
  Republica Moldova                     Республика Молдова   

   CONSILIUL                  СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI              МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                    
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 1/67 

din 27.02.2014 

 

 

Cu privire la aprobarea Programului  

municipal de incluziune socială a persoanelor 

cu dizabilităţi pentru  anii 2014-2018 

 

 

 În conformitate cu art. 14, al.(1), al. (2), p j), p.y) al Legii RM  privind administraţia publică locală  

nr. 436-XVI din 28.12.2006,  întru executarea prevederilor Legii privind incluziunea socială a persoanelor 

cu dizabilităţi nr. 60-XIX din 30.03.2012, Hotărîrii Guvernului RM „Cu privire la determinarea 

dizabilităţii şi capacităţii de muncă”, nr. 65 din 23.01.2013, Hotărîrii Guvernului  ,,Cu privire la aprobarea 

Planului de acţiuni privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu 

dizabilităţi la infrastructura socială”, nr.599 din 13.08.2013, Planului Naţional de Acţiuni în Domeniul 

Drepturilor Omului 2011-2014 aprobat prin Hotărîrea  Parlamentului nr. 90 din 12.05.2011 şi în scopul 

creării la nivel de municipiu a condiţiilor  de reabilitare şi integrare socială  a persoanelor cu dizabilităţi, -  

 

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE: 

 

1.  Se aprobă  Programul municipal de incluziune socială a persoanelor  cu dizabilităţi  pentru anii 

2014-2018, conform anexei. 

2.  Primarul mun. Bălţi dl V. Panciuc, managerii  interprinderilor municipale, instituţiilor publice, 

direcţiilor, secţiilor şi serviciilor primăriei,  responsabili  de implementarea  programului  menţionat 

vor asigura: 

2.1.  Realizarea   măsurilor  în termenii stabiliţi: 

2.2. A se stabili anual  sursele de acoperire a cheltuielilor, necesare pentru realizarea acţiunilor 

programului. 

3.  Se recomandă  managerilor de înterprinderi, organizaţii şi instituţii indiferent de tipul de proprietate 

să asigure realizarea măsurilor Programului municipal de reabilitare şi integrare  socială a 

persoanelor  cu dizabilităţi pentru anii 2014-2018. 

4.  Primarul mun. Bălţi dl V. Panciuc, anual pînă la data de 1 martie să prezinte informaţia privind 

realizarea Programului. 

5.  Secretarul Consiliului şi Municipiului Bălţi dna Irina Serdiuc, să publice în mass-media locală şi 

pagina web oficială a primăriei mun. Bălţi  prezenta deciziei. 

6.    Controlul asupra executarii prezentei deciziei  se pune în sarcina comisiilor consultative  de 

specialitate pentru drept şi disciplină, pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă 

şi pentru activităţi economico-financiare. 

 

Preşedintele şedinţei a I           Serghei STRUL 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi    

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului şi municipiului Bălţi       Irina SERDIUC 

 

Pus la curent: 

Primarul mun. Bălţi           Vasili PANCIUC 

 



Anexa   

la decizia Consiliului municipal Bălţi 

                                                                                                                                                                                                            nr. 1/67 din 27.02.2014 

  

PROGRAMUL 

  Municipal de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2014-2018 

  

Programul municipal de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2014-2018 (denumit în continuare - Program) este elaborat în contextul 

realizării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificat prin Legea Parlamentului RM nr.166 din 09.07.2010, Legii RM„Privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi Nr.60 din  30.03.2012, Hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă,, nr.65 

din 23.01.2013, Hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu 

dizabilităţi la infrastructura socială,, nr.599 din 13.08.2013, Planului Național de Acțiuni în Domeniul Drepturilor Omului 2011- 2014 aprobat prin Hotărîrea  

Parlamentului nr. 90 din 12.05. 2011 ale căror scopuri sînt axate pe asigurarea creşterii economice, precum şi pe soluţionarea problemelor de ordin social.  

Succesul integrării persoanelor cu dizabilităţi depinde de cooperarea dintre toate instituţiile responsabile de protecţia socială, juridică şi educaţia specială, 

care asigură realizarea drepturilor acestora, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova şi de actele internaţionale, bazate pe următoarele principii: 

a) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; 

b) prevenirea și combaterea discriminării; 

c) egalitatea în cazul angajării în cîmpul muncii; 

d) protecția de neglijare și abuz; 

e) creșterea responsabilității comunității; 

f) consultarea persoanelor cu dizabilități în scopul dezvoltării și implementarea serviciilor în acest sens; 

g) prestarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu programul individual de reabilitare și incluziune socială; 

h) sprijin și consolidarea mediul natural de viață a persoanelor cu dizabilități (de familie și comunitate) și prevenirea plasării lor în instituțiile de tip rezidențial; 

i) asigurarea participării persoanelor cu dizabilități în viața socială , economică și culturală a comunității. 

În vederea garantării exercitării efective de către persoanele cu dizabilităţi, indiferent de vîrstă, de natura şi de originea dizabilităţii lor, a dreptului la 

autonomie, la integrare socială şi la participare la viaţa comunităţii, se impune, în special, să fie întreprinse măsuri necesare pentru a le acorda acestora o orientare, 

o educaţie şi o formare profesională. Serviciile pentru persoanele cu dizabilităţi trebuie prestate în cadrul structurilor sociale, de sănătate, de educaţie şi de muncă 

existente în societate. Acestea includ toate nivelurile de asistare a sănătăţii, educaţia primară, secundară şi superioară; programe generale de pregătire profesională 

şi de angajare în cîmpul muncii, măsuri de securitate socială şi servicii sociale. Serviciile de reabilitare au drept scop facilitarea participării persoanelor cu 

disabilităţi la serviciile şi activităţile obişnuite ale societăţii.  Aceste servicii includ toate nivelurile  de asistenţă medicală, instruirea primară, auxiliară şi 

superioară, programele generale de pregătire profesională şi prin muncă, acţiuni de siguranţă socială şi servicii sociale.   

