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                                                                                                                             PROIECT 

DECIZIE nr. 4/ 
 

din 5 noiembrie 2020       

 

Cu privire la aprobarea  Strategiei de incluziune socială 

a persoanelor cu dezabilităţi în raionul Teleneşti  pentru  anii   

2020-2025  

În scopul conturării unei platforme de gândire şi acţiune menită să determine 

creşterea calităţii vieţii şi facilitarea participării la viaţa socială a persoanelor cu 

dezabilităţi, precum şi dezvoltarea unei societăţi incluzive, care ar exclude barierele ce 

împiedică sau limitează integrarea şi participarea persoanelor cu dezabilităţi la viaţa 

socială, în condiţii de egalitate şi nediscriminare în raport cu ceilalţi membri ai 

comunităţii, în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 60 din 30.03.2012 

privind incluziunea socială a persoanelor cu dezabilităţi,Hotărîrea Guvernului nr. 357/2018 

cu privire la determiharea dizabilităţii, Hotărîrea Guvernului nr.1512/2008 privind sistemul 

integrat de servicii sociale,având în vedere avizul comisiei consultative pentru probleme de 

economie buget şi finanţe, în temeiul art. 43 al. 1, lit. ”j”, al Legii nr. 436/2006 privind 

administrația publică local, Consiliul raional, 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dezabilităţi în raionul 

Teleneşti  pentru anii 2020-2025 (prin prisma Convenţiei ONU privind drepturile 

persoanelor cu dezabilităţi (conform anexei) 

2. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, va prezenta anual, raport asupra 

modului de implementare a Strategiei. 

3. Executarea prezentei decizii se pune în seama şefului DASPF, dna.Angela Sîrbu. 

4.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama 

vicepreşedinteluiraionului pe probleme sociale. 

5. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se publică 

pe site-ul www.telenesti.md, inclusiv în buletinul informativ „Monitorul de Telenești” şi 

intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

      Preşedintele  şedinţei                

 

Secretarul interimar al Consiliului raional                               Vasilii Bulat 
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ATOFM - Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

CDS – Cadru Didactic de Sprijin 

CMF – Centrul Medicilor de Familie  

CES – Cerinţe Educaţionale Speciale  

CR – Consiliul Raional 

CREPOR – Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare 

CTAS – Casa Teritorială de Asigurări Sociale 

DGÎTS – Direcţia Generală de Învăţământ,Tineret şi Sport 

GL – Grup de Lucru 

LT – Liceul Teoretic  



OMF – Oficiul Medicilor de Familie  

ONG – Organizaţie Nonguvernamentală  

SAPP – Serviciul Asistenţă Psiho - Pedagogică 

SR – Spitalul Raional 

                                                      INTRODUCERE 

 

     Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma Convenţiei ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi în raionul Teleneşti a fost elaborată în cadrul unui proces complex de planificare 

strategică participativă.  

    Necesitatea elaborării strategiilor locale de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma Convenţiei 

ONU survine din angajamentul pe care şi l-a asumat Republica Moldova odată cu ratificarea în anul 2010 a 

Convenţiei ONU. Obligaţiile prevăzute în Convenţie implică elaborarea unor mecanisme de implementare 

(Articolului 4, p.1) pentru a promova şi asigura exercitarea deplină a drepturilor fundamentale ale omului pentru 

toate persoanele cu dizabilităţi.  

    Acţiunile implicite procesului de planificare strategică precum şi conţinutul Strategiilor reflectă în egală măsură 

prevederile Convenţiei ONU cu referire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 

    Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma Convenţiei ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi (denumită în continuare Strategie) este un document strategic ce vizează problematica 

persoanelor cu dizabilităţi în raionul Teleneşti şi include un set de acţiuni pentru perioada 2020-2025 în vederea 

incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi.  

     Persoane cu dizabilităţi sunt persoanele cu deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale de durată, care, 

în interacţiune cu diverse obstacole, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a  persoanelor în societate, în condiţii 

de egalitate cu ceilalţi.  

    Incluziunea socială presupune un set de acţiuni multidimensionale în următoarele domenii: justiţie, protecţie 

socială, ocupare a forţei de muncă, sănătate, educaţie, transporturi, drumuri, construcţii, cultură, informare şi 

comunicare, destinate persoanelor aflate în situaţie de marginalizare socială, pentru crearea şi dezvoltarea 

oportunităţilor de asigurare a unui indice al calităţii vieţii, echivalent comunităţii în care trăiesc.                                                                                                          

   Principiile Strategiei reies din cele prevăzute în Convenţia ONU şi Strategia de incluziune socială a persoanelor 

cu dizabilităţi 2010-2013 elaborată de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la nivel naţional. Astfel 

Strategia se conformează următoarelor principii: 

a. Respectul inerent al demnităţii, autonomiei individuale, inclusiv libertatea de a alege şi independenţa 

persoanelor; 

b. Nondiscriminarea; 

c. Participarea deplină şi eficientă la viaţa socială şi includerea în societate; 

d. Respectul pentru diferenţe şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte integrantă a diversităţii umane 

şi a umanităţii; 

e. Oportunităţi egale; 

f. Egalitatea bărbaţilor şi femeilor; 

g. Respectul faţă de capacităţile care evoluează a copiilor cu dizabilităţi şi respectul faţă de dreptul copiilor cu 

dizabilităţi de a-şi păstra identitatea.  

h. Protecţia împotriva neglijării şi abuzului; 

i. Responsabilizarea comunităţii; 

j. Consultarea persoanelor cu dizabilităţi la reglementarea serviciilor comunitare incluzive; 

k.  Asistarea şi fortificarea mediilor naturale de viaţă ale persoanelor cu dizabilităţi (familia şi comunitatea) şi 

prevenirea plasării lor în instituţii rezidenţiale; 

 

   Viziunea  Strategiei   constă  în  dezvoltarea  unei  societăţi  incluzive,  în  ceea ce  priveşte  

persoanele cu dizabilităţi,  prin  eliminarea pe cît posibil a barierelor  care împiedică sau limitează integrarea şi 

participarea efectivă şi responsabilă a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa socială, în condiţii de respect al drepturilor  

şi libertăţilor cetăţeneşti, în condiţii de egalitate de  şanse  şi  nediscriminare în raport cu ceilalţi membri ai 
comunităţii. 

 



    Obiectivele strategice precum şi activităţile incluse în planul de acţiuni al strategiei garantează adaptarea şi 

acomodarea rezonabilă astfel încât să minimizeze diferenţele care determină statutul persoanelor cu dizabilităţi în 

raionul Teleneşti. De asemenea, s-a ţinut cont de valorizarea rolului social în planificarea acţiunilor orientate spre 

ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi.  

    Strategia are un caracter raional, centrat pe capacităţile şi resursele locale.  

    La elaborarea strategiei  au participat reprezentanţii Grupului  de  Lucru (GL) anterior creat. Grupul este 

reprezentativ şi reflectă domeniile principale de referinţă ce vizează scopul acestei strategii: protecţie socială, 

servicii sociale, educaţie, sănătate, cultură, angajare în câmpul muncii.  

PROCESUL nemijlocit de elaborare a strategiei cuprinde: 

ETAPA I: Colectarea informaţiilor relevante pentru descrierea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi din raion. 

GL a completat un formular cu indicatori cantitativi şi calitativi ce reflectă situaţia persoanelor cu dizabilităţi şi care 

este reflectat în partea I a Strategiei.  

ETAPA II: Şedinţă de planificare strategică (4 zile), organizată în perioada lunilor februarie – iulie 2020, în 

cadrul căruia GL a elaborat proiectul strategiei şi planul de acţiuni. 

ETAPA III: Consultarea publică a proiectului Strategiei. În cadrul acestei etape au fost organizate audieri 

publice, la care au participat alţi cetăţeni, actori cheie din raion, în cadrul căreia proiectul Strategiei a fort prezentat, 

analizat, îmbunătăţit şi propus spre aprobare Consiliului Raional.   

ETAPA IV: Monitorizarea implementării Strategiei va fi efectuată de către membrii Grupul de Lucru pentru 

realizarea Strategiei raionale de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma Convenţiei ONU, privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 

 

GRUPUL DE LUCRU 

care a participat la elaborarea Strategiei în cadrul seminarului de planificare strategică: 

 

1.Angela Sîrbu – şef  DASPF Teleneşti; 

2. Olga Botezat – specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu dizabilităţi, DASPF Teleneşti; 

3. Mariana Cernalev – manager serviciul „Respiro”; 

4. Angela Prisăcaru – manager sirviciul „Asistenţa Socială Comunitară” 

5. Ludmila Corman – manager serviciul „Casa Comunitară”; 

6. Elena Cebotaru - manager serviciul „Asistenţă Personală”; 

7. Svetlana Moraru - manager serviciul „Îngrijire Socială la Domiciliu”; 
8. Ilie Zară – asistent social serviciul „Echipa Mobilă”. 

