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CARTOGRAFIEREA SERVICIILOR SOCIALE PENTRU ADOLESCENŢI ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU

I. CADRUL GENERAL

Cartografierea serviciilor sociale reprezintă un instrument de sistematizare a informaţiei cu privire la prestatorii de servicii 
sociale, care include domeniul de activitate, serviciile prestate, programul de activitate, categoriile de beneficiari, adresa 
juridică, telefon de contact, e-mail, pagina web, forma de organizare, denumirea serviciului, capacitatea serviciului 
(după caz). 
Nomenclatorulserviciilor sociale aprobat prin ordinul MMPSF nr.353 din 15 decembrie 2011 este un prim pas de 
sistematizare a serviciilor sociale la nivel naţional.Nomenclatorul serviciilor sociale este un document care sistematizează 
şi operaţionalizează serviciile sociale, totodată realizează unificarea terminologiei în domeniul asistenţei sociale şi 
stabileşte o clasificare a acestor servicii, atît pe nivele administrative, pe tipuri de servicii sociale, cît şi pe grupuri de 
beneficiari. 
Cartografiereapermite dezvoltarea capacităţilor specialiştilor în domeniu prin crearea unei reţele coordonate de servicii 
sociale integrate în colaborare cu societatea civilă şi optimizarea sistemului de servicii sociale la nivel de municipiu. 
Totodată, cartografierea contribuie şi la procesul decizional, la consolidarea consensului pentru îmbunătăţirea 
programului de politici sociale, şi la formularea obiectivelor strategice pentru crearea serviciilor sociale integrate la nivel 
de comunitate. 
Cartografierea va fi utilizată şi de comunitatea municipiului, cercetători şi persoanele responsabile de planificare 
pentru crearea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale integrate. După identificarea lacunelor, necesităţilor şi 
priorităţilor de dezvoltare a reţelei optimale de servicii sociale integrate, este important să fie planificat în mod activ 
sistemul serviciilor integrate care ar satisface necesităţile de servicii integrate ale locuitorilor din municipiu.

II. NECESITATEA CARTOGRAFIERII SERVICIILOR SOCIALE

Necesitateacartografiereiserviciilorsocialeestedeterminată de deficienţelevizibile ale
sistemului actual de prestare a serviciilorşiineficienţamecanismelor de colaborareintersectorială.  
Înacest context, menţionămcîtevadintreproblemeleidentificate:

•	 fragmentareaserviciilorsociale, programelor, măsurilorpentrupersoaneşigrupuriîndificultate; 
•	 lipsa de informare în rândul populaţiei despre serviciile existente, respective restricţionarea în acest fel a 

accesului la serviciileprestate;
•	 insuficienţaserviciilor la nivelcomunitar;

Asociaţia „Copii în dificultate”
în colaborare cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului,

cu suportul financiar a UNICEF Moldova

Proiectul „Teritoriul adolescenţei: liber, dar protejat
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CARTOGRAFIEREA SERVICIILOR PENTRU ADOLESCENŢI ÎN SITUAŢIE DE RISC
 EXISTENTE ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Nr.r.
Domeniul 
de activi-

tate
Servicii prestate Program de 

activitate Beneficiari

Adresa (sediul 
organizaţiei)

Telefon
Web site

Adresa e-mail

Forma de 
organi-

zare

Denumirea orga-
nizaţiei/

instituţiei/
serviciului

Capaci-
tate

1 Protecţia 
drepturilor 
copilului

- Serviciul protecţia familiei 
(sprijin familial, servicii de 
tip familial: tutela/curatela, 
APP, CCTF);
- Reintegrare familială şi 
adopţie;
- Servicii de tip rezidenţial 
(centre de plasament, centre 
maternale);
- Asistenţă şi consultanţă 
juridică;
- Serviciul protecţia copilului 
în conflict cu legea;
- Serviciul asistenţă psiho-
socială;
- Serviciul social-educativ 
comunitar. 

Luni-Vineri: 
08:00-
17:00

Copii şi 
familii în 
situaţie de 
risc

Mun.Chişinău,
str.Al.Vlăhuţă, 3
Tel.: (022)242702
Web site: www.
dmpdc.md
E-mail: dmpdcchi-
sinau@mail.ru

Publică Direcţia pentru 
Protecţia Dreptu-
rilor Copilului

N/A

2 Protecţia 
drepturilor 
copilului/
social

- Serviciul protecţia familiei 
(sprijin familial, servicii de 
tip familial: tutela/curatela, 
APP, CCTF);
- Reintegrare familială şi 
adopţie;
- Servicii de tip rezidenţial 
(centre de plasament, centre 
maternale);
- Asistenţă şi consultanţă 
juridică;
- Serviciul protecţia copilului 
în conflict cu legea;
- Serviciul asistenţă psiho-
socială;
- Serviciul social-educativ 
comunitar.

Luni-Vineri: 
08:00-
17:00

Copii şi 
familii în 
situaţie de 
risc

Mun.Chişinău,
str.Bulgară, 43
Tel.: (022)546515
E-mail: dpdccen-
tru@gmail.com

Publică Direcţia pentru 
Protecţia Drep-
turilor Copilului 
sectorul Centru

N/A

3 Protecţia 
drepturilor 
copilului/
social

- Serviciul protecţia familiei 
(sprijin familial, servicii de 
tip familial: tutela/curatela, 
APP, CCTF);
- Reintegrare familială şi 
adopţie;
- Servicii de tip rezidenţial 
(centre de plasament, centre 
maternale);
- Asistenţă şi consultanţă 
juridică;
- Serviciul protecţia copilului 
în conflict cu legea;
- Serviciul asistenţă psiho-
socială;
- Serviciul social-educativ 
comunitar.

Luni-Vineri: 
08:00-
17:00

Copii şi 
familii în 
situaţie de 
risc

Mun.Chişinău,
str.Teilor, 10
Tel.: (022)763586
E-mail: directia.
botanica@mail.ru

Publică Direcţia pentru 
Protecţia Drep-
turilor Copilului 
(DPDC) sectorul 
Botanica

N/A

4 Protecţia 
drepturilor 
copilului/
social

- Serviciul protecţia familiei 
(sprijin familial, servicii de 
tip familial: tutela/curatela, 
APP, CCTF);
- Reintegrare familială şi 
adopţie;
- Servicii de tip rezidenţial 
(centre de plasament, centre 
maternale);
- Asistenţă şi consultanţă 
juridică;
- Serviciul protecţia copilului 
în conflict cu legea;
- Serviciul asistenţă psiho-
socială;
- Serviciul social-educativ 
comunitar.

Luni-Vineri: 
08:00-
17:00

Copii şi 
familii în 
situaţie de 
risc

Mun.Chişinău,
str.M.Viteazul, 2
Tel.: (022)295027
E-mail: dpdcbuiu-
cani@yahoo.com

Publică Direcţia pentru 
Protecţia Drep-
turilor Copilului 
(DPDC) sectorul 
Buiucani

N/A
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5 Protecţia 
drepturilor 
copilului/
social

- Serviciul protecţia familiei 
(sprijin familial, servicii de 
tip familial: tutela/curatela, 
APP, CCTF);
- Reintegrare familială şi 
adopţie;
- Servicii de tip rezidenţial 
(centre de plasament, centre 
maternale);
- Asistenţă şi consultanţă 
juridică;
- Serviciul protecţia copilului 
în conflict cu legea;
- Serviciul asistenţă psiho-
socială;
- Serviciul social-educativ 
comunitar.

Luni-Vineri: 
08:00-
17:00

Copii şi 
familii în 
situaţie de 
risc

Mun.Chişinău,
str.Mircea cel 
Bătrân, 16
Tel.: (022)331935
E-mail: dpdccioca-
na@gmail.com

Publică Direcţia pentru 
Protecţia Drep-
turilor Copilului 
(DPDC) sectorul 
Ciocana

N/A

6 Protecţia 
drepturilor 
copilului/
social

- