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SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ  
DIN RAIONUL CĂUȘENI 

Serviciile sociale, alături de prestațiile sociale, intervin în situațiile de dificultate, 
pentru a permite cetățenilor să le depășească și să revină la un trai decent. Serviciile 
sociale sunt instrumentul care contribuie direct la asigurarea incluziunii sociale, la 
dezvoltarea/menținerea deprinderilor de viață, la reabilitarea/recuperarea sănătă-
ții, cu condiția că acestea sunt bine planificate, organizate și finanțate.

SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ

Adresa: or. Căușeni, str. A. Mateevici, 9
Date de contact: (243)22133

Scurtă prezentare a serviciului: 
Serviciul Asistență socială comunitară are drept scop acordarea asistenței sociale la 
nivel de comunitate pentru prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate.
Serviciul este format din asistenți sociali comunitari și asistenți sociali supervizori, 
conduși de un șef, și prestează servicii sociale specializate în 27 de primării din raion. 
Asistenții sociali comunitari sunt actorii importanți din comunitate, care iau legătura 
cu persoanele aflate în dificultate, evaluează necesitățile acestora, asigură accesul 
la serviciile sociale existente la nivel de comunitate și/sau de raion și contribuie la 
crearea condițiilor pentru o viață decentă, activă și participativă, pentru o viață mai 
bună. În scopul soluționării problemelor beneficiarilor, asistenții sociali mobilizează 
comunitatea, colaborează cu administrația publică locală, instituțiile de resort, or-
ganizațiile non-guvernamentale, înaintează propuneri și pregătesc cazurile pentru 
referire spre serviciile sociale specializate.
Principalul instrument de lucru al asistentului social comunitar este managementul 
de caz.
Categoriile de beneficiari: persoanele și familiile care, temporar, se află în dificulta-
te și care, din motive de natură economică, socială, fizică sau psihologică, nu sunt 
în stare să-și realizeze, prin mijloace și eforturi proprii, un nivel decent de viață, 
precum și persoanele și familiile defavorizate.

SERVICIUL ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU

Adresa: or. Căușeni, str. A. Mateevici, 9
Date de contact: (243)22662

Scurtă prezentare a serviciului:
Serviciul Îngrijire socială la domiciliu asigură prestarea serviciilor la domiciliu, pen-
tru facilitarea integrării sociale a beneficiarilor, în conformitate cu necesitățile spe-
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ciale și cu particularitățile de dezvoltare individuală, precum și pentru activizarea 
eforturilor proprii, pentru prevenirea instituționalizării prin menținerea persoane-
lor în mediul familial și comunitar, pentru încurajarea beneficiarilor de a duce un 
mod de viață independent, pe cât este posibil, în familie și comunitate.
Categoriile de beneficiari: persoane vârstnice, care au atins vârsta standard de pen-
sionare, și persoanele adulte cu dizabilități, care fie nu au copii, fie au copii majori 
inapți de muncă sau care locuiesc separat de copiii majori apți de muncă, obligați, 
conform legislației, să-i întrețină și să-i îngrijească, dar care, din anumite circum-
stanțe justificate, nu-și pot realiza obligațiunile.
De servicii contra plată pot beneficia: persoane vârstnice, care au atins vârsta stan-
dard de pensionare și persoanele cu dizabilități, ai căror copii sunt obligați, conform 
legislației, să-i întrețină, dar care, din circumstanțe justificate, nu-și pot realiza obli-
gațiunile.

SERVICIUL ASISTENȚĂ PARENTALĂ PROFESIONISTĂ

Adresa: or. Căușeni, str. A. Mateevici, 9
Date de contact: (243)23304

Scurtă prezentare a serviciului:
Asistența parentală profesionistă este un serviciu social specializat, care oferă co-
piilor rămași fără ocrotire părintească îngrijire familială substitutivă în familia unui 
asistent parental profesionist. Copilul a cărui viață sau sănătate se află în pericol 
iminent este plasat în familia asistentului parental profesionist pentru o perioadă 
de la 72 de ore până la 1 an sau până la atingerea de către copil a vârstei de 18 ani, 
conform avizelor Comisiei raionale privind protecția copilului aflat în dificultate.
Asistenții parentali profesioniști, de comun acord cu managerul serviciului, asigură 
facilitarea (re)integrării copilului în familia biologică, familia adoptivă sau în alte for-
me de îngrijire de tip familial.
Categoriile de beneficiari: copiii lipsiți efectiv de grija părinților, în situații determi-
nate de absența acestora, copiii luați de la părinți din cauza existenței pericolului 
iminent pentru viața sau sănătatea acestora ori a aflării lor în situație de risc; copiii 
cărora li s-a atribuit statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau 
rămas fără ocrotire părintească; părintele minor cu copil aflat în risc de separare.

