
Incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilități 

 

Ministerul Muncii, Protecției  

Sociale și Familiei 



• Republica Moldova a ratificat în 2010 Convenţia ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 

• Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilităţi (nr. 60 din 30.03.2012), care prevede 
asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, în 
egală măsură cu alţi cetăţeni. 

• Reforma în domeniul promovării drepturilor 
persoanelor cu dizabilități a inclus reorganizarea 
Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității 
și Capacității de Muncă, în scopul asigurării 
obiectivității și transparenței stabilirii dizabilității. Pe 
termen scurt Ministerul a planificat cu suportul 
UNICEF Moldova revizuirea criteriilor pentru 
determinarea dizabilității la copii. 

 



 
Servicii sociale adresate copiilor cu dizabilități și 

familiilor acestora 

 
• Serviciul social „Echipa mobilă”, care oferă asistenţă socială şi suport la 

domiciliul beneficiarului, în baza nevoilor identificate, în vederea dezvoltării 
independenţei şi integrării lui sociale. În prezent, în republică activează 19 
servicii ”Echipa mobilă”, pentru 518 beneficiari, inclusiv 300 de copii cu 
dizabilități. 

• Serviciului social „Asistenţă personală” care oferă asistenţă şi îngrijire 
copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe la domiciliu, asigurîndu-le o viaţă cît 
mai independentă. În prezent, în republică activează 1890 de asistenți 
personali, care deservesc tot atîtea persoane cu dizabilități severe, inclusiv 
550 copii cu dizabilități severe. 

• Serviciului social „Respiro”, care oferă plasament  persoanelor cu 
dizabilităţi severe pe o perioadă de maxim 30 de zile pe an, timp în care 
familiile, rudele sau persoanele care le îngrijesc beneficiază de repaus. În 
prezent, în republică activează 5 servicii ”Respiro”, pentru 177 
beneficiari/an, inclusiv 45 de copii cu dizabilități. 

• Plasamentul de răgaz din cadrul serviciului de asistență parentală 
profesionistă, care oferă plasament copiilor cu dizabilități neseparați de 
familie pentru o perioadă ce nu depășește cumulativ 45 de zile 
calendaristice pe an, pentru a oferi părinților sau persoanelor în îngrijirea 
cărora se află acesta posibilitatea de a se recupera.  

 



 
MMPSF în cooperare cu Ministerul Educației și 

societatea civilă a inițiat pilotarea în 5 raioane ale 
republicii a următoarelor programe: 

 • Terapia prin muzică sau Meloterapia – program de 
comunicare prin muzică; 

• Portage – serviciu de asistență și suport în educație la 
domiciliu, pentru familiile cu copii cu necesități speciale; 

• Mellow Parenting – terapie de curs pentru consolidarea 
abilităţilor părinteşti şi fortificarea relaţiei dintre părinţi şi 
copii bazată pe teoria ataşamentului. 

      
 Va fi dezvoltat, la nivel naţional, programul de 

comunicare Makaton, care implică folosirea semnelor și 
a simbolurilor pentru a ajuta oamenii să comunice. 
Acesta va fi integrat ca instrument de lucru pentru toți 
actorii implicați în procesul educațional cu copiii care au 
probleme în vorbire și comunicare.  

 
 



• MMPSF a inițiat procesul de semnare a 
Protocolului Opțional la Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 
ratificată de către RM prin Legea nr. 166 din 
09.07.2010, în acest scop definitivînd 
proiectul Decretului Președintelui Republicii 
Moldova. 

• MMPSF definitivează Programul Național de 
incluziune sociala a persoanelor cu 
dizabilități pentru anii 2017-2022. 



 

 

Mulțumesc pentru atenție! 


