

primar şi 

specializat de 

ambulator; 

- examinări de 

perform 

 

- trimest

rial; 

- la 

necesit

ate 

 

- medicul de 

familie; 

- după necesit 

alţi specialişti 

 

CNAM; 

donatori; 

BL 

 

 ment/psihic -  -  -  -  

 senzorial -  -  -  -  

 mixt -  -  -  -  

2013 locomotorie - asist medic 

primar şi 

specializat de 

ambulator; 

examinări de 

perform 

- trimest

rial; 

- la 

necesit

ate 

 

- medicul de 

familie; 

- după necesit 

alţi specialişti 

 

CNAM; 

donatori; 

BL 

 

 ment/psihic - - - - 

 senzorial - - - - 

 mixt - - - - 

Străşeni 

2010 - 

2013 

locomotorie - asistenţă 

consultativă 

primară, 

specializată 

de ambulator 

şi de 

staţionar la 

indicaţii; 

- tratament 

balneosanat 

pe teritoriul 

RM 

acordarea 

asistenţei 

medicale de 

pinde de 

acutizările 

maladiei de 

bază şi celor 

concomitente 

(săptămînal, 

lunar, 

trimestrial) 

- echipa 

medicului de 

familie,  

- specialistul 

din secţia 

consultativă,  

- OMSP de 

nivel raional 

şi republic.,  

- Centre de 

rabilitare din 

RM 

 

 

 CNAM 

BS (APL) 

ment/psihic 

senzorial 

mixt 

Şoldăneşti 

2010 locomotorie  

 

- medicam

ente 

compens

ate; 

îngrijiri la 

domiciliu, 

staţionar, 

ambulator 

317  

 

- medicul de 

familie; 

- asistentul 

medicală; 

asistentul social 

 

 

 

- CN

AM: 

M 

MPSF 

 ment/psihic 29 

 senzorial 31 

 mixt 39 

2011 locomotorie 355 

 ment/psihic 73 

 senzorial 42 

 mixt 31 

2012 locomotorie 372 

 ment/psihic 69 

 senzorial 44 

 mixt 29 

2013 locomotorie 89 

 ment/psihic 35 

 senzorial 12 



 mixt 10 

Soroca 

2010 locomotorie tratament 

sanatorial 

1 dată la 2 ani   

CNAM 

 ment/psihic tratament 

staţionar 

la necesitate  

 senzorial - - - 

 mixt - - - 

2011 locomotorie cărucior 1  

 ment/psihic consultaţii la 

domiciliu 

la necesitate  

 senzorial - - - 

 mixt - - - 

2012 locomotorie tratament 

sanatorial 

1 dată la 2 ani  

 ment/psihic tratament 

staţionar 

la necesitate  

 senzorial - -  

 mixt tratament 

sanatorial 

1 dată la 2 ani  

2013 locomotorie - -  

 ment/psihic tratament 

staţionar 

la necesitate  

 senzorial - -  

 mixt tratament 

sanatorial 

1 dată la 2 ani  

Ştefan – Vodă   

2010 locomotorie îngrij. medic. la 

domiciliu 

conform 

planului anual 

IMSP Centrul de 

Sănătate Ştefan 

Vodă 
 

  
 

 

CNAM 

 ment/psihic Medicamente 

compensate 

la necesitate MS, CNAM 

 senzorial Supraveghere 

medicală 

- CNAM 

 mixt după necesitate - CNAM 

2011 locomotorie îngrijiri medicale la 

domiciliu 

conform planului 

anual 

CNAM 

 ment/psihic Medicamente 

compensate 

la necesitate MS, CNAM 

 senzorial Supraveghere 

medicală 

- CNAM 

 mixt după necesitate - CNAM 

2012 locomotorie îngrij. medic. la 

domiciliu 

conform planului 

anual 

CNAM 

 ment/psihic Medicamente 

compensate 

la necesitate MS, CNAM 

 senzorial Supraveghere 

medicală 

-  CNAM 

 mixt după necesitate - CNAM 

2013 locomotorie îngrij. medic. la 

domiciliu 

conform planului 

anual 

CNAM 

 ment/psihic Medicamente 

compensate 

la necesitate MS, CNAM 

 senzorial Supraveghere 

medicală 

- CNAM 

 mixt după necesitate - CNAM 



Dubăsari 

2010 locomotori

e 

- tratam 

fizioterap,  

- tratam 

balneosanat;  

