Scopul Serviciului social „Locuinţă
protejată” este de a crea condiţii pentru
dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieţi
autonome, pentru integrarea socială şi
profesională în comunitate a persoanelor cu
dizabilităţi, în urma unor tulburări psihice.
Beneficiar al Serviciului este persoană
cu dizabilităţi mintale care, în urma unei
tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe
mintale), conştientizează şi îşi dirijează
acţiunile, nu este declarată de către instanţa
de judecată ca incapabilă, a împlinit vîrsta
de 18 ani (locuitor al mun. Bălţi), nu dispune
de locuinţă sau necesită îmbunătăţirea
condiţiilor de trai şi
care, cu suport
periodic, poate duce
un mod de viaţă
independentă
în comunitate;

La cerere se anexează următoarele acte:
a) copia de pe actului de identitate;
b) copia certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă;
c) copia carnetului de pensionar;
d) formularul F 027/e eliberat de instituţia medicală;
e) copia de pe carnetul de muncă (dacă solicitantul a fost sau
este angajat);
g) actul care confirmă lipsa locuinţei sau necesitatea de
îmbunătăţire a condiţiilor de trai (eliberat de către ÎS
”Cadastru” şi ÎM ”GLC Bălţi”);
f) actele ce confirmă veniturile realizate în ultimul an (eliberate
de către Inspectoratul fiscal de stat, Casa teritorială de asigurări
sociale şi alte organe).
органами).

«A cere ajutor este un semn de
înţelepciune şi de tărie de caracter.
Nimeni nu trece prin viaţă sau nu
lucrează de unul singur ... »
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Serviciul cantinei de ajutor social
Beneficiază următoarele categorii de persoane socialmente
vulnerabile, ale căror venituri lunare, pe anul precedent, constituie
1-2 pensii minime pentru limită de vîrstă:
a) persoanele care au atins vîrsta de pensionare (fără domiciliu,
fără susţinători legali, fără venituri sau cu venituri mici);
b) copiii pînă la 18 ani (din familiile cu mulți copii,
monoparentale și din alte familii considerate socialmente
vulnerabile în baza anchetei sociale întocmite de secţiile asistenţă
socială şi protecţie a familiei (direcţia generală asistenţă socială) ;
c) invalizii.

Pentru a beneficia de serviciul cantină este
necesar de prezentat următoarele acte:
a) cererea-tip a solicitantului, la care se anexează copiile,
după caz:
- buletinului de identitate (paşaport) sau adeverinţei de
naştere, pentru cei care nu au atins vîrsta majoratului;
- adeverinţelor de naştere ale tuturor copiilor (pentru
familiile cu mulţi copii);
- certificatului despre componenţa familiei, eliberat de
primărie, sau extrasului din cartea de imobil;
- certificatului de divorţ;
- adeverinţei medicale a solicitantului, care să certifice
că acesta nu suferă de boli transmisibile;
- adeverinţa de salarizare, cu specificarea salariului net,
ajutorului de şomaj etc.

COMPENSAȚIA PENTRU
SERVICIILE DE TRANSPORT
Se stabilește în conformitate cu prevederile:
1) Legii RM nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea
socială a persoanelor cu dizabilității;
2) Hotărîrii Guvernului RM nr. 1413 din 27.12.2016
privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
stabilire și de plată a compensației pentru serviciile de
transport.
Compensația pentru călătoriile în trasportul în comun
urban, suburban și interurban (cu excepția taximetrelor) și
compensația anuală pentru cheltuielile legate de serviciile
de transport formează compensația pentru serviciile de
transport.

Au dreptul la compensație:
1) persoanele cu dizabilității severe;
2) persoanele cu dizabilității accentuate;
3)copiii cu dizabilității în vîrstă de pînă la 18 ani;
4) persoanele care însoțesc o persoană cu dizabilitate
severă sau un copil cu dizabilități în vîrstă de pînă la 18ani;
5) persoanele cu dizabilități locomotorii (inclusiv copiii cu
dizabilități locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani).
Dizabilitatea la copiii în vîrstă de pînă la 18 ani şi la
persoanele adulte este determinată de Consiliul Naţional/
Teritorial pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii
de Muncă.

Compensație pentru serviciile de
transport – plată în bani pentru compensarea
cheltuielelor pentru serviciile de transport.
Mărimea compensației pentru un trimestru în mun.
Bălți constituie:
1) persoanele cu dizabilității severe și copiii cu
dizabilității în vîrstă de pînă la 18 ani - 270,00 lei;
2) persoanele cu dizabilității accentuate - 135,00 lei.
Suplimentar la mărimele compensației stabilite
persoanele cu dizabilități locomotorii (inclusiv copiii
cu dizabilități locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani)
beneficiază, trimestrial, de un supliment în mărime de
200,00 lei.

Persoană cu dizabilității locomotorii
– persoană cu dificiențe ale aparatului locomotor,
dificiențe care, în
interacțiune cu diverse
obstacole, pot îngrădi
participarea ei deplină
și eficientă la viața
societății în condiții de
egalitate cu celelalte
persoane.

La cererea pentru stabilirea compensației se
anexează copiile următoarelor documente:
1) buletinul de identitate;
2) certificatul de naștere (în cazul copiilor cu dizabilități în
vîrstă de pînă la 18 ani);
3) certificatul de dizabilitate și capacitate de muncă,
eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea
Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă;
4) programul individual de reabilitare și incluziune socială;
5) legitimația de pensionar;
6) concluzia privind necesitatea deservirii cu transport a
persoanei cu dizabilități locomotorii, eliberată de către
Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi
Capacităţii de Muncă.
În cazul apariției dreptului la compensație, aceasta se
stabilește din luna apariției acestui drept, cu condiția
prezentării documentelor necesare în termen de 60 de zile
de la data apariției dreptului.
În caz contrar, compensația
se stabilește din luna prezentării
documentelor necesare.
Plata compensației se efectuiază
de către centrele de poștă ale
Î.S. ”Poșta Moldovei” conform
listelor perfectate de Direcția
asistență socială și protecția familiei.

Plata compensației pentru serviciile de transport se
efectuiază din contul bugetului de stat prin transfer cu
destinație specială către bugetul municipiului Bălți.

Pierderea dreptului și stoparea plății
compensației are loc în caz de:
1) deces al beneficiarului;
2) aflare la întreținerea deplină a statului;
3) expirare a termenului și/sau neprezentare în termen a
certificatului privind gradul de dizabilitate și capacitate de
muncă și/sau a concluzie privind necesitatea deservirii cu
transport, în cazul în care acestea sînt eliberate cu termen;
4) utilizare a facilităților fiscale și vamale la importul unui
mijloc de transport, acordat cu titlu gratuit (donație),
destinat pentru transportarea persoanelor cu dizabilități ale
aparatului locomotor (reutilat în modul corespunzător),
conform prevederilor legislației în vigoare.
Pentru depunerea cererii privind stabilirea
compensaţiei pentru serviciile de transport
beneficiarul este necesar să se adreseze:
pentru examinarea primară –
oficiul «Ghişeul Unic», incinta
primăriei (piaţa Independenţei),
zile de primire: luni-vineri de la
8.00 pînă la 15.00;
pentru prelungirea certificatului de dizabilitate - biroul
130, zile de primire:luni - miercuri de la 8.00 pînă la 12.00.

