
INFORMAȚIE PRIVIND SERVICIILE ȘI PRESTAȚII SOCIALE PRESTATE ÎN CADRUL DIRECȚIEI ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI 

PROTECȚIA FAMILIEI 

Nr. 

d/o 

 

 Tipul serviciului/prestației sociale 

 

 

Categoria de beneficiari 

Cadrul normativ ce reglamentează 

prestarea serviciilor/prestațiilor 

Forma de 

servicii de 

plată 

furnizate 

 1. Serviciul Asistenţă socială comunitară 

 

 1) Serviciul de asistența socială 

comunitară are ca funcție de a acționa la 

nivel de comunitate, la nivel de grupuri de 

beneficiari și la nivel de persoană aflată în 

dificultate, de a susține comunitățiile în 

vederea prevenirii și soluționarii situațiilor 

de dificultate.  

2) Prestarea serviciilor sociale primare, 

care se realizeaza conform procedurii 

managementului de caz;  

3)Realizarea prevederilor cadrului legal 

privind asigurarea dreptului familiilor 

defavorizate prin acordarea ajutorului 

social și/sau APRA la un nivel minim 

garantat de stat prin: 

-acceptarea cererilor de la populația 

municipiului Bălți pentru stabilirea 

dreptului la ajutorul social și/sau APRA. 

-efectuarea vizitelor la domiciliul 

solicitanților de ajutor social cu scopul 

verificării veridicității informațiilor 

declarate în cereri. 

 

 

a)  Comunitatea ca un tot întreg; 

b) Persoanele, familiile şi  

grupurile sociale aflate în 

situaţie de dificultate din 

comunitate. 

1. Legea asistenței sociale nr. 547-XV 

din 25.12.2013. 

2. Legea nr.123 din 18.06.2010 cu 

privire la servicii sociale. 

3. Legea nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu 

privire la ajutor social. 

4.HG nr. 1167 din 16.10.2008 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de stabilire și plata a ajutorului 

social. 

5. HG nr.828 din 20.11.2015 cu privire 

la aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a organului 

local de specialitate în domeniul 

asistenței sociale și protecția familiei și 

a structurii-tip a acestuia. 

6. Regulament de organizare și 

funcționare a Direcției Asistență Socială 

și Protecția Familiei, aprobat prin 

dispoziția primarului mun. Bălți nr. 717 

din 31.12.2013. 

7. Regulamentul intern de activitate a 

Serviciului de asistență socială 

comunitară, aprobat de către șeful 

DASPF. 

8. Ghidul Asistentului social 

gratuit 



”Managementului de caz”, aprobat prin 

Ordinul MMPSF nr.71 din 03.10.2008; 

9. Ghidul de aplicare practică 

”Mecanizmul de referire a cazului în 

sistemul de servicii sociale”, aprobat 

prin Ordinul MMPSF nr.55 din 

12.06.2009.  

2. Serviciul de îngrijire socială la 

domiciliu 

 

Îngrijirea socială la domiciliu se prestează 

în casa persoanei pentru a o ajuta în 

asigurarea vieţii cotidiene și participarea 

în activitățile comunității. 

Beneficiarii Serviciului: 

1.De serviciile gratuite ale Serviciului 

beneficiază următoarele grupuri de 

persoane:  

1) persoanele vîrstnice care au atins 

vîrsta standard de pensionare şi 

persoanele cu dizabilităţi,      lipsite de 

suport  din partea copiilor, a familiei 

extinse şi a altor persoane (prieteni, 

rude, vecini), care în baza concluziei 

echipei  multidisciplinare au fost 

recomandați pentru includerea în 

serviciu; 

2) persoanele vîrstnice care au atins 

vîrsta standard de pensionare şi cad 

sub incidenţa art. 2 alin. (1) din Legea 

nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind 

integrarea străinilor în Republica 

Moldova, lipsite de suport din partea 

copiilor şi a familiei extinse, care în 

baza concluziei echipei 

multidisciplinare au fost recomandați 

pentru includerea în serviciu; 

   II. De serviciile contra plată  ale 

Serviciului pot fi beneficiari 

   următoarele grupuri de persoane: 

1. Decizia  Consiliului municipal Bălţi 

nr.11/6 din 04.11.2016; 

2. HG  nr. 1034 din 31.12.2014 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru al  

Serviciului de îngrijire social la 

domiciliu și a Standardelor mimime de 

calitate 

gratuit 



   1) persoanele vîrstnice care  au atins 

   vîrsta standard de pensionare şi 

persoanele cu   dizabilităţi, ai căror 

   copii sînt obligaţi, conform 

   legislaţiei, să-i întreţină, dar din 

   motive întemeiate nu-şi pot realize 

   obligaţiile; 

   2)  persoanele vîrstnice care  au atins 

   vîrsta standard de pensionare şi cad 

   sub incidenţa art. 2 alin. din Legea 

   nr. 274 din 27.12. 2011privind 

   integrarea străinilor în Republica 

   Moldova, ai căror copii sînt 

   obligaţi, conform legislaţiei, să-i 

   întreţină, dar din motive întemeiate 

   nu-şi pot realiza obligaţiile; 

