
MXNISTERUL 
MUNCII, PROTECTIEI 
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REPUBLIC!! MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЬІ И СЕМЬЇЇ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

O R B I N

. martie 2017
Cu privire із impiementarea servicitior
soeiale de plasament cu plats tn cadrui Azilului
repubiicau pentru invalizi $i pensionari din
mun. Cbi5ii)3a, sir, Vaiea ІШшІш, 16 $i Centrului
republican de reabilitare я invaiiziior, veteranilor muncii
5Ї rSzboiuiui din satul Cocieri, ratonuf BubSsari

Nr, W

In scopul implementarii Hotarmi Guvemului nr. 1500 din 31,12,2004 pentru aprobarea 
Regulamentului ~ tip cu privire la funcponarea azilului pentru persoane in virsta §i persoane cu 
disabilita#, HotSririi Guvernului nr, 257 din 05.03.2008 cm privire.la.mijloacele speciale ale 
institu^ilor de asistenfa socials subordonate Ministerului Muncii, Protec|iei Soeiale §1 Familiei, 
HotSririi Guvemului nr. 870 din 08.10.2014 cu privire la aprobarea Metbdologiei de calcul 
costului pentru serviciile de plasament §i de reabilitare/recuperare prestate in cadrui institufiilor 
soeiale subordonate Ministerului Muncii, Protecliel Soeiale §i Familiei, Ordinelor mmlstruhu 
Muncii, Profectiei Soeiale Familiei nr. 205 §i nr. 206 din 18.12,2013 cu privire la aprobarea 
Reguiameiltului privind modul de organizare fimejionare a Azilului republican pentru invalizi 
$i pensionari din muni гірші Chi^iMu, str. Vaiea Radiulul. 16 Regulamentului privind modul 
de organizare §i funefionare a Centrului republican de reabilitare a invaiiziior, veteranilor muncii 
$i razboiului din satul Cocieri, raionul Dub5sari,

ORDON:
1. incepind cu 20 martie 2017, Azilul republican pentru invalizi pensionari din mun. 

Chi^inSu, str, Vaiea Radiului, 16 §i Central republican de reabilitare a invaiiziior, 
veteranilor muncii §i r&zboiului din s. Cocieri, r-1 DubSsari vor presta servicii soeiale de 
plasament cu ріаій in limita de 20 paturi per institute.

2. Costul serviciiior se vor calcula conform Metodologiei de calcul a costului pentru 
serviciile de plasament §i de reabilitare/recuperare prestate in cadrui institupilor soeiale 
subordonate Ministerului Muncii, Protectiei Soeiale §i Familiei, aprobate prin HotMrea 
Guvemului nr. 870 din 08Л 0.2014. .

3. - Plasamentul beneficiarilor in cadrui institupilor mentionate se va realiza in baza actelor
menfionate in anexa la prezentul ordin §1 a mdreplarii eiiberate de catre Agenda 
Nationals Asistenta Social!

4. Contractul de prestari servicii de plasament se va mcheia mtre beneficiar $i prestatorul de 
servicii. Daca beneficiarul din cauza unei dizabilitap, unei boli sau din alte motive 
Tntemeiate nu poate semna personal contractul, el poate imputemici o alia persoana sa 
semneze m prezenfa sa §i a prestatorului de servicii, care va da.citire contmutui 
docunicntuSui.

5. Prezentul ordin se aduce la cuno$ti.nta Structurilor teritoriale de asistenta social!
6. Controlul asupra ordinului se рипе In sarcina diui Vasile Croitoru, Director al Agentiei 

Nationale Asistenta. SoctalS.
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Socials Families or. У din manie 20 Ї 7

Lista aetelor necesare pentru piasamentul beneficiarilor de service contra 
plata m cadrul Azilului republican pentru invalizi si pensioner! din

■ murticipiul Chisinau, str. Valea Radiulm, 16 ці Centrulu! republican de
rea bill tare a invalizilor, veteranilor muncii si razboiului din satul Coder!,

ramimt Dubasari

L Cererea potentialului beneficiar (de a beneficia de servicii de plasament 
contra plaid). ..................

2. Extras din figa medicala de ambulator (F 027 e) §i concluzia medicala
privind lipsa contraindicapllor la plasament m cadrul institimilor de asistenta 
social^. •

3. Copia buietinului de identitate,
4. Copia polifei de asigurare obllgatorie medicala.
■5. Copia legitimatiei depensioner.
6, Copia certificatului privind grad'd de dizabilitate.
7. Demersul Structurii teritoriale de asistenta social! adresat Agentiei Nationale 

Asistenta Social! cu anexarea documentelor specificate.