- preparatcompen

sate,  

- îngrij med la 

domic 

- anual 

- 1-3 ani 

- la 

necesit

ate 

- la 

necesit

ate 

- AMP 

- asist 

social

ă 

- AMP 

- AMP 

- CNAM 

- bugetul 

de stat 

 

 ment/psihi

c 

- medicamentos 

de susţinere; 

- reabilit soc şi 

incluziune soc 

- perman

ent 

- secţia 

consultati

vă AMP: 

- m/fam, 

DASPF 

- MS: 

- CNAM 

 senzorial tratam 

fizioterapeutic 

2 / an AMP  

 mixt - tratm 

fizioterapeutic; 

- trat 

balneosanatorial

; 

- pres 

medicamente/pr

epar 

compensate; 

- îngrijiri 

medicale la 

domiciliu 

- anual; 

- 1- 3 

ani; 

- la 

necesit

ate; 

 

- la 

necesit

ate 

- AMP; 

- DASP

F; 

- AMP; 

 

- AMP 

- CNAM

; 

- buget 

de stat; 

- CNAM 

2011 locomotori

e 

- tratm 

fizioterapeutic; 

- trat 

balneosanatorial

; 

- pres 

medicamente/pr

epar 

compensate; 

- îngrijiri 

medicale la 

domiciliu 

- anual; 

- 1- 3 

ani; 

- la 

necesit

ate; 

 

- la 

necesitate 

- AMP; 

- DASP

F; 

- AMP; 

 

- AMP 

- CNAM

; 

- buget 

de stat; 

- CNAM 

 ment/psihi

c 

- medicamentos 

de susţinere; 

- reabilit soc şi 

incluz soc 

- perman

ent 

- secţia 

consultati

vă AMP: 

- m/fam, 

DASPF 

- MS: 

- CNAM 

 senzorial tratam 

fizioterapeutic 

2 / an AMP  

 mixt - tratm 

fizioterapeutic; 

- trat 

balneosanatorial

; 

- pres 

medicamente/pr

epar 

- anual; 

- 1- 3 

ani; 

- la 

necesit

ate; 

 

- la 

- AMP; 

- DASP

F; 

- AMP; 

 

- AMP 

- CNAM 

- buget 

de stat; 

- CNAM 



compensate; 

- îngrijiri 

medicale la 

domiciliu 

necesit

ate 

2012 locomotori

e 

- tratm 

fizioterapeutic; 

- trat 

balneosanatorial

; 

- pres 

medicamente/pr

epar 

compensate; 

- îngrijiri 

medicale la 

domiciliu 

- anual; 

- 1- 3 

ani; 

- la 

necesit

ate; 

 

- la 

necesitate 

- AMP; 

- DASP

F; 

- AMP; 

 

- AMP 

- CNAM 

- buget 

de stat; 

- CNAM 

 ment/psihi

c 

- medicamentos 

de susţinere; 

- reabilit soc şi 

incluz soc 

- perman

ent 

- secţia 

consultati

vă AMP: 

- m/fam, 

DASPF 

- MS: 

- CNAM 

 senzorial tratam 

fizioterapeutic 

2 / an AMP  

 mixt - tratm 

fizioterapeutic; 

- trat 

balneosanatorial

; 

- pres 

medicamente/pr

epar 

compensate; 

- îngrijiri 

medicale la 

domiciliu 

- anual; 

- 1- 3 

ani; 

- la 

necesit

ate; 

 

- la 

necesit

ate 

- AMP; 

- DASP

F; 

- AMP; 

 

- AMP 

- CNAM

; 

- buget 

de stat; 

- CNAM 

2013 locomotori

e 

- tratm 

fizioterapeutic; 