9. Lidia Popescu – manager „Centrul de plasament temporar și azilul pentru persoane în etate și cu dizabilități”. 

PARTEA I: DESCRIEREA CONTEXTULUI 

 

1.1 SITUAŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI DIN RAIONUL TELENEŞTI 

DATE GENERALE:  

Raionul Telenești 

Raionul Telenești este o unitate administrativ-teritorială din regiunea de dezvoltare Centru a Republicii 

Moldova. Alcătuit din 54 de localități cu o populație totală de 65,1 mii locuitori, raionul este administrat de către 

Consiliul raional, constituit din 33 de consilieri, și președintele raionului, Reședința raionului este orașul Telenești,  

Raionul Telenești, una din cele 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II ale Republicii Moldova, 
este situat în zona centrală a țării, învecinat cu alte șapte raioane. În componența sa intră 31 de primării, care 

reprezintă 54 de localități cu o populație de 65 101 locuitori. Structura unității administrativ-teritoriale este 

preponderent rurală: doar 13% din populație locuiește în singurul centru urban din raion, care este și reședința 

acestuia, orașul Telenești. Potrivit datelor ultimului recensământ, în structura etnică a populației raionului sunt 

moldoveni/ români (98,4%), succedați de ucraineni, ruși și alte etnii. 

 

Din numărul total al populaţiei 7,90 % sau 4974 sunt persoane cu dizabilităţi. Este evident că numărul 

persoanelor cu dizabilităţi este în creştere fiind determinat de mai mulţi factori: depistarea dizabilităţii la noi născuţi, 

dobîndirea dizabilităţii pe parcursul vieţii, precum şi identificarea sau evidenţa întîrziată a stării de dizabilitate la 

unele persoane de către asistenţii sociali comunitari şi medicii de familie.  

http://alegeri.md/w/Raioanele_Republicii_Moldova
http://alegeri.md/w/Raionul_Telene%C8%99ti#Lista_localit.C4.83.C8.9Bilor_din_raionul_Telene.C8.99ti
http://alegeri.md/w/Raionul_Telene%C8%99ti#Administra.C8.9Bia_raionului
http://alegeri.md/w/Raionul_Telene%C8%99ti#Ora.C8.99ul_Telene.C8.99ti
http://alegeri.md/w/Raioanele_Republicii_Moldova
http://alegeri.md/w/Raionul_Telene%C8%99ti#Consilii_locale_.C8.99i_primari
http://alegeri.md/w/Raionul_Telene%C8%99ti#Lista_localit.C4.83.C8.9Bilor_din_raionul_Telene.C8.99ti
http://alegeri.md/w/Raionul_Telene%C8%99ti#Ora.C8.99ul_Telene.C8.99ti


 

Tabel 1: Indicatori generali privind numărul persoanelor cu dizabilităţi în raionul Teleneşti 

 

 

PROTECŢIA SOCIALĂ a persoanelor cu dizabilităţi: 

 

    Anual, în raionul Teleneşti creşte numărul persoanelor cu dizabilităţi beneficiare de servicii şi prestaţii. Acest fapt 

este determinat şi de eforturile APL şi ale Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei de a informa şi facilita 

exercitarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi la suport financiar din partea statului. Totodată, îmbătrânirea şi 

înrăutăţirea stării de sănătate a populaţiei determină creşterea numărului solicitanţilor şi beneficiarilor de servicii şi 

prestaţii sociale 

    Activitatea Direcţiei este axată pe realizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a DASPF aprobat prin 

decizia CR Teleneşti Nr. 2/5 din 25.02.2010.Activităţile prioritare ale asistenţei sociale constau în: 

 promovarea integrării sociale a persoanelor, care prin eforturi şi resurse proprii nu sunt în stare să-şi 

îmbunătăţească situaţia; 

 intervenţia prin diverse servicii, fie prin acordarea diferitor beneficii băneşti sau servicii sociale specifice, 

în funcţie de problemă şi necesităţi. 

 

Servicii de asistenţă socială 

Centrul de plasament temporar și azilul pentru personae în etate și cu dizabilități constituie o parte 

componentă a sistemului de asistenţă socială. Prin esenţă ele continuă a fi una dintre cele mai solicitate și costisitoare 

forme de îngrijire, prin care se acordă asistență persoanelor în etate și persoanelor cu dizabilităţi care, din cauza 

anumitor circumstanţe, sînt limitate în posibilităţile de participare la viaţa socială în aceeași măsură cu alte persoane. 

DASPF Telenești este coordonator şi asigură buna funcţionare a 2 instituţii sociale pentru persoane în etate și cu 

dizabilități: centrul de plasament temporar și azilul pentru personae în etate și cu dizabilități, amplasate în r-n 

Telenești, s. Sărătenii Vechi.  

Instituțiile date subordonate DASPF sînt instituții prestatoare de servicii sociale și oferă beneficiarilor săi, în 

conformitate cu necesităţile speciale şi particularităţile de dezvoltare individuală, protecţie socială prin prestarea de 

servicii socio-medicale, plasament temporar sau de lungă durată, îngrijire, alimentaţie, asigurare cu îmbrăcăminte şi 

încălţăminte, terapie ocupaţională, kinetoterapie, asistenţă medicală etc. Capacitatea instituțiilor subordonate constituie 

30 paturi, la centrul de plasament temporar și 15 paturi la azilul pentru personae în etate și cu dizabilități.  

Serviciul social „Echipă mobilă” este un serviciu specializat, instituit prin decizia 3/11 din 05.05.2011 

Consiliul Raional Teleneşti şi prestat de către DASPF Teleneşti. 

Serviciul activează în baza  Regulamentului de activitate şi funcţionare din 05.05.2011. Scopul serviciului 

este prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi şi incluziunea socială a acestora prin prestarea 

serviciilor de asistenţă socială, medicale, psihologice, logopedice la domiciliul beneficiarilor,care nu au acces la 

servicii specializate.  

Beneficiarii direcţi ai Serviciului – copii cu dizabilități mintale și a aparatului locomotor. 

Serviciul social „Asistenţa Personală” este un serviciu specializat, instituit prin decizia 2/15 din 

06.06.2013 Consiliul Raional Teleneşti şi prestat de către DASPF Teleneşti. 
Serviciul activează în baza  Regulamentului de activitate şi funcţionare din 01.01.2014. Scopul serviciului 

este de a oferi asistenţă si îngrijirea  copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, in vederea favorizării independenţei şi 

integrării lor in societate in domeniile: protecţie socială, munca, asistenţă medicala, instructiv-educativ, 

informaţional, acces la infrastructură etc. 

Serviciul social „Respiro” este un serviciu specializat, instituit prin decizia nr. 2/14 din 06.06.2013 

Consiliul Raional Teleneşti şi prestat de către DASPF Teleneşti. 

Serviciul activează în baza  Regulamentului de activitate şi funcţionare din 06.06.2013. Scopul serviciului 

este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor săi prin servicii de recuperare, reabilitarea psihosocială şi 

Categorii de persoane cu dizabilitгţi: Numг Copii Adulţi Locuiesc in 

mediul rural 

Total conform datelor recente 01.01.2020 4974 

 

376 

 

4598 4294 



(re)integrarea acestuia în familie şi societate şi implicarea familiei în îngrijirea acestuia, în vederea creşterii gradului 

acestora de independenţă personală, pînă la atingerea autonomiei maxim posibile. 

 Plasament de tip familial specializat pentru adulţi cu dezabilităţi mintale 

 În baza deciziei Consiliului Raional Teleneşti, în raion a fost creat serviciul „Plasament de tip familial 

specializat pentru adulţi cu dizabilităţi mintale” în două familii din s. Tîrşiţei. De acest serviciu beneficiază doi 

adulţi cu dizabilități mintale care au fost dezinstituţionalizaţi din internatul de la Orhei. Ambii beneficiari se simt 

bine în plasament, fiind monitorizați permanent de către reprezentanții DASPF Telenești. 

Serviciul social „Casa comunitară” este un serviciu specializat, instituit prin decizia nr. 1/19 din 
14.04.2013 Consiliul Raional Teleneşti şi prestat de către DASPF Teleneşti. Serviciul activează în baza 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului aprobat prin Decizia nr. 1/19 din 14.03.2013. 

Serviciul Casa comunitară este un serviciu social destinat persoanelor cu dizabilităţi mintale severe, a căror 

nevoie de îngrijire este una continuă, permanentă şi specializată. Casa comunitară este un serviciu social care 

permite persoanelor cu dizabilităţi mintale să locuiască în comunitate, într-o casă obişnuită unde li se acordă servicii 

de îngrijire specializate. Serviciile acordate în Casa comunitară sunt prestate în funcţie de nevoile individuale ale 

persoanelor cu dizabilităţi plasate în serviciul respectiv şi se focusează, în mare parte pe acordarea îngrijirii 

calitative şi învăţarea abilităţilor elementare pentru viaţă precum abilitatea de a ţine lingura în mână, abilitatea de a 
coordona mişcările în spaţiu, abilitatea de a se îngriji de igiena proprie, etc. Serviciul ,,Casa Comunitară” activeavă 

din 2014, în s. Ciulucani r-n Telenești. De serviciul dat beneficiază 6 băeți cu dizabilități; dintre care 5 au fost 

dezinstituționalizați din internatul de la Orhei și 1 băiat orfan din s. Bănești. În anul 2015 acest serviciu a fost 

acreditat de către Consiliul Național de Acreditare. 

Serviciul de îngrijire socială ladomiciliu a persoanelor singuratice  

  O componentă  a activităţii Direcţiei o constituie acordarea îngrijirii sociale la domiciliu a bătrînilor singuratici şi 

cetăţenilor inapţi de muncă. Îngrijirea socială la domiciliu reprezintă  o  gamă de servicii şi facilităţi, acordate 

persoanelor solitare pentru ca aceştea să aibă un trai decent şi cît posibil independent în propriile case. 

