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Servicii de plasament  

• Serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă 

• Centrul de plasament temporar pentru copii din s.Isacova 

• Casa comunitară pentru copii în situații de risc din s.Badea 

Servicii de suport  

• Echipa mobilă 
 

• Respiro 
 

• CCM“Generaţia PRO” din Peresecina 
 

• CCM „Arca lui Noe” din Isacova 
 

• CCM„Universul” s. Piatra 
 

• Serviciul de sprijin familial şi prevenire a abandonului 
 

•  Serviciul de integrare/reintegrare socială 
 

• Serviciul de Asistență personală 

 





SAPP  Orhei creat în baza: 

Deciziei CR  nr.2/1 din 27.05.2005 

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de Asistenţă 

Socială a Copilului şi a Familiei pe lîngă SASPF, aprobat în baza 

Deciziei CR Orhei nr.4/7 din 24.11.2005 

 

SAPP  Orhei prestat în baza : 

 Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare, aprobat de 

H.G. RM nr.1361 din 07.12.2007 

 Standardelor minime de calitate , aprobate prin H.G. RM nr.924 

din 31.12.2009 

 



 Regulament cadru de organizare şi funcţionare 

a Serviciului de asistenţă parentală 

profesionistă,aprobat de H.G. RM nr.760 din 

17.09.2014 

 

 

LEGISLAŢIE / REGULAMENTE (SAPP) 



Alocaţie unică la plasament:   69.000 lei 

• Plasam. de lungă durată - 10 copii*3000lei=30 000 lei  

• Plasam. de scurtă durată - 13 copii*3000 lei=39 000 lei 

 

Alocaţie anuală (îmbrăcăminte,încălţăminte,produse 
igienico-sanitare):  162 600 lei 

49 copii*3000 lei= 147 000 lei 

4 copii*3900 lei= 15 600 lei (cu dizabilităţi) 

 

 Alocaţie unică la încetarea plasamentului şi împlinirea 
majoratului:    3000 lei 

3 copii*1000 lei = 3000 lei 

 



Plasament de răgăz: 15 963.60 lei  

12 copii*36,01*30zile = 12963.60 lei  

12 copii*250lei= 3000 lei  

 

Alocaţie lunară:   655553,74 lei 

50 copii*27,70 lei*366zile = 506 910 lei 

7 copii*27,70 lei* 273zile = 52934.7 lei 

6 copii*27,70 lei*182zile = 30248.4 lei 

4 copii*27,70 lei *115zile = 12742 lei  

4 copii*36,01 lei*366zile = 52718.64 lei 

 

(906100 mii lei) 



• Satisfacerea necesităţilor conform Standardelor minime de calitate 

• Prevenirea abandonului/absenteismului şcolar 

• Consolidarea relaţiilor familiale în vederea reitegrării copilului în 

familia biologică/extinsă 

• Prevenirea violenţei,neglijării şi exploatării 

• Asigurarea unui mediu familial protejat şi integrarea cu succes a 

copilului în cadrul comunităţii 

• Stabilirea unor relaţii de ataşament pozitive 

 



 Operarea modificărilor cu privire la  suportul 

financiar acordat atît APP cît şi copiilor din plasament : 

 majorarea salariului APP,  

 mărirea cuantumului alocaţiei pentru îngrijirea copilului 

în dependenţă de vîrstă,  

 acordarea unui spor la salariul de bază pentru al 2 copil 

plasat,  

 oferirea unor facilităţi pentru plata facturilor la utilităţi,  

 decontarea foilor de parcurs a APP în vederea prestării 

serviciului calitativ  



• Responsabilizarea APL nivel I, în vederea 

reitegrării copiilor în familia biologică/extinsă 

 

• Oferirea suportului şi sprijinului din partea 
statului pentru a stimula pregătirea mai 
multor solicitanţi la postura de APP 

 







 CCM,,Arca lui Noe” și-a început activitatea la 
data de 01.06.2012, în baza Regulamentului  de 

organizare și funcționare aprobat prin Decizia 

CR Orhei Nr.2/6 din 04 august 2011 și coordonat 
cu MMPSF din 10. 09.2011. 