Luînd în considerație, armonizarea legislației naționale cu legislația europeană , protecția și drepturile persoanelor cu dizabilități, este necesar să se ia măsuri 

specifice la nivel local, pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități la egalitate cu alți cetățeni, la protecție socială , îngrijire medicală, reabilitare, educație, 

muncă, viața socială, tehnologia informațională, și alte facilități și servicii de care beneficiază societate. 

Programul municipal include un şir de acţiuni clasificate pe domenii de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi şi modul de realizare a acestor măsuri 

(conform anexei).  



Succesul integrării sociale a persoanelor cu dizabilități la nivelul municipiului depinde de cooperarea tuturor agențiilor responsabile pentru asistență juridică 

medicală, socială și educație specială, care asigură respectarea prevăzută de legislația Republicii Moldova și a actelor internaționale de drepturile persoanelor cu 

dizabilități. 

Problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi trebuie abordate în cadrul general al societăţii, şi nu separat, iar fiecare instituţie publică sau privată 

implicată trebuie să fie responsabilă de un sector specific, care intră în sfera sa de competenţă. 

  

I.  INTRODUCERE 

 

1 . Problema de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități devine cea mai importantă în procesul punerei în aplicare a politici sociale, atît la nivel central 

și local. Rezolvarea problemei incluziunei sociale a persoanelor cu dizabilități în comunitate este una dintre prioritățile administrației publice locale. 

         2 . Trebuie remarcat, că în mun.Bălți locuiesc mai mult de 7,0 mii de persoane cu dizabilități, dintre care 525 de copii cu dizabilități. 

 O proporție semnificativă ( 80 % ) din numărul total al persoanelor cu dizabilități sunt persoane care și-au exprimat și dizabilități secundare. Singura sursă de venit 

a majorității persoanelor cu dizabilități este o pensie sau beneficii de stat , dar nivelul actual de pensii nu acoperă cerințele minime. Unica sursă de venit a 

persoanelor cu dizabilități este pensia sau alocația de stat. De cea mai mică mărimea a pensiei beneficiază persoanele cu dizabilități, care au pierdut incapacitatea 

de la o vârstă fragedă. Această situație necesită îmbunătățirea eficienței și securitatea sistemului de protecție socială a persoanelor cu dizabilități, precum și 

introducerea unor noi forme și metode de lucru în scopul de a asigura incluziunea completă a persoanelor cu dizabilități care  locuiesc pe teritoriu  municipiului 

Bălți și integrarea lor în societate. 

             În ultimii ani, atenția la nevoile persoanelor cu dizabilități a crescut semnificativ. Un pas important este punerea în aplicare diverse măsuri de protecție 

socială care vizează asistența socială în perioada de iarnă din contul bugetului municipal, prestarea serviciilor sociale primare și specializate, precum și 

introducerea unor tipuri alternative de servicii sociale de tip familial, în scopul prevenirii instituționalizării aceastei categorii de persoane. 

   În același timp, trebuie remarcat faptul că gravitatea problemei persistă și necesită o acțiune concertată, organizată de autoritățile publice locale pentru a 

consolida protecția social - persoanelor cu dizabilități în baza unei abordări integrate pentru realizarea problemelor. 

 

II. OBIECTIVELE  PROGRAMULUI  

 

Obiectivul principal al prezentului Program este promovarea măsurilor eficiente pentru prevenirea incapacităţii, reabilitarea şi realizarea participării depline a 

persoanelor cu dizabilităţi la viaţa socială.  

Aceasta determină oferirea pentru persoanele cu dizabilităţi de oportunităţi egale cu ceilalţi membri ai societăţii şi un beneficiu corespunzător în vederea 

optimizării condiţiilor de viaţă, rezultate din posibilităţile economice şi financiare ale statului. 

 

 

 

 

 

III. DIRECŢIILE PRINCIPALE DE REALIZARE  

 



În conformitate cu cerinţele internaţionale, politica socială naţională, este orientată întru asigurarea protecției sociale a persoanelor cu dizabilități:  

 participarea totală şi activă a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa comunităţii;  

 asistarea persoanelor cu dizabilităţi pentru a-şi organiza viaţa independent, în acord cu propriile necesităţi;  

 prevenirea sau eliminarea apariţiei deficienţelor, prevenirea agravării şi diminuării consecinţelor lor;  

 prevenirea apariţiei barierelor sociale în calea persoanelor cu dizabilităţi, diminuarea consecinţelor barierelor actuale;  

 evitarea sau eliminarea oricăror forme negative de discriminare a persoanelor cu dizabilități; 

 sporirea eficienţei utilizării resurselor bugetare pentru asistenţa socială a persoanelor cu dizabilități; 

 

 asigurarea pregătirii profesionale, formarea profesională continuă şi plasarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități; 

 intensificarea susţinerii de către  Administraţia publică locală a societăţii  muncipale de invalizi, organizaţiilor neguvernamentale care realizează 

activităţi în domeniul persoanelor cu dizabilități; 

 formarea şi implicarea comunităţii în problemele de protecţie a persoanelor cu dizabilități. 

  

IV. GRUPURILE ŢINTĂ  

      Grupurile-ţintă ale Programului sînt următoarele:  

 copii cu dizabilități pînă la vîrsta de 18 ani (încadrați în grad de dizabilitate sever, accentuat, mediu); 

 persoane cu dizabilități din copilărie (încadrați în grad de dizabilitate sever, accentuat, mediu); 

 personae cu dizabilități din copilărie indiferent de cauza (încadrați în grad de dizabilitate sever, accentuat, mediu); 

 familiile cu risc de naştere a unui copil cu dizabilităţi. 

  

V. REZULTATELE SCONTATE PRIN REALIZAREA  PROGRAMULUI  

 

Măsurile şi activităţile incluse în Program sînt realiste şi propun schimbări etapizate, ale căror principale termene-ţintă să fie încadrate în perioada 2014-

2018. Implementarea Programului facilitează crearea unui sistem funcţional de protecţie socială. Astfel, prin sistem trebuie să se aplice măsuri şi acţiuni 

menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc ale familiilor/persoanelor cu dizabilităţi ce 

pot genera marginalizarea sau excluderea socială. Acest lucru se va realiza prin stabilirea unei abordări bazate pe parteneriat în planificarea şi realizarea 

protecţiei sociale - parteneriate între structurile publice, precum şi între acestea şi societatea civilă.  