   3)  persoanele cu vîrsta de peste 18 

   ani care, după spitalizare, necesită 

   îngrijiri  temporare în vederea  

   recuperării stării de sănătate şi nu au 

   suport pentru îngrijire la 

   domiciliu: 

   persoanele care se externează din 

   spital după intervenţii chirurgicale; 

   convalescenţii după accidente 

   vasculare cerebrale, fracturi de col 

   femural, paralizii;  

   4)  bolnavii în fază terminală 

   (cancer şi ciroze); 

  5)  persoanele care necesită îngrijiri 

   de  lungă durată: 

   bolnavii cronici (cu excepţia bolilor 

   infecţioase) care, din cauza bolii, nu 



   sînt capabili să-şi  desfăşoare 

   activităţile cotidiene (alimentare 

   igienă personală  etc.), fiind 

   imobilizaţi la pat şi necesitînd  ajutor 

   permanent.  

3. Serviciul social ”Asistență personală” 

este un serviciu social specializat. 

  

Scopul Serviciului este de a oferi asistenţă 

şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu 

dizabilităţi severe, în vederea favorizării 

independenţei şi integrării lor în societate 

(în domeniile: protecţie socială, muncă, 

asistenţă medicală, instructiv-educativ, 

informaţional, acces la infrastructură etc.). 

 

Beneficiarii serviciului sînt - orice 

persoană cu dizabilităţi severe inclusiv 

copii cu dizabilităţi severe, care 

îndeplinesc comulativ următoarele 

condiţii: 

1) nu beneficiază de servicii în cadrul 

unor instituţii rezidenţiale sau servicii 

de deservire la domiciliu oferite de 

lucrătorul social; 

2) nu beneficiază de alocaţie pentru 

îngrijire şi/sau însoţire, supraveghere, 

în coformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare; 

3) instituţia responsabilă de 

determinare a dizabilităţii i-a 

recomandat serviciul de îngrijire 

permanentă din partea altei persoane; 

4) echipa  multidisciplinară determină 

că beneficiarul se află în una din aceste 

condiţii. 

1. Decizia  Consiliului municipal Bălţi 

Nr 6/7 din 27.06.2013; 

2. HG  Nr 314 din 23.05.2012 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru 

privind organizarea și funcționarea 

Serviciul social ”Asistență personală” și 

standardelor mimime de calitate 

 

gratuit 

4. Serviciul social ”Locuință protejată”  

 (nr. loc. aprobate - 16) 

Serviciul oferă plasament temporar prin 

dezvoltarea deprinderilor necesare unei 

vieţi autonome, pentru integrarea socială 

şi profesională în comunitate a persoanelor 

cu dizabilităţi, în urma unor tulburări 

psihice. 

Beneficiarii serviciului: 
Persoane cu dizabilități mintale care, în 

urma unei tulburări psihice  (boli 

mintale sau dificiențe mintale), 

conștientizează și își dirijează 

acțiunile, a împlitit vîrsta de 18 ani 

(locuitor al mun. Bălți) nu dispune de 

locuință sau necesită îmbunătățirea 

1. Decizia  Consiliului municipal Bălţi 

nr. 

 19/48 din 21.12.2015; 

2. HG RM nr.711 din 09.08.2010 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru 

privind organizarea și funcționarea 

Serviciului social ”Locuință protejate” 

și a Standardelor minime de calitate 

De către 

beneficiari 

sunt achitate 

doar serviciile 

comunale  



condițiilor de trai și care, cu suport 

periodic, poate duce un mod de viață 

independentă în comunitate 

5. Serviciile de Cantină de ajutor social 

 

Beneficiarii serviciului: 
Persoane socialmente vulnerabile ale 

căror venituri lunare pentru anul 

precedent constituie 1-2 pensii minime 

pentru limită de vîrstă: 

a) persoanele care au atins vîrsta de 

pensionare (fără domiciliu, fără 

susţinători legali, fară venituri sau cu 

venituri mici); 

b) persoane cu dizabilități; 

c) copiii pînă la vîrsta de 18 ani (din 

familiile cu mulţi copii, din cele 

monoparentale şi din alte familii 

considerate socialmente vulnerabile în 

baza anchetei sociale întocmite de 

reprezentanții DASPF. 

1. Legea privind cantinele de ajutor 

social nr. 81-XV din  28.02.2003; 

2. HG nr. 1246 din 16.10.2013 despre 

aprobarea Regulamentului-tip cu privire 

la funcţionarea cantinelor de ajutor 

social 

gratuit 

6. Serviciul tutelă și curatelă 

Tutela/curatela reprezintă o formă de 

protecție, care se instituie asupra copiilor 

rămași fără ocrotire părintească în scopul 

educației și îngrijirii acestora, precum și al 

apărării drepturilor și intereselor lor 

legitime.  