   Serviciul social de îngrijire la domiciliu aprobat în baza Hotărîrii de Guvern nr. 1034 din 31 decembrie 2014 cu 

privire la aprobarea Regulamentului – cadru și a standartelor minime de calitate. Serviciul  de îngrijiri sociale la 

domiciliu întruneşte în raion una secţie, în cadrul cărora sunt angajaţi 1 şef serviciu şi 46 lucrători sociali, 42 
angajaţi activează în mediul rural şi 4 angajaţi activează în mediul urban care îngrijesc de 336 persoane singuratice 

cu nevoi speciale, dintre care 63 persoane sunt cu dizabilități. Persoanele ce au nevoie de îngrijire la domiciliu este 

în scădere.  

 Cantine de ajutor social. 

Conform Regulamentului tip de funcţionarea cantinelor de ajutor social aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

R.M.nr.1246 din 16.10.2003. Au beneficiat de prînzuri calde gratuite persoane defavorizate prin rotaţie din s. 

Mîndreşti - cantina socială ”Concordia”, şi Cantina socială - Centrul comunitar multifuncțional din s.Verejeni. 

Asistenţă socială comunitară 

Pentru asigurarea cu succes a politicilor de protecţie socială şi fortificarea capacităţilor funcţionale a 

structurilor de asistenţă socială, prin Hotărîrea de Guvern a Republicii Moldova nr. 1255 din 11.11.2008, în 

subordinea structurilor teritoriale de asistenţă socială a fost instituit serviciul asistenţă socială comunitară. În prezent 

în raion activează 1 unitate, şef SASC şi 37 unităţi de asistenţi sociali comunitari.  

Concluzionăm că asistentul social, în procesul lucrului cu persoanele cu dizabilităţi, trebuie să fie informat cu 

gama de problemecu care acesta se confruntă. În dependenţă de aceste probleme, asistentul social poate elabora 

planul de intervenţie.  

La capitolul Prestații Sociale DASPF Telenești îndeplinește măsuri concrete pentru stabilirea și plata prestațiilor: 

compensații pentru servicii de transport, ajutor social, ajutor pentru perioada rece a anului, suport monetar. 

Compensația pentru serviciile de transport 

 În baza Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi achitare a compensației pentru serviciile de 

transport pentru persoanele cu dizabilităţi au fost perfectate actele. De această compensaţie în r-l Telenești au 

beneficiat 3945  persoane( la personaele cu dizabilități severe plata a constituit  -552 lei anual, cu dizabilităţi 

accentuate - 276 lei anual),  suplimentar la mărimile compensaţiei stabilite, persoanele cu dizabilităţi locomotorii 

(inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani) beneficiază, trimestrial, de un supliment în 
mărime de 200 de lei.    



Compensația pentru serviciile de transport  

 

Ajutorul social  

O pondere importantă în sistemul de asistenţă socială îl are serviciul de ajutor social care, prin intermediul 

lui  sunt  distribuite  surse financiare persoanelor socialmente vulnerabile.      

Pachetul minim de servicii sociale 

  În temeiul HG nr.800 din 01.08.2018 din anul 2018 pachetul minim de servicii sociale include: 

- Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/ persoanelor defavorizate; 

- Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii; 

- Serviciul social Asistenţă personală. 

Toate serviciile activează în baza Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului material 

aprobat în baza Hotărîrii Guvernului sus numite. 

 Suport monetar – sumă bănească nerambursabilă și neimpozabilă care se acordă familiei/persoanei aflate 

în situație de dificultate printr-o plată unică și/sau lunară pentru o perioadă determinată, dar nu mai mare de 6 luni 

pentru facilitarea realizării acțiunilor stabilite în planul individualizat de asistență, confirmată prin rezultatele 

evaluării necesităților.  

SĂNĂTATEA ŞI REABILITARE BALNEOSANATORIALĂ 

 

    Recuperarea sănătăţii persoanelor în vîrstă şi cu dizabilităţi este una din priorităţile politicii  
sociale a Ministerului, Sănătăţii, Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. În subordinea acestuia se află două centre 

baleneo-sanatoriale de recuperare a sănătăţii: Centrul Republican de Reabilitare a Invalizilor şi Pensionarilor 

„Victoria” din oraşul Sergheevca, regiunea Odessa, Ucraina; Centrul Republican de Reabilitare a Invalizilor şi 

Pensionarilor „Speranţa”din oraşul Vadul lui Vodă.  

 

 Serviciul social  ”Reabilitare sanatorială”, Hotărârea  Guvernului nr. 372  din  06.05.2010. 

 

Obiectivele stabilite pentru anul 2019: 

 Eliberarea biletelor solicitanților aflați la evidență, conform ordinii de înscriere în Registrul de evidență a 

solicitanților de bilete, o dată la 3 ani din data depunerii cererii cu actele constatatoare. 

      Specialistul  responsabil a  dus  lucru  de  informare  a  populației  cu  privire  la  modificările  și  completările  

Regulamentului,  de  evidență  a  biletelor de reabilitare/recuperare prin : 

- informarea solicitanţilor; 

- ședințe de informare   cu  asistenții  sociali  comunitari, lucrătorii sociali, asistenţii personali. 

 

Asigurarea cu MIJLOACE AJUTĂTOARE TEHNICE 

 

Serviciul  protezare şi ortopedie 

„Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” oferă beneficiarilor articole ortopedice şi 

mijloace de locomoţie nemecanizată, precum şi servicii de reabilitare a invalizilor, veteranilor de război, persoanelor 

cu maladii şi afecţiuni ale aparatului locomotor. 

 
Nr. 
d/o 

 
Raionul  / 

 
                   Nr. beneficiarilor 

 Cheltuielile 
effectuate p-u plata 
compensației anul 
2019 (mii,lei) 

Cheltuielile planificate 
p-u an.2020 

  Pers.cu 
dizabil.sever
e 

Pers. cu 
dizabil. 
accentuate 

Copii cu 
dizabil. 

 
TOTAL 

  

1. Raionul 
Teleneşti 

 
662 

 
2907 

 
376 

 
3945 

 
1611,2 

 
1 676,5 



În scopul facilitării accesibilităţii la servicii și prestații sociale a persoanelor cu disabilităţi ale aparatului locomotor, 

contribue și alți angajaţi ai Direcţiei asistenţă socială. Pe parcursul activității sale, aceștia  au creat baza de date în 

fiecare primărie, au asigurat evidenţa şi asigurarea persoanelor în vârstă şi cu dizabilităţi ale aparatului locomotor.  

 

EDUCAŢIA copiilor cu dizabilităţi: 

         Din totalul   de 8865 elevi din raionul Teleneşti încadraţi în procesul de învăţămînt, 236sînt copii cu 

dizabilităţi. Dezvoltarea educaţiei incluzive constituie unul din obiectivele importante al politicii şi strategiilor 

educaţionale naţionale. Odată cu implementarea conceptului de educaţie incluzivă în instituţiile de învăţămînt din 
raion, procesul de studii este centrat pe capacităţile individuale ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şi 

va fi optimizat prin adaptarea infrastructurii instituţiilor de învăţămînt şi angajarea personalului suplimentar 

corespunzător (psihologi, logopezi, asistenţi personali). 

     Noile tendinţe în dezvoltarea şi modernizarea educaţiei impune necesitatea elaborării materialelor de suport 

pentru asigurarea metodologică a procesului de incluziune şcolară a copiilor cu CES, încadraţi în învăţămîntul 

general, în medii de învăţare comune, alături de semenii lor.  

      Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică se implică activ în crearea condiţiilor adecvate pentru copiii cu CES şi 

monitorizează procesul de incluziune şcolară.                     

Serviciul   îşi organizează activitatea şi funcţionează în baza principiilor : 

a) respectării interesului superior al copilului; 

b) asigurării drepturilor egale în domeniul educaţiei şi egalităţii şanselor; 

c) nondiscriminării, toleranţei şi valorificării tuturor diferenţelor; 

d) intervenţiei timpurii; 

e) individualizării procesului educaţional şi asigurării dezvoltării potenţialului fiecărui copil; 

f) flexibilităţii în activitatea didactică; 

g) confidenţialităţii; 

h) abordării intersectoriale şi multidisciplinare; 

i) cooperării şi parteneriatului social.  

 

Obiectivele Serviciului sînt: 

 evaluarea complexă a dezvoltării copiilor şi identificarea timpurie a necesităţilor specifice ale 

acestora; 

 stabilirea cerinţelor educaţionale speciale şi elaborarea recomandărilor privind măsurile de intervenţie 

şi serviciile de suport  pentru incluziunea educaţională; 

 acordarea asistenţei psihopedagogice copilului şi familiei acestuia; 

 oferirea asistenţei metodologice cadrelor didactice, cadrelor didactice de sprijin, psihologilor, altor 

specialişti în lucrul cu copiii cu  cerinţe educaţionale speciale sau copiii aflaţi în situaţie de risc din 

sistemul de învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general şi administraţiei publice locale. 