SERVICIUL SPRIJIN FAMILIAL

Adresa: or. Căușeni, str. A. Mateevici, 9
Date de contact: (243)23304

Scurtă prezentare a serviciului:
Sprijinul familial reprezintă un serviciu de asistență socială, menit să asigure un su-
port complex familiilor pentru a preveni separarea copiilor de mediul familial și/
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sau de a (re)integra copiii în mediul familial și a dezvolta competențe și autonomie 
beneficiarului și părinților.
Serviciul are drept scop susținerea dezvoltării capacităților familiei în creșterea și 
educația copilului prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei și 
conectarea ei la resursele relevante din comunitate. Sprijinul familial se prestează 
sub două forme: sprijinul familial primar și sprijinul familial secundar. Sprijinul fami-
lial primar include activități variate, flexibile, orientate spre consolidarea mediului 
familial și a factorilor protectori din interiorul familiei. Sprijinul familial secundar 
include un asamblu de activități, adresate familiilor cu copii aflate în situație de 
risc, cu scopul de-a diminua factorii ce afectează sănătatea și dezvoltarea copilului.
Categoriile de beneficiari: familiile cu copii aflate în situație de risc și/sau familiile 
ai căror copii se află în proces de reintegrare.

SERVICIUL TUTELĂ / CURATELĂ

Adresa: or. Căușeni, str. A. Mateevici, 9
Date de contact: (243)21415

Scurtă prezentare a serviciului:
Serviciul Tutelă/curatelă reprezintă o formă de protecție, care se instituie asupra 
copiilor rămași fără ocrotire părintească, în scopul educației și îngrijirii acestora, 
precum și al apărării drepturilor și intereselor lor legitime. 
Calitatea de tutore (curator) poate fi atribuită unei singure persoane fizice sau so-
țului și soției împreună, dacă aceștia nu se află în vreunul din cazurile de incompati-
bilitate, prevăzute la alin.(4) din art. 143 Codul Familiei, și au consimțit expres să-și 
asume asemenea obligație. La numirea tutorelui/ curatorului se iau în considerare 
calitățile morale și alte calități personale, posibilitățile candidatului de a-și îndeplini 
obligațiile de tutore (curator), relațiile lui și ale membrilor familiei lui cu copilul. 
Numirea tutorelui asupra unui copil care a atins vârsta de 10 ani se face numai cu 
acordul copilului.
Categoriile de beneficiari: copiii rămași fără ocrotire părintească.

SERVICIUL PROTEZARE ȘI ORTOPEDIE

Adresa: or. Căușeni, str. A. Mateevici, 9
Date de contact: (243)22424

Scurtă prezentare a serviciului:
Serviciul Protezare și ortopedie are drept scop asigurarea gratuită a persoanelor 
eligibile cu articole ortopedice și protetice (fotolii rulante, corsete, bandaje, orte-
ze-dispozitive, proteze, bastoane, cârjă cu suport, premergătoare, încălțăminte or-
topedică). Asigurarea cu dispositive speciale a copiilor și adulților cu dizabilități este 
efectuată, în cea mai mare parte, de Centrul Republican Experimental de Protezare, 
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Ortopedie și Reabilitare (CREPOR), prin intermediul Serviciului Protezare și ortope-
die.
Categoriile de beneficiari: copiii și adulții cu dizabilități fizice.