Tutela/curatela se instituie cu scopul 

prestării anumitor servicii: 

îngrijirea și creșterea copilului în 

condițiile unui mediu familial substitutiv; 

reprezentarea legală a drepturilor și 

intereselor copiilor; 

administrarea bunurilor mobile și imobile 

Beneficiari ai Serviciului de tutelă şi 

curatelă pot fi următorii copii: 

1) copilul aflat în situaţie de risc, luat  

la evidenţă pentru plasament planificat; 

2) copilul căruia i s-a stabilit statutul 

de copil rămas temporar fără ocrotire 

părintească; 

3) copilul căruia i s-a stabilit statutul 

de copil rămas fără ocrotire 

părintească; 

4) copilul repatriat; 

5) copilul străin încadrat în sistemul 

naţional de protecţie socială;          

6) copilul lipsit efectiv de grija 

1. Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind 

protecția special a copiilor aflați în 

situație de risc și a copiilor separați de 

părinți. 

2. Legea nr. 338-XIII din 15.12.1994 

privind drepturile copiilor. 

3. Convenţia ONU cu privire la 

drepturile copilului, ratificată prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 408-XII din 

12.12.1990. 

4. Codul familiei nr. 1316-XIV din 

26.10.2000. 

5. Codul civil adoptat prin nr. 1107- XV 

din 06.06.2002. 

gratuit 

 

 



ale copilului. 

Tutela se instituie asupra copilului cu 

vîrstă de pînă la 14 ani, iar curatela se 

instituie asupra copilului cu vărsta 

cuprinsă între 14 şi 18 ani, prin dispoziției 

autorităţii tutelare teritoriale (DASPF), în 

cazul în care copilul nu are părinţi ori 

înfietori sau cînd instanţa de judecată a 

stabilit decăderea părinţilor lui din 

drepturile părinteşti, ori cînd el a rămas 

fără ocrotire părintească din alte motive. 

La atingerea de către copilul plasat sub 

tutelă a vîrstei de 14 ani, tutela se 

transformă în curatelă, fără adoptarea unei 

dispoziţii suplimentare. 

părinţilor plecaţi la muncă peste 

hotare; 

 7) copilul luat de la părinţi din cauza  

pericolului iminent pentru viaţa sau 

sănătatea lui. 

6, Coduri de procedura civilă al 

Republicii Moldova nr. 225-XV din 

30.05.2003. 

7. Hotărîrea Guvernului nr.581 din 

25.05.2006, cu privire la aprobarea 

Regulamentului cu privire la condiţiile 

de stabilire şi plată a indemnizaţiilor 

pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub 

tutelă/curatelă. 

7. Serviciul adopție  

Serviciul adopție  aprobat prin Legea 

Republicii Moldova nr.99 din 28.10.2010 

privind regimul juridic al adopției, este un 

serviciu tradițional oferit în cadrul 

sistemului de protecție a copilului și 

reprezintă protecția drepturilor copilului, 

prin care se stabilește filiația între cel care 

adoptă și copil, precum și rudele 

adoptatorului. Adopția dă naștere unei 

legături irevocabile, care trebuie să 

garanteze copilului o protecție absolută. 

 

  Adopţia este permisă numai 

persoanelor care au capacitate deplină 

de exerciţiu, au atins vîrsta de 25 de 

ani şi sunt cu cel puţin 18 ani mai în 

vîrstă decît cel pe care doresc să-l 

adopte, dar nu cu mai mult de 48 de 

ani. În unele cazuri, instanţa de 

judecată poate încuviinţa adopţia chiar 

dacă diferenţa de vîrstă între copil şi 

adoptator este mai mică de 18 ani, dar 

în nici un caz mai puţin de 16 ani. În 

cazul unui cuplu, unul dintre soţi 

trebuie să aibă împlinită vîrsta de 25 de 

ani, iar căsătoria lor să dureze de cel 

puţin 3 ani pînă în momentul depunerii 

cererii de adopţie. 

   Nu pot adopta copii: 

-   persoanele decăzute din drepturile 

1. Legea nr. 99 din 28.10.2010 privind 

regimul juridic al adopției. 

2. Convenţia ONU cu privire la 

drepturile copilului, ratificată prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 408-XII din 

12.12.1990, 

3) Codul familiei nr. 1316-XVI din 

26.10.2000. 

4. Codul civil nr. 1107-XV din 

06.06.2002. 

5. Coduri de procedura civilă al 

Republicii Moldova nr. 225-XV din 

30.05.2003. 

6. Ordinul MMPSF nr. 309 din 

11.08.2011 ”Cu privire la instituirea 

Registului de stat al adopților”. 

7. Ordinul MMPSF nr 136 din 

14.08.2013 ”Cu privire la evidența 

gratuit 

 



părinteşti; 

- stare de sănătate nu le permite 

îndeplinirea corespunzătoare a 

obligaţiilor şi responsabilităţilor 

privind creşterea şi educarea copiilor; 

- persoane care se eschivează de la 

exercitarea obligaţiilor părinteşti, 

inclusiv de la plata pensiei de 

întreţinere a copiilor biologici; 

- care au adoptat anterior copii, însă nu 

şi-au exercitat corespunzător obligaţiile 

părinteşti şi sunt decăzuţi din exerciţiul 

acestor drepturi sau copilul este luat 

din grija lor în temeiul unei hotărîri 

judecătoreşti, fără decădere din 

drepturi; 

- persoanele exonerate de obligaţiile de 

tutore sau de curator din cauza 

îndeplinirii necorespunzătoare a 

obligaţiilor; 

- cei ce au prezentat documente sau 

informaţii false pentru încuviinţarea 

adopţiei; 

-  persoanele care au fost condamnate 

pentru săvîrşirea unor infracţiuni 

intenţionate: contra vieţii şi sănătăţii 

persoanei, contra libertăţii, cinstei şi 

demnităţii persoanei, referitoare la 

viaţa sexuală, contra familiei şi 

copiilor. 

În acest Serviciul pot fi plasați copii 

rămași fără ocrotire părintească 

Cărora le-a fost stabilit statutul de 

copiilor adoptabili”. 

8. Hotărîrea Guvernului nr.581 din 

25.05.2006, cu privire la aprobarea 

Regulamentului cu privire la condiţiile 

de stabilire şi plată a indemnizaţiilor 

pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub 

tutelă/curatelă. 

 



copil adoptabil.  

8 Serviciul social de sprijin pentru 

familiile cu copii 

Sprijinul familial este orientat spre 

familiile cu copii, pentru a preveni şi/sau a 

depăşi situaţiile de risc în vederea 

asigurării creşterii şi educaţiei copilului în 

mediul familial. Scopul Serviciului social 

de sprijin pentru familiile cu copii constă 

în susţinerea dezvoltării capacităţilor 

familiei în creşterea şi educaţia copilului, 

prin consolidarea factorilor protectori din 

interiorul familiei şi conectarea ei la 

resursele relevante din comunitate. 

Serviciul numit se prestează în două 

forme: sprijin familial primar şi sprijin 

familial secundar. În cadrul sprijinului 

familial secundar familiile cu copii pot 

beneficia de ajutor bănesc. 

Familiile cu copii în situație de risc 

și/sau familiile ai căror copii se află în 

procers de reintegrare/prevenirea 

sepărării copilului de familie. 

1. Decizia Consiliului municipal Bălţi 

Nr 14/64 din 26.12.2013; 

2. Hotărîrii Guvernului nr. 889 din 

11.11.2013 „Pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru cu privire la 

organizarea și funcționarea Serviciului 

social de sprijin pentru familiile cu 

copii”; 

3. Hotărîrii Guvernului nr. 780 din 

25.09.2014 cu privire Standardelor 

minime de calitate privind Serviciul 

social de sprijin pentru familiile cu 

copii 

gratuit 

9. Serviciul de asistența parientală 

profesionistă (SAPP) 

Asistenţa parentală profesionistă este un 

serviciu social, care oferă copilului 

îngrijire familială substitutivă în familia 

asistentului parental profesionist. 

 

 Beneficiarii Serviciului sînt: 

1) copilul lipsit efectiv de grija 

părinţilor în situaţii determinate de 

absenţa acestora, cu excepţia copilului 

ai cărui părinţi sînt plecaţi peste hotare; 

 2) copilul luat de la părinţi din cauza 

existenţei pericolului iminent pentru 

viaţa sau sănătatea acestuia ori aflat în 

situaţie de risc; 

3) copilul căruia i s-a stabilit statutul 

de copil rămas temporar fără ocrotire 

părintească; 

4) copilul căruia i s-a stabilit statutul 

de copil rămas fără ocrotire 

1. Decizia Consiliului municipal Bălţi 

Nr 4/17 din 27.06.2014. 

2. Decizia Consiliului municipal Bălţi 

Nr 9/4 din 05.12.2014. 

3. Hotărîrea Guvernului nr. 760 din 

17.09.2014 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru cu privire la 

organizarea și funcționarea Serviciului 

de asistenţă parentală profesionistă și 

standardelor minime de calitate; 

4. Hotărîrea Guvernului nr. 924 din 

31.12.2009 cu privire la alocaţiile 

pentru copiii plasaţi în serviciul de 

asistenţă parentală profesionistă. 

gratuit 



părintească; 

 5) copilul cu dizabilităţi, părinţii sau 

persoanele în grija cărora se află 

copilul care au nevoie de timp pentru 

recuperare;   6) mamele minore cu risc 

de abandon al copilului. 

10. Serviciul social ”Casa de copii de tip 

familial” (CCTF) 

Casa de copii de tip familial reprezintă o 

instituţie creată în baza unei familii 

complete, care oferă copilului orfan sau 

rămas fără ocrotire părintească îngrijire 

familială substitutivă în familia părintelui-

educator. În casele de copii de tip familial 

pot fi plasaţi pentru întreţinere şi educaţie 

copiii rămaşi fără ocrotire părintească în 

vîrstă de pînă la 14 ani. 

 

Beneficiarii CCTF sunt: 

1) copilul lipsit efectiv de grija 

părinţilor în situaţii determinate de 

absenţa acestora, cu excepţia copilului 

ai cărui părinţi sunt plecaţi peste 

hotare; 

2) copilul luat de la părinţi din cauza 

existenţei pericolului iminent pentru 

viaţa sau sănătatea acestuia ori aflat în 

situaţie de risc; 

3) copilul căruia i s-a stabilit statutul 

de copil rămas temporar fără ocrotire 

părintească; 

 4) copilul căruia i s-a stabilit statutul 

de copil rămas fără ocrotire părintească 

1. Decizia Consiliului municipal Bălţi 

Nr 19/8 din 21.12.2015. 

2. HG nr. 51 din 17.01/2018, pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru cu 

privire la organizarea și funcționarea 

Serviciului social ”Casa de copii de tip 

familial” și standardele minime de 

calitate. 

4. Hotărîrea Guvernului nr. 152 

din13.03.2003 cu privire la salarizarea 

părinţilor-educatori ai caselor de copii 

de tip familial. 

5. Hotărîrea Guvernului nr. 1733 din 

31.12.2002  cu privire la normele de 

asigurare materială a copiilor orfani  

şi celor rămaşi fără ocrotire părintească 

din casele de copii  

de tip familial. 

gratuit 

11. Serviciul de asistență socială a familiei 

și copilului este un serviciu care activează 

pe lîngă Direcția asistență socială și 

protecția familiei și este destinat să acorde 

asistență metodologică și practică în 

procesul implementării la nivel local a 

politicilor și prestării serviciilor în 

domeniul asistenței sociale a familiilor cu 

copii și copiilor aflați în situații de risc.  

Beneficiarii Serviciului sunt: 

a) familiile cu copii în situație de risc; 

b) copii separați de părinți; 

c) copii cu dizabilități; 

d) tinerii ieșiți din serviciile sociale de 

plasament; 

e) specialiștii care lucrează în 

domeniul protecţiei familiei şi 

copilului. 

1. Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind 

protecția special a copiilor aflați în 

situație de risc și a copiilor separați de 

părinți. 

2. Decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.13/5 din 14.12.2017 ”Cu privire la 

crearea  Serviciului protecția copilului 

și familiei pe lîngă Direcția asistență 

socială și protecția familiei” . 

gratuit 



 3. HG nr. 51 din 17.01/2018, pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru cu 

privire la organizarea și funcționarea 

Serviciului social ”Casa de copii de tip 

familial” și standardele minime de 

calitate. 

4. Hotărîrea Guvernului nr. 760 din 

17.09.2014 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru cu privire la 

organizarea și funcționarea Serviciului 

de asistenţă parentală profesionistă și 

standardelor minime de calitate; 

5. Hotărîrii Guvernului nr. 889 din 

11.11.2013 „Pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru cu privire la 

organizarea și funcționarea Serviciului 

social de sprijin pentru familiile cu 

copii”; 

6. Hotărîrii Guvernului nr. 780 din 

25.09.2014 cu privire Standardelor 

minime de calitate privind Serviciul 

social de sprijin pentru familiile cu 

copii 

12 Mediator comunitar 

Mediatorul comunitar identifică familiile 

social vulnerabile de etnie romă și 

necesitățiile acestora, facilitează evaluarea 

lor și coodonează accesul acestora la 

serviciile sociale existente de asistență 

socială, medicală, educațională pentru a 

depăși perioada de dificultate. 

 

Beneficiari ai serviciilor prestate de 

către mediatorul comunitar sunt 

persoane social-vulnerabile de etnie 

romă, care au domiciliul în mun. Bălți 

1. Legea Nr 436-XVI din 28.12.2006 

privind administrația publică locală 

(art.14, p.(2), lit. y
1
. 

2. Decizia Consiliului municipal Bălţi 

Nr 11/6 din 28.11.2013; 

3. HG nr.557 din 17.07.2013 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru cu 

privire  la  organizarea activităţii 

mediatorului comunitar 

gratuit 



13. Eliberarea taloanelor de calatorii în 

statele membre CSI 

 

În conformitate cu Regulamentul cu 

privire la modul de distribuire a 

taloanelor de călătorie în cadrul 

statelor membre ale C.S.I. pentru 

veteranii şi invalizii şi război, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 451din 

29 aprilie 2004 veteranii şi invalizii de 

război au dreptul la asigurare cu 

taloanele de călătorie în cadrul statelor 

membre ale C.S.I. 

De taloane de călătorie beneficiază 

veteranii de război şi invalizii de 

război. De prevederile prezentului 

Regulament beneficiază şi militarii, 

persoanele din corpul de comandă şi 

soldaţii din organele afacerilor interne, 

din sistemul penitenciar şi din organele 

securităţii naţionale care au devenit 

invalizi în urma rănirii, contuziei, 

schilodirii sau a unei afecţiuni 

contractate în timpul exercitării 

atribuţiilor de serviciu. 

1. Legea nr. 190 din 08.05.2003 cu 

privire la veterani 

2. HG nr. 451 din 29.04.2004 

despre aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de distribuire a 

taloanelor de călătorie în cadrul statelor 

membre ale C.S.I. pentru veteranii şi 

persoanele cu dizabilităţi de pe urma 

războiului 

 

gratuit 

14. Serviciul de ortopedie și protezare  

Asigurarea cetăţenilor cu mijloace 

ajutătoare tehnice, precum şi acordarea 

serviciilor de consultare, tratament şi 

reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi şi 

veteranilor de război în vederea menţinerii 

sănătăţii şi incluziunii lor în societate în 

conformitate cu prevederile,  

Regulamentului cu privire la modul de 

Persoană cu dizabilități locomotorii  -

persoană (adult sau copil) cu limitarea 

permanentă a funcției locomotorii, 

manifestată prin pierderea sau 

reducerea posibilității de mișcare 

 

 

1. Legea nr.60 din 30.03.2012 privind 

incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități. 

2. Legea nr. 190 din 08.05.2003 cu 

privire la veterani 

3. Hotărîrea Guvernului RM nr. 567 din 

26.07.2011 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de 

asigurare a unor categorii de cetățeni cu 

gratuit 



asigurare a unor categorii de cetățeni cu 

mijloace ajutătoare tehnice, aprobat 

Hotărîrea Guvernului RM nr. 567 din 

26.07.2011. 

 

mijloace ajutătoare tehnice; 

4. Hotărîrea Guvernului nr. 87 din 

31.01.2002 cu privire la extinderea 

funcţiilor şi eficientizarea activităţii  

Centrului Republican Experimental 

Protezare, Ortopedie şi Reabilitare; 

 

15. Servicii pentru reabilitare și tratament  

sanatorial prin acordarea  biletelor de 

reabilitare/recuperare 

 

Categoriile de beneficiari sunt 

persoanele în vîrstă şi cele cu 

dizabilităţi, cetăţeni ai Republicii 

Moldova, cetăţeni străini, apatrizi sau 

refugiaţi, care au domiciliul în 

Republica Moldova, au atins vîrsta de 

18 ani şi se află în evidenţa direcţiei 

asistenţă socială şi protecţie a familiei. 

Bilete gratuite se eliberează: 
a) persoanelor cu dizabilităţi severe 

(gradul I) şi accentuate (gradul II) 

neangajate în cîmpul muncii; 

b) persoanelor în vîrstă beneficiare de 

pensie pentru limită de vîrstă sau 

alocaţie socială de stat, neangajate în 

cîmpul muncii. 

Bilete cu reducere de 70 % din cost 

se eliberează: 
a) persoanelor cu dizabilităţi severă 

(gradul I) şi accentuată (gradul II) 

angajate în cîmpul muncii; 

b) persoanelor cu dizabilitate medie 

(gradul III) neangajate în cîmpul 

muncii; 

c) însoţitorilor persoanelor cu 

disabilităţi de gradul I care, potrivit 

1. Hotărîrea Guvernului RM nr. 372 din 

06.05.2010 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul 

evidență și distribuire a biletelor de 

reabilitare/recuperare acordate 

persoanelor în vîrstă și celor cu 

dizabilități, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Bilete se 

eliberează: 

1) Gratuit 

2) cu  

reducere de 

70 % din cost/ 

3) cu o 

reducere 

de 30 % din 

cost 



concluziei Consiliului de expertiză 

medicală a vitalităţii, au nevoie de 

ajutor permanent din partea altei 

persoane. 

Bilete cu o reducere de 30 % din cost 

se eliberează: 
a) persoanelor cu dizabilitate medie 

(gradul III) angajate în cîmpul muncii; 

b) persoanelor în vîrstă beneficiare de 

pensii pentru limită de vîrstă, pensii pe 

invaliditate sau de alocaţii sociale de 

stat, angajate în cîmpul muncii, 

înregistrate oficial sau care desfăşoară 

activităţi de întreprinzător de diferite 

forme. 

Persoane cu dizabilităţi şi pensionarii 

(de vîrsta-standard de pensionare), 

cetăţeni ai Republicii Moldova supuşi 

represiunilor politice şi ulterior 

reabilitaţi conform Legii nr. 1225-XII 

din 8 decembrie 1992 privind 

reabilitarea victimelor represiunilor 

politice, beneficiază de dreptul la 

reabilitare/recuperare anuală cu o 

reducere de 30 % din costul biletului. 

16. Indemnizații pentru copii adoptați și cei 

aflați sub tutelă/curatelă 

1) Pentru copii adoptați și cei aflați sub 

tutelă/curatelă, pîrinților adoptativ, 

tutorilor/curatorilorli se platesc lunar 

indemnizaţii pentru alimentaţie, 

procurarea îmbrăcămintei/încălţămintei, 

obiectelor de igienă personală etc.; 

1) Pentru copii adoptați și cei aflați sub 

tutelă/curatelă, părinților adoptativi, 

tutorilor/curatorilor li se platesc lunar 

indemnizaţii pentru alimentaţie, 

procurarea 

îmbrăcămintei/încălţămintei, obiectelor 

de igienă personală etc. 

2) Nu se stabilesc și nu se plătesc 

1. Hotărîrea Guvernului nr.581 din 

25.05.2006, cu privire la aprobarea 

Regulamentului cu privire la condiţiile 

de stabilire şi plată a indemnizaţiilor 

pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub 

tutelă/curatelă; 

2. Stabilirea și plata indemnizațiilor 

pentru copiii adoptați și cei aflați sub 

Plata 

indemnizațiilor 

se  efectuiază  

din contul 

bugetul de stat 

prin transferuri 

cu destinație 

specială către 



2) Iindemnizaţia se stabilește și se achită 

în cuantum de 800 lei pentru fiecare copil 

adoptat sau aflat sub tutelă/curatelă; 

3) Îndemnizațiile lunare se achită în baza 

dispoziției autorității tutelare teritoriale 

(DASPF) privind plasamentul copilului în 

serviciul de tutelă/curatelă în care este 

stabilit dreptul la indemnizația de 

tutelă/curatelă. 