Realizarea adecvată a prevederilor Programului va garanta şi va asigura:  

 crearea şi dezvoltarea la nivel de municipiu a unui sistem unitar şi funcţional de informare directă a tuturor potenţialilor beneficiari asupra serviciilor, 

prestaţiilor şi facilităţilor oferite;  

 implimentarea şi promovarea la nivel de municipiu a standartelor minime de calitate; 

 crearea şi/sau dezvoltarea la nivel de municipiu a serviciilor de asistenţă socială integrate; 

 organizarea, coordonarea şi controlul asupra realizării măsurilor de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi;  

 existenţa resurselor umane specializate şi suficiente numeric în raport cu numărul total de beneficiari;  

 prevenirea sau înlăturarea consecinţelor pe care deficienţa cauzatoare de dizabilitate (considerată factor de risc social) o are asupra nivelului de trai  



al persoanelor cu dizabilităţi. 
 

 

 

 

 

Anexa 

la Programului municipal de incluziune socială 

a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2014-2018 
 

 

PLANUL DE ACȚIUNE   

privind realizarea  programului municipal de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2014-2018 
 

 Acțiuni/subacțiuni Termenul 

executării 

Surselor de finanțare   

Responsabili  

 Indicatori de  

 

Parteneri  

 

Indicatori de 

progres 

 

 

buget alte 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1.Accesul la informaţii şi comunicare 

 

1 Organizarea anuală a campaniilor de 

marketing social privind drepturile şi  

oportunităţile de integrare socială a 

persoanelor cu dizabilităţi  

 

 

 

2014-2018 

 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

 

 

Mijloacele 

donatorilor 

DASPF, Centre 

«Socium», СCSM 

Serviciul Sănătăte, DÎTS, Secția relații cu publicul, 

Asociația obștească pentru invalizi,  ONG, 

parteneri internaționale 

 

Campaniile de 

marketing social,  

realizate 

2 Organizarea seminarelor, conferinţelor şi 

altor evenimente publice cu privire la 

reformarea sistemului de protecţie socială 

a persoanelor cu dizabilităţi 

 

 

2014-2018 

 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 
Mijloacele 

donatorilor 

DASPF, Centre 

«Socium», СCSM 

Serviciul Sănătăte, DÎTS, Secția relații cu publicul, 

Asociația obștească pentru invalizi,  ONG, CTAS, 

Agenția forței de muncă,  mass-media. 

Numărul de 

seminare, conferinţe 

şi de evenimente 

publice, organizate 

3 Propagarea în mass-media și 

conștientizarea comunitară ,,Șanse egale 

pentru fiecare,, 

 

 

 

2014-2018 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

 

DASPF SAPL, Secția cultură, Serviciul Sănătăte, DASPF, 

DÎTS, Secția relații cu publicul, Asociația 

obștească pentru invalizi,  ONG 

 

Numărul de  

anunțuri,  numărul 

beneficiarilor 

4 Promovarea dreptului la informație și 

asigurarea transparenței în procesul de 

luare a deciziilor: desfășurarea campaniei 

de informare a persoanelor cu dizabilități, 

promovarea cunoștințelor juridice cu 

privire la formele, metodele și condițiile 

de cerere și oferire a informațiilor oficiale 

 

 

2014-2018 

 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

 

DASPF, Secția 

administrație publică 

locală 

SAPL, DÎTS, Secția relații cu publicul, Asociația 

obștească pentru invalizi, mass-media, ONG. 

Numărul  informații 

amplasate, numărul 

persoanelor cu 

dizabilități  



cu privire la participarea persoanelor cu 

dizabilități în procesul de luare a 

deciziilor. 

 

5 Informarea persoanelor cu dizabilități 

(prin intermediul avizelor pe pagina 

oficială-web a primăriei, etc), cu privire 

la depunerea și examinarea reclamațiilor, 

protestarea acțiunilor și deciziilor 

autorității publice locale sau a 

persoanelor competente, precum și 

programul de audiență a cetățenilor . 

 

 

 

2014-2018 

 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate  

Secția relații cu 

publicul,SAPL 

Secția cultură, mass-media, ONG, Asociația 

obștească pentru invalizi 

Numărul  informații 

amplasate, numărul 

persoanelor la 

audiență,  numărul 

reclamațiilor 

6 Punerea în aplicare a standardelor și 

cerințelor cu privire la accesul la 

informații, inclusiv în ziare, TV, digitală 

(web), materiale didactice, etc. pentru 

persoanele cu dizabilități 

 

 

 

2014-2018 

 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

 Secția administrație 

publică locală 

Mass-media, DÎTS,  Serviciul Sănătăte, Secția 

relații cu publicul, agenții economici, ONG 

Standardele 

implementate 

7 Colaborarea cu mass-media, în scopul 

informării populaţiei despre măsurile de 

protecţie socială a persoanelor cu 

dizabilităţi, despre problemele cu care 

acestea se confruntă şi despre impactul 

reformelor în domeniul dizabilităţii. 

 

 

 

2014-2018 

 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

 

DASPF,  Centre 

«Socium», CCSM 

DÎTS,  Serviciul Sănătăţii, Secția relații cu 

publicul, Asociația obștească pentru invalizi,  

ONG, Direcția arhitectură, mass-media. 

Numărul de apariţii 

media cu referinţă la 

situaţia persoanelor 

cu dizabilităţi şi la 

reforma în domeniul 

dizabilităţii 

8 Asigurarea accesului persoanelor cu 

dizabilităţi la informaţia computerizată şi 

sistemele de servicii oferite publicului 

larg. Examinarea posibilităţii creării 

Internet-Clubului pentru copii şi tineret 

cu dizabilităţi în incinta bibliotecii “Ion 

Creangă” 

 

 

 

2014-2018 

 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Fonduri 

creditelor 

donatoare 

Centre «Socium»,  

Secția cultură 

DASPF, AO «Moștenitorii» Numărul  

beneficiarilor 

9 
Plasarea posterelor (panourilor) sociale 

pe teritoriul municipiului cu privire la 

problemele persoanelor cu dizabilități. 

