
  

Republica Moldova                                               Республика Молдова 

     PRIMĂRIA m.BĂLŢI                       ПРИМЭРИЯ м.БЭЛЦЬ 
  

________________________________________________________________________________________________________________________ 
перевод 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 369 

 от 01.12.2022 
 

Об организации и проведении в муниципии Бэлць 

Международного Дня лиц с ограниченными 

возможностями - 3 декабря 

 

В соответствии с п. а), п. r) ч. (1), ч. (2) ст. 29 Закона РМ «О местном 

публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г., и в связи с проведением  

Международного Дня лиц с ограниченными  возможностями - 3 декабря 2022 

года, - 

 

1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению 

Международного Дня лиц с ограниченными возможностями - 3 декабря 

2022 г. (приложение № 1). 

2. Управлениям и отделам примэрии, публичным учреждениям социальной 

сферы в сотрудничестве с неправительственными организациями 

обеспечить выполнение мероприятий, посвящённых Международному 

Дню лиц с ограниченными возможностями - 3 декабря 2022 г. 

3. Отделу пресс-службы, обеспечить публикацию данного распоряжения на 

официальном сайте примэрии мун. Бэлць www.balti.md. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на секретаря 

Совета муниципия Бэлць, г-жу Ирину Сердюк. 

 

 

 

 

И.о. примара  мун. Бэлць                                  Генадие ШМУЛЬСКИЙ 

 

                                       

 

Digitally signed by Şmulschii Ghenadie
Date: 2022.12.01 15:34:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

http://www.balti.md/


Anexa 

la Dispoziția primarului 

   nr. 369 din 01.12.2022 

 

Planul de acțiuni 

privind organizarea și desfășurarea Zilei Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi –  

3 decembrie 2022 

 

№ 

d/o 

 Acțiuni Termenul 

executării 

Responsabili 

 

Locația 

 

1 2 3 4 5 

1 Derularea spoturilor tematice 

“Accesibilitatea, drept pentru 

fiecare ”. 

03.12.2022 -

09.12.2022 

DGASSPF DGASSPF, Ghişeul 

Unic 

2 Amenajarea panoului informativ cu 

genericul: „Generozitatea, mila celor 

Nobili”. 

03.12.2022 -

09.12.2022 

DGASSPF DGASSPF, Ghişeul 

Unic 

3  Atelier de lucru “Adevăratele 

abilități nu se văd”. 

08.12.2022 DGASSPF DGASSPF, AP 

4 Organizarea și distribuirea 

ajutoarelor umanitare în diferite 

forme pentru persoanele cu 

dizabilității aflate în situație de 

dificultate. 

decembrie 2022 DGASSPF 

AO ” Lumina”, 

Biserica ”Lumina 

Lumii” 

Locul de trai a 

persoanelor 

5 Prestarea serviciilor specializate 

pentru copii şi adulţi încadraţi în 

grad sever de dizabilitate de către 

Serviciul «Asistenţă personală». 

permanent DGASSPF 

Serviciul 

”Asistență 

personală” 

DGASSPF 

 6 Prestarea serviciilor primare a 

persoanelor cu dizabilităţi de către 

Serviciul de îngrijire socială la 

domiciliu. 

permanent DGASSPF, 

Serviciul de 

îngrijire socială 

la domiciliu 

 

Primăria mun. Bălți 

DGASSPF 

 

 7 Acordarea  ajutorului social și/sau 

ajutor pentru perioada rece a anului 

persoanelor social-vulnerabile din 

contul bugetului de stat în urma 

examinării cererilor depuse de 

persoane cu dizabilităţi în adresa 

DGASSPF. 

permanent DGASSPF DGASSPF, Ghişeul 

Unic 

 8 Asigurarea stabilirii şi plății a 

compensaţiei pentru serviciile de 

transport din contul transferturilor cu 

destinaţie specială în urma 

examinării cererilor depuse de 

persoane cu dizabilităţi în adresa 

DGASSPF. 