SERVICIUL SOCIAL ECHIPA MOBILĂ

Adresa: or. Căușeni, str. A. Mateevici, 9
Date de contact: (243)22424

Scurtă prezentare a serviciului:
Echipa mobilă este un serviciu social specializat, destinat persoanelor cu dizabilități, 
pentru a oferi asistență socială și suport la domiciliul beneficiarilor, reieșind din ne-
voile identificate ale acestora, precum și consiliere și suport persoanelor implicate 
în procesul de incluziune socială.
Beneficiarii sunt asistați și sprijiniți la domiciliu de personalul serviciului, pentru a 
duce o viață, pe cât e posibil, independentă în comunitate, în conformitate cu pla-
nul individualizat de asistență și cu necesitățile acestora. 
Categoriile de beneficiari: copiii și adulții cu dizabilități, precum și membrii fami-
liilor lor, referiți de către echipa multidisciplinară de specialiști (asistent social co-
munitar, lucrător social, medic de familie, educator, pedagog, psiholog, psihiatru, 
logoped etc.).

SERVICIUL SOCIAL ASISTENȚĂ PERSONALĂ

Adresa: or. Căușeni, str. A. Mateevici, 9
Date de contact: (243)22662

Scurtă prezentare a serviciului:
Asistența personală este un serviciu specializat, acordat persoanelor cu dizabilități 
severe. Scopul serviciului este de-a oferi asistență și îngrijire copiilor și adulților cu 
dizabilități severe din localitățile raionului, în vederea favorizării independenței și 
integrării în societate (în domeniile: protecție socială, muncă, asistență medicală, 
instructiv-educativ, informațional, acces la infrastructură etc.).
Categoriile de beneficiari: persoanele cu dizabilități severe eligibile pentru serviciu 
sunt cele care întrunesc următoarele condiții: instituția responsabilă de determina-
rea dizabilității le-a recomandat servicii de îngrijire permanentă din partea altei per-
soane; nu beneficiază de servicii în cadrul unor instituții rezidențiale sau de servicii 
de îngrijire la domiciliu oferite de către lucrătorul social și nu beneficiază de alocație 
pentru îngrijire și/sau însoțire, supraveghere, în conformitate cu prevederile legis-
lației în vigoare.
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CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

Adresa: or. Căușeni, str. A. Mateevici, 9
Date de contact: (243)22913

Scurtă prezentare a serviciului:
Cantina de ajutor social are menirea de a oferi persoanelor din grupurile aflate în 
dificultate, inclusiv persoanelor vârstnice, servicii de alimentație, precum și de dis-
tribuire a hranei la domiciliul persoanelor imobilizate.
Persoanele defavorizate pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social pe un 
termen de, cel mult, 30 de zile în trimestru (120 de zile anual).
Cantinele sociale sunt înființate de autoritățile publice locale și sunt finanțate din 
bugetele locale și din subvenții ale Fondului de Susținere Socială a Populației, pre-
cum și din donații, acțiuni de caritate ale organizațiilor neguvernamentale.
Serviciul este disponibil de luni până vineri, între orele 12.00 și 15.00.
În raion activează patru cantine de ajutor social: „Sfântul Nicolae” din s. Hagimus, 
„Sfânta Paraschiva” din s. Ucrainca, cantina din s. Chircăiești și cantina din or. Cău-
șeni. 
Categoriile de beneficiari: persoanele socialmente vulnerabile, ale căror venituri 
lunare pentru anul precedent constituie 1-2 pensii minime pentru limită de vârstă; 
persoanele care au atins vârsta de pensionare (fără domiciliu, fără susținători legali, 
fără venituri sau cu venituri mici); persoanele cu dizabilități; copiii (din familiile cu 
mulți copii, din cele monoparentale și din alte familii considerate socialmente vul-
nerabile), în baza anchetei sociale, întocmite de asistenții sociali comunitari.

SERVICIUL SUPORT MONETAR ADRESAT PERSOANELOR / 
FAMILIILOR DEFAVORIZATE

Adresa: or. Căușeni, str. A. Mateevici, 9
Date de contact: (243)22913

Scurtă prezentare a serviciului:
Serviciul Suport monetar adresat persoanelor / familiilor defavorizate este un servi-
ciu social specializat, care are drept scop susținerea persoanelor / familiilor defavo-
rizate pentru prevenirea / diminuarea / depășirea situațiilor de dificultate, precum 
și pentru prevenirea excluziunii sociale și instituționalizării acestora, prin acordarea 
unui suport monetar, conform necesităților.
Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru satisfacerea necesităților de bază 
(alimentație, îmbrăcăminte, obiecte de primă necesitate) sau pentru reparația locu-
inței și / sau reparația / construcția sobei, adaptarea locuinței la necesitățile persoa-
nei / familiei defavorizate, pentru procurarea combustibilului necesar pentru pre-
pararea hranei și pentru încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat 
la necesități, precum și alte necesități stabilite în planul individualizat de asistență.



