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Linia Verde a Consiliului pentru 
Prevenirea și Eliminarea Discriminării 

și Asigurarea Egalității 

DREPTURILE TALE SAU ALE ALTOR
PERSOANE CU DIZABILITĂȚI 

AU FOST ÎNCĂLCATE?

Sună la Serviciul de asistență telefonică
gratuită pentru persoanele cu dizabilități 

0 8001 0808

SERVICII SOCIALESERVICII SOCIALE
ÎN  RAIONUL  ORHEI



 

În raionul Orhei, persoanele cu dizabilități,
persoanele în etate și familiile în situații de
risc pot beneficia de următoarele servicii și

prestații sociale: 

 

Serviciul social „Plasament familial pentru
adulţi” este un serviciu social specializat prin
care se oferă un loc de trai și îngrijire familială
unui adult cu dizabilități sau unei persoane cu
dizabilitate în familia asistentului familial.

☎ 0235 27 174

 

Serviciul protezare şi ortopedie asigură
persoanele cu dizabilități locomotorii cu mijloace
ajutătoare tehnice: proteze, orteze, corsete,

scaune rulante, premergătoare, bandaje și
încălțăminte ortopedică. Centrul Republican
Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare
acordă asistență medicală recuperatorie
persoanelor cu dizabilități.

☎ 0235 23 715
Serviciul de reabilitare / recuperare oferă
dreptul la asigurare cu bilete la Centrele balneo-

sanatoriale de recuperare a sănătății din
subordinea MSMPS, o dată la 3 ani din data
depunerii cererii cu actele constatatoare,

persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități. 

☎ 0235 23 715

Compensație pentru serviciile de transport
reprezintă o plată în bani pentru compensarea
cheltuielilor pentru serviciile de transport
pentru copiii și persoanele cu dizabilități
accentuate, severe și locomotorii sau persoanele
care însoțesc o persoană cu dizabilitate severă
sau un copil cu dizabilități.

☎ 0235 23 715

Serviciul „Asistență personală” este un serviciu
prin care se acordă asistență și îngrijire la
domiciliu persoanelor cu dizabilități severe.

☎ 0235 24 874

Serviciul „Echipă mobilă” este un serviciu

social de suport pentru persoanele cu
dizabilități și familiile lor. „Echipa mobilă”

prestează beneficiarilor servicii sociale,

medicale, psihologice și alte servicii la domiciliu
cu scop de a preveni instituționalizarea și de a
facilita integrarea socială.

☎ 0235 20 345

Serviciul „Casă comunitară” din s. Mitoc este
un serviciu de plasament care oferă îngrijire
permanentă, dezvoltarea aptitudinilor de auto
deservire și socializare a persoanelor cu
dizabilități, în vederea asigurării acestora cu un
mod de viață pe cât este posibil apropiat de cel
obișnuit comunității, pentru a facilita creșterea
capacității lor de a se (re)integra în societate. 

☎ 0235 25 625

Serviciul „Locuință protejată” Orhei oferă sprijin
persoanelor cu dizabilități mintale care doresc să
trăiască în comunitate. Serviciul are drept scop
crearea condițiilor pentru dezvoltarea
deprinderilor de viață și pentru integrarea socială
în comunitate.

☎ 0235 92 151

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu
reprezintă o gamă de servicii acordate la
domiciliu persoanelor cu dizabilități și în etate,

care nu au suportul familiei și nu pot duce un
mod de viață independent.

☎ 0235 24 223

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă
este un serviciu alternativ temporar prin care se
oferă îngrijire copiilor aflați în situații de risc.

☎ 0235 20 345

Serviciul de asistență socială comunitară are
drept scop prestarea asistenței sociale la nivel de
comunitate pentru prevenirea și depășirea
situațiilor de dificultate la nivel de comunitate.

☎ 0235 23 521

Centrul Comunitar Multifuncțional „Universul”
din s. Piatra oferă servicii de îngrijire / plasament
planificat pentru copiii în situații de risc, consiliere
socială şi psihologică, petrecerea timpului liber,
prevenirea abandonului și cercuri pe interese.

☎ 0235 58 491

Centrul Comunitar Multifuncțional „Generația
PRO” din s. Peresecina oferă servicii de îngrijire /

plasament temporar și în regim de urgență,

consiliere şi sprijin pentru copiii în situații de risc,

reabilitare şi integrarea socială pentru copii cu
cerinţe educaţionale speciale, orientare
vocaţională, cantină socială și cercuri pe interese.

☎ 0235 93 909

Centrul de plasament temporar pentru
persoane în etate și cu dizabilități „Casa
noastră” din s. Susleni oferă servicii de asistență
socială, medicală și igienico-sanitară, consiliere
psihologică, agrement și reabilitare. 

☎ 0235 46 188