 

Numărul copiilor 

cu cerinţe 

educaţionale 

speciale încadraţi  

în instituţiile de 

învăţămînt  

Nr. de 

copii 

cu CES  

Din 

mediul 

rural  

Din 

mediul 

urban  

Cu 

deficienţe 

de auz 

Cu 

deficienţe 

de văz 

Cu deficienţe 

locomotorii  

Cu deficienţe 

mintale , 

intelectuale  



Primar 0 0 0 0 0 0 0 

Gimnazial 236 16 220      8 2 12 214 

Total 236 16 220      8     2 12 214 

 

 

ÎNCADRAREA ÎN CÂMPUL MUNCII a persoanelor cu dizabilităţi 

 

     Potrivit  evidenţei Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din raionul Teleneşti. Membrii GL însă 

au invocat în cadrul seminarului de planificare strategică existenţa unui număr mai mare de persoane cu dizabilităţi 

angajate în câmpul muncii. Dar este dificil de estimat cifra reală. 

 

ACCESUL persoanelor cu dizabilităţi ÎN INSTITUŢII ŞI SPAŢII PUBLICE  

 

      În vederea realizării prevederilor Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin 

Legea nr. 166 din 09.07.2010, inspectoratul de stat în construcţii nu eliberează concluzii pozitive la darea în 

exploatarea a obiectelor de menire social-culturală, dacă la intrarea în edificiul construit sau renovat nu este asigurat 

accesul liber pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii. Pornind de la multiplele obstacole legate de 

accesibilitatea în locurile publice, autorităţile locale  au  fost  informate cu  privire  la  adaptarea instituţiilor şi 

spaţiilor publice la necesităţile persoanelor cu deficiente fizice.  Având în vedere că „clădire adaptată” nu înseamnă 

doar rampă de acces ce corespunde standardelor, dar şi uşi largi, interior spaţios, WC adaptat, etc. 

– în raionul Teleneşti  nici o instituţie publică nu se conformează acestor parametri. De asemenea, în raionul 

Teleneşti nu este înregistrat nici un mijloc de transport, care ar deservi şi persoanele cu dizabilităţi. 
 

ACŢIUNI, PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN ULTIMII 5 ANI  

     În ultimii 5 ani prin Decizia Consiliului Raional au fost create multiple servicii pentru persoanele cu dizabilităţi 

care conturează raionul Teleneşti ca regiune model: Serviciul Social „Asistenţă personală”, Serviciul de APP 

(inclusiv plasamentul de răgaz pentru copii cu dizabilităţi),  Serviciul ”Respiro” (în cadrul Centrului „Filantropie” s. 

Verejeni.).    Serviciul ”Casa comunitară” din s. Ciulucani prestează servicii de îngrijire pentru 6 persoane cu 

dizabilităţi.”Echipa mobilă” este un serviciu social de suport pentru copii cu dizabilităţi şi familiile acestora, care 
beneficiază de servicii sociale, medicale şi psihologice la domiciliu cu scop de a preveni instituţionalizarea şi de a 

facilita integrarea lor socială. 

Majoritatea  acţiunilor implementate au fost promovate şi susţinute în mare parte de KHSIMA, care este partenerul 

strategic pentru  DASPF Teleneşti. 

 

 

 

 

 

1.2 ANALIZA SWOT: Puncte Tari, Punctelor Slabe, Oportunităţi şi Pericole 

 

      Analiza SWOT reflectă caracteristicile mediului intern (Puncte Tari şi Puncte Slabe) şi ale mediului extern 
(Oportunităţi şi Pericole) care avantajează sau stagnează procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi 

din raionul Teleneşti.  

 

       Mediul intern reprezintă limitele geografice, administrative, instituţiile, factorii de decizie şi actorii comunitari 

din raionul Teleneşti.  

 

      Iar mediul extern reprezintă factorii de decizie şi influenţă din afara raionului Teleneşti care pot fi de natură 

socială, economică sau politică şi care fie susţin procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi sau 

împiedică şi implică anumite riscuri ce nu pot fi influenţate  singular de factorii interni, dar care trebuie luate în 

consideraţie pentru a preveni impactul lor la nivel local.  

 

Analiza Mediului Intern 

 

Puncte Tari: 

 Amplasarea geografică favorabilă a raionului Teleneşti; 



 Spectru larg de servicii sociale (specifice, centrate pe nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilităţi) 

deja create şi dezvoltate; 

 Modele pozitive de incluziune şcolară; 

 Raion pilot în aplicarea legislaţiei din domeniul incluziunii şi în special în procesul de dezinstituţionalizare 

(educaţia incluzivă, educaţie pentru toţi, etc.);  

 Parteneriate dezvoltate între diferiţi actori (Direcţiile Consiliului Raional, ONG-uri, organizaţii donatoare, „ 

Poşta Moldovei”); 

 Resurse umane calificate în domeniul protecţiei sociale; 

 Surse locale de informare în masa (pagini web, ziare); 

 Mediatizarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi - un număr mare de beneficiari îşi cunosc drepturile şi 

beneficiază de servicii sociale; 

 Aplicarea tehnologiilor  informaţionale de către instituţiile publice, ONG-urilor, beneficiarilor;  

 

Puncte Slabe: 

 Resurse umane calificate insuficiente şi fluctuaţia cadrelor din domeniul asistenţei sociale; 

 Insuficienţa resurselor financiare pentru activităţi de incluziune; 

 Lipsa de informare despre  drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi privind situaţia,  necesităţile  

persoanelor cu dizabilităţi; 

 Indiferenţa cetăţenilor, prezenţa stereotipurilor privind poziţia socială a persoanelor cu dizabilităţi;  

 Izolarea persoanelor cu dizabilităţi prin instituţionalizare; 

 Nivel scăzut de participare a actorilor sociali la procesul de incluziune (APL, instituţii publice şi nemijlocit  

persoanele cu dizabilităţi); 

 Numărul voluntarilor şi acţiunile de voluntariat sunt insuficiente şi slab-promovate; 

 Nu este asigurată accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi la servicii şi locuri publice;  

 Acces limitat la studii şi angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi; 

 

Analiza Mediului Extern 

 

Oportunităţi: 

 Convenţia ONU ratificată; 

 Cadrul legal favorabil(legea nr.  65); 

 Parteneriate durabile cu organizaţiile donatoare de nivel naţional şi internaţional (FISM; Every Child; 

KEISTONE; 

 Resurse umane instruite în domeniul asistenţei sociale în cadrul facultăţilor de profil; 

 Conlucrare cu instituţiile guvernamentale care elaborează politici şi facilita incluziunea peroanelor cu 

dizabilităţi (Ministerul Sănătăţii, Muncii, Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei). 

  

Pericole, riscuri: 

 

 Nerespectarea legislaţiei din domeniul protecţiei sociale; 

 Mentalitatea învechită şi limitată cu referire la statutul persoanelor cu dizabilităţi; 

 Abordarea sceptica a Strategiei din partea unor actori decizionali; 

 Posibile bariere în implementarea Strategiei reieşind din capacităţile de ordin administrativ şi financiar  la 

nivel de politici naţionale; 

 Implementarea desincronizată a acţiunilor de incluziune socială de nivel local şi naţional; 

 Insuficienţa resurselor financiare ca efect al crizei politice şi economice din ţară; 

 Mediatizarea insuficientă şi inadecvată a situaţiei, necesităţilor şi statutului persoanelor cu dizabilităţi (prin 

intermediul surselor mass-media naţionale);  

  Interpretarea persoanelor cu dizabilităţi ca obiect al carităţii. 

 

 

Partea II:  Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma Convenţiei ONU privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi în raionul Teleneşti 

 



       Strategia a fost elaborată în cadrul şedinţelor de planificare strategică organizată în perioada februarie - iulie 

2020 la care au participat reprezentanţii Grupului de Lucru.  

 

     Scopul şedinţei de planificare strategică a fost elaborarea proiectului strategiei de incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilităţi prin prisma Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi pentru perioada 

2020 - 2025. 

Obiectivele şedinţeii de planificare strategică: 

 De a forma abilităţi participanţilor în metodele de planificare strategică. 

 De a analiza situaţia persoanelor cu dizabilităţi din raion. 

 De a evalua resursele umane si financiare necesare şi disponibile pentru îmbunătăţirea situaţiei persoanelor cu 

dizabilităţi din raion.  

 De a defini viziunile, obstacolele şi obiectivele strategice în vederea elaborării unui plan concret de acţiuni 

pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.  

 

      Planificarea strategică este o metodă complexă, care are la bază metoda fundamentală de seminar şi include 

un ciclu de sesiuni: Viziuni, Contradicţii, Obiective Strategice şi Implementare.  

Întrebarea centrală a seminarului care a ghidat participanţii în generarea ideilor a fost:  

„Cum vom contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi în următorii 5-6 ani în raionul 

Teleneşti?” 

 

Schema seminarului de planificare strategică: 

 

 

 

VIZIUNICe vedem realizat 

pentru incluziunea  persoanele cu 

dizabilităţi din raionul Telenești  

peste cinci ani? 
 

OBSTACOLE           
Ce  împiedică incluziunea socială 

a persoanelor cu dizabilităţi în 

raionul Telenești  în următorii 5 

ani? 

IMPLEMENTARECe 

acţiuni concrete sunt necesare în 

raionul Telenești  pentru a 

asigura incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi? 

OBIECTIVE  

STRATEGICE  
Ce trebuie să facem pentru a 

asigura incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi în 

următorii 5 ani în raionul 

Telenești? 



2.1 VIZIUNI: Ce vedem realizat pentru incluziunea  persoanele cu dizabilităţi din raionul Teleneşti peste cinci ani? 

 

1. Infrastructură social-economică 

adaptată şi dezvoltată 

2. Servicii sociale dezvoltate şi extinse 3. Drepturile şi libertăţile persoanelor cu dizabilităţi sunt asigurate şi 

promovate 

 

 Reparate şi adaptate trotuarele pentru 

mobilitatea persoanelor în scaun cu 

rotile 

 Sunt create căi de acces pentru 

persoanele cu dizabilităţi în locuri 

publice precum şi instituţiile publice şi 

private 

 Mijloacele de transport public adaptate 

necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi 

 Sunt create facilităţi pentru importarea 

mijloacelor tehnice ajutătoare pentru 

persoanele cu dizabilităţi 

 

 

 Servicii sociale noi create şi extinse    

 Serviciul APP Răgaz dezvoltat 

 Servicii sociale calitative, adaptate pentru 

persoanele cu dizabilităţi 

 Modele pozitive de servicii multiplicate şi 

replicate 

 Serviciile sociale sunt specifice contextului 

local 

 Valorile familiale sunt promovate 

 În toate instituţiile sociale activează un 

psiholog 

 Abandonul şi instituţionalizarea copiilor sunt 

prevenite prin activităţi de instruire şi 

informare  

 Asistenţă medicală individualizată este 

asigurată 

 Sunt  create şi oferite oportunităţi de odihnă şi 

reabilitare pentru persoanele cu dizabilităţi 

(foi de odihnă, tratament balneo-sanatorial) 

 

 Persoanele cu dizabilităţi se auto-reprezintă (îşi revendică drepturile) 

  Sunt oferite şanse egale de afirmare pentru persoanele cu dizabilităţi 

 Persoanele cu dizabilităţi şi familia acestora sunt informate despre drepturi 

şi obligaţii  

  Este redusă discriminarea şi stigmatizarea persoanelor cu dizabilităţi 

 Persoanele cu dizabilităţi sunt implicate activ în procese decizionale 

 Sunt organizate mese rotunde, evenimente publice cu referire la 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 

 Oportunităţile de participare la viaţa social-economică sunt mediatizate 

prin intermediul mass-media locală şi naţională (pagini web, ziare, posturi 

radio şi TV) 

 Persoanele cu Cerinţe Educaţionale Speciale sunt încadrate în instituţii de 

învăţământ obişnuite (şcoli, licee, şcoli profesionale, instituţii de 

învăţământ superior) 

  Procesul educaţional este incluziv, centrat pe capacităţile individuale şi 

accesibil pentru toţi 

 Istoriile de succes ale persoanelor cu dizabilităţi sunt mediatizate 

 

4. Resurse umane şi financiare 

asigurate  

5. Persoanele cu dizabilităţi sunt abilitate 

economic 

6. Este asigurată angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu 

dizabilităţi 

 

 Resurse financiare suficiente 

pentru asigurarea incluziunii 

sociale a persoanelor cu dizabilităţi 

 Personalul de profil  (social, 

medical, educaţional) este calificat 

şi remunerat adecvat 

 Economia locală este dezvoltată 

 

 Activităţi de antreprenoriat social realizate în 

cadrul structurilor publice şi 

neguvernamentale 

 Locuri de muncă  adaptate pentru angajarea 

persoanelor cu dizabilităţi 

 Agenţii economici sunt încurajaţi şi motivaţi 

să angajeze persoane cu dizabilităţi 

 

 Agenţii economici sunt motivaţi să angajeze persoane cu dizabilităţi 

 Este creat serviciul de orientare profesională 

 Persoanele cu dizabilităţi nu confruntă bariere de angajare în câmpul 

muncii 

 Instituţiile publice şi private încurajează şi oferă oportunităţi de 

angajare persoanelor cu dizabilităţi  

 Locul de muncă este adaptat necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi 

7. Capacităţile şi persoanelor cu 

dizabilităţi sunt valorificate 

8. Situaţia persoanelor cu dizabilităţi este 

monitorizată şi evaluată 

9. Prestaţiile sociale sunt calculate reieşind din necesităţile specifice şi 

capacităţile persoanelor cu dizabilităţi  

 

 



2.2 OBSTACOLE:Ce  împiedică incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi în raionul Teleneşti în următorii 5 ani? 
 

 

1. Discriminarea persoanelor cu dizabilităţi în comunitate 

 

2. Acces limitat la educaţie şi 

angajare în câmpul muncii  

3. Mobilizarea insuficientă a comunităţii în 

incluziunea socială persoanelor cu dizabilităţi 

 Existenţa stereotipurilor la persoanele cu dizabilităţi privind statutul şi drepturile lor 

 Context social-istoric determinant al mentalităţii limitate şi atitudinii discriminatorii 

 Accent pe dizabilitate şi nu pe abilitate în procesul incluziunii persoanelor cu dizabilităţi 

 Intoleranţa unor membri a societăţii civile 

 Indiferenţa şi concepţia distorsionată a membrilor familiei  

 Persoanele cu dizabilităţi complexate şi izolate 

 Protecţia redusă a persoanelor cu dizabilităţi împotriva violenţei şi exploatării 

 Promovarea instituţionalizării în detrimentul asigurării dreptului la casă şi familie 

 Mobilitate redusă la nivel internaţional 

 Femeile cu dizabilităţi discriminate 

 Drepturile persoanelor cu dizabilităţi nu sunt tratate în mod egal 

 Protecţia integrităţii persoanelor cu dizabilităţi neasigurată(art.17 din Convenţia ONU, 

Protecţia datelor cu caracter personal) 

 Persoanele cu dizabilităţi nu sunt implicate în acţiuni comunitare şi decizionale 

 Instituţiile publice şi 

private   neadaptate la 

capacităţile persoanelor cu 

dizabilităţi 

 Mecanisme nedezvoltate de 

motivare pentru angajarea 

persoanelor cu dizabilităţi 

 Orientare profesională 

insuficientă pentru 

persoanele cu dizabilităţi 

 Insuficienţa programelor 

adaptate de instruire pentru 

persoanele cu dizabilităţi 

 Implicarea insuficientă a persoanelor cu 

dizabilităţi în protecţia persoanelor cu 

dizabilităţi 

 Mediatizare inadecvată şi reflectarea 

insuficientă a situaţiei persoanelor cu 

dizabilităţi 

 Implicare insuficientă a APL în rezolvarea 

problemelor persoanelor cu dizabilităţi 

 Voluntariatul este insuficient dezvoltat  

 

4. Infrastructura social-economică slab dezvoltată 5. Insuficienţa serviciilor 

adaptate şi accesibile 

6. Resurse umane insuficient motivate şi cu experienţă  

 

 Insuficienţa serviciilor adaptate şi accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi 

 Servicii speciale non-funcţionale şi contradictorii prevederilor Convenţiei ONU 

 Insuficienţa spaţiilor de odihnă şi reabilitare adaptate 

 Insuficienţa serviciilor medicale specializate 

 Acces limitat la servicii juridice a persoanelor cu dizabilităţi 

 Lipsa la nivel local a comisiilor pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi(art.34 din 

Convenţia ONU) 

 

 Insuficienţa mijloacelor 

speciale pentru persoanele cu 

dizabilităţi 

 Infrastructura  slab dezvoltă 

şi neadaptată (drumuri, 

edificii, transport, servicii 

publice) 

 Pregătirea şi experienţa insuficientă a resurselor 

umane de profil şi insuficienţa specialiştilor 

calificaţi Salariile mici ale angajaţilor din domeniul 

social şi calificative discriminatorii 

 Fluctuaţia cadrelor din domeniul protecţiei sociale 

şi învăţământ 

 Cooperarea internaţională insuficientă pentru 

schimb de experienţa în domeniul incluziunii 

sociale 

7. Mecanisme de consultare şi informare insuficiente 8. Resurse financiare insuficiente 

 

 Planuri de acţiuni superficiale şi necoordonate intersectorial 

 Parteneriate intersectoriale slab dezvoltate 

 Abordarea insuficientă a persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva gender 

 Mecanisme insuficiente de implementare a prevederilor legale, politicilor sociale la nivel 

local 

 Neajustarea cadrului legal în ansamblu la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi 

 Baza de date segmentată şi incompletăîn domeniul social 

 Monitorizarea insuficientă a implementării prevederilor Convenţiei ONU 

 



 



 

2.3 OBIECTIVE STRATEGICE Ce trebuie să facem pentru a asigura incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi în următorii 5 ani în raionul Teleneşti? 

 

 

Obiectiv strategic I: Asigurarea dreptului la viaţă independentă şi trai în 

comunitate 

 

 

Obiectiv specific 1.1:  

Încurajarea participării persoanelor cu dizabilităţi la 

viaţa comunităţii 

Obiectiv specific 1.2:  

Crearea oportunităţilor de angajare în câmpul 

muncii  

 

1. Incluziunea copiilor cu CES în instituţiile de 

învăţămînt preşcolar şi preuniversitar  

2.Participării persoanelor cu dizabilităţi la viaţa culturală, 

socială şi politică 

3.Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în organizarea 

acţiunilor comunitare (mese de lucru, grupuri active) 

 

 

1.Formarea profesională a persoanelor cu              

dizabilităţi 

2.Organizarea campaniilor de sensibilizare a instituţiilor 

publice şi private, agenţilor economici pentru angajarea 

în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi 

3.Promovarea oportunităţilor de angajare pentru 

persoanele cu dizabilităţi 

 

 

Obiectiv strategic II: Asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi 

 
 

Obiectiv specific 2.1: Adaptarea infrastructurii 

sociale 

Obiectiv specific 2.2: Crearea, extinderea, şi  

consolidarea serviciilor sociale incluzive 

 

1.Adaptarea  instituţiilor  publice  şi  clădirilor  de  

menire  socială  existen-te  la  necesităţile  per-soanelor  

cu  dizabilităţi 

2.Dotarea serviciilor existente cu utilaj şi mijloace 

speciale 

3. Acomodarea  rezonabilă  a  locurilor  de  muncă 

cerinţelor persoanelor cu dizabilităţi. 

4. Asigurarea accesibilităţii la drumuri şi transport. 

 

1.Crearea  şi  dezvoltarea  serviciului asistenţă  

parentală  de  răgaz  pentru copii  cu  dizabilităţi. 

2. Crearea  şi  dezvoltarea  serviciului de   plasament de 

tip familial pentru adulţi  cu  dizabilităţi  mintale. 

3.Extinderea şi consolidarea serviciilor sociale deja 

create: „Echipa mobilă”. „Respiro”; ,,Casă 

Comunitară”, „Asistenţă personală”, „Cantine de ajutor 

social”, „Centre de Asistenţă Socială”, Serviciul de 

îngrijire socială la domiciliu, Centrul de plasament 

temporar pentru persoane în etate  şi  cu  dizabilităţi, 
Azilul pentru persoane în etate  şi  cu  dizabilităţi. 

4.Crearea apartamentelor sociale 

5.Asigurarea consultanţei juridice persoanelor cu 

dizabilităţi în cadrul DASPF  

6. Stabilirea  şi  alocarea  compensaţiei  pentru  servicii 

de transport  persoanelor  cu  dizabilităţi  încadraţi  în  

grad  de  dizabilitate  sever  şi  accentuat, copiilor  cu  

dizabilităţi  pînă  la  18  ani  ţi  însoţitorilor  persoanelor  

încadrate  în  grad  de  dizabilitate  sever  şi  a  copiilor  

cu  dizabilităţi  pînă  la  18 ani  în  corespundere  cu  

legislaţia  în  vigoare. 
8.Asigurarea  cu  articole  protetico  ortopedice  şi  

cărucioare. 

 

Obiectiv strategic III: Asigurare incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin 

activităţi de promovare, monitorizare şi evaluare 

 

 

Obiectiv specific 3.1: Monitorizarea şi evaluarea 

situaţiei persoanelor cu dizabilităţi 

 

Obiectiv specific 3.2: Organizarea activităţilor de 

mediatizare şi sensibilizare privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi 

 

1.Crearea bazei de date privind persoanele cu 

dizabilităţi 

 

1.Mediatizarea implementării Strategiei de incluziune 

socială a persoanelor cu dizabilităţi 
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2.Abordarea intersectorială a procesului de colectare şi 

analiză a datelor privind persoanele cu dizabilităţi 

3.Elaborarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare a 

Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu 

dizabilităţi prin prisma Convenţiei ONU 

4.Evaluarea necesităţilor individuale de ordin medical 

şi social a persoanelor cu dizabilităţi   

 

2 Rreflectarea  activităţilor  de  incluziune  socială 

organizate  în  raion pe  pagina web a DASPF. 

3.Responsabilizarea APL-lor în implementarea 

Strategiei şi respectarea prevederilor Convenţiei ONU  

4.Implicarea APL în activităţi de informare şi 

sensibilizare la nivel comunitar (organizarea sărbătorilor 

tradiţionale, evenimentelor speciale pentru promovarea 

prevederilor Convenţiei ONU) 

5.Promovarea  drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 

 

 

 

 

 

Obiectiv strategic IV: Consolidarea resurselor umane şi financiare pentru asigurarea incluziunii sociale a 

persoanelor cu dizabilităţi 

 

Obiectiv specific 4.1: Diversificarea resurselor 

financiare pentru realizarea activităţilor de 

incluziune socială  a persoanelor cu dizabilităţi. 
 

Obiectiv specific 4.2: Consolidarea capacităţilor 

resurselor umane de profil 

 

 

1.Planificarea liniei de buget a Consiliului Raional 

destinate activităţilor de incluziune socială 
2.Menţinerea şi consolidarea parteneriatelor cu 

organizaţiile donatoare 

 

1.Instruirea  personalului. 

2.Facilitarea schimbului de experienţă. 

 

 

  

 

PLANUL  DE  ACŢIUNI 

pentru implementarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma Convenţiei 

ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi în raionul Teleneşti  (2020 – 2025) 

 Obiectivul strategic I. Asigurarea dreptului la viaţă independentă şi trai  în comunitate 

Nr. 
Obiective/ 

Acţiuni 
Indicatori de monitorizare Responsabili Parteneri 

               1 2 3 4 

 

Obiectiv specific 1.1: Încurajarea participării persoanelor cu dizabilităţi la viaţa comunităţii 

  

1. 
Incluziunea copiilor cu CES în instituţiile 

de învăţămînt preşcolar şi preuniversitar 
   

a. 
Asigurarea implementării unui sistem de 

învăţămînt incluziv în raion  

Copii cu CES incluzionaţi 

 

DÎTS 

SAP 

Instituţiile de învăţămînt 

 

 

 

APL I 

APL II 

DASPF 

b. 

Evaluarea complexă/reevaluarea copiilor 

cu CES 

 

Copii evaluaţi/ reevaluaţi 

DÎTS 

SAP 

Instituţiile de învăţămînt 

sociali  

CMF 

DASPF 

c. 
Oferirea suportului psihopedagogic 

părinţilor/copiilor 

Copii/părinţi asistaţi 

psihopedagogic 

SAP 

Psihologii şcolari 

APL  

DASPF 

d. 
Oferirea suportului metodologic de către 
SAP cadrelor didactice din instituţiile 

şcolare/preşcolare 

Cadre didactice de 
sprijin/profesori la disciplini 

pregătiţi 

DÎTS 

SAP  

CRAP 

Înstituţiile de 
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învăţămînt 

 

e. 
Consiliere psihologică părinţilor/elevilor 

 

10 unităţi- CDS angajate 

10 unităţi- asistenţi 

personali 

angajaţi  

DО, 

DASPF 

 

 

 

APL  

 

 

f. 
Angajarea cadrelor didactice de sprijin 

 

Suport educaţional oferit copiilor 

cu CES 

DÎTSSAP 

Instituţiile de învăţămînt 

 

g. 

Întreţinerea celor 11 Centre de Resurse 

Educaţionale şi utilizarea lor raţională 

 
 

 11centre întreţinute 

 

DÎTS 

SAP Instituţiile de 

învăţămînt 

CRAP 

ONG 

i. 

Identificarea timpurie a copiilor cu 

probleme în dezvoltare 

 

Copii suspectaţi/ 

identificaţi 

SAP 

Instituţiile preşcolare de 

învăţămînt 

CRAP 

DASPF 

k. 

 

Monitorizarea şi evaluarea/reevaluarea 

sistematică a copiilor cu CES 

Copii evaluaţi/reevaluaţi 

conform graficului 

SAP  

Instituţiile de învăţămînt 

CRAP 

CMF 

DASPF 

l. 

Ghidarea în carieră a elevilor absolvenţi 

cu CES 

 

Elevi cu CES absolvenţi 

informaţi/încadraţi 

AOFM 

SAP 

CRAP 

AOFM 

m. 
Şcolarizarea tuturor copiilor/elevilor cu 

CES 

100% copii cu CES şcolarizaţi 

 

C SAP 

Instituţiile de învăţămînt 

APL I 

DASPF 

CMF 

 

n. 
Includerea copiilor/elevilor cu CES în 

diverse activităţi extracurriculare 

Copii incluşi în activităţi 

extraşcolare 
Instituţiile de învăţămînt  

CRRT  

o. 
Asigurarea procesului de abordare 

individuală a copiilor/elevilor cu CES 

Elevi care vor studia conform 

planului educaţional individual 

SAP 

Instituţiile de învăţămînt 
DASPF 

p. 

Crearea condiţiilor în funcţie de 

necesităţile individuale ale 

copiilor/elevilor cu CES 

Condiţii create în funcţie de 

necesităţile copiilor 

SAP 

Instituţiile de învăţămînt 

Direcţia Finanţe 

APL I 

APL II 

ONG 

DASPF 

r. 

Formare continuă a specialiştilor SAP, a 

cadrelor didactice care predau în clasele 

în care sunt elevi cu CES 

Specialişti SAP formaţi, Cadre 

didactice formate 

DÎTS 

SAP 

Instituţiile de învăţămînt 

 

ONG 

s. 

Organizarea instruirii la domiciliu pentru 

elevii care sînt lipsiţi temporar de 

posibilitatea de a se deplasa 
Elevi instruiţi la domiciliu 

DÎTS 

SAP 

Instituţiile de învăţămînt 

APL II 
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2. 

Participarea persoanelor 

cu dizabilităţi la viaţa culturală, socială şi 

politică  

 

   

a. 

Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în  

activităţile cultural-artistice de amploare 

/ dedicate: , 9 mai, 15 mai, 22 mai, 1 

iunie, 1 octombrie,15 octombrie, 13 

noiembrie, 3 decembrie, / 

Activităţi cultural-artistice 

organizate 

Direcţia culturală, tineret şi 

suport a CR 

ONG-uri, 

DASPF 

b. 