6 GHIDUL SERVICIILOR SOCIALE  
DIN RAIONUL CĂUȘENI

Categoriile de beneficiari: persoanele, familiile defavorizate și străinii integrați. 

SERVICII BALNEO-SANATORIALE

Adresa: or. Căușeni, str. A. Mateevici, 9
Date de contact: (243)21793

Scurtă prezentare a serviciului:
Serviciile de reabilitare / recuperare a persoanelor în vârstă și cu dizabilități se pre-
stează în Centrul de reabilitare „Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odesa (Ucrai-
na) și în Centrul republican pentru recuperarea sănătății invalizilor și pensionarilor 
„Speranța” din or. Vadul lui Vodă, aflate în subordinea Ministerului Muncii și Pro-
tecției Sociale.
Biletele sunt acordate o dată la 3 ani persoanelor în vârstă și persoanelor cu dizabi-
lități care au atins vârsta de 18 ani și se află la evidența direcției.
Durata serviciului este de 21 de zile calendaristice.
Categoriile de beneficiari: 

a) (cărora li se eliberează bilete gratuite): persoanele cu dizabilități severe și 
accentuate, neangajate în câmpul muncii; persoanele în vârstă, beneficiare 
de pensii pe limită de vârstă sau alocații sociale de stat, neangajate în câm-
pul muncii;

b) (cărora li se eliberează bilete cu reducere de 70% din cost): persoanele cu 
dizabilități severe și accentuate, angajate în câmpul muncii; persoanele cu 
dizabilități medii, neangajate în câmpul muncii; însoțitorii persoanelor cu 
dizabilități severe, care, potrivit concluziei Consiliului Național pentru Deter-
minarea Dizabilității și Capacității de Muncă, au nevoie de ajutor permanent 
din partea altei persoane;

c) (cărora li se eliberează bilete cu reducere de 30% din cost): persoanele cu di-
zabilități medii, angajate în câmpul muncii; persoanele în vârstă, beneficiare 
de pensii pentru limită de vârstă, angajate în câmpul muncii.

BILETE DE CĂLĂTORIE ÎN STATELE CSI PENTRU VETERANI ȘI 
PERSOANE CU DIZABILITĂȚI DE RĂZBOI

Adresa: or. Căușeni, str. A. Mateevici, 9
Date de contact: (243)21116

Scurtă prezentare a serviciului:
Prestația constituie o măsură de protecție și asistență pentru veterani, prin facilita-
rea călătoriilor (tur – retur) în cadrul statelor membre ale CSI, după cum urmează: 
o călătorie (tur – retur) pe an cu transportul feroviar ori auto de pasageri sau o 
compensație nominală pentru călătoria cu transportul urban, suburban și interur-
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ban (cu excepția taximetrelor). Această prestație este reglementată prin Legea cu 
privire la veterani, nr. 190 din 8 mai 2003, prin care se stabilește statutul juridic al 
veteranilor, cetățeni ai R. Moldova, precum și se reglementează drepturile și garan-
țiile economice și sociale ale acestora.
Categoriile de beneficiari: veteranii celui de-al Doilea Război Mondial, veteranii răz-
boiului din Afganistan, veteranii luptelor pentru apărarea integrității teritoriale și a 
independenței R. Moldova.

SERVICII SOCIALE DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI

CENTRUL MATERNAL PRO FAMILIA

Adresa: or. Căușeni, str. Ana și Alexandru, 18A
Date de contact: (243)26835

Scurtă prezentare a serviciului:
Centrul maternal Pro Familia este o instituție specializată, prestatoare de servicii 
de asistență și reabilitare a victimelor violenței în familie, de protecție a victimelor 
și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, de asistență socială pentru 
cuplul mamă – copil, pentru femei aflate în dificultate.
Centrul maternal Pro Familia oferă plasament temporar, asistență și protecție be-
neficiarilor, suport pentru socializarea și reintegrarea acestora în familie și/sau în 
comunitate, în contextul respectării drepturilor omului. 
Categoriile de beneficiari: victimele violenței în familie, potențialele victime ale tra-
ficului de ființe umane, cuplul mamă – copil și femei aflate în dificultate.