- trat 

balneosanatorial

; 

- pres 

medicamente/pr

epar 

compensate; 

- îngrijiri 

medicale la 

domiciliu 

- anual; 

- 1- 3 

ani; 

- la 

necesit

ate; 

 

- la 

necesitate 

- AMP; 

- DASP

F; 

- AMP; 

 

- AMP 

- CNAM

; 

- buget de stat; 

- CNAM 

 ment/psihi

c 

- medicamentos 

de susţinere; 

- reabilit soc şi 

incluz soc 

- perman

ent 

- secţia 

consultati

vă AMP: 

- m/fam, 

DASPF 

MS 

CNAM 

 senzorial tratam 

fizioterapeutic 

2 / an AMP  

 mixt - tratm - anual; - AMP; - CNAM; 



fizioterapeutic; 

- trat 

balneosanatorial

; 

- pres 

medicamente/pr

epar 

compensate; 

- îngrijiri 

medicale la 

domiciliu 

- 1- 3 

ani; 

- la 

necesit

ate; 

 

- la 

necesit

ate 

- DASP

F; 

- AMP; 

 

- AMP 

- buget de stat; 

- CNAM 

Bălţi 

2010 locomotorie ambulat.(140), 

staţion(64) 

ambulat (311), 

staţ(65) 

CMF (237), 

SCM (127) 

CNAM 

 ment/psihic ambulat.(133), 

staţion(73) 

ambulat (339), 

staţ(75) 

CMF (235), 

SCM (101) 

CNAM 

 senzorial ambulat.(52), 

staţion(9) 

ambulat (157), 

staţ(9) 

CMF (101), 

SCM (36) 

CNAM 

 mixt ambulat.(102), 

staţion(50) 

ambulat (252), 

staţ(56) 

CMF (191), 

SCM (111) 

CNAM 

2011 locomotorie ambulat.(134), 

staţion(63) 

ambulat (303), 

staţ(66) 

CMF (236), 

SCM (120) 

CNAM 

 ment/psihic ambulat.(128), 

staţion(67) 

ambulat (330), 

staţ(79) 

CMF (238), 

SCM (106) 

CNAM 

 senzorial ambulat.(54), 

staţion(14) 

ambulat (118), 

staţ(14) 

CMF (88), 

SCM (34) 

CNAM 

 mixt ambulat.(117), 

staţion(52) 

ambulat (271), 

staţ(60) 

CMF (215), 

SCM (77) 

CNAM 

2012 locomotorie ambulat.(158), 

staţion(74) 

ambulat (309), 

staţ(79) 

CMF (225), 

SCM (127) 

CNAM 

 ment/psihic ambulat.(158), 

staţion(63) 

ambulat (365), 

staţ(66) 

CMF (277), 

SCM (99) 

CNAM 

 senzorial ambulat.(54), 

staţion(9) 

ambulat (108), 

staţ(11) 

CMF (81), 

SCM (40) 

CNAM 

 mixt ambulat.(136), 

staţion(63) 

ambulat (315), 

staţ(69) 

CMF (259), 

SCM (124) 

CNAM 

2013 locomotorie ambulat.(136), 

staţion(39) 

ambulat (250), 

staţ(42) 

CMF (210), 

SCM (92) 

CNAM 

 ment/psihic ambulat.(87), 

staţion(26) 

ambulat (233), 

staţ(28) 

CMF (169), 

SCM (60) 

CNAM 

 senzorial ambulat.(52), 

staţion(7) 

ambulat (94), 

staţ(9) 

CMF (88), 

SCM (35) 

CNAM 

 mixt ambulat.(144), 

staţion(49) 

ambulat (260), 

staţ(52) 

CMF (236), 

SCM (122) 

CNAM 

Vulcăneşti 

2010 – 

2013  

locomotorie 

ment/psihic 

senzorial 

mixt 

prescrierea 

medicamentelor 

compensate, 

investigări de 

laborator, 

îngrijiri la 

domiciliu 

permanent medicul sau 

asistentul medical 

de la CMF 

CNAM 

 