 

 

 

2014-2018 

 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

 

Direcția arhitehtură, 

Centre «Socium», 

CCSM,  Direcția 

arhitectură, IM «JLC» 

DASPF Numărul informații 

plasate 

10 
Dotarea secțiilor de votare pentru 

persoanele cu dizabilități de suferințe 

oculare și dizabilități ale aparatului 

locomotor la alegerile parlamentare în 

anul 2014 și alegeri locale în anul 2015 

 

 

2014-2018 

 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

 

Secția administrație 

publică locală 

Comisie centrală electorală Numărul sectoarelor 

electorale amenajate 

din numărul total, 

numărul pers.cu 

dizabilități care a 

participat la alegeri 

11 Asigurarea accesului la informație 

privind drepturile consumatorilor pentru 

persoanele cu dizabilități, prin 

 

 

2014-2018 

 

În limita 

mijloacelor 

 Secția relații cu 

publicul, DASPF 

Agenții economici, ONG Numărul  acțiunilor 

desfășurate 



organizarea evenimentelor speciale 

(seminare) în colaborare cu organizațiile 

de consumatori.  

financiare 

alocate 

12 Organizarea și desfășurarea săptămînii 

"Toți diferiți, toți egali", în scopul 

promovării principiului comunitar al 

egalității de șanse. 

 

 

Anual, luna 

decembrie 

 

 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

 DASPF, Centre CCSM, 

Socium, 

Secția cultură 

DÎTS, CCSM, Serviciul Sănătăţii, Asociația 

obștească pentru invalizi, mass-media   

Numărul  

informațiilor în mass-

media  

13 Organizarea unor acțiuni de promovare a 

drepturilor persoanelor cu dizabilități. 

Anual, luna 

decembrie 

 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

 CDOM Secția administrație publică locală, DASPF Acțiuni realizate 

 

II. PREVENIREA  DIZABILITĂŢII  ŞI  REABILITAREA  PERSOANELOR  CU  DIZABILITĂŢI 

 

Prevenirea  dizabilităţii 

14 Monitorizarea şi actualizarea anuală a 

evidenţei persoanelor cu dizabilităţi după 

gradul de dizabilitate, vîrstă, sex,  

inclusiv a plăţilor sociale adresate 

acestora în scopul creării bazei unice de 

date în acest domeniu 

 

 

2014-2018 

 

Fondul de asigurări 

obligatorii de 

asistenţă medicală 

 DASPF, FMSSP  Serviciului Sănătăte, CTAS Baza de date 

actualizată 

15 Realizarea metodicii determinării și 

capacității de muncă în colaborare cu 

instituțiile de învățămînt, sănătate, sociale 

și forței de muncă cu privire la 

informarea persoanelor  care sunt 

delegate la expertizare/reexpertizare 

asigurării serviciilor sociale 

 

 

2014-2018 

 

Fondul de asigurări 

obligatorii de 

asistenţă medicală 

 Serviciului Sănătate, 

Consiliul Teritorial 

pentru determinarea 

dizabilității și 

capacității de muncă 

 

 

DASPF, CTAS, DÎTS, Agenția forței de muncă, 

agenții economici 

 

Anual numărul 

persoanelor  care au 

fost  încadrați în grad 

de dizabilitate 

primar/reex. 

16 Organizarea măsurilor de promovare a 

modului sănătos de viaţă şi profilaxie a 

maladiilor 

 

 

2014-2018  

Fondul de asigurări 

obligatorii de 

asistenţă medicală 

 Serviciul Sănătate, CC 

Socium, CCSM 

DÎTS, mass-media, ONG Acțiuni desfășurate, 

numărul 

beneficiarilor 

17 Asigurarea consilierilor juridice și psiho-

sociale pentru persoanele cu probleme de 

sănătate mentală, în centre CCSM, 

"Socium» 

 

 

2014-2018  

  Centre CCSM,  

«Socium» 

Serviciul Sănătate, mass-media, ONG Acțiuni desfășurate, 

numărul 

beneficiarilor 

18 Editarea materialelor promoţionale în 

domeniul prevenirii, promovării, 

reabilitării persaonelor cu probleme de 

sănătate mentală în diverse forme. 

 

 

2014-2018  

 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 

Fonduri 

creditelor 

donatoare 

Centre CCSM, 

«Socium» 

Instituții sănătății, mass-media, ONG Numărul materiarilor 

elaborate, numărul 

beneficiarilor 

Reabilitarea medicală 

19 Asigurarea accesului persoanelor cu 

dizabilităţi la asistenţă medicală calitativă 

în cadrul instituţiilor medico-sanitare 

publice, în volumul stabilit de legislaţia în 

vigoare 

 

 

2014-2018 

Fondul de asigurări 

obligatorii de 

asistenţă medicală 

 Serviciul Sănătate  Instituții sănătății, instituții medico-sanitare, 

Agenţia Teritorială a Companiei Naţionale de 

Asigurări în Medicină 

Numărul 

beneficiarilor 

20 Asigurarea unui tratament medicamentos  Fondul de asigurări  Serviciul Sănătate Instituții medico-sanitare, Agenţia Teritorială a Numărul 



compensat în condiţii de ambulator, 

conform legislaţiei în vigoare, pentru 

menţinerea şi îmbunătăţirea nivelului 

funcţional al persoanelor cu dizabilităţi şi 

integrarea lor în societate 

 

 

 

2014-2018 

obligatorii de 

asistenţă medicală 

Companiei Naţională de Asigurări în Medicină beneficiarilor 

21 Organizarea îngrijirilor medicale la 

domiciliu pentru persoanele ţintuite la 

pat, conform legislaţiei în vigoare 

 

 

2014-2018 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate  

 Serviciul Sănătate  Centre medicilor de familie, Centru medico-social 

Rebeca, Agenţia Teritorială a Companiei Naţionale 

de Asigurări în Medicină, Organizaţia “Crucea 

Roşie” 

Numărul  

beneficiarilor, 

numărul  instituții 

care prestează 

servicii 

22 Implimentarea Standardelor de tratament 

pentru centrele de reabilitare pentru copiii 

cu dizabilităţi 

 

 

2014-2018 

Fondul de asigurări 

obligatorii de 

asistenţă medicală 

 Serviciul Sănătate Instituții medico-sanitare Standarde 

implimentate 

23 Organizarea tratamentului copiilor cu 

disabilităţi în cadrul centrelor de 

reabilitare pentru copii, conform legislaţia 

în vigoare. 