Organizarea expoziţiilor 

Cu  vînzare în cadrul 
sărbătorilor celebrate 

la nivel de raion 

nr. expoziţiilor 

şi tematicile 

Nr. persoanelor 
cu 

dizabilităţi 

participante 

la expoziiţii 

Direcţia cultură, tineret şi 
sport a CR, APL 

DASPF 

c. 

Asigurarea  persoanelor  cu  dizabilităţi  

cu  mijloace  ajutătoare  speciale (cîrje, 

proteze, corsete, cărucioare) 

nr. de mijl. ajut. acordate CREPOR, DASPF 

ONG-uri, 

confesiuni 

religioase 

d. 

Oferirea  foilor de  reabilitare/tratament 

balneo-sanatorial pentru persoanele cu 

dizabilităţi (adulţi) 

nr. de foi acordate 
MMPSF 

DASPF 
 

e. 

Asigurarea dreptului 

la vot a persoanelor 

cu dizabilităţi prin 

adaptarea birourilor 

electorale, asigurarea 

accesului fizic şi/ 

transportului 

Nr. persoanelor 

cu 

dizabilităţi 

participante 

la procese 

decizionale 

Nr. birourilor 

electorale 
adaptate 

APL 

CR, 

Comisia 

Electorale 

Centrale 

3. 

Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în 

organizarea acţiunilor comunitare (mese 
de lucru, grupuri active, ONG-uri) 

 

Nr. de ONG-uri, grupuri  create 

Nr. mese de lucru 
Nr. persoane cu dizabilităţi 

implicate. 

DASPF, APL 
ONG-uri 
active 

2. 

Organizarea campaniilor de sensibilizare 

a instiuţiilor publice şi private, agenţilor 

economici pentru angajarea în câmpul 

muncii a persoanelor cu dizabilităţi 

 

 

Campanii de 

sensibilizare 

organizate 

ATOFM 

APL 
DASPFC 

 

a. 

Susţinerea  procesului 

de formare profesională 

a persoanelor 

cu dizabilitгi din 

familii social-vulnerabile 

(burse de studii, suport pentru acomodare 

şi accesibilitate) 

 

 
 

Persoane cu 

dizabilităţi 

din familii 

social-vulnerabile 

beneficiare 

de 

suport pentru 

formare 
profesionale    

DASPF, 

ATOFM  

 

 

 

DО, 

Agenţi 

economici, 

ONG  

 

 

 

 

b. 

Adoptarea  deciziilor  Consiliilor  Locale  
în  vederea  facilităţii  angajării  în  

cîmpul  muncii  a  persoanelor  cu  

dizabilităţi prin  scutirea  parţială  de  

taxe  locale  a  agenţilor  economici. 

Nr. deciziilor  adoptate la nivel 
local 

Nr. agenţilor economici ca-re  au  

angajat persoane  cu  dizabilităţi 

Nr. persoane-lor cu dizabili-tăţi 

angajate 

APL ATOFM 
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3. 
Promovarea oportunităţilor de angajare 

pentru persoanele cu dizabilităţi 
   

a. 

Elaborarea  pliantelor  şi  panourilor 

informative  privind  serviciile  prestate 

de ATOFM  şi  situaţia  pe  piaţa  muncii. 

Nr. de pliante elaborate  ATOFM 
Agenţi  

economici 

b. 

Amenajarea  şi  dotarea  cu  echipament  

a  unei  săli  în  cadrul  ATOFM  pentru  

a  oferi  acces  la  informaţie  şi  

consultare  pentru  persoa-nele  cu  

dizabilităţi. 

1 sală  ATOFM  

c. Organizarea  tîrgurilor  de  muncă 
Nr. de tîrguri de muncă  

organizate 
ATOFM 

Agenţii  

economici 

d. 

Antrenarea  persoanelor  cu  dizabilităţi  

în  lucrări  publice, acţiuni  de  

salubrizare  remunerate. 

Nr.locurilor  de  muncă create ATOFM DASPFC, APL 

 Obiectivul strategic II. Asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi 

 Nr. Obiective/Acţiuni Indicatori de monitorizare Responsabili Parteneri 

               1 2 3 4 

1. Obiectiv  specific 2.1. Adaptarea   infrastructurii  sociale 

1. 

Adaptarea  instituţiilor  publice  şi  clădirilor  

de  menire  socială  existen-te la  necesităţile  

per-soanelor  cu  dizabilităţi 

 APL 
Agenţii 

economici 

a. 

Verificarea pantelor de  acces  instalate în 

toate localităţile în vederea corespunderii  

acestora  standardelor tehnice şi actelor  

normative  pen-tru  asigurarea  accesu-lui  la  
infrastructura  so-cială. 

Nr. pante APL I,II 
Agenţii 

economici 

b. 

Instalarea pantelor de acces instituţiile  

publice  şi  clădirile  de  menire  socială  la  
care lipsesc. 

 Nr. de pante APL I,II 
Agenţii 
economici 

c. 
Instalarea pantelor de acces la  instituţiile de  
învăţămînt 

 Nr. de pante 
APL I,II, 
 

Managerii 
şcolari 

d. 
Instalarea pantelor de acces şi barelor  de  

suport în  casele  de  locuit. 
 Nr. de pante APL I,II,  

Asociaţiile de 

locatari 

e. 

Adaptarea  WC-urilor  în  instituţiile  publice  

pentru  persoane  cu  dizabilităţi  locomotorii 
(instituţii  de  învăţămînt, centre  de sănătate, 

consiliu raional, primării) 

 Nr. de pante APL I,II 

Agenţii 

economici 

Managerii 
şcolari 

Centrele de 

sănătate 

f. 

Asigurarea  accesului  la  instituţii  publice  a  

persoanelor  cu  alte  tipuri  de  dizabilităţi, 

decît cele  locomotorii, prin  instalarea  

inscripţiilor  cu  caractere  de  format  mare, 

folosirea  simbolurilor. 

 Nr. de pante APL I,II,  
Agenţii 

economici 

2. 
Dotarea  serviciilor  existente  cu  utilaj  şi  

mijloace  speciale. 
Nr de instituţii, întreprinderi APL I,II 

Agenţii 

economici 

3. 
Acomodarea  rezonabilă  a  locurilor  de  

muncă cerinţelor persoanelor cu dizabilităţi. 
Nr de instituţii, întreprinderi APL I,II 

Agenţii 

economici 
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4. 
Asigurarea accesibilităţii la drumuri şi 

transport 
      

a. 

Adaptarea transportului (taxi) ce deserveşte 

populaţia raionului la necesităţile  

persoanelor cu dizabilităţi 

2 unităţi la nivel de raion Deţinătorii serviciului 
Agenţii 

economici 

b. 

Adaptarea trecerii de pietoni trotuar-stradă, 

fără ridicături, plate,  în vederea 

accesibilizării lor pentru persoanele în scaun 

rulant. 

4 treceri în or.Teleneşti 

APL I,II 

 

 

Agenţii 

economici 

Obiectiv specific 2.2: Crearea, extinderea şi  consolidarea serviciilor sociale incluzive 

1. 

Crearea  şi  dezvoltarea  serviciului asistenţă  
parentală  de  răgaz  pentru copii  cu  

dizabilităţi. 

 

nr. APP create/nr.benef. DASPF 
APL I, II 

DGÎTS 

2. 

Monitorizarea  serviciului de   plasament de 

tip familial pentru adulţi  cu  dizabilităţi  

mintale. 

 

nr. de benef. DASPF APL I 

3. 
Extinderea şi consolidarea serviciilor sociale 

deja create:  
   

a. Extinderea serviciului „Echipa mobilă”. nr. beneficiari DASPF APL I, II 

b. Extinderea serv. soc. „Respiro”; nr. beneficiari DASPF APL I, II 

c. Monitorizarea serv. soc,,Casă Comunitară”, //-// DASPF APL I, II 

d. 
Crearea şi dezvoltarea  serv. soc „Locuinţă  

Protejată”, 
//-// DASPF APL I, II 

e. Extinderea serviciului „Asistenţă personală”, //-// DASPF APL I, II 

f. 
Extinderea serviciului „Cantine de ajutor 

social”, 
Nr. cantine/nr. beneficiari DASPF APL I 

g. 
Extinderea serviciilor  în „Centre de 

Asistenţă Socială”, 
Nr. servicii/nr. benefic. DASPF APL I, II 

h. 
Consolidarea  serviciul de îngrijire socială  

la domiciliu 
Nr. angajaţi/nr. beneficiari DASPF APL I, II 

i. 

Consolidarea  activităţii Centrului de 

plasament pentru persoane în etate  şi  cu  

dizabilităţi. 

 

Nr. benefic. DASPF APL I, II 

4. 
Crearea apartamentelor sociale 

 
1 apartament 

DASPF 

APL 
 

5. 

Asigurarea consultanţei juridice persoanelor 

cu dizabilităţi în cadrul DASPF 

 

1 jurist 
DASPF 

APL II 

Direcţia 

Finanţe 

6. 