 



CPT Isacova creat în baza: 

• Deciziei Consiliului Raional Orhei  nr.2/9din 17 aprilie 2015 
 

CPT  Isacova activează  în baza : 

• Regulamentului de funcționare a Centrului, aprobat prin decizia 

CR nr.2/9din 17 aprilie 2015 , în baza Hotărîrii Guvernului   

nr. 1018 din 13.09.2004  

 



• găzduire, întreţinere, alimentare  

• servicii pentru dezvoltarea abilităţilor cognitive de 
comunicare şi comportament  

• -formarea deprinderilor de viata(autoservire,igiena); 

• -suport in studierea si asimilarea programelor 
scolare,pregatirea temelor; 

• -petrecerea timpului liber; 

• -orientare profesionala; 

• -(re)integrare familiala; 

• -incluziune comunitara si sociala; 

• -insotirea copiilor la institutiile medicale,administrarea 
medicamentelor prescrise de medic,acordarea de prim-
ajutor medical. 





Alocate pentru CCM-2016: 

230,2 mii lei  

 

Alocate pentru CTP – 2016: 

625,4 mii lei  







• acoperirea necesităţilor copiilor 

•  sprijinirea depășirii situaţiilor dificile  

•  asigurarea dezvoltării armonioase, fizice, mintale şi 

emotionale a copiilor  

•  copiii sunt in siguranţă 

•  sprijin şi suport în pregatirea temelor pentru  acasă. 

 



 



Serviciu social  specializat de plasament temporar pentru creşterea 

şi educarea, într-o locuinţă de tip familial, a copiilor privaţi 

temporar sau permanent de mediul lor familial, precum şi a 

copiilor aflaţi în situaţie de risc.  

Serviciu instituit prin: 

 Decizia  CR nr 6/4 din 30.10.2015 

Activează în baza: 

 Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului şi 

standardelor de calitate 

Beneficiarii: 

copiii din raion, care au fost beneficiari de serviciile AO 

,,Concordia,, din s.Pîrîta, r.Dubăsari şi instituţia sus-numită fiind  

reorganizată 

 

 



Buget : 

•  246,3 mii lei   - pentru salariile angajaţilor 

achitate  de către DASPF 

 

• întreţinerea Casei şi indemnizaţiile copiilor 

suportate de către parteneri conform acordului 

de colaborare dintre Consiliul Raional și AO 

,,Proiecte sociale,, 





• Serviciul Respiro a fost pilotat în raionul Orhei în anul  

2011-2012 în baza Acordului de colaborare  încheiat între 
Consiliul Raional Orhei şi AO Keystone semnat la data de 22 
septembrie 2011  

 

• Crearea serviciului în cadrul DASPF în baza deciziei nr. 
3/12 din 22 septembrie 2011, pentru familiile care au în 
îngrijire  copii cu dizabilităţi severe 

 

• Serviciul ” Respiro” este un serviciu social, instituit prin 
Decizia CR Orhei nr. 04/16 din 20.09.2012 şi prestat de către 
DASPF Orhei, care activează în baza Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Serviciului Respiro şi a 
Standardelor minime de calitate  aprobat prin HG al RM nr. 
413 din 14.07.2012. 

 



•  2011- 2012 - serviciul Respiro a fost finanțat de 

 AO ,,Keystone,, bugetul total constituind: 7284,00 $. 

• 01.01.2013 - activitatea serviciului este finanțată din  

bugetul raional. 

Pentru anul 2016sunt planificați:- 329.8 mii lei. 

 

 



  

• Părinții care educă copii cu dizabilități  beneficiază de o perioadă de răgaz, 

odihnă 

• Părinții se eliberează de stresul pe care îl resimt atunci cînd oferă copiilor 

îngrijire, deoarece cu greu reușesc să facă față cu succes solicitărilor constante 

ale copiilor 

• Serviciul previne frustrarea, izolarea și oboseala a părinților/îngrijitorilor 

• Părinții beneficiază de suport psihologic și asistențial 

• Serviciul asigură păstrarea unui echilibru în viața membrilor familiei;  

• Serviciul contribuie la unitatea și consolidarea familiei; 

 



• Mass-media să includă mai multe programe sociale şi spoturi 

publicitare informative; 

• Pentru personalul serviciului sa fie organizate cursuri de 

perfecţionare cu scopul de a îmbunătăţi cunoştinţele în 

domeniu; 

• Reforma sectorului rezidenţial trebuie să se bazeze pe 

presupunerea  închiderii tuturor instituţiilor existente şi 

prestării serviciilor noi în locuri alternative; 

•  Mărirea grupului ţintă de beneficiari - includerea în serviciu 

a copiilor cu dizabilităţi accentuate şi medii; 

• Asigurarea cu mijloc de transport de către APL nivel I a 

beneficiarilor serviciului Respiro;. 