4) În cazul copiilor adoptați, 

indemnizațiile se stabilesc și se platesc în 

temeiul cererii depuse de către părintele 

adoptativ la DASPF. 

indemnizaţii în următoarele cazuri: 

a) părintele adoptiv este soţul/soţia 

părintelui biologic al copilului; 

b) părinţii copilului sînt apţi de a-şi 

îndeplini obligaţiunile de educaţie şi 

întreţinere a copilului, dar consimt la 

instituirea tutelei/curatelei asupra 

acestora de către alte persoane; 

c) părinţii copilului se află într-o 

deplasare îndelungată (deplasare de 

serviciu, plecarea în altă localitate/ţară 

în scopul angajării în cîmpul muncii); 

d) părintele/părinţii copilului locuiesc 

separat de copil şi dispun de condiţiile 

necesare pentru educarea şi întreţinerea 

acestuia; 

e) copiii (adoptaţi sau puşi sub 

tutelă/curatelă) sînt plasaţi pentru 

educaţie şi întreţinere în instituţii de 

stat (de educaţie, de învăţămînt, de 

tratament, de asistenţă socială publică 

sau într-o instituţie similară), alte 

instituţii analogice şi beneficiază de 

întreţinere completă din partea statului. 

tutelă/curatelă se efectuează de către 

Direcția asistență socială și protecția 

familiei din contul bugetului de stat prin 

transferuri cu destinație specială către 

bugetulul administației publice locale. 

bugetulul 

administației 

publice locale 

17. Compensație pentru serviciile de 

transport – plată în bani pentru 

compensarea cheltuielelor pentru serviciile 

de transport. 

      Mărimea compensației pentru un 

trimestru în mun. Bălți constituie: 

1) persoanele adulte cu dizabilității severe 

și copiii cu dizabilității în vîrstă de pînă la 

18 ani  - 270,00 lei; 

Categoriile de beneficiari care au 

dreptul la compensație: 

1) persoanele cu dizabilităţi severe; 

2) persoanele cu dizabilităţi 

accentuate; 

3) copiii cu dizabilităţi în vîrstă de 

pînă la 18 ani; 

4) persoanele care însoţesc o persoană 

cu dizabilitate severă sau un copil cu 

1. Legea nr.60 din 30.03.2012 privind 

incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități. 

2. HG nr.1413 din 27.12.2016  ”Cu 

privire la aprobare Regulament cu 

privire la modul de stabilire şi de plată a 

compensaţiei pentru serviciile de 

transport. 

Plata 

compensației 

se  efectuiază  

din contul 

bugetul de stat 

prin transferuri 

cu destinație 

specială către 

bugetulul 



2) persoanele adulte cu dizabilității 

accentuate - 135,00 lei.   

      Suplimentar la mărimele compensației 

stabilite persoanelor cu dizabilități 

locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilități 

locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani) 

beneficiază, trimestrial, de un supliment în 

mărime de 200,00 lei. 

Această compensație se stabileşte de către 

Direcția asistență socială și protecția 

familiei în baza unei cereri, iar mijloacele 

financiare se alocă din bugetul de stat prin 

transferuri cu destinaţie specială către 

bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 

de nivelul al doilea. 

dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani; 

5) persoanele cu dizabilităţi 

locomotorii (inclusiv copiii cu 

dizabilităţi locomotorii în vîrstă de 

pînă la 18 ani), cetăţeni ai Republicii 

Moldova sau cetăţeni străini avînd 

domiciliul legal în Republica Moldova 

în condiţiile legii şi se află în evidenţa 

Dircției asistenţă socială și protecția 

familiei (DASPF). 

Persoană cu dizabilității locomotorii 

– persoană cu dificiențe ale aparatului 

locomotor, dificiențe care, în 

interacțiune cu diverse obstacole, pot 

îngrădi participarea ei deplină  și 

eficientă la viața  societății în condiții 

de egalitate cu celelalte  persoane. 

administației 

publice locale 

18. Acordarea ajutorului social și/sau 

ajutor pentru perioada rece a anului. 

 

Aceste prestații se stabilesc de către 

Direcția asistență socială și protecția 

familie, iar plata ajutorului social și APRA 

se efectuiază lunar din bugetul de Stat 

prin intermediul CNAS 

De dreptul la ajutor social şi/sau la 

ajutor pentru perioada rece a anului 

beneficiază familiile defavorizate în 

cazul în care toţi membrii adulţi ai 

acesteia se încadrează în cel puţin una 

dintre următoarele situaţii: 

a) au atins vîrsta necesară pentru 

stabilirea pensiei conform legislaţiei; 

b) sînt  persoane încadrate în diferite 

grade de invaliditate 

c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia 

teritorială pentru ocuparea forţei de 

muncă în a cărei rază teritorială îşi au 

domiciliul şi care nu refuză un loc de 

muncă sau participarea la servicii de 

stimulare a ocupării forţei de muncă şi 

1. Legea nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu 

privire la ajutor social. 

 2. HG nr. 1167 din 16.10.2008 pentru 

 aprobarea Regulamentului cu privire la 

 modul de stabilire și plata a ajutorului  

 social.  