AZILUL RAIONAL PENTRU BĂTRÂNI 

Adresa: s. Tănătari
Date de contact: (243)77240

Scurtă prezentare a serviciului:
Azilul reprezintă o instituție socială de plasament temporar sau de lungă durată, 
care prestează servicii sociomedicale pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități.
Tipurile de servicii prestate în cadrul Azilului: plasament; alimentație; asistență me-
dicală; asistență igienico-sanitară; consiliere psihologică; agrement; reabilitare și 
organizarea înmormântării beneficiarilor, conform prevederilor contractuale. 
Categoriile de beneficiari: persoanele care au atins vârsta standard de pensionare 
și persoanele cu dizabilități adulte, care, din cauza unor circumstanțe de natură 
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fizică sau socială, au o capacitate scăzută de autodeservire, necesită supraveghere, 
asistare și îngrijire specializată.
De servicii sociale contra plată beneficaiază persoanele vârstnice, ai căror copii ma-
jori apți de muncă, conform legislației, sunt obligați să-i întrețină, dar din anumite 
motive întemeiate, nu-și pot realiza obligațiunile. 

SERVICII SOCIALE DIN SUBORDINEA 
PRIMĂRIILOR

CENTRUL COMUNITAR MULTIFUNCȚIONAL BACCEALIA

Adresa: com. Baccealia
Date de contact: (243)79445

Scurtă prezentare a serviciului:
Centrul comunitar multifuncțional are drept scop susținerea persoanelor din comu-
nă, aflate în dificultate, în vederea depășirii situațiilor vulnerabile, prin acordarea 
asistenței multidisciplinare. Tipurile de servicii prestate în cadrul Centrului: alimen-
tație, asistență igienico-sanitară, consiliere psihologică, resocializare (pregătirea te-
melor, programelor culturale, activități de recreere, de petrecere a timpului liber 
etc.).
Categoriile de beneficiari: copii, tineri, persoane în vârstă și persoane cu dizabilități.

CENTRUL COMUNITAR MULTIFUNCȚIONAL UCRAINCA

Adresa: com. Ucrainca
Date de contact: 076522999

Scurtă prezentare a serviciului:
Centrul comunitar multifuncțional are drept scop susținerea persoanelor din comu-
nă, aflate în dificultate, în vederea depășirii situațiilor vulnerabile, prin acordarea 
asistenței multidisciplinare. Tipurile de servicii prestate în cadrul Centrului: alimen-
tație, asistență igienico-sanitară, consiliere psihologică, cantină de ajutor social, re-
parația hainelor, resocializare (pregătirea temelor, programelor culturale, activități 
de recreere, de petrecere a timpului liber etc.).
Categoriile de beneficiari: copii, tineri, persoane în vârstă și persoane cu dizabilități.
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CENTRUL COMUNITAR MULTIFUNCȚIONAL CHIRCĂIEȘTI

Adresa: s. Chircăiești
Date de contact: (243)54688

Scurtă prezentare a serviciului:
Centrul comunitar multifuncțional are drept scop susținerea persoanelor din locali-
tate, aflate în dificultate, în vederea depășirii situațiilor vulnerabile, prin acordarea 
asistenței multidisciplinare. Tipurile de servicii prestate în cadrul Centrului: alimen-
tație, asistență igienico-sanitară, consiliere psihologică, consiliere și sprijin familial, 
cantină de ajutor social, acordarea ajutoarelor (ajutoare umanitare) sub formă de 
îmbrăcăminte, materiale igienice etc., resocializare (pregătirea temelor, programe-
lor culturale, activități de recreere, de petrecere a timpului liber etc.).
Categoriile de beneficiari: copii, tineri, persoane în vârstă și persoane cu dizabilități.

CENTRUL COMUNITAR MULTIFUNCȚIONAL TARACLIA

Adresa: s. Taraclia
Date de contact: (243)61550

Scurtă prezentare a serviciului:
Centrul comunitar multifuncțional are drept scop susținerea persoanelor din raion, 
aflate în dificultate, în vederea depășirii situațiilor vulnerabile, prin acordarea asis-
tenței multidisciplinare. Tipurile de servicii prestate în cadrul Centrului: plasament, 
alimentație, asistență igienico-sanitară, consiliere psihologică, consiliere și sprijin 
familial, cantină de ajutor social, resocializare (programe culturale, activități de re-
creere, de petrecere a timpului liber etc.). Centrul multifuncțional este finanțat cu 
suportul AO „Concordia. Proiecte Sociale”.
Categoriile de beneficiari: copii, tineri, persoane în vârstă și persoane cu dizabilități.

CENTRUL DE ZI  CASA ÎN CARE MĂ SIMT COPIL

Adresa: s. Taraclia
Date de contact: (243)61560

Scurtă prezentare a serviciului:
Centrul de zi pentru copii din familii defavorizate are drept scop susținerea copii-
lor și familiilor, în vederea depășirii situațiilor vulnerabile, prin acordarea asistenței 
multidisciplinare. Tipurile de servicii prestate în cadrul Centrului: alimentație, asis-
tență igienico-sanitară, consiliere psihologică, consiliere și sprijin familial, resociali-
zare (programe culturale, activități de recreere, de petrecere a timpului liber etc.).
Categoriile de beneficiari: copii din familii socialmente vulnerabile din localitate. 
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CENTRUL DE ZI PENTRU COPII DIN FAMILII DEFAVORIZATE

Adresa: or. Căușeni
Date de contact: (243)23294

Scurtă prezentare a serviciului:
Centrul de zi pentru copii din familii defavorizate din or. Căușeni este creat de Fun-
dația Grația și are drept scop susținerea copiilor și familiilor, în vederea depășirii 
situațiilor vulnerabile, prin acordarea asistenței multidisciplinare. Tipurile de ser-
vicii prestate în cadrul Centrului: alimentație, asistență igienico-sanitară, consiliere 
psihologică, consiliere și sprijin familial, resocializare (pregătirea temelor, învățarea 
limbii engleze, programe culturale, activități de recreere, de petrecere a timpului 
liber etc.).
Categoriile de beneficiari: copii din familii socialmente vulnerabile din oraș.

CENTRUL DE ASISTENȚĂ ȘI CONSILIERE  
PENTRU AGRESORII FAMILIALI

Adresa: or. Căușeni
Date de contact: 079563063

Scurtă prezentare a serviciului:
Centrul de asistență și consiliere pentru agresorii familiali este creat cu suportul AO 
„Raza încrederii” din or. Căușeni și susținut financiar de către OAK Fundation și AO 
„Artemida”. Scopul Centrului constă în prestarea serviciilor integrate de asistență 
și consiliere specializată persoanelor care comit acte de violență în familie, ado-
lescenților cu un comportament violent, manifestat atât în cadrul familiei, cât și în 
afara ei, pentru depășirea situațiilor vulnerabile, obținerea încrederii și susținerii, 
acceptarea unui comportament non-violent, a onestității și responsabilității etc. În 
cadrul centrului sunt prestate următoarele tipuri de servicii: informare, consiliere 
individuală, consiliere în grup, programe educaționale pentru adolescenții cu un 
comportament agresiv, consiliere juridică, referirea și facilitarea accesului agresori-
lor la serviciile medicale, de angajare în câmpul muncii, de profesionalizare.
Categoriile de beneficiari: subiecții violenței în familie din raionul Căușeni.

CENTRUL PRIETENOS TINERILOR CLEPSIDRA

Adresa: or. Căușeni, str. Ana și Alexandru, 14
Date de contact: (243)26633

Scurtă prezentare a serviciului:
Scopul serviciului de sănătate prietenos tinerilor constă în sporirea accesului tine-
rilor la informații și servicii calitative de sănătate, precum și la alte servicii, care co-
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respund definiției și criteriilor de „prietenoase tinerilor”. Centrul prestează servicii 
de sănătate, prietenoase tinerilor, prin informarea referitor la riscurile/prevenirea 
ITS/HIV, la consumul de droguri, abuzul de alcool și de alte substanțe toxice, prin 
consilierea și testarea confidențială și benevolă la HIV, consilierea primară a victi-
mei violenței și a abuzatorului, formarea unor deprinderi de alimentație rațională 
la pre-adolescenți, formarea unor comportamente sigure de activitate și odihnă.
Categoriile de beneficiari: adolescenții și tinerii cu vârsta cuprinsă între 10 – 24 
de ani, în stare de vulnerabilitate, care se confruntă cu probleme de sănătate și de 
dezvoltare.