 

 

2014-2018 

Fondul de asigurări 

obligatorii de 

asistenţă medicală 

 Serviciul Sănătate Instituții medico-sanitare, centrul de plasament 

temporar și reabilitare pentru copii 

Numărul  

beneficiarilor 

Reabilitarea socială 

24 Implimentarea standardelor minime de 

calitate pentru diverse tipuri de servicii 

sociale la nivel de municipiu în 

conformitate cu legislație în vigoare. 

 

 

2014-2018 

 

 
 DASPF, Instituţiile 

publice cu profil social, 

Centre “Socium”, 

CCSM. 

Asociația obștească pentru invalizi, ONG Standarde 

implimentate, 

numărul instituții 

acreditate 

25 Organizarea în instituţiile speciale 

preşcolare şi şcoala auxiliară a 

activităţilor de ergoterapie, ludoterapie, 

chinetoterapie, în scopul optimizării 

procesului de reabilitare a copiilor. 

 

 

 

 

2014-2018 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DÎTS Directorii instituţiilor speciale  de stat pentru copii 

cu dizabilităţi, managerii instituţiilor preşcolare 

pentru copii cu necesităţi speciale, ONG. 

Numărul 

beneficiarilor, acțiuni 

desfășurate 

26 Elaborarea şi implementarea programelor 

de reabilitare pentru toate grupurile de 

persoane cu dizabilităţi, ţinînd cont de 

problemele şi necesităţile individuale, 

incluzînd activităţi de formare a 

aptitudinilor de bază pentru îmbunătăţirea 

sau compensarea funcţiei afectate, 

consultaţii pentru persoanele cu 

dizabilităţi şi familiile lor, dezvoltarea 

încrederii în sine şi servicii de evaluare şi 

îndrumare 

 

 

2014-2018 

 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 

 Serviciul  Sănătate Centre medicilor de familie, ONG, Societatea 

municipală de invalizi 

Numărul 

beneficiarilor, acțiuni 

desfășurate 

27 Monitorizarea şi actualizarea anuală a 

evidenţei copiilor şi adulţilor  cu 

dizabilităţi în scopul asigurării cu 

aparatură şi utilaj specializat (cărucioare, 

aparate auditive individuale, încălţăminte 

ortopedică, lentile, ochelari ect.) 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DASPF-Serviciul 

felcerului-protezist, 

Serviciul  Sănătate 

DÎTS, ONG, Instituții medico-sanitare, Societatea 

municipală de invalizi, organizaţiile de binefacere 

„Holland-Help”, „Hăsăd-Iacov”, CREPOR 

Numărul 

beneficiarilor, acțiuni 

desfășurate 

28 Participarea persoanelor cu dizabilităţi la 

diverse activităţi cultural-artistice şi 

sportive 

2014-2018 

Conform 

planului aprobat 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DÎTS, DASPF, Secţia 

Cultură, Direcţia 

Generală Financiar – 

ONG „Stoicii”, „Lumina”, „Lariola”, CCSM, CC 

Socium, Societatea municipală de invalizi, agenții 

economici 

Numărul 

beneficiarilor, acțiuni 

desfășurate 



(separat) Economică 

29 Organizarea şi promovarea festivităților 

culturale, expoziţiilor de creaţie artistică 

cu participarea persoanelor cu dizabilităţi   

2014-2018 

planului aprobat 

(separat) 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DÎTS, Secţia Cultură, 

DASPF 

ONG „Stoicii”, „Lumina”, „Lariola”, CCSM, CC 

Socium, Societatea municipală de invalizi 

Numărul 

beneficiarilor, acțiuni 

desfășurate 

30 Organizarea şi promovarea olimpiadelor 

şi spartachiadelor cu participarea 

persoanelor cu dizabilităţi.   

2014-2018 

Conform 

planului aprobat 

(separat) 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DÎTS, CCSM,  CC 

Socium  

 

ONG „Stoicii”, „Lumina”, „Lariola”, Societatea 

municipală de invalizi    

Numărul 

beneficiarilor, acțiuni 

desfășurate 

31 Organizarea şi promovarea serviciilor de 

învăţare a dansului pentru persoanele la 

cărucior.  

2014-2018 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 CC Socium, ONG Secția cultură, Societatea municipală de invalizi, 

ONG “Stoicii” 

Numărul 

beneficiarilor, acțiuni 

desfășurate 

32 Organizarea şi promovarea concursului 

literar autorii căruia fiind  persoanele cu 

disabilităţi, cu editarea ulterioară a unei 

culegerii –broşuri scrise de ei.  

2014-2018 

Conform 

planului aprobat 

(separat) 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 

Fonduri 

creditelor 

donatoare 

Consiliul Municipal, 

DÎTS,  

organizații donatoare. 

Direcţia Generală Financiar – Economică, Secţia 

cultură, Societatea municipală de invalizi, ONG 

“Stoicii”, societatea orbilor, organizații donatoare. 

Numărul 

beneficiarilor, acțiuni 

desfășurate 

33 Satisfacerea solicitărilor instituţiilor 

publice cu profil de asistenţă socială prin 

oferirea pentru activităţile culturale a 

spaţiilor instituţiilor de cultură, 

organizarea  concertelor gratuite, a 

excursiilor- ghidaje în Muzeul de Istorie 

şi Etnografie şi expoziţiilor de pictură sau 

artizanat a  persoanelor cu dizabilităţi în 

Pinacoteca Municipală „Antioh 

Cantemir”. 