3. Hotărîrea GuvernuluiNr.1356 din 

 03.12.2008 cu privire la aprobarea 

 Structurii Sistemului Informaţional 

 Automatizat „Asistenţa Socială”. 

  

Plata 

ajutorului 

social și 

APRA se 

efectuiază 

lunar din 

bugetul de 

Stat prin 

intermediul 

CNAS 



la lucrări publice oferite de agenţii; 

d) se află în perioada dintre săptămîna 

a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a 

după naştere în cazul în care copilul se 

naşte mort sau moare în perioada 

concediului postnatal, ori îngrijeşte un 

copil pînă la vîrsta de 3 ani; 

e) îngrijesc un membru/membri ai 

familiei încadraţi în gradul I de 

invaliditate care necesită îngrijire 

conform concluziei Consiliului de 

expertiză medicală a vitalităţii, 

îngrijesc un copil/copii invalizi din 

aceeaşi familie sau o persoană în vîrstă 

de peste 75 de ani din aceeaşi familie 

conform concluziei Consiliului 

medical consultativ. 

f) realizează venituri provenite din 

salarizare, cu timp integral sau parţial, 

din activitatea de antreprenoriat sau din 

activităţi legate de folosirea terenurilor 

agricole din extravilanul localităţilor. 

   (1) Ajutorul pentru perioada rece a 

anului se stabileşte şi se acordă:  

 a) familiilor defavorizate beneficiare 

de ajutor social conform prevederilor  

legii nr. 133- XVI din 13.06.2008; 

b) familiilor solicitante de ajutor social 

care au un venit global mediu lunar 

mai mare decît venitul lunar minim 

garantat conform legislaţiei şi mai mic 

decît nivelul venitului lunar minim 

garantat majorat de 1,6 ori.      



19. Acordarea compensaţiei nominative 

pentru sezonul de încălzire 2017-2018 

pentru unele categorii social-vulnerabile a 

populaţiei din contul mijloacelor bugetului 

municipal.  

Compensaţia nominativă în sezonul de 

încălzire 2017-2018 se stabileşte în 

mărime de 1500,00 lei a cîte 300,00 lei 

lunar, chiriaşului principal/proprietarului 

/coproprietarului şi persoanelor care 

locuiesc în spaţiul locativ neprivatizat la 

momentul înaintării cererii, conform vizei 

de domiciliu la data adresării.  

 

1. Persoane care au atins vîrsta 

standard de pensionare, care în 

perioada 01.11.2017 - 31.03.2018  nu 

sunt angajați oficial în cîmpul muncii, 

nu dețin patentă de întreprinzător, nu 

sunt fondatori/ cofondatori de 

Întreprindere Individuală, SRL 

(Societate cu Răspundere Limitată), cît 

și persoane fizice ce nu desfășoară 

activități independente conform cap. 

10
2
 CF nr. 1163-XIII  din  24.04.1997 

ș.a., mărimea pensiei ale cărora la 

01.12.2017  nu depăşeşte 1550,0 lei 

(nu se ia în considerație suportul 

financiar de stat și alte prestații 

sociale). 

2. Persoane încadrate în grad de 

dizabilitate sever (fără limita mărimii 

pensiei/alocaţiei).  

3. Copii încadraţi în grad de 

dizabilitate pînă la 18 ani (sever, 

accentuat, mediu) (fără limita mărimii 

pensiei/alocaţiei). 

4. Persoane încadrate în grad de 

dizabilitate din copilărie după 18 ani 

(sever, accentuat, mediu) (fără limita 

mărimii pensiei/alocaţiei). 

5. Persoane încadrate în grad de 

dizabilitate accentuat, fără termen, care 

în perioada 01.11.2017 -  31.03.2018  

nu sunt angajați  oficial în cîmpul 

muncii, nu dețin patentă de 

întreprinzător,  nu sunt fondatori/ 

1. Decizia Consiliului mun Bălți nr. 

10/41 din 26.10.2017 ”Cu privire la 

aprobarea Mecanismului de acordare a 

compensaţiei nominative pentru sezonul 

de încălzire 2017-2018 pentru unele 

categorii social-vulnerabile a populaţiei 

din contul mijloacelor bugetului 

municipal”. 

2. Decizia Consiliului mun Bălți nr. 

10/41 din 26.10.2017 nr. 11/48 din 

05.12.2017   ”Cu privire la aprobare în 

redacția nouă a anexelor № 1 și № 2 la 

Anexa ”Mecanismul de acordare a 

compensaţiei nominative pentru sezonul 

de încălzire 2017-2018 pentru unele 

categorii social-vulnerabile ale 

populaţiei din contul mijloacelor 

bugetului municipal”, aprobat prin 

decizia Consiliului municipal Bălți nr. 

10/41 din 26.10.2017”. 

 



cofondatori de Întreprindere 

Individuală, SRL (Societate cu 

Răspundere Limitată), cît și persoane 

fizice ce nu desfășoară activități 

independente conform cap. 10
2
 CF nr. 

1163-XIII  din  24.04.1997 ș.a., 

mărimea pensiei ale cărora la 

01.12.2017  nu depăşeşte 1550,0 lei 

(nu se ia în considerație suportul 

financiar de stat și alte prestații 

sociale).  

 

 