Stabilirea  şi  alocarea  compensaţiei  pentru  

servicii de transport  persoanelor  cu  

dizabilităţi  încadraţi  în  grad  de  

dizabilitate  sever  şi  accentuat, copiilor  cu  

dizabilităţi  pînă  la  18  ani şi  însoţitorilor  

persoanelor  încadrate  în  grad  de  

dizabilitate  sever  şi  a  copiilor  cu  

dizabilităţi  pînă  la  18 ani  în  corespundere  

cu  legislaţia  în  vigoare. 

 

Nr. beneficiari DASPF APL II 

7. 

Asigurarea  cu  articole  protetico  ortoprdice  

şi  cărucioare. 

 

Nr. beneficiari DASPF CREPOR 

Obiectivul strategic III. Asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin activităţi de 

promovare,   monitorizare єi evaluare 

Nr. Obiective/Acțiuni Indicatori de monitorizare Responsabili Parteneri 

               1 2 3 4 
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1.Obiectiv specific 3.1: Monitorizarea şi evaluarea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi 

  

1. 

Crearea şi actualizarea 

Bazei de date 

a persoanelor cu 

dizabilităţi 

   

2. 

Colectarea 

datelor in colaborare 

cu  CTAS, DASPF 

Centrele de sănătate, 

 ONG-uri 

Nr.de informaţii colectate DASPF 

APL, 

Centrele de 

sănătate, 

CTAS 

3. 

Evaluarea şi monito-rizarea  implementării 

Strategiei de incluziune socială a persoanelor 

cu  dizabilităţi 

Nr. şedinţe 

ale GL 

nr. de rapoar-te de monito-rizare 

şi 

evaluare 

Articole/ 

Reportaje în 

mass-media 

CR, 

Grupul 

de lucru 

 

DASPF, 

ATOFM 

4. 

Evaluarea necesităţilor 

persoanelor cu 
dizabilităţi (Focus grupuri,  interviuri, 

mese rotunde) 

Nr. comisiilor pentru protecţia 

persoanelor cu dizabilităţi,  focus 

grupuri 
realizate, 

nr. interviuri 

individuale, 

 masă rotundă 

DASPF, 
Centrele de sănătate, 

ATOFM 

APL, asistenţii 

sociali 
comunitari, 

ONG-uri 

locale 

 

Obiectiv specific 3.2: Organizarea activităţilor de mediatizare şi sensibilizare privind drepturile persoanelor 

 cu dizabilităţi 

1. 

Mediatizarea implementгrii 

Strategiei 

de incluziune socială 

a persoanelor cu 

dizabilităţi  

 

 

 
  

 
 

2. 

Crearea  paginii web a DASPFC pentru 

reflec-tarea  activităţilor 

de  incluziune  socială  şi ajustarea 

parametrilor la un format accesibil pentru toţi 

Pagina web 

creată 
DASPF CR 

3. 

Responzalizarea  APL-lor  în  implimentarea  

Strategiei  şi  respecta-rea  prevederilor  Con-

venţiei  ONU. 

Nr. şedinţe de informare 

DASPFC 

DGÎTS 

ATOFM 

Secţia Construcţii 

 

4. 

Implicarea  APL în activităţi  de  informare  

şi  sensibilizare  la nivel  comunitar 

(organizarea  sărbătorilor  tradiţiona-le, 

evenimentelor  spe-ciale  pentru  promova-
rea  prevederilor  Con-venţei  ONU) 

Nr. acţiuni întreprinse APL 
Agenţi 

economici 

5. 

Promovarea  drepturilor persoanelor cu diza-

bilităţi  prin  publicarea articolelor  în presa 
locală, prezentarea 

istoriilor de succes, 

talentelor. 

nr. apariţiilor 
în presa locală 

 

Secţie  cultură  şi  turism 
a CR, 

DASPF 

ONG-uri 

locale, 
Reprezentanюii 

mass-media 

APL, CR 

6. 
Promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  

dizabilităţi prin  campanii  de  informare 
Nr. pliante, nr. mese rotunde DASPFC 

APL 

ATOFM 

DGÎTS 

 Obiectivul strategic IV. Consolidarea resurselor umane şi financiare pentru asigurarea incluziunii sociale a 

persoanelor  cu dizabilitгюi 
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 Nr. Obiective/Acțiuni Indicatori de monitorizare Responsabili Parteneri 

               1 2 3 4 

Obiectiv specific 4.1: Diversificarea resurselor financiare pentru realizarea activităţilor de incluziune socială  a  

persoanelor cu dizabilităţi. 
 

1 

 

Planificarea liniei de buget a Consiliului Raional 

destinate activităţilor de incluziune socială 

 

 

 
DASPF 

Direcţia Finanţe 
  

2. 

Menţinerea şi consolidarea parteneriatelor cu 

organizaţiile donatoare 

 

Nr. organiz. Donat. DASPF ONG-uri 

2.Obiectiv specific 4.2: Consolidarea capacităţilor resurselor umane de profil 

 

1. 

Instruirea  persona-lului  DASPF cu 

privire la incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilităţ 

Nr. lucrători 

sociali, 

nr. asistenţi so-ciali, nr. asistenţi 

personali 

DASPF 

DGÎTS, 

Centrul de 

Sănătate 

Prietenos 

Tinerilor, 

ONG-uri 

2. 

Instruirea specialiєtilor 

din domeniile 

sănătate şi pedagogie 

Nr. de persoane instruite 

DGÎTS 

DASPF, 

Centre de sănătate 

MSMPS 

3. Schimb de expe-rienţă cu raionul Orhei Nr.persoane participante 
CR, 

DASPF 

APL, 

DО, 

ONG-uri 

locale 

4. 

Schimb de expe-rienţe cu ONG-uri ce prestează 

servicii 

pentru persoane cu 

dizabilităţi 

vizite de 

studiu  

APL , 

DASPF 
MSPS, ONG 

5. 

Diversificarea surselor 

de finanţare a 

activităţilor de incluziune socială 

Volumul fondurilor 

colectate 

 CR, 

DGÎTS, 

DASPF 

ONG-uri, 

Agenţi 

economici 

6. 

Scrierea şi implementarea 

proiectelor 

în domeniul 

incluziunii sociale 

 Nr. de  proiecte 

scrise, implementate 

CR, 

DASPF 
ONG-uri 

 

 

 

Notă informativă 

 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Teleneşti 

Notă informativă la proiectul de 

Decizie nr._____ din _______________________ 2020 

 

1.Cu privire la aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma 

Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi în raionul Teleneşti. 

2. Suportul juridic. Legea Asistenţei Sociale nr. 547-XV din 25.12.2003, Legea nr. 60 din 

30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, Hotărîrea Guvernului nr. 

357 din 18.04.2018 cu privire la determiharea dizabilităţii, Hotărîrea Guvernului nr.1512 din 
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31.12.2008 privind sistemul integrat de servicii sociale şi în temeiul art. 43(1) lit.(j) din Legea nr. 

436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală. 

3.  Scopul proiectului: De a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate 

prin asigurarea asistenţei sociale în raza raionului Teleneşti şi executarea prevederilor 

Programului rational p. 1/4 din planul de activitate a consiliului raional Teleneşti pentru anul 

2020 aprobat prin decizia nr. 7/4 din 26.12.2019. 

4. Argumente: 

    Anual, în raionul Teleneşti creşte numărul persoanelor cu dizabilităţi beneficiare de servicii şi 

prestaţii sociale. Acest fapt este determinat şi de eforturile tuturor APL de nivelul I şi ale 

Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei de a informa şi facilita exercitarea dreptului 

persoanelor cu dizabilităţi la suport financiar din partea statului. Totodată, îmbătrânirea şi 

înrăutăţirea stării de sănătate a populaţiei determină creşterea numărului solicitanţilor şi 

beneficiarilor de servicii şi prestaţii sociale 

    Activitatea Direcţiei este axată pe realizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

DASPF aprobat prin decizia CR Teleneşti Nr. 2/5 din 25.02.2010. Activităţile prioritare ale 

asistenţei sociale constau în: 

 promovarea integrării sociale a persoanelor, care prin eforturi şi resurse proprii nu sunt 

în stare să-şi îmbunătăţească situaţia; 

 intervenţia prin diverse servicii, fie prin acordarea diferitor beneficii băneşti sau servicii 

sociale specifice, în funcţie de problemă şi necesităţi. 

Instituția are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de 

asistență socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizarii sociale şi a sărăciei.  

În acest sens, Direcția Asistență Socială şi Protecție a Familiei elaborează strategia 

proprie de asistență socială, în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ- 

teritorială. 

În domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu dizabilităţi aflate în dificultate, Direcţia 

dezvoltă, consolidează şi prestează servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi aflate în 

dificultate, servicii sociale comunitare pentru persoanele dizabilşităţi (serviciul de îngrjire socială 

la domiciliu, serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul cantinei de ajutor social, servicii 

specializate şi cu specializare înaltă (centre de plasament temporar pentru persoane în etate şi cu 

dizabilităţi, Azilul pentru persoane în etate şi cu diabilităţi etc.  

Direcția promovează şi implementează măsuri necesare pentru eficientizarea acordării 

prestaţiilor sociale pentru persoanele cu dizabilități, îndeplinește măsuri concrete pentru 

stabilirea și plata prestațiilor: compensații pentru servicii de transport, ajutor social, ajutor pentru 

perioada rece a anului, suport monetar. 

5. Prezentul proiect de decizie nu necesită surse financiare. 

 

 

                   Șef DASPF Telenești                                             A.Sîrbu 
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