2014-2018 

 

Conform 

planului aprobat 

(separat) 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DASPF, Secția Cultură, 

instituții de profil social 

Societatea municipală de invalizi, ONG, societate Numărul  obiectelor, 

Numărul de activități 

întreprinse 

34 Eliberarea foilor pentru tratament balneo-

sanatorial în centrele de reabilitare 

„Speranţa” Vadul lui Vodă, „Victoria”- 

or.Sergheevca, or.Ciadîr-Lunga, 

or.Cahul, ect. 

 

2014-2018 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DASPF, Serviciul 

Sănătate 

MMPSF, CNAS, CTAS Numărul 

beneficiarilor 

35 Stabilirea şi alocarea anuală a 

compensaţiei pentru transport persoanelor 

cu dizabilităţi încadrați în grad de 

dizabilitate sever și accentuat,  copiilor cu 

dizabilităţi pînă la 18 ani şi însoţitorilor 

persoanelor încadrate în grad de 

dizabilitate sever şi a copiiilor cu 

dizabilităţi pînă la 18 ani în corespundere 

cu legislaţia în vigoare. 

2014-2018 

trimestrial 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DASPF ÎS ,,Poșta Moldovei,, filial Bălți Numărul 

beneficiarilor 

36 Stabilirea şi alocarea  compensaţiei 

anuale pentru cheltuielile de deservire cu 

transport a  persoanelor cu dizabilităţi ale 

aparatului locomotor în corespundere cu 

legislaţia în vigoare. 

 

2014-2018 

Odată în an 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DASPF ÎS ,,Poșta Moldovei,, filial Bălți Numărul 

beneficiarilor 

37 Crarea taxi-ului social, procurarea 2-3 

unităţi de transport-auto(microautobuse), 

2015-2018 În limita 

mijloacelor 
 Direcția gospodărie  

municipală 

,,Societatea municipală de invalizi, CCSM, CC 

Socium 

Serviciul creat, 

numărul 



special adaptate pentru persoane cu 

dizabilităţi. 

financiare alocate beneficiarilor 

38 Achiziționarea unităţilor de troleibuse în 

conformitate cu necesităţile persoane cu 

disabilităţi. 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 Direcţia municipală de 

troleibuze 

Direcția gospodărie  municipală, Societatea 

municipală de invalizi 

Serviciul creat 

Dezvoltarea reţelei de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități la servicii sociale calitative 

39 Asigurarea dreptului la prestarea 

serviciilor sociale prin organizarea 

audienței  persoanelor cu dizabilităţi prin 

intermediul oficiul ,,Ghișeului Unic,,  

2014-2018   DASPF Oficiul ,,Ghișeului Unic,, Numărul 

beneficiarilor 

40 Asigurarea susținerei sociale a familiilor 

social-vulnerabile în  

Componența cărora sunt 

persoanele cu dizabilităţi prin acordarea 

ajutorului social/ ajutorului pentru 

perioada rece a anului, conform Legii 

nr.133 din 13.06.2008 privind ajutor 

social. 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DASPF CTAS, Agenția teritorială ocupației forței de muncă 

a populației, ÎM,,JLC,,  agenții economice, 

societate 

 

 

Numărul 

beneficiarilor 

41 Asigurarea și dezvoltarea de noi tipuri de 

servicii sociale primare și specializate la 

nivel de comunitate , servicii alternative 

de tip internat : 

1 ) asigurarea de diferite forme de 

asistență socială în funcție de nevoile 

speciale identificate ale persoanelor cu 

dizabilități 

2 ) asigurarea serviciilor specializate : 

- Centrul comunitar de sănătate mentală ( 

cazare temporară , servicii de centre de zi 

, locuințe protejate , serviciul " Echipa 

mobilă " ) ; 

- Centrul Ergosocial pentru persoanele cu 

probleme de sănătate mentală «Socium»  

(servicii de centre de zi ) ; 

 

3 ) dezvoltarea serviciilor de plasament 

temporar al copiilor cu nevoi speciale din 

părinți adoptivi de familie pentru o 

perioadă nu mai mare de o săptămână, 

prin crearea unor servicii de parental 

profesionst 

 

4 ) implementarea  serviciului social " 

asistent personal ". Asistenți sociali 

personali pentru persoanele cu gradul de 

dizabilitate sever, țintuiti la pat 

2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DASPF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCSM, 

CC Socium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DASPF 

 

 

 

 

 

 

 

DASPF 

Serviciul sănătate Serviciile create, 

numărul 

beneficiarilor 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciile create, 

numărul 

beneficiarilor 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciile create, 

numărul 

beneficiarilor 

 

 

 

 

 

Serviciile create, 

numărul 



 

 

 

 

 

beneficiarilor 

42 Asigurarea prestării serviciilor cantinelor 

de ajutor social. 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DASPF FSSP, ONG “Crucea roşie”, “Hăsăd-Iacov”, 

“Caritas”, “Lumina”, “Aven-Ezer” 

 

Numărul 

beneficiarilor 

43 Prestarea servicilor în Centrul de îngrijire 

paleativă a persoanelor HIV infectate şi 

bolnavi SIDA şi acordarea  asistenţei 

sociale. 

 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 CC “Viață cu speranță”, 

DASPF 

ONG Numărul 

beneficiarilor 

44 Întreţinerea relaţiilor de dialog şi 

parteneriat cu organizaţiile 

neguvernamentale, misiunile de 

binefacere care au ca obiect de activitate 

protecţia socială a persoanelor cu 

dizabilităţi privind realizarea programelor 

de acordare  a ajutoarelor  umanitare sub 

diverse forme (îmbrăcăminte second-

hand, produse alimentare, mijloace 

specializate de transport, ect.) 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DASPF 

 

Misiunile “Hollan-Help”,   “Hăsăd-Iacov”,  

“Emaus”, “Caritas”, “Aven-Ezer”, “Lumina 

Lumii”, ONG “Crucea roşie”, “Lucefărul”, 

“Lariola” 

 

Numărul 

beneficiarilor 

Reabilitarea prin muncă 

45 Antrenarea persoanelor cu dizabilităţi, 

luîndu-se în considerare capacitatea lor de 

muncă, la lucrările publice remunerate în 

procesul de elaborare şi adoptare a 

programelor locale de dezvoltare social-

economică şi de ocupare a forţei de 

muncă 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 Secția administrație 

bublică locală, Secţia 

gospodărie  municipală, 

DASPF 

ANOFM, Agenții economici Numărul 

beneficiarilor 

46 Încheierea acordurilor comune de 

colaborare reciproce cu partenerii în 

scopul acordării serviciilor persoanelor cu 

dizabilităţi. 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 ATOFM ONG, agenţii economici Numărul încheieri de 

colaborare 

47 Evaluarea strictă a condiţiilor de muncă 

în scopul prevenirii accidentelor. 

