
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

Informații generale 

Anual în Republica Moldova se nasc aproximativ 40.000 de 

copii, din care circa 700 sunt potențiali copii cu sindrom 

autism. Pe baza datelor prezentate de Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale din Moldova  în 2018 erau 

înregistrate 366 persoane cu autism, 349 din care fiind 

copii. Potrivit informației prezentate de societățile civile, 

care se ocupa cu aceste probleme, numărul de copiii cu 

autism este mult mai mare, deoarece  în mare parte ei nu 

sunt diagnosticați.  

Odată cu ratificarea Convenției ONU privind Drepturile 

Copilului, autoritățile statului au întreprins o serie de  

măsuri pentru a  oferi mai multa protecție si să contribuie 

la creșterea  calității vieții copiilor cu dizabilități  și 

familiilor acestora.  De fapt, serviciile de protecție socială 

sunt un domeniu care necesită mai multa atenție și 

investiții. 

În prezent serviciile medico-sociale și de reabilitare, 

susținute de Guvern, sunt accesibile pentru un număr mic 

de copii cu autism. O mare parte a acestor servicii sunt 

prestate de către organizațiile societății civile, dar în prezent 

există mai multe probleme legate de acreditarea, 

contractarea și finanțarea acestor servicii. Pentru 

dezvoltarea lor eficientă, sunt necesare cinci elemente de 

bază: cadrul legal adecvat care să ofere perspectiva de 

dezvoltare a sectorului, cadrul instituțional care să asigure 

delimitarea funcțiilor și responsabilităților pe tot ciclul 

serviciilor sociale, cadrul funcțional, procesele de lucru 

standardizate, precum și o finanțare suficientă pentru a 

asigura funcționalitatea complexa a sistemului național de 

servicii în toată țara. 

 

 

 

 

 

Obiectivul proiectului 

Sporirea accesului copiilor cu autism și alte dizabilități și a 

părinților/îngrijitorilor din Republica Moldova la servicii de 

calitate și o disponibilitate mai mare a serviciilor sociale și 

de sănătate, creînd oportunități de incluziune socială și 

viață independentă. 

Descrierea proiectului 

Proiectul oferă sprijin copiilor cu autism și alte dizabilități, 

precum și părinților/îngrijitorilor acestora în Republica 

Moldova. Proiectul își propune să asigure un acces mai 

mare la servicii de calitate, care să contribuie la incluziunea 

socială și creșterea oportunităților de independență în viață 

pentru persoanele cu autism. 

Proiectul se bazează pe 3 componente principale: 

1. Acreditarea serviciilor sociale (echipa mobilă, centrul de 

zi pentru copii cu dizabilități, centrul de zi pentru 

adolescenți cu TSA (tulburări de spectru autist); 

2. Dezvoltarea unui mecanism de contractare a serviciilor 

sociale și a unui mecanism de stabilire a costurilor acestora. 

Campanii de advocacy legate de finanțarea serviciilor. 

3. Promovarea serviciului Echipa Mobilă pentru copii si 

tinerii cu TSA: ghid, articole, programe radio și TV. 

 

Accesul persoanelor cu autism și alte 

dizabilități din Moldova la serviciile sociale 



 
 

va organiza o campanie de advocacy  în orașul Ungheni 

pentru a obține finanțarea echipei mobile din Ungheni de 

la autoritățile publice locale. 

Pentru a atinge sustenabilitatea activităților proiectului, va fi 

angajat un expert pentru elaborarea unui ghid de acreditare, 

contractarea si finanțarea serviciilor sociale. Ghidul va fi 

distribuit  între celelalte ONG-uri, care vizează persoanele 

cu autism din Moldova (A.O. FEDRA). 

INFORMAȚII DE BAZĂ: 

 

Perioada de implementare: 2019 – 2022 

Partener: Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Bugetul: 69 999,98 EUR 

 

Abordarea proiectului 

 

Următoarele trei rezultate, cu efect de consolidare 

reciprocă, asigură implementarea cu succes a proiectului: 

Rezultatul 1: 3 servicii sociale pentru copiii/persoanele cu 

autism și alte dizabilități sunt dezvoltate și acreditate.  

Rezultatul 2: Mecanismul de acreditare, contractare și 

finanțare a serviciilor sociale pentru Republica Moldova 

este dezvoltat și promovat pentru aprobare de către 

Autoritățile Publice Centrale.  

Rezultatul 3: Serviciile sociale, dezvoltate pentru 

persoanele cu autism și alte dizabilități, sunt promovate 

prin rețelele social-media. 

 

 

 

Publicat de: 
AO SOS Autism 
 
Adresa juridică 
Republica Moldova 
Mun. Chișinău 
Str. Grenoble 191, bloc.G 
 
Descrierea programului/proiectului: 
Accesul persoanelor cu autism și alte dizabilități din Moldova la serviciile 
sociale 
 
Autor/Responsabil/Editor, etc.: 
Vornicescu Viorica 
 
Design/aşezarea în pagină 
Vornicescu Viorica 
 
Autorii fotografiilor: 
Guzun Olga 

Activitatea este implementată în cadrul proiectului „Suport pentru 
Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030" finanțat 
de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ). 

Următorul pas este pilotarea serviciului social Echipa 

mobilă în municipiul Chișinău și implementarea campaniei 

de advocacy (organizarea a trei mese rotunde pentru  

informare și promovarea mecanismul de contractare a 

serviciilor sociale). 

În timpul campaniei de advocacy vor fi organizate întâlniri 

cu autoritățile publice locale și părțile interesate. În plus, va 

fi găzduită o masă rotundă  în scopul stabilirii procedurilor 

referitoare la finanțarea serviciilor sociale. ONG-urile, care 

se ocupă de problemele sociale vor fi implicate în campanie 

de advocacy, în ajustarea cadrului din domeniul social, 

promovarea și aprobarea acreditării și mecanismului de 

finanțare a serviciilor sociale. 

În vederea realizării procesului de acreditare a serviciilor 

sociale (echipă mobilă, Centru de zi pentru copii cu 

dizabilități, Centru de zi pentru adolescenți cu TSA) vor fi 

elaborate o serie de proceduri și reglementări interne 

prevăzute de standardele minime de calitate ale fiecărui 

serviciu, precum: manualul operațional,  protecția datelor 

cu caracter personal, protecția  împotriva violenței, 

procedurile de selecție a beneficiarilor și rezilierea 

serviciilor, bugetarea serviciilor, planul strategic, etc . În 

acest context se vor realiza întâlniri interne de lucru in 

vederea dezvoltării și consultării procedurilor și 

regulamentului de acreditare a serviciilor sociale. 

După finalizarea cu succes a acreditării Echipei mobile în 

municipiul Chișinău, A.O. „SOS Autism” echipa va ghida 

organizația parteneră A.O. „Sprijin si Speranța”, pentru a 

crea o nouă echipă mobilă în orașul Ungheni. Echipa 

mobila din municipiul Chișinău va fi compusă din: 

psihoterapeut comportamental (Analiza Comportamentală 

Aplicată - terapeut ABA), kinetoterapeut, psiholog, 

logoped, asistent social sau terapeut. Organizația parteneră 