PRESTAȚII SOCIALE

COMPENSAȚII PENTRU CĂLĂTORIE ÎN TRANSPORT PENTRU 
PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

Adresa: or. Căușeni
Date de contact: (243)22913

Scurtă prezentare a serviciului:
Conform art. 49 din Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, 
nr. 60 din 30.03.2012, persoanelor cu dizabilități de grad sever și grad accentuat, co-
piilor cu dizabilități, precum și persoanelor care însoțesc o persoană cu dizabilități 
de grad sever sau un copil cu dizabilități li se acordă, la locul de reședință, compen-
sații pentru călătorie în transportul comun urban, suburban și interurban. Compen-
sația pentru călătorie în transport se prestează în baza certificatului de confirmare 
a gradului de dizabilitate, iar în cazul persoanelor cu dizabilități ale aparatului lo-
comotor – și în baza certificatului constatator, eliberate de către Consiliul Național 
pentru Determinarea Dizabilității și Capacității Muncii. Compensațiile se acordă din 
bugetul raional Căușeni.
Categoriile de beneficiari: persoanele cu dizabilități de grad sever și grad accentu-
at, copiii cu dizabilități, persoanele care însoțesc o persoană cu dizabilități de grad 
sever sau un copil cu dizabilități.
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AJUTORUL SOCIAL /  
AJUTORUL PENTRU PERIOADA RECE A ANULUI

Adresa: or. Căușeni
Date de contact: (243)21792

Scurtă prezentare a serviciului:
Ajutorul social reprezintă un suport bănesc, acordat lunar familiilor defavorizate, în 
scopul asigurării unui venit lunar minim garantat.
Odată cu stabilirea dreptului la ajutor social, se stabilește și dreptul la ajutor pentru 
perioada rece a anului, care este o plată fixă, acordată familiilor defavorizate pentru 
lunile ianuarie, februarie, martie, noiembrie, decembrie.
În conformitate cu Legea cu privire la ajutorul social, nr.133 –XVI din 13.06.2008, 
noțiunea de familie semnifică: două sau mai multe persoane care locuiesc în ace-
eași locuință și se întrețin dintr-un buget comun, indiferent dacă există sau nu grad 
de rudenie etc., cu condiția că toți membrii adulți dispun de statut ocupațional.
La determinarea dreptului la ajutor social și a dreptului la ajutor pentru perioada 
rece a anului se exclud membrii familiei care: dețin cetățenia R. Moldova, însă nu 
domiciliază pe teritoriul acesteia; exercită serviciul militar în termen; exercită o pe-
deapsă de privare de libertate sau se află la întreținere într-o instituție rezidențială.
Categoriile de beneficiari: persoanele care au atins vârsta standart de pensionare, 
persoanele cu dizabilități, persoanele înregistrate la Direcția Teritorială Ocuparea 
Forței de Muncă, persoanele care îngrijesc un membru al familiei ce necesită în-
grijire, conform concluziei Consiliului Medical Consultativ, sau un copil cu vârsta de 
până la 3 ani.



ACTIVITATEA  
SERVICIILOR SOCIALE

ÎN IMAGINI



Atenție: Dacă aveți comentarii, plângeri, sugestii privind activitatea echipei 
People in Need Moldova sau doriți să vă exprimați opinia despre ceea ce 
face organizația în localitatea voastră, vă puteți adresa la numărul de tele-
fon 0 800 000 09 (apel gratuit) sau +373 60 98 99 05 (WhatsApp/Viber), 
prin e-mail la cfrm.moldova@peopleinneed.net sau ne puteți expedia o 
scrisoare la adresa oficiului: str. Alexei Mateevici 56, mun. Chișinău, MD-
2009. Toate apelurile și mesajele vor fi tratate confidențial!