2014-2018   Inspecţia  muncii, 

Conducătorii unităţilor, 

organizaţiile sindicale 

Agenţii economici Evalurea efectuată 

48 Organizarea seminarilor informative de 

mediere în scopul informării şi explicării  

prevederilor legislaţiei în domeniul forţei 

de muncă, despre cererea şi oferta pe 

piaţa muncii  a persoanelor cu dizabilităţi, 

despre drepturile  şi şansele lor egale 

privind angajarea în cîmpul muncii. 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 ATOFM,  mass-media, 

Societatea municipală a 

invalizilor 

 

Agenţii economici Numărul instituții și 

numărul 

beneficiarilor 

49 Elaborarea pliantelor informative   

privind serviciile prestate de AOFM şi 

situaţia pe piaţa muncii. 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 ATOFM Agenţii economici Numărului pliatelor 

elaborate 



50 Organizarea activităţilor de orientare şi 

instruire profesională a şomerilor, în 

special a persoanelor cu dizabilităţi: 

-antrenarea persoanelor la cursuri de 

formare profesională 

-organizarea instruirii şi pregătirii 

profesionale pentru persoane cu 

dizabilităţi pentru meserii ce ţin de 

meşteşugăritul popular 

-acordarea serviciilor de informare şi 

consiliere profesională antrenarea 

persoanelor la activităţile Clubului 

Muncii 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2018 

 

 

 

 

 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 ATOFM Agenţii economici, instituții de învățămînt, SRL 

,,Miracol,, Asociația Femeilor de afaceri,, 

Acțiuni desfășurate, 

numărul 

beneficiarilor 

51 Promovarea serviciilor  de 

stimulare/încurajare  a ocupării forţei de 

muncă pentru persoanele cu dizabilităţi: 

-stimularea antrenării persoanelor la 

lucrări  publice 

-stimularea angajatorilor pentru 

încadrarea în cîmpul muncii a 

absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt 

superior de stat finanţate de la bugetul de 

stat stimularea mobilităţii forţei de muncă 

 

 

 

 

 

2014-2018 

 

 

 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 ATOFM Agenţii economici Acțiuni desfășurate, 

numărul 

beneficiarilor 

52 Organizarea Tîrgurilor locurilor de 

muncă în scopul informării populaţiei 

privind  piaţa forţei de muncă şi angajarea 

în cîmpul muncii a persoanelor cu 

dizabilităţi. 

 

 

2014-2018 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 ATOFM Agenţii economici Numărului tîrgurilor, 

vacansii, numărul 

beneficiarilor 

53 Angajarea în cîmpul muncii a persoanelor 

cu dizabilităţi care sunt înregistrate în 

baza de date a agenţiei cu statut de şomer, 

conform categoriei de dizabilitate şi 

capacităţii de muncă stabilite  

 

 

 

2014-2018 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 ATOFM Agenţii economici, societate Nr.pers.angajate în 

cîmpul muncii  

54 Elaborarea mecanizmului de stimulare/ 

încurajare a agenţilor economici, să 

rezerveze pentru o anumită cotă-parte din 

totalul locurilor de muncă, prin crearea 

unor locuri de muncă protejate şi 

adiţionate pentru personae cu disabilităţi.   

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 Consiliul Municipal 

Bălți, Secția 

administrație publică 

locală 

Agenţii economici, ATOFM Mecanizmul elaborat 

 

III.  EDUCAŢIA / INSTRUIREA 

 

55 Asigurarea unui sistem de învăţământ 

incluziv:  

      

Implementarea  Serviciului   de asistenţă 

psihopedagogică(SAP) 

 

2014 743,7 mii lei  Direcţia Învăţămînt, 

Tineret şi Sport 

CMF Serviciul creat, 

Nr.  de copii  

identificați, 



 

 

Crearea  Centrelor  de resurse în 

instituțiile din subordinea  DÎTS 

 

2014-2018 1874,1 mii lei  Direcţia Învăţămînt, 

Tineret şi Sport 

SAP 

SAP Dezvoltarea 

practicilor 

educaționale care 

corespund 

necesităților copilului 

cu CES 

56 Consolidarea parteneriatelor inter-

sectoriale în vederea incluziunii sociale a 

copiilor cu CES. Responsabilizarea  

specialiștilor implicați 

(psihologi,medici,asistenți sociali, etc.)  

în evaluarea incluzivă  a copiilor cu CES. 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 Direcţia Învăţămînt, 

Tineret şi Sport 

DASPF, Serviciul Sănătate  CMF, AO Echipă consolidată 

pentru realizarea unei  

evaluări  

profesioniste 

57 Implicarea activă a cadrelor medicale în 

instruirea părinţilor ce au copii cu nevoi 

speciale 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DÎTS, Serviciul 

Sănătate, CMF 

CMF Numărul familii 

58 Instruirea continuă a lucrătorilor medicali 

în vederea depistării timpurii a factorilor 

de risc, deficientelor şi a acordării 

asistenţei medicale specifice persoanelor 

cu dizabilităţi, în limita orelor aprobate în 

planul de studii 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 Serviciul Sănătate, 

Direcţia Învăţămînt, 

Tineret şi Sport 

Centru de perfecționare a cadrelor Numărul lucratorii 

medicali care au fost 

instruite 

59 Crearea în colegii şi instituţiile de 

învăţămînt superior a condiţiilor adecvate 

pentru instruirea tinerilor cu dizabilităţi 

fizice şi senzoriale. 