permanent DGASSPF DGASSPF, Ghişeul 

Unic 

9 Promovarea Mecanismului de 

acordare a ajutorului bănesc pentru 

perioada rece a anului 2022-2023 

pentru categoriile social-vulnerabile 

a populaţiei din contul mijloacelor 

bugetului municipal. 

noiembrie – 

decembrie 2022 

DGASSPF, APL APL, DGASSPF 



10 Întreprinderea măsurilor 

suplimentare pentru îmbunătățirea 

ajutorului de protezare (asigurarea cu 

cărucioare, bastoane și alte articole 

protetico-ortopedice) acordate 

persoanelor cu dizabilități 

locomotorii și repartizarea biletelor 

de tratament balneo-sanatoriale în 

Centrele de reabilitare. 

permanent DGASSPF, 

CREPOR 

DGASSPF, Ghişeul 

Unic 

11 Oferirea serviciilor cantinei de ajutor 

social pentru persoanele cu 

dizabilităţi din familii social-

vulnerabile. 

decembrie 2022 DGASSPF DGASSPF,  

Cantina  

SRL „Aurica” 

12 Organizarea și promovarea 

activităților social-culturale și 

informative în incinta instituțiilor 

publice sociale: 

- activități de sensibilizare a 

comunității Flash-mob-uri; 

- masă rotundă ”Fiecare om merită 

să fie fericit”; 

- master – class ”Faptul că am o 

dizabilitate nu înseamnă că trebuie 

să urmez o cale puțin diferită de a 

ta”; 

- expoziții de desene/creații/colaje – 

”Curcubeul prieteniei”; 

- activitate de grup – ”Dăruim un 

zîmbet” (gazetă de perete); 

- promovarea activitățiilor:  

* ”Singura parte care definește 

cuvîntul ”dizabilitate” sunt ultimele 

9 litere – ”abilitate” (rebus și 

expoziție); 

* ”Sunt un om floare deoarece am 

abilitatea …!”; 

- promovarea seminarului informativ 

”Contextul istoric a sărbătorii 3 

Decembrie – Ziua Internațională a 

persoanelor cu dizabilități”; 

03.12.2022 -

10.12.2022 

 Centrul  

comunitar de 

sănătate mintală, 

CEPPSM 

”Socium” 

Universitatea de 

Stat „Alecu 

Russo”, mun. 

Bălți, 

 

Centrul  comunitar 

de sănătate mintală 

 

CEPPSM ”Socium” 

 

13 Asigurarea accesibilității prioritare la 

servicii și asistență medicală în 

municipiul  a persoanelor în etate: 

- vizite active la domiciliu de către 

medicii de familie și medicii 

specialiști (la indicația medicilor de 

familie); 

- asigurarea efectuării invistegațiilor 

clinice și biochimice și diagnostic 

funcțional la domiciliu a persoanelor 

cu dizabilități țintuiți la pat; 

- consultul persoanelor cu 

dizabilități la domiciliu de către 

medici specialiști, la indicația 

permanent/ la 

necesitate 

IMSP Centrul 

Medicilor de 

Familie 

Municipal Bălți, 

Centrele de 

Sănătate 

 

IMSP Centrul 

Medicilor de 

Familie Municipal 

Bălți, 

Centrele de Sănătate 



medicului de familie; 

- eliberarea certificatelor medicale 

privind starea sănătății în scopul 

determinări necesității acordării 

serviciilor de asistență socială; 

- eliberarea adeverinței 070/e pentru 

primirea biletului de tratament 

privind reabilitarea persoanelor cu 

dizabilități, incluisv copii; 

- selectarea persoanelor pentru 

îngrijiri medico-sociale la  

- domiciliu și îngrijiri paliatve. 

