
Servicii de Intervenție Timpurie la Copii 

Ministerul Sănătății 



Actualitatea seriviciului ITC 

• Ponderea înaltă a 
dizabilitaților la copii  

• Lipsa la nivel naţional a unui 
sistem integrat de Servicii 
comprehensive de 
supraveghere  a copiilor 
pentru: 

 

Probleme 



prevenirea şi minimalizarea consecinţelor negative pentru 
dezvoltarea şi starea de sănătate a copiilor 

Probleme 

reducerea numărului de copii cu dizabilităţi 

îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor cu dizabilităţi 
 

diminuarea numărului de copii cu dizabilităţi 
instituţionalizaţi în servicii rezidenţiale de lungă durată 

sporirea abilităţilor părinţilor în îngrijirea şi supravegherea 
copiilor, inclusiv a copiilor cu dizabilităţi 
 



Realizări 

2010, Serviciul Republican de diagnosticare și 
supraveghere medicală 

2012, Standardele de supraveghere a copiilor 
în condiții de ambulator 

Prestarea Serviciilor de Intervenție Timpurie 
la Copii în cadrul Centrelor specializate 

Reabilitarea/recuperarea copiilor în Centrele 
subordonate  Ministerului Sănătății 



 
Serviciul Republican de diagnosticare  

și supraveghere medicală (copii 0-2 ani) 
 

• Creată baza de 
date 

 

• Total în 
evidența 
Serviciului sunt 
circa 1800 copii 
cu vîrsta 0-2 ani 

 

• Primar luați în 
evidență în 
anul 2015 – 
270 copii, din ei 
copii prematuri 
– 220 cazuri 

• Screening-ul 
selectiv al 
dereglărilor de 
auz în perioada 
neonatală – 
audiometria 

 

• Examinați circa 
570 copii 
prematuri/anu
al 

 

• Suspecți 8-10 
copii/anual 

• Screening-ul 
selectiv al 
retinopatiei – 
retinoscopia 

 

• Examinați circa 
700 copii/anual 

 

• Suspecți circa 
20 copii/anual 

• Alte examinări 

 

• USG 

 

• EEG 

 

• etc 



Standardele de supraveghere a copiilor 
în condiţii de ambulator 

 Standardele prevăd: 

 

 Flexibilitatea examinărilor 
specialiştilor 

 Flexibilitatea examinărilor 
paraclinice 

 Suplimentarea cu 
screening test de depistare 
precoce a autismului 

 Suplimentarea examinării 
copiilor cu risc pentru 
diabet la glicemie 

 

 

 

Standardele noi 
de supraveghere  
a copiilor de la 

0-18 ani  

sunt optimizate  
în contextul  supravegherii și 
dezvoltării copilului sănătos 

centrate pe copiii  
din grupul de risc  

cu elaborarea  
Planului individualizat de 

asistență 



 
Parteneri în implementare a  

Serviciilor de Intervenție Timpuri la Copii 
 

• Centrul de Intervenție Timpurie 
„Voinicel” (2003)  

• organizație obștească non 
guvernamentală care are misiunea de a 
îmbunătăți calitatea vieții copilului cu 
dizabilități sau vulnerabil prin suportul 
familiei și fortificarea capacităților 
parentale (cu suportul  organizației 
Norvegiene AHEAD – Moldova, SOROS –
Moldova și altor donatori). 

 
 

• Anual Centrul oferă servicii sistematice de intervenție timpurie pentru 150-170 de familii 
din municipiu.  

• Anual la Centru sunt consultați peste 1000 de copii cu dizabilități intelectuale și/sau risc 
sporit de pe întreg teritoriul republicii. 

• Echipa multidisciplinară a Centrului (10 specialiști) posedă circa 20 de metode 
standardizate de evaluare a dezvoltării copilului, instrumente de diagnostic a tulburărilor 
din spectrul autist, metodologii moderne, bazate pe dovezi de abilitate a copilului. 

 



 
Parteneri în implementare  

a Serviciilor de Intervenție Timpuri la Copii 
 

Centrul medico-social Tony Hawks, 2012 
(anterior Hippocrates din 2000) 

Consultaţii pentru examinare şi evaluare 

Stabilirea programului de recuperare multidisciplinar 

pentru fiecare beneficiar; 

Servicii de recuperare: kinetoterapie individuală 

(gimnastică medicală), masaj curativ, ergoterapie, 

ortezare, logopedie; 

 Începînd cu anul 2007 serviciile de Kinetoterapie şi 

masaj – contractate de Compania Naţională de Asigurări 

în Medicină 

 Pregătit setul de documente pentru extinderea 

serviciilor medicale de reabilitare pentru copii (aşa ca: 

hidrokinetoterapia) 

 



 Centrul de Recuperare pentru 
Copii,  

Ceadîr Lunga 
 
 
 
 

 Centrul de Reabilitare pentru 
Copii,  

Sergheevka 
 

Centrul Republican de  
Reabilitare pentru Copii,  

Chișinău 
 
 
 

Reabilitarea / recuperarea copiilor  
 



Reglementări 

• Planul naţional de acţiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere Republica Moldova – 
Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din 07 
octombrie 2014  

Capitolul 27. Cooperarea în domeniul protecţiei şi 
al promovării drepturilor copilului art. 138, 
punct 25 „Dezvoltarea mecanismului de 
intervenţie timpurie pentru copiii cu nevoi 
speciale”  

• Proiectul hotărîrii de Guvern 
 - Regulamentul-cadru privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciilor  de intervenţie timpurie  
 - Standardele minime de calitate pentru Serviciile 

de Intervenţie  Timpurie 
• Includerea în proiectul hotărîrii de Guvern 

“Privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 cu 
privire la aprobarea Programului unic al 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală” a 
Serviciilor de Intervenţie Timpurie la Copii 



asigurarea asistenţei adecvate la 
momentul oportun fiecărui copil cu 
tulburări de dezvoltare sau risc de 
apariţie a acestora 

oferirea de suport familiei/alt 
reprezentant legal/îngrijitorilor 
copilului, pentru realizarea maximă a 
potenţialului de dezvoltare a copilului  

Misiunea Serviciului ITC 

 



Obiectivele Serviciului ITC 

1 

2 

3 

4 

identificarea timpurie a tulburărilor de dezvoltare şi 
a potenţialilor factori de risc 
 

evaluarea necesităţilor de intervenție timpurie la 
copii  cu tulburări de dezvoltare /sau  risc pentru 
apariţia acestora, precum şi evaluarea familiei  
 

prestarea serviciilor de ITC 
 

facilitarea participării familiei în elaborarea şi 
implementarea planului individual de ITC 
 

5 
sprijinirea şi stimularea dezvoltării copilului, 
incluziunea educaţională şi socială 
 



Echipa interdisciplinară 

Your Logo 

Părinţi 
Specialişti 

psihopedagogi 

 

Specialişti din 
domeniul 

social 

 

Specialişti din  
domeniul medical 



Perspective 

 
 

Aprobarea de către Guvern a 
Regulamentului-cadru privind 

organizarea şi funcţionarea 
Serviciilor de intervenţie timpurie şi 
a Standardelor minime de calitate 

pentru Serviciile de intervenţie 
timpurie”  (RM-UE)  

 
 
 
 

Dezvoltarea şi prestarea 
serviciilor de intervenţie 

timpurie pentru copii cu vîrsta 
cuprinsă între 0-3 ani 

 
 
 

 