Efectuarea lucrărilor de adaptare a 

şcolilor şi liceelor din municipiu la 

necesităţile copiilor cu dizabilităţi. 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DÎTS Directorii de colegii, rectorul  Universităţii de Stat 

“A. Russo” 

Acțiuni desfășurate 

 

IV. ACCESIBILITATEA  

 

Accesul la mediul  social  

60 Recepţionarea obiectivelor civile numai 

cu condiţia că acestea au fost construite/ 

reconstruite cu respectarea exigenţelor 

normative referitoare la necesităţile 

persoanelor cu dizabilităţi (cu condiţia  că 

pandusul proiectat va avea unghiul de 

proiect  pînă la 5-8  grade. 

2014-2018   Direcția Arhitectură, 

Inspecţia de Stat în 

Construcţii, preşedintele 

societăţii municipale de 

invalizi  

 

Preşedintele societăţii municipale de invalizi 

(membru  permanent al comisiei de primire  a 

obiectelor civile) 

 

Numărul obiectelor 

construite/reconstruit

e cu respectarea 

exigenţelor 

normative referitoare 

la necesităţile 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

61 Efectuarea controlului de stat privind 

respectarea exigenţelor documentelor 

normative, elaborate în scopul asigurării 

necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi la 

executarea obiectivelor civile existente 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 Direcţia Arhitectură, 

Inspecţia de Stat în 

construcţii 

Agenții economici Numărul inspecțiile 

efectuate 

62 Autorizarea construirii şi reconstruirii 2014-2018 În limita  Direccţia Arhitectură, Agenții economici Numărul autorizării 



obiectivelor civile numai pe baza 

documentaţiei de proiect elaborate cu 

respectarea cerinţelor documentelor 

normative referitoare la necesităţile 

persoanelor cu dizabilităţi 

mijloacelor 

financiare alocate 

Inspecţia de Stat în 

construcţii, agenţii 

economici 

63 Dotarea cu mijloace de orientare a tuturor 

căilor de traversare, locurilor de trecere, 

intersecţiilor, parcajelor, staţiilor de 

aşteptare a transportului public, zonelor 

verzi şi de odihnă,  pieţelor. 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 Direcția gospodărie 

municipală, agenţii 

economici 

Agenții economici Numărul acțiuni 

desfășurate 

64 Efectuarea inventarierii  şi controlul 

obiectelor civile privind utilarea  lor cu  

mijloace specializate în corespundere cu 

necesităţile persoanelor cu dizabilităţi şi  

în conformitate cu cerinţelor normative 

de documentare a pandusurilor instalate 

anterior.  

2014 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 Direcţia arhitectură, 

Inspecţia de Stat în 

construcţii 

 

Agenţii economici, instituţiile din sfera bugetară, 

Societatea municipală de invalizi, ONG 

Numărul  obiectelor 

civile privind utilarea  

lor cu  mijloace 

specializate 

65 În baza rezultatelor efectuării 

inventarierii a efectua  lucrări privind 

utilarea obiectelor cu destinaţie publică 

cu mijloace specializate,  în corespundere 

cu necesităţile persoanelor cu dizabilităţi 

(pandusuri, ect.) 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 Agenţii economici, 

instituţiile din sfera 

bugetară 

Direcţia de arhitectură 

 

Numărul  obiectelor 

civile privind utilarea  

lor cu  mijloace 

specializate 

 

V. Parteneriat social național/internațional, atragerea de fonduri/investiți. 

  

66 Crearea grupurilor de voluntari din rândul 

studenților și tinerilor de a lucra cu 

persoane cu nevoi speciale , pe baza unui 

memorandum de cooperare  

 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 Fonduri creditelor 

donatoare 

Administrației Publice Locale, Universitatea de 

Stat A. Russo, Facultatea  

"Asistența socială", Colegiul de Medicina, DÎTS, 

Serviciul sănătate, ONG. 

Numărul de activități 

întreprinse, ONG-uri, 

Numărul de voluntari 

 

67 În scopul implicării societății civile în 

problemele persoanelor cu dizabilități 

organizarea și desfășurarea diverselor 

evenimente de caritate, evenimentelor 

culturale  

  

2014-2018  

 

În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DASPF Serviciul sănătate, secţia cultură, DÎTS, Agenții 

economici, ONG. 

Numărul de activități 

întreprinse, numărul 

participanților 

68 Menținerea unui dialog și parteneriat cu 

organizațiile non-guvernamentale și de 

caritate, activitate cărora este protecția 

socială a persoanelor cu dizabilități 

pentru punerea în aplicare a programelor 

de asistență umanitară în diverse forme 

(îmbrăcăminte, oferte speciale de produse 

alimentare, etc) 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DASPF Misiunile “Hollan-Help”,   “Hăsăd-Iacov”,  

“Emaus”, “Caritas”, “Aven-Ezer”, “Lumina 

Lumii”, ONG “Crucea roşie”, “Lucefărul”, 

“Lariola” 

 

Numărul 

beneficiarilor 

69 Organizarea și desfășurarea concursurilor 

anuale "Omul de Caritate» întru 

promovarea dezvoltării filantropiei, 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DGEF Agenții economici Concursul desfășurat, 

numărul 

participanților 



pentru a consolida imaginea biznesului 

social-responsabil în interesul reabilitării 

și integrării sociale a persoanelor cu 

dizabilități 

70 Colaborarea structurilor guvernamentale 

şi neguvernamentale internaţionale în 

scopul colaborării şi schimbului de 

experienţă în domeniul protecţiei 

persoanelor cu dizabilităţi 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

 DASPF Structurile de stat  Numărul de activități 

întreprinse 

71 Participarea la conferinţele şi seminarele 

internaţionale cu tematica respectării 

drepturilor şi şanselor la egalitate pentru 

persoanele cu dizabilităţi 

2014-2018 În limita 

mijloacelor 

financiare alocate 

Fonduri 

creditelor 

donatoare 

DASPF ONG “Stoicii”, CCSM, CC “Respiraţia a II,, Numărul de activități 

întreprinse 

(conferinţele şi 

seminarele) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