 

14 

Acordarea serviciilor în afara 

rîndului pentru persoanele cu 

dizabilități cu patologii 

stomatologice. În caz de urgență, 

acordarea ajutorului stomatologic 

gratuit, acordarea asistenței 

stomatologice cu deplasare la 

domiciliul persoanelor cu dizabilități 

țintuite la pat. 

permanent/ la 

necesitate 

IMSP Centrul 

Stomatologic 

Municipal Bălți 

 

 

 

IMSP Centrul 

Stomatologic 

Municipal Bălți 

 

 

 

 

 

15 Organizarea și desfășurarea 

Programului de activități în 

Instituțiile de Învățământ 

Preuniversitar și în Instituțiile de 

Educație Timpurie, mun. Bălți: 

- Activități de sensibilizare a 

comunității-Flash-mob-uri. 

- Dezbateri. 

- Expoziții de desene/creații. 

- Pliante informative etc. 

 

 

Organizarea și desfășurarea 

Programului de activități în Serviciul 

Asistenţă Psihopedagogică (SAP) 

prin organizarea atelierelor de creație 

pentru copii cu dizabilități  

28.11.2022– 

05.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2022 -

02.12.2022 

 

 

 

Administrația 

Instituțiilor 

Serviciul 

Asistență 

Psihopedagogică  

Cadre didactice  

de sprijin  

Cadre didactice 

Comisia 

multidisciplinară 

intrașcolară 

 

Serviciul 

Asistență  

Psihopedagogică 

 

 

Instituțiile de 

învățământ 

preuniversitar 

 

Instituțiile de 

educație timpurie 

 

 

 

 

 

 

Pinoteca ”Antioh 

Cantemir” 

Centrul de Cultură și 

Tineret, mun.Bălți 

 

16 Organizarea și desfășurarea 

Programului de acţiunilor culturale: 

- Concert „Daruri pentru copii 

deosebiți” 

 

 

- Concert de caritate dedicat 

Sărbătorilor de iarnă pentru copii și 

tinerii cu dizabilități 

 

 

-ateliere de creație:  

 „Jucării de Crăciun cu suflet”; 

 

 

 

 

 

03.12.2022 

 

 

 

15.12.2022 

13:00 

 

 

 

01.12.2022 

14:00 

 

 

 

Școala de Arte 

„C.Porumbescu”

Filiala 

Asociației 

”Crucea Roșie” 

 

Palatul 

municipal de 

Cultură, AO 

”Dreptul de a fi” 

 

Pinoteca 

”A.Cantemir” 

LT ”L. Blaga” 

LT ”B.P. 

Hașdeu” 

Centrul de 

Plasament Temporar 

al copiilor în situație 

de risc „Drumul spre 

casă”, mun. Bălți 

 

Palatul municipal de 

Cultură 

 

 

 

 

Pinoteca 

”A.Cantemir” 

 

 



 

 

 

”Fulgi de nea în casa ta” 

 

 

 

 

- Vizite și acordarea ajutorului 

material persoanelor cu dizabilităţi 

 

 - Mini - acțiune de binefacere 

„Surprize la usa ta” 

 

 

 

- Masă rotundă dedicată Zilei 

internaționale a persoanelor cu 

dizabilități 

 

 

 

03.12.2022 

14:00 

 

 

 

decembrie 

 

 

03.12.2022 

13:00  

 

 

 

02.12.2022 

14:00 

Gimanziul 

”A.I.Cuza” 

 

Căminul de 

Cultură 

”Meșterul 

popular” 

 

Casa de Cultură 

„Flacăra” 

 

Casa de Cultură 

„Flacăra”, Bălți  

AO ”Fapte 

comune” 

 

Căminul de 

cultură 

”Veteranul”  

 

 

 

Căminul de Cultură 

”Meșterul popular” 

 

 

 

Locul de reședință al 

beneficiarilor 

 

Locul de reședință al 

beneficiarilor 

 

 

 

Căminul de cultură 

”Veteranul” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