 



      

 

 



Serviciul „ECHIPA MOBILĂ”  a fost pilotat în raionul Orhei în  

perioada 2011-2013  

 

În baza Deciziei Consiliului Raional  nr.1/25 din 03 martie 2011 s-a 

instituit serviciul ”Echipă Mobilă” în DASPF , destinat părințlor 

care  au la întreţinere copii cu dizabilităţi 

 

Serviciul  „ECHIPĂ MOBILĂ”  activează: 

 în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului 

Echipă Mobilă şi a Standardelor  minime de calitatei ,aprobat prin 

Hotărîrea de Guvern al Republicii Moldova nr. 722 din 22.09.2011 



asistență socială:   

• informare cu privire la drepturile sociale  

• facilitarea accesului beneficiarilor la servicii 

• activătăți de socializare 

 

asistență și consiliere psihologică; 

• consiliere cu scopul consolidării și medierii  relațiilor interpersonale în cadrul 

familiei și menținerii copiilor în mediul familial 

• servicii de terapie ocupațională:dezvoltarea abilităților pentru o viata independentă  

și trai în comunitate (prin ludoterapie, ergoterapie, arterapie, mieloterapie); 

 

consultanță medicală și servicii de kinetoterapie 

• facilitarea  accesului  la diverse sevicii medicale și de recuperare 
 



 

2011-2012 finanțat : 

Asociaţia Obştească Keystone Human Services International 

Moldova  Association , bugetul iniţial constituind 138,5 mii lei; 

 

2013 planificați : 

149,9 mii lei , fiind finanţat de către Consiliul Raional Orhei  

 

 2016 planificat : 

309,6 mii lei; 

 



 prevenirea instituționalizării copiilor cu dizabilități și menținerea 

acestora în mediul familial; 

 motivarea părinţilor de a participa activ la procesul de reabilitare, 

socializare, educare şi îngrijire a copilului; 

 facilitarea accesului beneficiarilor la servicii şi prestaţii sociale, servicii 

medicale și de recuperare, servicii educaţionale (după caz); 

 crearea și dezvoltarea abilităţilor  pentru o viaţă independentă 

 schimbarea concepţiilor de viaţă a părinţilor cu copii cu dizabilităţi 

 



 consolidarea şi medierea relaţiilor între membrii familiei în depășirea 

situaţiilor de criză; 

 promovarea drepurilor copiilor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora; 

 depăşirea unor stereotupuri ale părinţilor , a stării de ruşine şi a 

blocajelor  psihologice; 

 dezvoltarea mobilităţii şi ameliorarea stării de sănătate; 

 dezvoltarea intelectuală şi a proceselor cognitive; 

 oferirea copilului unui grad mai mare de libertate și evitarea 

hipertutelării; 

 



 mediatizarea serviciului,  promovarea serviciului în articole de 

mass-media; 

 stabilirea  parteneriatelor cu alţi prestatori de servicii sociale, 

schimb de experinţă ( Asociaţia Obştească ”Femeia şi Copilul-

Protecţie şi Sprijin”, Centrul de zi „Vino şi vezi”); 

 informarea  actorilor comunitari ( primari, pedagogi/ educatori , 

medici, etc) cu  privire la specificul şi scopul serviciului, inclusiv 

şi a legislaţiei  Republicii Moldova cu privire la persoanele cu 

dizabilităţi; 

 formarea şi instruirea  specialiştilor din cadrul serviciului 



 

 

 





CCM,, Generaţia Pro,, creat: 

 

 în baza Deciziei CR Orhei cu asistenţa tehnică a 

Fondului de Investiţii Sociale din Moldova, în baza Acordului de 

Grant şi Memorandumului de colaborare pentru implementarea 

componentei „Dezvoltare Regională şi Protecţie Socială în Republica 

Moldova,, co-finanţarea Comisiei Europene, Trust Fund Grant  

Nr. TF094952”, aprobat prin dispoziţia nr.146-d 2 din 29.12.2009 

 al CR Orhei. 

 



Au fost alocate : 

• surse financiare de către FISM: 

2 626 171,93 lei - pentru reparaţia clădirii  

185 487,68 lei - mobilier şi echipament  

• surse financiare din partea APL 

 741 000,00 lei  

• comunitatea a fost implicată în amenajarea terenului aferent  şi aducerea 

comunicaţiilor exterioare pînă la clădirea Centrului în sumă totală de  

470000,00 lei. 

  

Activitatea  CCM ,, Generaţia Pro,,:  15 mai 2012  

 

Bugetul  iniţial a constituit – 741 000,00 lei  

 



• plasament temporar pentru copii aflaţi în dificultate; 

• consiliere psihologică; 

• kinetoterapie; 

• logopedie; 

• pregătirea temelor pentru copiii cu CES; 

• resocializare (activităţi de recreere, de petrecere a timpului 
liber etc.); 

• asistenţă igienico-sanitară (duş, spălătorie, frizerie); 

• orientare profesională (cusătorie, broderie, lucrul cu lemnul, 
design cu materiale din natură, ţeserea covoarelor, culinărie, 
utilizarea PC). 

• asistenţă medicală primară 

• alimentare (o masă pe zi pentru 50 persoane - prînz, pentru 
plasament – 4 mese pe zi) 

 



 Pentru dezvoltarea  continuă a serviciilor în colaborare cu 

autorităţile  publice locale şi comunitatea locală, asistenţa 

comunitară, servicii care să se adreseze direct  şi  eficient 

persoanelor  aflate în situaţii de risc/dificultate, cu 

disabilităţi şi familiilor acestora a fost planificat un buget 

pentru 2016 de 1 011 800,00 lei 



 

 

 



 Începerea activităţii la data de 01.06.2012,  în baza 

Regulamentului  de organizare şi funcţionare, aprobat prin 

Decizia CR Orhei nr.2/8 din 04 august 2011 ,şi coordonat 

cu MMPSF din 10. 09.2011. 



 

Bugetul iniţial la momentul creării - 450 000 lei 

 

Bugetul  pentru  anul  2016             - 490 000 lei  

 



• consiliere socială  

• resocializare (pregătirea temelor, activităţi de petrecere 

a timpului liber ,activităţi de recreere,etc) 

Cercul”Origami&quilling”  

Cercul”Sala de calculatoare” 

• asistenţă igienico-sanitară(duş,spălătorie,frizerie) 

• orientare vocatională(cusătorie,pregatirea bucatelor); 

Cercul”Acul şi aţa îmi schimbă viaţa” 

Cercul ”Abilităţi  şi deprinderi de viaţă” 

 



• Conlucrarea  cu echipa multisciplinară din 

localitate în vederea prevenirii, înlăturării efectelor 

temporare sau excluderii sociale 

 

• Lucrul cu familia  prin suport şi asistenţă continuă 

 

• Informare continua despre serviciile prestate  prin 

intermediul mass-media, reţele de socializare. 

 



 

 

 



 

Scopul Serviciului constă în susţinerea dezvoltării 

capacităţilor familiei în creşterea şi educaţia 

copilului, prin consolidarea factorilor protectori 

din interiorul familiei şi conectarea la resursele 

relevante din comunitate.   

 



Activează : 

în baza Deciziei CR Orhei nr.4/12 din 16 septembrie 

2014 

 

Bugetul pentru 2016 : 

 644,6 mii lei   

 



• MMSPF Chişinău  

• Consiliul Raional Orhei  

•  Autorăţile Publice Locale 

•  Centrul medicilor de familie 

•  Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport  

•  Casa Teritorială de Asigurări Sociale 

•  Comisariatul Raional de Poliţie 

• Direcţia Situaţii Excepţionale, 

• Instituţia Sanitară Publică Spitalul Raional Orhei 

• Comisia Medicală de Expertiză a Vitalităţii 

• Agenţia Teritorială de Asigurări Medicale  

•  Oficiului Stării Civile 

• Inspectoratul fiscal 

• Camera Înregistrării de Stat 

• Biroului de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei 

• Agenţia Teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, Colegiul pedagogic din Orhei.  

 



• AO „LUMOS”  

• AO KEYSTONE Human Services Internaţional Moldova Association”  

• Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare 

• Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Vino şi Vezi” 

• Centrul „Voinicel” 

•  AO ”Concordia Proiecte sociale” 

•  Fundaţia ”Miron Shor”,  

• AO Parteneriate pentru fiecare copil, ”Familie puternică pentru fiecare copil” 

• Centru Comunitar de Sănătate Mintală Orhei 

•  Centru de Sănătate Prietenos Tinerilor Orhei 

• A.O.”New Hope Moldova” 

• AO „Tineri pentru Cristos Moldova”. 



 

 


