INFORMAȚIA
privind mersul executării deciziei Consiliului municipal Bălţi nr.1/67 din 27.02.2014 cu privire la aprobarea Programului municipal
de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2014-2018 (pe perioada anului 2016)
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I. ACCESUL LA INFORMAŢII ŞI COMUNICARE

1

Organizarea anuală a
campaniilor de marketing
social privind drepturile şi
oportunităţile de integrare
socială a persoanelor cu
dizabilităţi

20142018

În limita
mijloac
elor
financia
re
alocate

Mijloace
le
donatori
lor

DASPF,
Centre
«Socium»,
СCSM

Serviciul Sănătăte, DÎTS,
Secția relații cu publicul,
Asociația obștească pentru
invalizi, ONG, parteneri
internaționale

2

Organizarea seminarelor,
conferinţelor şi altor
evenimente publice cu
privire la reformarea
sistemului de protecţie
socială a persoanelor cu
dizabilităţi

20142018

În limita
mijloac
elor
financia
re
alocate

Mijloace
le
donatori
lor

DASPF,
Centre
«Socium»,
СCSM

Serviciul Sănătăte, DÎTS,
Secția relații cu publicul,
Asociația obștească pentru
invalizi, ONG, CTAS,
Agenția forței de muncă,
mass-media.

8

Campaniile de marketing social, realizate
În scopul sensibilizării opinei publice privind persoanele cu probleme de sănătate
mintală reprezentanții Centrului comunitar de sănătate mintală au elaborat buclete
informaționale, flaere, broșuri cu informații despre serviciile prestate în centru și
diversele probleme legate de sănătatea mintală și altele prin care au implicat
părinții beneficiarilor să participe în colaborare cu specialiștii centrului. Au fost
perfectate 100 de buclete informative ale centrului care au fost repartizate în
comunitate cu ajutorul voluntarilor. Deasemenea reprezentanții Centrului
comunitar de sănătate mintală au organizat seminare informative la Colegiul de
Medicină din Bălți și la Universitatea de stat ”Alecu Russo” mun.Bălți cu privire la
sănătatea mintală și la posibilitatea de a face voluntatriat în cadrul centrului.
Specialiaști Centrului ”Socium” și beneficiari centrului (29 persoane) au realizat
activități
cu privire la informarea comunității despre persoanele ce suferă cu probleme de
sănătate mintală prin elaborarea și distribuirea 400 de buclete informative:
- în luna februarie 2016 - “Ziua Îndrăgostiților”;
- în luna mai 2016 către ”Ziua Internațională a familiei”;
- în luna iunie “Ziua Internațională a copilului”;
- în luna octombrie-noiembrie “Ziua Mondială a Sănătății Mintale”;
- în luna noiembrie 2015 către ” Săptămîna Tineretului”;
- în luna decembrie 2015 către ”Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități” și
”Ziua Mondială a Drepturilor Omului”.
Numărul de seminare, conferinţe şi de evenimente publice, organizate/numărul de
beneficiari
Asociația ”Keystone Moldova” a organizat 4 seminare publice cu privire la
reformarea sistemului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi unde au
participat reprezentanții Direcției asistență socială și protecția familiei, ai Centrelor
sociale de profil precum și alte sturucturi relevante.
Centrul de Analize și Investigații Sociologice, Politologice și Psihologice ”CIVIS”
a realizat o cerecetare sociologică cu referire la incluziunea socială a persoanelor
cu dizabilități la care a participat și reprezentanții Direcției asistență social și
protecția familiei. Scopul cerecetării a fost studierea gradului de incluziune social a
persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova în vederea elaborării
recomandărilor practice pentru îmbunătățirea politicilor sociale de incluziune a
persoanelor cu dizablități, precum și a mecanismelor de implementare a acestor
politici la nivel național și local.
Concomitent în legătură cu reformarea sistemului de protecție socială a persoanelor

3

Propagarea în mass-media
și conștientizarea
comunitară ,,Șanse egale
pentru fiecare”

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 cu privire la
participarea persoanelor
cu dizabilități în procesul
de luare a deciziilor.

20142018

20142018

În limita
mijloac
elor
financia
re
alocate
În limita
mijloac
elor
financia
re
alocate

DASPF

DASPF,
Secția
administrați
e publică
locală

cu dizabilității reprezentanții Direcției asistență socială și protecția familiei au
examinat 81 de cazuri cu scop de evaluare a situației familiilor biologice/extinse a
beneficiarilor plasați în instituții rezidențiale, și anume:
- Internatul psihoneurologic din mun.Bălți – 54 cazuri;
- Internatul psihoneurologic s Brînzeni rl Edineț - 5 cazuri;
- Internatul psihoneurologic din com. Bădiceni rl Soroca – 13 cazuri;
- Casa-Internat pentru copii cu deficiențe mintale (fete) or.Hîncești – 8 cazuri;
Centrul Republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului s.
Cocieri rl Dubăsari - 1 caz
În perioada anului 2016 și Societatea Invalizilor RM Direcția municipiului Bălți a
participat activ la seminare, conferințe, mese rotunde și alte activități legate de
reformarea sistemului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi.
Totodată și reprezentanții Centrului comunitar de sănătate mintală au participat la
următoarele seminare: training cu genericul: ”Puterea supremă a cuvintelor” unde
au participat specialiști altor centre sociale din municipiul Bălți și beneficiarii din
centru;
- program de instruire pe tema ”Optimizarea serviciilor din domeniul Sănătății
Mentale” unde au participat angajații Centrului;
- masă rotundă pe tema: “Viață fără violență în familie”, organizat de către
reprezentanți Centrului ”Sotis”, unde au participat beneficiari și angajații centrului;
- masă rotundă pe tema: “Barierile și necesitățile femeilor cu dizabilități din RM”,
organizată de către reprezentanți Clinicii Juridice Bălți unde au participat angajații
centrului.
SAPL, Secția cultură,
Numărul de publicaţii
Serviciul Sănătăte, DASPF, Evenimentele dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități și Ziua
DÎTS, Secția relații cu
Internațională a Drepturilor Omului au fost publicate în mass-media locală.
publicul, Asociația
Societatea Invalizilor RM Direcția municipiului Bălți prin intermediul înlesnirilor
obștească pentru invalizi,
care le are la Gazeta ”СП” publică permanent informație despre problemele și
ONG
succesele persoanelor cu dizabilității.
SAPL, DÎTS, Secția relații
Numărul campaniilor informaţionale petrecute, numărul persoanelor cu
cu publicul, Asociația
dizabilități
obștească pentru invalizi,
Dreptul la informaţie şi asigurarea transparenţei în procesul de luare a deciziilor în
mass-media, ONG.
primărie se realizează atît prin publicarea proiectelor de decizii şi materialelor
însoţitoare pe site-ul oficial al primăriei în compartimentul "Transparenţa", cît şi
prin afişarea informaţiei în locul public cu acces liber – bir. 114 al primăriei. În
anul 2016 - 17 proiecte de decizii au fost supuse consultărilor publice. Au fost
recepţionate 206 de recomandări, din care 158 s-a dovedit a fi justificate.
Recomandări din partea persoanelor încadrate în grad de dizabilite în anul 2016 nu
au parvenit.
Cu scopul promovării cunoştinţelor juridice cu privire la formele, metodele şi
condiţiile de cerere şi oferire a informaţiei oficiale, participarea populaţiei în
procesul de luare a deciziilor, a fost aprobată decizia Consiliului mun. Bălţi nr.
19/13 din 21.12.2015 «Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice la proiectul
deciziei Consiliului municipal Bălţi «Cu privire la aprobarea Programului
municipal privind creşterea eficienţei de colaborare a organelor administraţiei
publice locale a municipiului Bălţi cu organizaţiile nonguvernamentale şi
necomerciale pentru anii 2016 - 2017”». Procedura de consultare pe marginea
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7

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 .
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

20142018

În limita
mijloac
elor
financia
re
alocate

Secția relații
cu publicul,
SAPL

Secția cultură, mass-media,
ONG, Asociația obștească
pentru invalizi

20142018

În limita
mijloac
elor
financia
re
alocate

Secția
administrați
e publică
locală

Mass-media, DÎTS,
Serviciul Sănătăte, Secția
relații cu publicul, agenții
economici, ONG

Colaborarea cu massmedia, 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.

20142018

În limita
mijloac
elor
financia
re
alocate

DASPF,
Centre
«Socium»,
CCSM

DÎTS, Serviciul Sănătăţii,
Secția relații cu publicul,
Asociația obștească pentru
invalizi, ONG, Direcția
arhitectură, mass-media.

acestui subiect a fost finisată cu aprobarea deciziei Consiliului mun.Bălți nr. 14/29
din 22.12.2016 ”Cu privire la aprobarea programului municipal ”Creșterea
eficienței cooperării a organelor administrației publice locale din mun.Bălți cu
organizațiile necomerciale pentru ani 2017-2019””.
Numărul informații amplasate, numărul persoanelor la audiență, numărul
reclamațiilor
Informaţia cu privire la modul depunerii şi examinării reclamaţiilor precum și
graficele de audiență a cetățenilor de către consilieri municipali și conducerea
primăriei mun.Bălți a fost afişată lunar pe panoul informativ în biroul 114 din
incinta primăriei şi pe site-ul oficial al primăriei.
Pe perioada de raportare din partea persoanelor cu dizabilității au fost înregistrate
petiții și adresări la audiența personală, prin intermediul ”telefonului direct”,
”telefonul de încredere”, adresa electronică și în timpul emisiunilor televizate în
efir direct – 297 adresări.

Standardele implementate
Cu scopul punerei în aplicare a standardelor şi cerinţelor cu privire la accesul
cetăţenilor, inclusiv şi persoanelor cu dizabilităţi, la informaţii, continuă
completarea/actualizarea în reţeaua Internet a bazei de date electronice a actelor
oficiale emise de primarul şi Consiliul mun. Bălţi, începînd cu anul 2011.
Pe site-urile www.actelocate.md, www.monitoruldebalti.md sunt plasate 551 de
decizii aprobate în anul 2016, în limba de stat şi limba rusă.
Pe site-ul www.monitoruldebalti.md au fost publicate 288 de dispoziţii ale
primarului mun.Bălţi emise în anul 2016, care reprezintă interes pentru locuitorii
municipiului, în limba de stat şi limba rusă.
Pe site-ul oficial şi în centrul de informaţii al primăriei (bir. 114) pentru populaţia
este asigurat acces liber la diferită informaţie ce ţine de activitatea organelor
adiministraţiei publice locale, cum ar fi: şedinţele, audienţă şi diferite măsuri
organizate de către primăria. Pe lîngă aceasta, evenimentele sunt reflectate şi de
mass-media, majoritatea lor fiind transmise live în reţeaua Internet.
Numărul de apariţii media cu referinţă la situaţia persoanelor cu dizabilităţi şi la
reforma în domeniul dizabilităţii
În luna noiembrie-decembrie la Agenția de ocupare a forței de muncă mun.Bălți s-a
desfășurat o campanie de sensibilizare a populației consacrată Zilei internaționale a
persoanelor cu dizabilități.
În luna mai a fost postatat pe saitul Primăriei și în mass-media despre prevederile
Hotărîrii Guvernului nr.474 din 20.04.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor
de transport cu destinație specială.
În luna mai – octombrie a fost publicat anunțul cu privire la Programul de instruire
la locul de muncă și angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități în cadrul
proiectului ”Antreprenoriatul social-formula de incluziune socială performantă a
grupurilor marginalizate, inclusiv a persoanelor cu dizabilități”.
Evenimentele dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Zilei
Internaționale a Drepturilor Omului precum și alte evenimente legate de persoanele
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20142018

În limita
mijloac
elor
financia
re
alocate

20142018

În limita
mijloac
elor
financia
re
alocate

20142018

În limita
mijloac
elor
financia
re
alocate

20142018

În limita
mijloac

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”

9

Plasarea posterelor
(panourilor) sociale pe
teritoriul municipiului cu
privire la problemele
persoanelor cu dizabilități.

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

11

Asigurarea accesului la
informație privind

Fonduri
creditelo
r
donatoar
e

Centre
«Socium»,
Secția
cultură

DASPF, AO «Moștenitorii»

Direcția
arhitectură
şi
construcţii,
Centre
«Socium»,
CCSM,
Direcția
arhitectură,
IM «GLC»
Secția
administrați
e publică
locală

DASPF

Secția relații
cu publicul,

Agenții economici, ONG

Comisie centrală electorală

cu dizabilității au fost publicate în mass-media locală.
Societatea Invalizilor RM Direcția municipiului Bălți prin intermediul înlesnirilor
care le are la Gazeta ”СП” publică permanent informație despre problemele și
succesele persoanelor cu dizabilității.
Numărul beneficiarilor
Biblioteca Municipală „E.Coşeriu” oferă servcii de acces la informaţia
computerizată în următoarele filiale: filiala pentru copii, sala de lectură str.
Dostoevski, 32, biblioteca centrală str. Puşkin 34, Colţişorul american, filiala nr.5,
str.Bulgară 100. Accesul este asigurat nelimitat pentru orice categorie de
cetăţeni/beneficiari, inclusiv persoane cu dizabilităţi.
În centrul "Socium" săptămînal, continuu în timpul orelor de lucru, în sala de
calculatoare, se prestează servicii. În centru sala de calculatoare este dotată în
conformitate cu standardele stabilite (calculatoare, camere web, acces la Internet,
bibliotecă on-line). Numărul de beneficiarilor constituie în medie 27 de utilizatori
pe zi.
Asociația obștească „Dreptul de a fi” dispune de sală de reabilitare specială pentru
copii slab văzători și copii cu paralezie cerebrală prin intermediul căruia sunt
oferite diverse activități de dezvoltare: însușirea calculatorului, jocul în șahmate,
croșetare, broderie și altele. Sala este dotată în conformitate cu standardele stabilite
pentru a ușura viața copiilor cu dizabilități.
Numărul informațiilor plasate
Pînă în prezent nu au fost solicitări cu privire la plasarea posterelor (panourilor)
sociale pe teritoriul municipiului cu privire la problemele persoanelor cu
dizabilități

Numărul sectoarelor electorale amenajate din numărul total, numărul pers.cu
dizabilități care a participat la alegeri
Conform Deciziei CEC la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 au fost
alocate 2 cabine speciale și alte dispozitive pentru vot persoanelor cu dizabilități de
vedere, folosite de către două dintre cele 59 de secții de votare din mun.Bălți: № 36
și № 54, care sunt situate în apropierea căminului pentru persoanele cu dizabilități
de vedere. În timpul pregătirii secțiilor de votare Bălți pentru alegeri, s-a adus la
cunoștința populației informația cu privire la crearea condițiilor pentru vot
persoanelor cu dizabilități la secțiile de votare №36 și №54. În cazul votării la alte
secții membrii comisiei acordau ajutor fizic. Luînd în considerație faptul că în
funcția secțiilor de votare nu este inclusă înregistrarea persoanelor cu dizabilități
care au participat la alegeri, secția nu dispune de această informație.
Din cauza lipsei de fonduri de la bugetul local pentru aceste cheltuieli au fost
echipate cu rampe 12 din cele 59 de secții de votare, însă în caz de necesitate
membrii comisiei și voluntari au acordat ajutor fizic acestor persoane.
Numărul acțiunilor desfășurate
Se află în curs de executare şi control.
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13

drepturile consumatorilor
pentru persoanele cu
dizabilități, prin
organizarea evenimentelor
speciale (seminare) în
colaborare cu
organizațiile de
consumatori.
Organizarea și
desfășurarea săptămînii
"Toți diferiți, toți egali",
în scopul promovării
principiului comunitar al
egalității de șanse.

Organizarea unor acțiuni
de promovare a
drepturilor persoanelor cu
dizabilități.

elor
financia
re
alocate

DASPF

Anual
, luna
deceb
rie

În limita
mijloac
elor
financia
re
alocate

DASPF,
Centre
CCSM,
Socium,
Secția
cultură

DÎTS, CCSM, Serviciul
Sănătăţii, Asociația
obștească pentru invalizi,
mass-media

Anual
, luna
dece
mbrie

În limita
mijloac
elor
financia
re
alocate

CDOM

Secția administrație publică
locală, DASPF

Numărul informațiilor în mass-media
În centrul comunitar de sănătate mintală în legătură cu acest eviniment a fost
organizat și desfășurat activitatea “Ziua ușilor deschise” pentru beneficiari
centrului și părinții acestora. În același scop pe parcursul săptămîni a fost
organizată iarmaroc și expoziție cu lucrările beneficiarilor, la activității au
participat 38 beneficiari.
În instituțiile de învățământ și CMMT s-au efectuat o serie de activități cu tematica
"Toți diferiți și toți egali" (ore de dirigenție, evenimente tematice, competiții de
desen și altele).
În centrul "Socium" către 3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu
Dizabilități au fost organizate evenimente cu tematica " Ziua Internațională a
persoanelor cu dizabilități" (număr de participanți 24 beneficiari). Tot în luna
decembrie către, Ziua Internațională a Drepturilor Omului au fost organizate
evenimente cu tematica ”Drepturile omului implică și datoriile lui” (număr de
participanți 24 beneficiari). La 15 decembrie 2016 a fost desfășurată activitate
dedicată sărbătorilor de iarnă unde au participat 85 de persoane din rîndul
beneficiarilor centrului, părințiilor și reprezentanți ai altor centre din sfera socială.
În cadrul acestor activității în scopul sensibilizării principiului ”Șanse egale” au
fost desfășurate seminare informative, concursuri de desen, scenete, poezii,
dansuri, cîntece și expoziție cu lucrările beneficiarilor.
De către Secția Cultură a fost organizat și defășurat: - un avizier cultural informativ
“Șanse egale pentru toți”, BMB “E.Coşeriu”;
- un concert de binefacere „O rază de speranţă”, Palatul Municipal de Cultură în
colaborare cu ONG „Dreptul de a fi”;
- un spectacol teatralizat «В гостях у сказки” pentru copiii Grădiniţei de copii cu
nevoi speciale nr. 29, Casa de cultură „Flacăra” în colaborare cu Gimnaziul nr.7
- un concert tematic „Deschide uşa creştine”, CC s.Sadovoe;
- o acțiune de caritate „De la inimă la inimă”, Centrul Filantropic „Steaua de
cristal”, Palatul Municipal de Cultură;
- un concert/acţiune de caritate „Dăruieşte un zîmbet”, CC s. Elizaveta;
- o întîlnire-excursie cu membrii Asociaţiei surzilor mun.Bălţi organizată la
Pinacoteca “A. Cantemir”.
Acțiuni realizate
În centrul "Socium" către 3 decembrie către ”Ziua Internațională a Persoanelor cu
Dizabilități” a fost organizat un seminar și au participat la activități sociale care au
inclus, concerte, tîrguri, expoziții (număr de participanți 24 beneficiari). Tot în luna
decembrie către ”Ziua Internațională a Drepturilor Omului” au fost organizate
evenimente cu tematica ”Drepturile și obligațiile persoanelor cu dizabilități
mentale” și activități sociale care au inclus, concerte, tîrguri, expoziții (număr de
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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

20142018

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

20142018

participanți 10 beneficiari). La 15 decembrie 2016 a fost desfășurată o activitate
dedicată sărbătorilor de iarnă unde au participat 85 de persoane din rîndul
beneficiarilor centrului, părințiilor și reprezentanți ai altor centre din sfera socială.
În cadrul acestor activității în scopul sensibilizării principiului ”Șanse egale” au
fost desfășurate seminare informative, concursuri de desen, expoziție cu lucrările
beneficiarilor.
II. PREVENIREA DIZABILITĂŢII ŞI REABILITAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI
Prevenirea dizabilităţii
Fondul de
DASPF,
Serviciului Sănătăte, CTAS Baza de date actualizată
asigurări
FMSSP
În cadrul DASPF esta creată și actualizată baza de date automată a beneficiarilor
obligatorii
(persoane cu dizabilități) de compensaţie pentru călătorii în transportul în comun
de
urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor), precum și beneficiarii de
asistenţă
compensație nominativă pentru perioada de încălzire și AS/APRA și alte servicii
medicală
sociale.
În cadrul FMSSP esta creată și actualizează baza de date automată a beneficiarilor
(persoane cu dizabilități) de ajutor material, atît în urma audienței cetățenilor
precum și a programelor cu destinație specială – 3 decembrie ,,Ziua Internațională
a persoanelor cu dizabilitați.
În centrele medicilor de familie, medicii de familie și asistentele medicale anual
monitorizează și actualizează periodic baza de date a persoanelor cu dizabilități
care locuiesc în raza teritorială deservită și anume:
a) maturi - 5913 (barbați – 2993, femei -2920) dintre care:
- grad sever – 614;
- grad accentuat – 4016;
- grad mediu – 1283.
b) copii 446 (băieți – 258, fete - 188) dintre care:
- grad sever – 206;
- grad accentuat – 172;
- grad mediu – 68.
Se efectuiază și se înregistrează persoanele cu dizabilități în baza de date a Agenței
de ocupare a forței de muncă cu atribuirea statutului de șomer.
Fondul de
Serviciului
DASPF, CTAS, DÎTS,
Anual numărul persoanelor care au fost încadrați în grad de dizabilitate
asigurări
Sănătate,
Agenția forței de muncă,
primar/reex.
obligatorii
Consiliul
agenții economici
De către Consiliul Teritorial pentru determinarea dizabilității și capacității de
de
Teritorial
muncă au fost examinaţi şi încadrați în grad de dizabilitate - 1752 persoane,
asistenţă
pentru
inclusiv:
medicală
determinarea
1) Primar:
2) Reexpertizare:
dizabilității
- 245 persoane adulte;
- 1275 persoane cu dizabilități
și capacității
adulte;
de muncă
- 45 copii pînă la 18 ani.
- 187 copii cu dizabilități pînă
la 18 ani.
În anul 2016 la AOFM au fost înregistrate 49 persoane cu dizabilități.
Totodată în instituțiile de învățămînt, Direcția asistență socială și protecția familiei
și CTAS se emit și eliberează certificate aferente (formularul № 4, formularul
nr.5), în care se descrie caracteristica persoanei și funcția ocupată, condițiile de
muncă și posturile vacante existente, servicii sociale prestate și altele. În perioada
anului 2016 de către DASPF au fost perfectate și eliberate prin intermediul
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Organizarea măsurilor de
promovare a modului
sănătos de viaţă şi
profilaxie a maladiilor

20142018
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Asigurarea consilierilor
juridice și psiho-sociale
pentru persoanele cu
probleme de sănătate
mentală, în centre CCSM,
"Socium»
Editarea materialelor
promoţionale în domeniul
prevenirii, promovării,
reabilitării persaonelor cu
probleme de sănătate
mentală în diverse forme.

20142018

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

Asigurarea accesului
persoanelor cu dizabilităţi
la asistenţă medicală
calitativă în cadrul
instituţiilor medicosanitare publice, în
volumul stabilit de
legislaţia în vigoare

20142018

Fondul de
asigurări
obligatorii
de
asistenţă
medicală
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Fondul de
asigurări
obligatorii
de
asistenţă
medicală

Fond
uri
credit
elor
donat
oare

Serviciul
Sănătate,
CC Socium,
CCSM

DÎTS, mass-media, ONG

Centre
CCSM,
«Socium»

Serviciul Sănătate, massmedia, ONG

Centre
CCSM,
«Socium»

Instituții sănătății, massmedia, ONG

Serviciul
Sănătate

Reabilitarea medicală
Instituții sănătății, instituții
medico-sanitare, Agenţia
Teritorială a Companiei
Naţionale de Asigurări în
Medicină

Serviciului ,,Ghișeul Unic,, - 2166 de certificate F-5.
Acțiuni desfășurate, numărul beneficiarilor
Medici specialiști al Spitalului Clinic municipal Bălți au organizat și desfășurat cu
persoanele încadrate în grad de dizabilitate 12 conferințe, 4 seminare și convorbiri
în grup și individuale despre profilaxia boliilor, modul sănătos de viață, alimentație
și igiena personală – 2387 discuții.
În centrul "Socium" în perioada anului 2016 au fost efectuate 36 lecții de informare
și educare despre promovarea unui mod sănătos de viață și prevenirea boliilor de
sănătate mintală, pericolele fumatului și alcoolului sub sloganul “Igiena personală a
corpului, bunăstare fizică” (numărul de participanți 27 de persoane).
Reprezentanții Centrului comunitar de sănătate mintală au promovat ore
informative cu beneficiarii centrului cît și cu părinții lor despre modul sănătos de
viață și profilaxia maladiilor mintale. Au participat 1425 persoane în cadrul a 204
ore informative.
Acțiuni desfășurate, numărul beneficiarilor
În centrul "Socium" se prestează servicii de consiliere psihosocială persoanelor cu
probleme de sănătate mintală – beneficiari centrului 29 persoane și familiile lor.
Centrul comunitar de sănătate mintală a prestat servicii de consultație: juridică –4;
individuale psihologice – 1470; de grup –394; de familie –359.
Numărul materiarilor elaborate, numărul beneficiarilor
În perioada anului 2016 specialiștii centrului "Socium" au elaborat și distribuit 400
pliante informaționale.
În scopul sensibilizării opinei publice privind persoanele cu probleme de sănătate
mintală reprezentanții Centrului comunitar de sănătate mintală au elaborat buclete
informaționale, flaere, broșuri cu informații despre serviciile prestate în centru și
diversele probleme legate de sănătatea mintală și altele prin care au implicat
părinții beneficiarilor să participe în colaborare cu specialiștii centrului. Au fost
perfectate 100 de plinate informative ale centrului care au fost repartizate în
comunitate.
Numărul beneficiarilor
În Spitalul Clinic Municipal Bălți este disponibil accesul pentru persoanele cu
dizabilități în scopul obținerii serviciilor medicale conform prevederilor legislației
în vigoare. Cea mai mare parte de persoane din categoria dată sunt monitorizate de
către medicii specialiști, în funcție de profilul bolii. Monitorizarea se realizează în
paralel de către medicii de familie. Audiența acestei categorii de persoane se
efectuează în mod prioritar.
În perioada anului 2016, persoanele cu dizabilități au fost consultate , investigate și
au primit tratament în condiții de laborator: adulți – 4240 și copii – 368. Numărul
persoanelor care au beneficiat de tratament staționar: adulți – 1399 și copii – 128.
Este acces liber la toate secţiile subordonate spitalului, scările au fost dotate cu
pandusuri. În incinta spitalului secțiile sunt dotate cu cărucioare cu rotile pentru
transportarea persoanelor cu dizabilități în aria spitalului.
Centrul Stomatologic mun.Bălți furnizează servicii stomatologice la domiciliu
persoanelor țintuite la pat, în conformitate cu legislația în vigoare. În Centrul
Stomatologic mun.Bălți pacienții din rîndul persoanelor cu dizabilități sunt

Asigurarea unui tratament
medicamentos compensat
în condiţii de ambulator,
conform legislaţiei în
vigoare, pentru
menţinerea şi
îmbunătăţirea nivelului
funcţional al persoanelor
cu dizabilităţi şi integrarea
lor în societate
Organizarea îngrijirilor
medicale la domiciliu
pentru persoanele ţintuite
la pat, conform legislaţiei
în vigoare

20142018

Fondul de
asigurări
obligatorii
de
asistenţă
medicală

Serviciul
Sănătate

Instituții medico-sanitare,
Agenţia Teritorială a
Companiei Naţională de
Asigurări în Medicină

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

Serviciul
Sănătate

Centre medicilor de familie,
Centru medico-social
Rebeca, Agenţia Teritorială
a Companiei Naţionale de
Asigurări în Medicină,
Organizaţia “Crucea Roşie”
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Implimentarea
Standardelor de tratament
pentru centrele de
reabilitare pentru copiii cu
dizabilităţi

20142018
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asistenţă
medicală

Serviciul
Sănătate

Instituții medico-sanitare
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Organizarea tratamentului
copiilor cu dizabilităţi în
cadrul centrelor de
reabilitare pentru copii,
conform legislaţia în

20142018

Fondul de
asigurări
obligatorii
de
asistenţă

Serviciul
Sănătate

Instituții medico-sanitare,
centrul de plasament
temporar și reabilitare
pentru copii
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deservite fără rînd. Este disponibil accesul liber în partea din spate a clădirii
Centrului Stomatologic, unde intrarea este fără scări pentru persoanele cu probleme
ale aparatului locomotor. La primul etaj lîngă ușa de la intrare este echipat biroul
nr. 4, cu toate cele necesare pentru audierea persoanelor cu dizabilități.
Numărul beneficiarilor
În conformitate cu Programul Unic - 3934 de persoane adulte cu dizabilități și 217
de copii cu dizabilități au fost asigurați cu medicamente compensate în totalitate
sau parțial compensate.

Numărul beneficiarilor, numărul instituții care prestează servicii
Numărul instituțiilor care presteză servicii medicale la domiciliu
La domiciliu de către medicii de profil au fost examinați - 547 pacienți țintuiţi la
pat, inclusiv:
144 – neurolog
11 - ORL
72 – cardiolog
25 – neurochirurg
21 – traumatolog
17 – reumatolog
152 – chirurg
22– endocrinolog
4 - gastrolog
2 – oculist
23 - dermatolog
În laboratoarele clinice au fost efectuate 302 teste/analiză de laborator
(hemograma, urogramă, glicemie).
În perioada anului 2016 de către specialiștii Centrului medico-social de îngrijire la
domiciliu ”Rebeca” au fost furnizate servicii la domiciliu pentru 611 de persoane.
Centrul Stomatologic mun.Bălți în baza înscrierilor de la medicul de familie
furnizează servicii stomatologice la domiciliu persoanelor țintuite la pat, în
conformitate cu Programul Unic. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost deservite
46 de persoane.
Servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu persoanelor încadrate în grad de
dizabilitate sunt prestate și de către AO ”Casmed”. Astfel, pe parcursul anului 2016
au fost furnizate servicii pentru 247 de persoane.
Standarde implimentate
În Deparatamentul Pediatrie au fost tratați 281 copii cu diverse forme de
dizabilităţi iar 154 de copii au fost îndreptați la centre de reabilitare pentru copii cu
dizabilități din Ceadîr-Lunga și Sergheevca.
Asistența medicală (metode de examinare, tratament și nutriție) sunt acordate în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a Programului Unic al
asigurării obligatorii de asistență medicală.
Numărul beneficiarilor
În anul 2016 în Departamentul de Pediatrie au fost tratați - 281 copii cu diverse
forme de dizabilităţi. Din numărul total al copiilor cu dizabilității 73 de copii au
fost îndreptați la centre de reabilitare pentru copii cu dizabilități din Ceadîr-Lunga
și Sergheevca. În centrul de plasament temporar și reabilitare a copiilor mun.Bălți

medicală

vigoare.

se oferă servicii copiilor cu dizabilități în secția de zi pentru copiii cu dizabilități.
În centru sus menţionat a fost creat și implimentat un nou serviciu creșa socială, în
conformitate cu prevederile Acordului încheiat între Primăria mun.Bălți și
CCF/HHC Moldova, serviciu prestat şi pentru copii cu dizabilităţii.

Implimentarea
standardelor minime de
calitate pentru diverse
tipuri de servicii sociale la
nivel de municipiu în
conformitate cu legislație
în vigoare.

20142018
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Organizarea în instituţiile
speciale preşcolare şi
şcoala auxiliară a
activităţilor de
ergoterapie, ludoterapie,
chinetoterapie, în scopul
optimizării procesului de
reabilitare a copiilor.
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
Monitorizarea şi
actualizarea anuală a
evidenţei copiilor şi
adulţilor cu dizabilităţi în
scopul asigurării cu
aparatură şi utilaj
specializat (cărucioare,
aparate auditive

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

DÎTS

Directorii instituţiilor
speciale de stat pentru copii
cu dizabilităţi, managerii
instituţiilor preşcolare
pentru copii cu necesităţi
speciale, ONG.

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

Serviciul
Sănătate

Centre medicilor de familie,
ONG, Societatea
municipală de invalizi

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

DASPFServiciul
felceruluiprotezist,
Serviciul
Sănătate

DÎTS, ONG, Instituții
medico-sanitare, Societatea
municipală de invalizi,
organizaţiile de binefacere
„Holland-Help”, „HăsădIacov”, CREPOR
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DASPF,
Instituţiile
publice cu
profil social,
Centre
“Socium”,
CCSM

Reabilitarea socială
Asociația obștească pentru
invalizi, ONG

24

Standarde implimentate, numărul instituțiilor acreditate
În anul 2016 a fost efectuată procedura de acreditare a Serviciului social
”Asistență personală”, creat pe lîngă DASPF de către grupul de experți naționali ai
Consiliului Național de Acreditare a prestatorilor de Servicii Sociale, în rezultatul
căruia serviciul a fost acreditat pe o perioadă de 5 ani în conformitate cu certificatul
de acreditare nr.178 din 17.02.2017.
În perioada aceluiași an și Instituția publică – Centrul medico-social de zi ”Rebeca”
a fost acreditată pe o perioadă de 5 ani în conformitate cu certificatul de acreditare
Nr.3056 din 28.12.2016.
Numărul beneficiarilor, acțiuni desfășurate
În mun.Bălți în instituțiile preșcolare sunt prestate următoarele servicii pentru copii
cu nevoi speciale:
Grădinița nr. 12 pentru copii cu deficiențe de vedere - 120 copii, grădinița nr. 13
pentru copii cu retard mental - 48 copii, grădinița nr.29 pentru copii cu boli de
paralezie cerebrală – 48 copii, grădinița de tip sanatorial nr.31 - 113 copii, grădinița
nr.37 (se acordă serviciile specialistului de profil copiilor cu deficiențe de vorbire)
- 157 copii.
Numărul beneficiarilor, acțiuni desfășurate
În conformitate cu programul individual de reabilitare și integrare socială a
persoanelor cu dizabilități, elaborat de Consiliul teritorial pentru determinarea
dizabilității și capacității de muncă sunt acordate servicii medicale, sociale,
educaționale pe piața forței de muncă, persoanelor cu dizabilități care necesită
integrare socială.

Numărul beneficiarilor, acțiuni desfășurate
Total la evidență în cadrul DASPF sunt - 716 de persoane care necesită diferite
tipuri de articole ortopedice, proteze și tehnologii de asistență, inclusiv 92 de
persoane, identificate inițial. În perioada anului 2016 cu diferite tipuri de produse
ortopedice și proteze au fost asigurate 482 persoane. Acțiunile în acest sens se
efectuează în comun cu Centrul Republican experimental de reabilitare ortopedică
și protezare, în conformitate cu cerințele Regulamentului cu privire la modul de
asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice, aprobat prin

individuale, încălţăminte
ortopedică, lentile,
ochelari ect.)
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şi sportive
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DÎTS,
DASPF,
Secţia
Cultură,
Direcţia
Generală
Financiar –
Economică

ONG „Stoicii”, „Lumina”,
„Lariola”, CCSM, CC
Socium, Societatea
municipală de invalizi,
agenții economici

Hotărârea Guvernului nr.567 din 26.07.2011.
Pe parcursul anului au fost asigurați cu mijloace ajutătoare tehnice premergătoare 189 de persoane inclusiv cu 71 unități de scaune cu rotile pentru persoanele cu
dizabilități.
De către Serviciul Sănătate au fost asigurați cu:
- scaune cu rotile – 29 persoane;
- aparate auditive – 17 persoane;
- încălțăminte ortopedică – 15 persoane;
- ochelari – 9 persoane.
Numărul beneficiarilor, acțiuni desfășurate, numărul de participanți
Conform deciziei nr.6/2 din 21.07.2016 au fost alocate din contul fondului de
rezervă:
- 4,6 mii lei pentru organizarea şi desfăşurarea Campionatului Naţional la Turizm
Sportiv şi Orientare în spaţiu între nevăzători şi slab văzători. Mijloacele financiare
au fost alocate Organizaţiei teritoriale mun.Bălţi a Societăţii Orbilor din Moldova
pentru desfășurarea Campionatului unde au participat 10 persoane cu dizabilități
din rîndul persoanelor membre ai oganizației. Campionatul s-a desfășurat în rl
Hîncești;
- 1,0 mii lei pentru organizarea şi desfăşurarea Campionatului Republican la
pescuit sportiv între nevăzători şi slab văzători. Mijloacele financiare au fost
alocate Organizaţiei teritoriale mun.Bălţi a Societăţii Orbilor din Moldova pentru
desfășurarea Campionatului unde au participat 5 persoane cu dizabilități din rîndul
persoanelor membre ai oganizației. Campionatul s-a desfășurat în rl Orhei.
Conform deciziei nr. 4/3 din 19.05.2016 au fost alocate din contul fondului de
rezervă 2,2 mii lei pentru servicii de transport în scop de transportare a mijloacelor
ajutătoare tehnice, inclusiv a scaunelor cu rotile precum și a persoanelor cu
dizabilității în alte raioane pentru a participa la diferite activități. Mijloacele
financiare au fost alocate Societății invalizilor din RM Direcția municipiului Bălţi.
S-au organizat următoarele acţiuni culturale de Secția Cultură şi instituţiile de
cultură din subordine, cu incluziunea persoanelor cu disabilităţi:
- în colaborare cu Centrul Filantropic "Steaua de cristal", în Palatul municipal de
Cultură au fost desfășurate concerte de caritate în susținerea copiilor cu dizabilități
cu genericul "De la inimă la inimă., 12.07.2016 şi la 18.12.2016;
- concert de binefacere „O rază de speranţă”, în Tabăra de odihnă „Olimpistul”,
13.08.2016, organizatori: Palatul Municipal de Cultură în colaborare cu ONG
„Dreptul de a fi”;
- concert de binefacere pentru susţinerea artistului de circ Veaceslav Iacovlev, în
faţa Teatrului Naţional “V. Alecsandri”, 18.09.2016;
- întîlnire-excursie cu membrii Asociaţiei surzilor mun. Bălţi, Pinacoteca “A.
Cantemir” în colaborare cu Asociaţia surzilor mun.Bălţi, 02.12.2016;
- concert-tematic „Deschide uşa creştine” de Ziua Internaţională a Invalizilor,
03.12.2016, Casa de cultură s. Sadovoe;
- acţiune de caritate pentru copii cu nevoi speciale „Dăruieşte un zîmbet”,
04.12.2016, Casa de cultură s. Elizaveta;
- spectacol teatralizat «В гостях у сказки” pentru copiii Grădiniţei de copii cu
nevoi speciale nr. 29, 06.12.2016, organizat în grădiniţa dată de Casa de cultură
„Flacăra” în colaborare cu Gimnaziul nr.7;
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participarea persoanelor
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Organizarea şi
promovarea olimpiadelor
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DÎTS, Secţia
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„Lariola”, CCSM, CC
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DÎTS,
CCSM, CC
Socium

ONG „Stoicii”, „Lumina”,
„Lariola”, Societatea
municipală de invalizi

- avizier cultural informativ „Şanse egale pentru toţi” în cadrul Zilei Internaţionale
a invalizilor, BMB „E. Coşeriu”, filiala 4 str. Strîi, 19, 08.12.2016-18.12.2016.
La BMB “E.Coşeriu”, Filiala nr. 5, a fost acordat un serviciu nou „Zâmbeşte cu
noi” - 11 copii de la Centrul de Plasament și Reabilitare au asimilat abilităţile de
comunicare, capacitatea de a conversa cu persoane necunoscute, deprinderi de a
gospodări, de a lucra cu aparate de uz casnic. Serviciul funcţionează începând cu
anul 2015. În anul 2016, s-au desfăşurat 5 activități: matineul: „O frumoasă
colindă, Un Crăciun fericit” – sărbători de Revelion; „Stăpânul aromelor
tămăduitoare” – de Ziua Mondială o Ceaiului; oră distractivă: „Cum ar fi,
gingăşie, frumuseţe..." – Ziua Mondiala a Florilor; „Un strop de energie " – Ziua
Mondială a Ciocolatei; o compoziție literar-muzicală: „ Suntem amabili dacă ne
salutăm " – Ziua Mondială o Salutului.
În luna decembrie în sat.Sadovoe și sat.Elizaveta au fost organizate și desfășurate
măsuri culturale și evenimente de caritate pentru persoanele cu dizabilități în cadrul
cărora au participat 80 de persoane.
În centrele sociale au fost organizate diverse activități culturale conform planurilor
de activitate elaborate dedicate Zilei Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi.
În luna mai reprezentanții Societății invalizilor din RM Direcția municipiului Bălţi
au participat parada oficială organizată către Ziua Orașului (22 mai).
Numărul beneficiarilor, acțiuni desfășurate
Centrul "Socium" a participat la 3 expoziții unde au fost expuse spre vînzare,
lucrări manuale efectuate de către 26 de beneficiarii ai centrului.
Organizarea și promovarea festivalurilor culturale, a expozițiilor de creație artistică
cu participarea copiilor cu dizabilități atît la nivel de instituție de învățămînt cît și
la nivel de municipiu se realizează prin prisma principiului nondiscriminatoriu.
Numărul beneficiarilor, acțiuni desfășurate
Conform deciziei nr.6/2 din 21.07.2016 au fost alocate din contul fondului de
rezervă:
- 4,6 mii lei pentru organizarea şi desfăşurarea Campionatului Naţional la Turizm
Sportiv şi Orientare în spaţiu între nevăzători şi slab văzători. Mijloacele financiare
au fost alocate Organizaţiei teritoriale mun.Bălţi a Societăţii Orbilor din Moldova
pentru desfășurarea Campionatului unde au participat 10 persoane cu dizabilități
din rîndul persoanelor membre ai oganizației. Campionatul s-a desfășurat în rl
Hîncești;
- 1,0 mii lei pentru organizarea şi desfăşurarea Campionatului Republican la
pescuit sportiv între nevăzători şi slab văzători. Mijloacele financiare au fost
alocate Organizaţiei teritoriale mun.Bălţi a Societăţii Orbilor din Moldova pentru
desfășurarea Campionatului unde au participat 5 persoane cu dizabilități din rîndul
persoanelor membre ai oganizației. Campionatul s-a desfășurat în rl Orhei.
Conform deciziei nr. 4/3 din 19.05.2016 au fost alocate din contul fondului de
rezervă 2,2 mii lei pentru servicii de transport în scop de transportare a mijloacelor
ajutătoare tehnice inclusiv a scaunelor cu rotile precum și a persoanelor cu
dizabilității în alte raioane cu scop de participa la diferite activității. Mijloacele
financiare au fost alocate Societății invalizilor din mun.Bălţi
Asociația obștească „Dreptul de fi” au organizat și desfășurat pentru copii cu
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Organizarea şi
promovarea serviciilor de
învăţare a dansului pentru
persoanele la cărucior.

20142018

32

Organizarea şi
promovarea concursului
literar autorii căruia fiind
persoanele cu disabilităţi,
cu editarea ulterioară a
unei culegeri –broşuri
scrise de ei.
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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”.
Eliberarea foilor pentru
tratament balneosanatorial în centrele de
reabilitare „Speranţa”
Vadul lui Vodă,
„Victoria”or.Sergheevca, or.Ciadîr-

20142018
Confo
rm
planul
ui
aprob
at
(separ
at)
20142018
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ui
aprob
at
(separ
at)

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate
În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

dizabilități și părinții lor diverse concursuri distractiv sportive inclusiv și excursii la
spectacolul teatralizat din rl Dondușeni, Grădina Zoologică mun.Chișinău,
Mănăstirea Căpriana și altele.
În centrul "Socium" în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Internaționale a
Copilului, s-a organizat un program sportiv distractiv de activități, intitulat
“Starturi vesele”, care a cuprins: concurs de ghicitori, jocuri sportive de mobilizare
în parcul “Selecția”.
Societatea Invalizilor RM Direcția municipiului Bălți a participat în realizarea
proiectului ”Let us Speak” ceea ce seminifică ”Toleranță” organizat de către
Comunitatea Evreiască din mun.Bălți.
Numărul beneficiarilor, acțiuni desfășurate
Se află în curs de executare şi control.

CC Socium,
ONG

Secția cultură, Societatea
municipală de invalizi,
ONG “Stoicii”

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
Se află în curs de executare şi control.

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

DASPF,
Secția
Cultură,
instituții de
profil social

Societatea municipală de
invalizi, ONG, societate

Numărul obiectelor, Numărul de activități întreprinse
În cadrul activităților aprobate către Ziua Internațională a persoanelor cu
dizabilități, au fost prezentate programe culturale în masă și concerte cu
participarea colectivelor de creație ale instituțiilor culturale. De asemenea, au avut
loc evenimente culturale și caritabile în instituțiile de învățământ și centre sociale
mun.Bălți.

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

DASPF,
Serviciul
Sănătate

MMPSF, CNAS, CTAS

Numărul beneficiarilor
Pentru anul 2016 s-au eliberat 310 bilete de reabilitare și tratament balneosanatorial, inclusiv:
a) 174- Centrul «Victoria», Sergeevca, Ucraina;
b) 143 - Centrul «Speranța» Vadul lui Vodă.

Fond
uri
credit
elor
donat
oare
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Lunga, or.Cahul, ect.
Stabilirea şi alocarea
anuală a compensaţiei
pentru călătorii în
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.
Stabilirea şi alocarea
compensaţiei anuale
pentru cheltuielile de
deservire cu transport a
persoanelor cu dizabilităţi
ale aparatului locomotor
în corespundere cu
legislaţia în vigoare.
Crarea taxi-ului social,
procurarea 2-3 unităţi de
transportauto(microautobuse),
special adaptate pentru
persoane cu dizabilităţi.
Achiziționarea unităţilor
de troleibuze în
conformitate cu
necesităţile persoane cu
dizabilităţi.
Asigurarea dreptului la
prestarea serviciilor
sociale prin organizarea
audienței persoanelor cu
dizabilităţi prin
intermediul oficiul
,,Ghișeului Unic,,
Asigurarea susținerei
sociale a familiilor socialvulnerabile în
Componența cărora sunt

20142018
trimes
trial

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

DASPF

ÎS ,,Poșta Moldovei” filiala
Bălți

Numărul beneficiarilor
În conformitate cu Legea nr. 60 din 30.03.2012 se efectuiază stabilirea și plata
compensației pentru călătorii în transport, persoanelor cu dizabilitate severă şi
accentuată, copiilor cu dizabilităţi, precum şi persoanelor care însoţesc o persoană
cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi.
Numărul de beneficiari pentru anul 2016 – 7172 persoane (în sumă de – 3402,4 mii
lei).

20142018
odată
în an

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

DASPF

ÎS ,,Poșta Moldovei” filiala
Bălți

Numărul beneficiarilor
De compensații anuale pentru cheltuieli de transport în anul 2016 au beneficiat 522
persoane cu dizabilități ale aparatului locomotor, a cîte 800 de lei pentru fiecare
persoană. Cheltuielile în aceste scopuri pentru anul 2016 constituie 417,3 mii lei.

20152018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

Direcția
gospodărie
municipală

,,Societatea municipală de
invalizi, CCSM, CC
Socium

Serviciul creat, numărul beneficiarilor
În anul 2016 nu au fost prevăzute mijloace pentru procurarea a 2-3 unităţi de
transport special echipate pentru persoane cu dizabilităţi în bugetul local a
mun.Bălţi.

20142018

În limita
Direcţia
Direcția gospodărie
Serviciul creat
mijloacelo
municipală
municipală, Societatea
Pe parcursul anului 2014 au fost procurate 23 de troleibuze de modelul ACSM-321
r
de troleibuze municipală de invalizi
cu comodităţi pentru persoanele cu necesităţi special, adică fiind echipate cu
financiare
rampe.
alocate
În anul 2016 aceste troleibuze au fost cu succes exploatate.
Dezvoltarea reţelei de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități la servicii sociale calitative
DASPF
Oficiul ,,Ghișeului Unic,,
Numărul beneficiarilor
Pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la prestațiile și serviciile sociale de către
DASPF au fost întroduse 13 tipuri de servicii, furnizate de către specialiștii
direcției, după tipul ghișeu în încinta Primăriei "Ghișeul Unic", inclusiv și pentru
persoanele cu dizabilități. În timpul anului 2016 prin intermediul oficiului "Ghișeul
Unic" au beneficiat de servicii 11228 persoane.

20142018

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare

DASPF

CTAS, Agenția teritorială
ocupației forței de muncă a
populației, ÎM,,JLC,,
agenții economice, societate

Numărul beneficiarilor
În conformitate cu prevederile Legii № 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la
ajutorul social și noile modificări aprobate la regulamentul de stabilire și plată a
ajutorului social în anul 2016 a lărgit posibilitatea de acordare a acestui drept

persoanele cu dizabilităţi
prin acordarea ajutorului
social/ ajutorului pentru
perioada rece a anului,
conform Legii nr.133 din
13.06.2008 privind ajutor
social.
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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

alocate

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

DASPF

CCSM,
CC Socium

Serviciul sănătate

pentru un număr mare mare de familii inclusiv și persoane cu dizabilității - 1436
solicitanți beneficiază în mediu lunar de ajutor social inclusiv ajutor pentru
perioada rece și 4440 solicitanți beneficiază de ajutor pentru perioada rece.
Concomitent, din contul bugetului municipal a fost achitată compensația pentru
sezonul de încălzire 2015-2016 în sumă totală de 2 003 250, 00 lei, de care au
beneficiat – 1541 persoane (dintre care 289 persoane cu dizabilități).
Prin intermediul Agenției de Ocuparea a Forței de Muncă au beneficiat:
- prestații de șomaj de 12 persoane;
- alocație de intagrare/reintegrare profesională - 4 persoane.
Serviciile create, numărul beneficiarilor
În centrul "Socium" în perioada anului 2016, s-au oferit servicii sociale la 26 de
beneficiari, în două programe principale: terapie socială și ergoterapia.
Terapia-socială include oferirea serviciilor de consultanță profesională specializată
ale unei echipe multidisciplinare de profesioniști specializați (psiholog, pedagog
social, asistent social, instructor de muncă).
Ergoterapia, axată pe identificarea și dezvoltarea abilităților creative și profesionale
(cusutul și croitoria, broderia, croşetarea, tricotarea, confecţionarea jucăriilor, arta
aplicată, abilităţi primare de scriere/citire, matematica pentru începători, știinţele
naturii, izoterapia, modelarea, mozaica, formare de aptitudini primare la calculator,
învăţarea programelor (Word,Excell), internet biblioteca/poşta electronică, jocuri
dezvoltative, meloterapia, dansterapia, filmoterapia, terapia prin poveste,
ludoterapia și altele).
În Centrul comunitar de Sănătate Mentală în cursul anului s-au prestat servicii
pentru 130 beneficiari, după toate programele centrului.

20142018

2014

DASPF

DASPF

Din mijloacele FMSSP în perioada anului 2016 în urma audienței cetățenilor a fost
acordat ajutor material categoriilor social vulnerabile din rîndul persoanelor cu
dizabilități, după cum urmează:
1. grad de dizabilitate sever – 762 persoane în sumă de 333000,0 lei;
2. grad de dizabilitate accentuat – 1280 persoane în sumă de 665500,0lei;
3. grad de dizabilitate mediu – 189 persoane în sumă de 91400,0 lei.
În urma programei cu destinație specială – 3 decembrie ,, Ziua persoanelor cu
dizabilități” de ajutor material au beneficiat 1928 persoane în sumă de 790600,0
lei.
Pe lîngă direcție este creat serviciul social «Asistenţă Personală», care activează
din 03.02.2014. Pînă la data de 31.12.2016 au fost angajați - 33 persoane în
calitate de asistenți personali și 1 unitate – șeful serviciului iar în scopul extinderii
serviciului social în bugetul municipiului Bălți pentru anul 2017 au fost aprobate
mijloace financiare suplimentare pentru 10 unități de asistenți personali.
Conform deciziei CMB nr. 19/48 din 21.12.2015 pe lîngă direcție este creat
Serviciul social ”Locuință protejată” care include patru locuinţe amplasate pe
următoarele străzi: locuinţa nr. 52, str. Independenţei, 6 (suprafaţa totală – 38,8
m.p.), locuinţa pe str. Ştefan cel Mare, 6/2 (suprafaţa totală – 69,9 m.p.),
apartamentul nr. 1 pe str. Şevcenco 34 (suprafaţa totală – 18,7 m.p.), apartamentul

nr. 5 pe str. 31 August, 127 (suprafaţa totală – 38,7 m.p.). Au fost angajate 2
persoane în calitate de asistent social și contabil al serviciului, conform proceduri
prevăzută de legislația în vigoare. Pe perioada anului 2016 au beneficiat de serviciu
7 beneficiari.

gradul de dizabilitate
sever, țintuiti la pat
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Asigurarea prestării
serviciilor cantinelor de
ajutor social.

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

DASPF

FSSP, ONG “Crucea roşie”,
“Hăsăd-Iacov”, “Caritas”,
“Lumina”, “Aven-Ezer”
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Prestarea servicilor în
Centrul de îngrijire
paleativă a persoanelor
HIV infectate şi bolnavi
SIDA şi acordarea
asistenţei sociale.

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

CC “Viață
cu speranță”,
DASPF

ONG

Numărul beneficiarilor
Acordarea serviciilor cantină de ajutor social s-a efectuat în baza contractelor
încheiate cu agenții economici: SA «Incomlac», SRL Casa Mare «Ţărăncuţa»
pentru furnizarea serviciilor cantinelor de ajutor social.
Pentru perioada anului 2016 numărul beneficiarilor acestui serviciu constituie 758
persoane, inclusiv 59 cu livrare la domiciliu.
Finanțarera cheltuielelor pentru Serviciu cantină de ajutor social s-au efectuat din
mijloacele FMSSP (suma cheltuielilor în aceste scopuri pentru perioada anului a
constituit – 494,4 mii lei).
Numărul beneficiarilor
Centrul prestează servicii integrate şi specializate psihosociale, medicale de
referire, juridice și de suport pentru persoanele adulte și copii care trăiesc cu HIV
și familiile lor aflate în situație dificilă. În centru activează voluntarii centrului
,,Respirația a doua", FFMS "Angelus Moldova", care completează serviciile
centrului. Centrul Social "Viața cu Speranță» pentru anul 2016 a vizitat - 739
persoane HIV infectate în mun. Bălţi dintre care 232 PTH la Nordul Moldovei:
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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

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

DASPF

Misiunile “Hollan-Help”,
“Hăsăd-Iacov”, “Emaus”,
“Caritas”, “Aven-Ezer”,
“Lumina Lumii”, ONG
“Crucea roşie”,
“Lucefărul”, “Lariola”,
“Timpul Speranţei”

Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Glodeni, Făleşti, Floreşti, Ocniţa, Rîşcani,
Sîngerei, Soroca, au fost efectuate 7028 vizite.
Centrul a prestat următoarele servicii:
- Servicii de consiliere socială -298 persoane/565 consultații;
- Servicii de consultanță juridică de către specialistul de la IDOM la 159 persoane;
- Consiliere de la egal la egal 772 persoane/3255 vizite;
- Consilierea privind Terapia Antiretrovirală – 1049 consultații;
- Consilierea privind Terapia Antiretrovirală în raioane- 65 consultații;
- Servicii de consiliere psihologică la 268 persoane /615 consultații;
- Servicii de asistență medicală- 252 persoane/ 351 consultații;
- Servicii de reabilitare (recuperare fizică)- 267 întruniri;
- Numărul total de persoane consultate din localități rurale-232;
- Numărul total de referiri în afara IPCS ”Viața cu Speranță” cu acompaniere -81
persoane.
Centrul Social "Viața cu Speranță» a realizat următoarele activității:
- Grupuri de ajutor reciproc pentru persoane care trăiesc cu HIV – 51 întruniri;
- Grupuri de ajutor reciproc pentru rude persoanelor care trăiesc cu HIV – 49
întruniri;
- Grupuri de ajutor reciproc pentru perechi discordante - 49 întruniri;
- Clubul de cunoștință și prietenie pentru PTH – 50 întruniri;
- Clubul pentru copii infectați/afectați – 99 întruniri;
- Școala Pacientului – 50 întruniri;
- Grupurile cu voluntarii – 10 de întruniri.
Au fost asistate prin procedura managementului de caz 41 de PTH și 102 copii
afectați/infectați care au primit ajutoare materiale și sociale obținute conform
readresării către Primăria mun. Bălți, DASPF. Pentru copiii infectați/afectați au
fost eliberate 160 de cadouri din partea Centrului „Speranța” și 20 de cadouri din
partea IPCS „Viața cu Speranță” în legătură cu prilejul sărbătorilor de iarnă.
Pe parcursul acestui an FFMS ”Angelus Bălți” a prestat servicii de îngrijire
paliativă la 87 de persoane care trăiesc cu HIV, în urma căruia au avut loc 2171 de
vizite la domiciliu (eliberarea medicamentelor necesare, sprijin social/ psihologicemoțional, suport financiar(conform readrăsării către Primăria mun Bălți, DASPF)
cu intervenția echipei EMD, în scopul îmbunătățirii calității vieții persoane care
trăiesc cu HIV și familiilor acestora.
Numărul beneficiarilor
În decada sărbătorilor de paște și de iarnă precum și către Ziua internațională a
copilului prin intermediul vizitelor la domiciliul au fost acordate cadouri și pachete
alimentare pentru persoanele cu dizabilitate severă (ţintuiţi la pat) – 33 beneficiari
ai Serviciului social ”Asistență Personală” de către Fundația ,,Renato Usatîi”, ONG
«Speranța», Asociația obștească centrul de binefacere ,, Holland-Help’’și “Lumina
Lumii”.
ONG «Speranța» a acordat la 16 persoane cu dizabilități produse alimentare și la
64 persoane haine.
Pe parcursul anului 2016 Asociația obștească centrul de binefacere ,, HollandHelp’’ au susținut persoanele cu dizabilităţi prin produse alimentare – 45 familii.
Aproximativ 132 de persoane cu dizabilități au fost asigurate cu ajutor umanitar
sub formă de prînzuri calde, produse de petiserie și pachete alimentare care au fost

oferite de către cafeneua ”Trei surori”, SRL ”Moldretail group”, SRL ”TRABOPLUS”, SRL ”Market Fidesco”, Marketul ”Green Hills” , “Timpul Speranţei”, și
AO „CASMED”
Misiunea de benefacere “Aven-Ezer” a oferit la 135 familii ajutor sub formă de
vestimentație de mîna a doua.
Misiunea de benefacere din Germania prin intermediul Biserici Baptistă ”Vifania”
a acordat la 10 familii ajutor sub formă de matrasuri iar pentru copii 110 cadouri.
AO ”Dreptul a fi”, Armata Salvării, “Timpul Speranţei” , AO ”ADRA” și “AvenEzer” a oferit la 650 de copii cu dizabilității cadouri de crăciun.
AO ”Univers Caritate” a acordat la 50 de familii ajutor umanitar sub formă de
cărbune (400 kg pentru o familie), o familie a beneficiat de 5 cuburi de lemne iar 5
familii au primit corji de răsărită oferită de către SA ”Floarea Soarelui”.
Armata Salvării și “Lumina Lumii” a oferit la 6 persoane cu dizabilități ajutor
umanitar sub formă de produse igienice (pampers și altele).
Aproximativ 120 persoane au fost asigurate cu mijloace ajutătoare tehnice și
diferite tipuri de articole ortopedice, proteze care au fost oferite de către “Timpul
Speranţei”, “Aven-Ezer”, “Lumina Lumii”, Societatea invalizilor, Armata Salvării
și AO ”Dreptul a fi”.
“Lumina Lumii” a oferit la 25 de copii cu dizabilități prînzuri calde cu înmînarea
cadourilor iar 32 persoane cu dizabilități au beneficiat de pachete alimentare pe
perioadă de o lună.
Au fost distribuit ajutorul umanitar acordat de către Guvernul Romăniei, primit
05.04.2016 sub forma de zahăr pentru 1423 persoane (persoane încadrate în grad
de dizabilitate sever, copii cu dizabilități, copii plasați sub tutelă, serviciul casa de
copii de tip familial, serviciul Locuință protejată, 3 centre din sfera socială) în
cantitate de 9481,25 kg. și sub forma de colete, primit la data de 25.04.2016 pentru
666 pers.
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă de către Fundația ,,Renato Usatîi” copiilor cu
dizabilități pînă la 18 ani (aflați la evidență în cadrul DASPF) le-au fost acordate
cadouri la domiciliu, precum și beneficiarilor din centrele sociale în timpul
organizării activitățiilor de sărbătoare.
De către Fundația ,,Renato Usatîi”, pentru categoriile social vulnerabile din
municipiu, inclusiv și persoanele încadrate în grad de dizabilitate, în centrul
municipiului a funcționat timp de 8 zile ,,CANTINA SOCIALĂ” în care
beneficiarii gratuit au putut servi mese calde, ciai/lapte în timpul zilei.
AO ”Luceafărul” pe parcursul anului 2016 după necesitate (telefonul direct,
rugămintea lucrătorului social) au oferit gratuit servicii de frizerie persoanelor cu
dizabilități și alte persoane din categoria social vulnerabile.

second-hand, produse
alimentare, mijloace
specializate de transport,
ect.)

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

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

Secția
administrați
e bublică
locală,
Secţia
gospodărie
municipală,
DASPF

Reabilitarea prin muncă
ANOFM, Agenții
Numărul beneficiarilor
economici
În anul 2016 - 9 persoane au fost implicate în lucrări publice, cu remunerarea
corespunzătoare.
În bugetul pentru anul 2016 au fost planificate cheltuieli în sumă de 20 000 lei
pentru aceste activități.
Agenția de ocupare a forței de muncă efectuiază informarea persoanelor cu
dizabilități despre posibilitatea antrenării la lucrări publice, conform capacității de
muncă.
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social-economică şi de
ocupare a forţei de muncă
Încheierea acordurilor
comune de colaborare
reciproce cu partenerii în
scopul acordării
serviciilor persoanelor cu
dizabilităţi.

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

47

Evaluarea strictă a
condiţiilor de muncă în
scopul prevenirii
accidentelor.

20142018

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.
Elaborarea pliantelor
informative privind
serviciile prestate de
AOFM şi situaţia pe piaţa
muncii.
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

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate
În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate
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20142018

ATOFM

ONG, agenţii economici

Numărul încheieri de colaborare
Specialiști Agenției de ocupare a forței de muncă mun.Bălți în parteneriat cu SRL
”Miracol”, efectuiază informarea persoanelor cu dizabilități despre încheierea
acordurilor comune de colaborare.
Agenția de ocupare a forței de muncă mun.Bălți are închiate contracte cu SRL
”Miracol”, Centrul de Instruire mun.Bălți, Școala profesională nr. 1, Școala
profesională nr. 3, Școala profesională nr. 4, Centru de excelență servicii și
prelucrarea alimentelor privind acordarea serviciilor de calificre și recalificare
profesională.
Evalurea efectuată
Se află în curs de executare şi control.

Inspecţia
muncii,
Conducători
i unităţilor,
organizaţiile
sindicale
ATOFM,
mass-media,
Societatea
municipală a
invalizilor

Agenţii economici

Agenţii economici

Numărul instituții și numărul beneficiarilor
S-a organizat o ședință a Clubului muncii privind metode/tehnici de căutare a unui
loc de muncă, sfaturi la angajare unde au participat - 3 persoane.

ATOFM

Agenţii economici

Numărului pliatelor elaborate
Prin intermediul Centrului de Asistență Juridică pentru persoane cu dizabilități în
colaborare cu CTAS, ONG-urile relevante s-au pregătit materiale informative și
distribuite la 49 de persoane.

ATOFM

Agenţii economici, instituții
de învățămînt, SRL
,,Miracol,, Asociația
Femeilor de afaceri,,

Acțiuni desfășurate, numărul beneficiarilor
Asigurarea cooperării cu instituțiile de învățământ pentru învățarea persoanelor cu
dizabilități.
Prin intermediul SRL ”Miracol”, Centrul de Instruire mun.Bălți, Școala
profesională nr. 1, Școala profesională nr. 3, Școala profesională nr. 4, Centru de
excelență servicii și prelucrarea alimentelor s-a efectuat instruirea profesională a
șomerilor la cursuri gratuite.
În scopul integrării pe piața muncii și achiziționarea unei noi profesii 3 persoane cu
dizabilități au finisat cursuri. În timpul studiului, s-a achitat o bursă în mărime de
461,10 lei.
În scopul implicării persoanelor cu dizabilități în activitate s-au desfășurat 4 ședințe
ale «Clubului Muncii».
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52

53

54

popular
-acordarea serviciilor de
informare şi consiliere
profesională antrenarea
persoanelor la activităţile
Clubului Muncii
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
Organizarea Tîrgurilor
locurilor de muncă în
scopul informării
populaţiei privind piaţa
forţei de muncă şi
angajarea în cîmpul
muncii a persoanelor cu
dizabilităţi.
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
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

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

ATOFM

Agenţii economici

Acțiuni desfășurate, numărul beneficiarilor
Agenția de ocupare a forței de muncă a organizat și desfășurat seminare
informative la care au participat - 18 de persoane cu dizabilități.

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

ATOFM

Agenţii economici

Numărului tîrgurilor, vacansii, numărul beneficiarilor
În scopul extinderii oportunităților de angajare pentru persoanele cu dizabilități,
Agenții Economici în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie și Colegiul
Politehnic, Școala profesională nr. 3 a organizat și desfășurat trei târguri ale
locurilor de muncă dintre care două tîrguri online pe site-ul www.e-angajare.md.

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

ATOFM

Agenţii economici,
societate

Nr.pers.angajate în cîmpul muncii
Au fost selectate și îndreptate spre angajare persoane cu dizabilități pentru locurile
vacante disponibile, ținînd cont de capacitatea de muncă (procentul păstrat al
capacității de muncă).
Au fost angajați - 7 persoane cu dizabilități.

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

Consiliul
Municipal
Bălți, Secția
administrați
e publică
locală

Agenţii economici,
ATOFM

Mecanizmul elaborate
De către AOFM au fost identificate și înregistrate locurile vacante care pot fi
suplinite de persoane cu dizabilități conform Legii Nr. 60 din 30.03.2012 privind
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. 13 locuri de muncă au fost
acordate de către următorii agenți economici:
- ÎM Direcția de Troleibuze
- ÎM Elektromanufacturing

muncă protejate şi
adiţionate pentru personae
cu dizabilităţi.
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Asigurarea unui sistem de
învăţământ incluziv:
Implementarea
Serviciului de asistenţă
psihopedagogică(SAP)

- Centru Regional de Transfuzie a Sîngelui
- BC Energbank
- SRL Jetard prim
- SRL CB-TEX
- SA Zimbru Nord
- ICS Selecția
- SRL Tregi Group
Pe perioada anului 2016 de către AOFM au fost organizate 9 seminare cu agenți
economici în cadrul cărora au fost informați cu legislația în vigoare privind
integrarea persoanelor cu dizabilității.
III. EDUCAŢIA / INSTRUIREA

2014

743,7 mii
lei

Direcţia
Învăţămînt,
Tineret şi
Sport

CMF

Serviciul creat,
Nr. de copii identificați,
În luna martie 2014 pe lîngă DÎTS a fost creat și activează în municipiu Serviciul
de asistenţă psihopedagogică (CMB nr.11/17 din 28.11.2013 cu privirea la
instituirea Serviciului municipal de asistență psihopedagogică și aprobarea
Regulamentului de activitate a acestuia). Pentru perioada 2014-2016 au fost
identificați 424 copii cu cerințe educaționale (CES) – 139 în instituțiile preșcolare
și 285 în instituții de învățămînt primar și secundar general.
În instituțiile preșcolare, după categoria CES sunt indentificați:
- 59 copii cu dificultăți/dizabilități de învățare;
- 7 copii cu întîrziere/deficiențe mintale, dificultăți/dizabilități intelectuale,
dizabilități severe de învățare;
- 49 de copii cu tulburări de limbaj;
- 2 copii cu dificiențe fizice/neuromotorii;
- 2 copii cu dificiențe de văz;
- 2 copii cu dificiențe de auz;
- 17 copii cu tulburări emiționale și de comportament.
În instituțiile de învățămînt primar și secundar general, după categoria CES sunt
identificați:
- 199 copii cu dificultăți/dizabilități de învățare;
- 2 copii cu tulburări de limbaj;
- 23 copii cu dificiențe fizice/neuromotorii;
- 2 copii cu dificiențe de văz;
- 4 copii cu dificiențe de auz;
- 23 copii cu tulburări emiționale și de comportament.
În 21 instituții de învățămînt primar și secundar general au fost instituite Centre de
Resurse pentru Educația Incluzivă (CREI) și dotate cu tehnică, mobilier, literatură
metodică și jocuri didactice. În instituțiile preșcolare activează 8 CREI. În scopul
incluziuni copiilor cu CES s-au organizat și desfășurat:
- activității de asistență cognitivă;
- asistență specifică în conformitate cu necesitățiile de dezvoltare ale copiilor:
asistență psihologicî, asistență logopedică;
- activității/terapii specifice de dezvoltare: ludoterapie, kinetoterapie, ergoterapie,
etc.;

Crearea Centrelor de
resurse în instituțiile din
subordinea DÎTS

20142018

1874,1
mii lei

Direcţia
Învăţămînt,
Tineret şi
Sport, SAP

SAP
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Consolidarea
parteneriatelor intersectoriale în vederea
incluziunii sociale a
copiilor cu CES.
Responsabilizarea
specialiștilor implicați
(psihologi,medici,asistenți
sociali, etc.) în evaluarea
incluzivă a copiilor cu
CES.

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

Direcţia
Învăţămînt,
Tineret şi
Sport

DASPF, Serviciul Sănătate
CMF, AO

57

Implicarea activă a
cadrelor medicale în
instruirea părinţilor ce au
copii cu nevoi speciale

20142018

DÎTS,
Serviciul
Sănătate,
CMF

CMF

58

Instruirea continuă a
lucrătorilor medicali în
vederea depistării timpurii
a factorilor de risc,
deficientelor şi a acordării

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate
În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

Serviciul
Sănătate,
Direcţia
Învăţămînt,
Tineret şi

Centru de perfecționare a
cadrelor

- activității extracurriculare, de socializare și recreere (matinee, concursuri,
excursii, etc.) în colaborare și cu implicarea cadrelor didactice și a tuturor copiilor
din instituția de învățămînt;
- activității cu și pentru părinți/reprezentanți legali ai copilului (consiliere
psihologică, constituirea grupurilor de suport, realizarea programelor educaționale
pentru părinți, activității de recreere);
- activități prin colaborare cu alte instituții de învățămînt, cu organele de protecție a
copilului, cu agențiile/asociațiile profesionale, cu comunitățile locale, cu
organizațiile nonguvernamentale, cu alte instituții și organizații relevante, în scopul
orientării școlare, vocaționale/profesionale și sociale a copiilor cu cerințe
educaționale speciale.
Dezvoltarea practicilor educaționale care corespund necesităților copilului cu
CES
Pentru coordonarea și monitorizarea serviciilor specializate la nivel de instituție de
învățmînt în scopul asigurării incluziunii educaționale și sociale a tuturor copiilor
cu suportul Serviciului municipal de asistență psihopedagogică în 21 instituții de
învățămînt primar și secundar general au fost instituite Centre de Resurse pentru
Educația Incluzivă (CREI) și dotate cu tehnică, mobilier, literatură metodică și
jocuri didactice. În instituțiile preșcolare activează 8 CREI
Echipă consolidată pentru realizarea unei evaluări profesioniste
În cadrul analizei activității SAP, am identificat impactul major asupra procesului
educațional incluziv, ceea ce denotă acceptarea copiilor cu CES, identificarea
progresului în dezvoltarea copiilor, depășirea barierilor în susținerea examinelor.
Totodată observăm și rfandamentul competențelor profesionale a cadrelor didactice
de sprijin (CDS), motovate să învețe prin implicare și participare la diverse
activității de formare. Impactul activității SAP s-a revăzut și în faptul că tot mai
mulți actori comunitari, inclusiv APL referă, apelează și solicită suport profesional
în soluționarea cazurilor dificile. Conlucrarea eficientă în scopul dezvoltîrii și
promovării educației incluzive a stabilită cu: Universitatea de stat ”Alecu Russo”,
DASPF, Centrul de criză familială ”SOTIS”, Centrul de primire a copilului în
regim de urgență ”Evrica”, Centrul de plasament pentru copii în situație de risc
”Drmul spre casă”, Serviciul ”Asistență personală”, Procuratura; Inspectoratul de
poliție; Biroul avocațiilor mun. Bălți, Centrul de sănătate prietenos tinerilor
”ATIS”, Teatrul Național ”Vasile Alecsandri”, Agenți economici – SRL
”Legilux”, Asociații obștești naționale și internaționale: Terre des hommes,
CIDDC, CNPAC, CCF – Moldova, Ancora Salvării, Crucea Roșie, filiala Bălți,
KulturKontact.
Numărul familii
Numărul de părinți instruiți în perioada anului 2016 sunt 286 persoane
În holul spitalului zilnic sunt rulate video-filme, informații cu privire la profilaxia
maladiilor și despre deprinderile modului sănătos de viață.
Numărul lucratorii medicali care au fost instruite
Se află în curs de executare şi control.
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asistenţei medicale
specifice persoanelor cu
dizabilităţi, în limita
orelor aprobate în planul
de studii
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.

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.
Efectuarea controlului de
stat privind respectarea
exigenţelor documentelor
normative, elaborate în
scopul asigurării
necesităţilor persoanelor
cu dizabilităţi la
executarea obiectivelor
civile existente
Autorizarea construirii şi
reconstruirii obiectivelor
civile numai pe baza
documentaţiei de proiect
elaborate cu respectarea
cerinţelor documentelor
normative referitoare la
necesităţile persoanelor cu

Sport

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

DÎTS

Direcția
Arhitectură,
Inspecţia de
Stat în
Construcţii,
preşedintele
societăţii
municipale
de invalizi

20142018

Directorii de colegii,
rectorul Universităţii de
Stat “A. Russo”

IV. ACCESIBILITATEA
Accesul la mediul social
Preşedintele societăţii
municipale de invalizi
(membru permanent al
comisiei de primire a
obiectelor civile)

Acțiuni desfășurate
În luna octombrie, anul 2016, specialiști Servciului municipal de asistență
psihopedagogică au realizat un studiu care a avut ca scop evaluarea nivelului de
accesibilitate a persoanelor/copiilor cu dizabilității locomotori la clădirile și
infrastructura instituțiilor din sistemul educațional din municipiu. Ca urmare au
fost elaborate recomandări pentru specialiștii implicați în procedura de
implementare a educației incluzive.

Numărul obiectelor construite/reconstruite cu respectarea exigenţelor normative
referitoare la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi
Au fost recepționate 14 obiecte construite cu respectarea exigențelor normative
referitoare la necesitățile persoanelor cu dizabilități.

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

Direcţia
Arhitectură,
Inspecţia de
Stat în
construcţii

Agenții economici

Numărul inspecțiilor effectuate
S-a efectuat controlul de stat la 21 de obiecte civile existente privind respectarea
exigențelor documentelor normative, elaborate în scopul asigurării necesitățiilor
persoanelor cu dizabilități.

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

Direccţia
Arhitectură,
Inspecţia de
Stat în
construcţii,
agenţii
economici

Agenții economici

Numărul autorizaţiilor emise sau elaborate
În anul 2016 au fost emise 43 de autorizații de construire și reconstruire a
obiectelor de menire social-culturală cu perfectarea normelor.
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65

dizabilităţi
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.
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.
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.)

66

Crearea grupurilor de
voluntari din rândul
studenților și tinerilor de a
lucra cu persoane cu
nevoi speciale , pe baza
unui memorandum de
cooperare

67

În scopul implicării
societății civile în
problemele persoanelor cu
dizabilități organizarea și
desfășurarea diverselor

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

Direcția
gospodărie
municipală,
agenţii
economici

Agenții economici

Numărul acțiuni desfășurate
Se află în curs de executare şi control.

2014

În limita
mijloacelo
r
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
ÎM „GLC Bălţi” instalează pandusuri în baza petiţiilor (cererilor) persoanelor cu
dizabilităţi. În anul 2016 au fost instalate 2 rampe (pandusuri).
Inventarierea 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 în anul 2016 nu a fost începută.

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

Agenţii
economici,
instituţiile
din sfera
bugetară

Direcţia de arhitectură

Numărul obiectelor civile privind utilarea lor cu mijloace specializate
Instituţiile sferei sociale, medicale şi obiectele comunale ale municipiului sunt
echipate cu pandusuri speciale, luînd în considerare solicitările persoanelor cu
dizabilităţi.
În anul 2016 au fost recepționate 14 obiecte de menire social-culturală cu
respectarea condițiilor de acces a persoanelor cu dizabilități.

V. PARTENERIAT SOCIAL NAŢIONAL / INTERNAŢIONAL, ATRAGEREA DE FONDURI / INVESTIŢII
2014- În limita
Fonduri
Administrației Publice
Numărul de activități întreprinse, ONG-uri, Numărul de voluntari
2018
mijloacelo
creditelor
Locale, Universitatea de
Reprezentanții Centrului comunitar de sănătate mintală au organizat cîteva
r
donatoare
Stat A. Russo, Facultatea
seminare de informare cu studenții Universității de stat”Alecu Russo” mun.Bălți și
financiare
"Asistența socială",
ai Colegiului de medicină mun.Bălți în care au discutat despre oportunitatea de a
alocate
Colegiul de Medicina,
face voluntariat în cadrul centrului sus menționat. Astfel a fost creată o echipă de
DÎTS, Serviciul sănătate,
voluntari cu un număr de 25 de studenți care au fost instruiți de către reprezentanți
ONG.
Centrului despre specificul lucrului cu beneficiari și reabilitarea psiho-socială a
acestora. Ca rezultat voluntari au fost implicați în mai multe manifestări organizate
din cadrul centrului: activității sportive, colectarea de fonduri și la diversele
activități promovate în legătură cu zile seminificative organizare la nivel de centru.
2014- În limita
DASPF
Serviciul sănătate, secţia
Numărul de activități întreprinse, numărul participanților
2018
mijloacelo
cultură, DÎTS, Agenții
Pe perioada anului 2016 Fondul municipal de susținere socială a populației a
r
economici, ONG.
desfășurat diverse evenimente de caritate cu scop de colectare a mijloacelor
financiare
financiare pentru intervenții chirurgicale sau alte necesității stringente ale
alocate
persoanelor cu dizabilități.

evenimente de caritate,
evenimentelor culturale
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Menținerea unui dialog și
parteneriat cu
organizațiile nonguvernamentale 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)

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

DASPF

Misiunile “Hollan-Help”,
“Hăsăd-Iacov”, “Emaus”,
“Caritas”, “Aven-Ezer”,
“Lumina Lumii”, ONG
“Crucea roşie”,
“Lucefărul”, “Lariola”

Fundația ”Renato Usatîi” în cadrul acțiunilor de caritate a acordat ajutor material în
scopul susținerii persoanelor cu dizabilități.
În instituțiile de învățămînt și centre sociale au avut loc activități de caritate pentru
copii cu dizabilități în cadrul Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități.
Asociaţia Obştească “Dreptul de a fi” a organizat și desfășurat acţiunea de
benefacere „РАСКРАСЬ ЖИЗНЬ ОСОБОГО РЕБЁНКА ЯРКИМИ
КРАСКАМИ”, care a avut drept scop acumularea mijloacelor financiare pentru
procurarea bazinului uscat, ceea ce este necesar pentru reabilitarea şi recuperarea
copiilor şi tinerilor cu probleme de sănătate din municipiul Bălţi.
Numărul beneficiarilor
În decada sărbătorilor de paște și de iarnă precum și către Ziua internațională a
copilului prin intermediul vizitelor la domiciliul au fost acordate cadouri și pachete
alimentare pentru persoanele cu dizabilitate severă (ţintuiţi la pat) – 33 beneficiari
ai Serviciului social ”Asistență Personală” de către Fundația ,,Renato Usatîi”, ONG
«Speranța», Asociația obștească centrul de binefacere ,, Holland-Help’’și “Lumina
Lumii”.
ONG «Speranța» a acordat la aproximativ la 16 persoane cu dizabilități produse
alimentare și la 64 persoane haine.
Pe parcursul anului 2016 Asociația obștească centrul de binefacere ,, HollandHelp’’ au susținut persoanele cu dizabilităţi prin produce alimentare – 45 familii.
Aproximativ 132 de persoane cu dizabilități au fost asigurate cu ajutor umanitar
sub formă de prînzuri calde, produse de petiserie și pachete alimentare care au fost
oferite de către cafeneua ”Trei surori”, SRL ”Moldretail group”, SRL ”TRABOPLUS”, SRL ”Market Fidesco”, Marketul ”Green Hills” , “Timpul Speranţei”, și
AO „CASMED”
Misiunea de benefacere “Aven-Ezer” a oferit la 135 familii ajutor sub formă de
vestimentație de mîna a doua.
Misiunea de benefacere din Germania prin intermediul Biserici Baptistă ”Vifania”
a acordat la 10 familii ajutor sub formă de matrasuri iar pentru copii 110 cadouri.
AO ”Dreptul a fi”, Armata Salvării, “Timpul Speranţei” , AO ”ADRA” și “AvenEzer” a oferit la 650 de copii cu dizabilității au cadouri de crăciun.
AO ”Univers Caritate” a acordat la 50 de familii ajutor umanitar sub formă de
cărbune (400 kg pentru o familie), o familie a beneficiat de 5 cuburi de lemne iar 5
familii au primit corji de răsărită oferită de către SA ”Floarea Soarelui”
Armata Salvării și “Lumina Lumii” a oferit la 6 persoane cu dizabilități ajutor
umanitar sub formă de produse igienice (pampers și altele).
Aproximativ 120 persoane au fost asigurate cu mijloace ajutătoare tehnice și
diferite tipuri de articole ortopedice, proteze care au fost oferite de către “Timpul
Speranţei”, “Aven-Ezer”, “Lumina Lumii”, Societatea invalizilor, Armata Salvării
și AO ”Dreptul a fi”.
“Lumina Lumii” a oferit la 25 de copii cu dizabilități prînzuri calde cu înmînarea
cadourilor iar 32 persoane cu dizabilități au beneficiat de pachete alimentare pe
perioada de o lună.
Au fost distribuit ajutorul umanitar acordat de către Guvernul Romăniei, primit
05.04.2016 sub forma de zahăr pentru 1423 persoane (persoane încadrate în grad
de dizabilitate sever, copii cu dizabilități, copii plasați sub tutelă, serviciul casa de
copii de tip familial, serviciul Locuință protejată, 3 centre din sfera socială) în
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Organizarea și
desfășurarea concursurilor
anuale "Omul de
Caritate» întru
promovarea dezvoltării
filantropiei, pentru a
consolida imaginea
biznesului socialresponsabil în interesul
reabilitării și integrării
sociale a persoanelor cu
dizabilități
Colaborarea structurilor
guvernamentale şi
neguvernamentale
internaţionale în scopul
colaborării şi schimbului
de experienţă în domeniul
protecţiei persoanelor cu
dizabilităţi

20142018

20142018

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

DGEF

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

DASPF

Agenții economici

cantitate de 9481,25 kg. și sub forma de colete, primit la data de 25.04.2016 pentru
666 pers.
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă de către Fundația ,,Renato Usatîi” copiilor cu
dizabilități pînă la 18 ani (aflați la evidență în cadrul DASPF) au fost acordate
cadouri la domiciliu, precum și beneficiarilor din centrele sociale în timpul
organizării activitățiilor de sărbătoare.
De către Fundația ,,Renato Usatîi”, pentru categoriile social vulnerabile din
municipiu, inclusiv și persoanele încadrate în grad de dizabilitate, în centrul
municipiului a funcționat timp de 8 zile ,,CANTINA SOCIALĂ” în care
beneficiarii gratuit au putut servi mese calde, ciai/lapte în timpul zilei.
AO ”Luceafărul” pe parcursul anului 2016 după necesitate (telefonul direct,
rugămintea lucrătorului social) au oferit gratuit servicii de frizerie persoanelor cu
dizabilități și alte persoane din categoria social vulnerabile.
Concursul desfășurat, numărul participanților
În anul 2016 în bugetul municipal nu au fost prevăzute mijloace financiare în acest
scop deoarece nu au fost adresări pe întrebarea dată.
Se află în curs de executare şi control.

Structurile de stat

Numărul de activități întreprinse
Bunele practice ale Norvegiei în dezvoltarea și adaptarea locurilor de muncă pentru
persoanele cu dizabilității vor fi aplicate și în Moldova. În acest context o delegație
formată din viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, reprezentanți ai
autorităților publice locale din raionul Cahul, municipiul Chișinău și Bălți, precum
și ai Congresului Autorităților Locale din Moldova au efectuat o vizită de studiu în
orașul Bergen din Norvegia.
Vizita de studiu s-a desfășurat în perioada 15-20 august 2016 și a avut drept scop
sensibilizarea partenerilor din Norvegia asupra efortului depus de Republica
Moldova în asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și a
drepturilor persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale la trai în
comunitate.
Vizita a fost organizată de compania MAKS în cadrul proiectului finanțat de
Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei ”Entrance project extension –
Increase employment of a marginalised group”. Proiectul se implementează în baza
Memorandului de înțelegere semnat în 2014 între Ministerul Muncii, Protecției
Sociale și Familiei al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al
Regatului Norvegiei privind cooperarea în domeniul incluziunii sociale a
persoanelor cu dizabilități.
Totodată, menționăm că municipiul Bălți a fost selectat ca ca zonă pilot în cadrul
acestui proiect.
În acest scop în prezent la nivel local se elaborează proiect în parteneriat cu ONG
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Participarea la
conferinţele şi seminarele
internaţionale cu tematica
respectării drepturilor şi
şanselor la egalitate
pentru persoanele cu
dizabilităţi

20142018

Şef DASPF

În limita
mijloacelo
r
financiare
alocate

Fond
uri
credit
elor
donat
oare

DASPF

CCSM, CC “Respiraţia a
doua,,

”Femeile de afaceri” privind implementarea bunelor practici ale Norvegiei în
dezvoltarea și adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități.
Numărul de activități întreprinse (conferinţele şi seminarele)
Specialiștii DASPF și specialiștii centrelor pe tematica dată au participat la 4
seminare instructive la nivel național.

Veronica Munteanu

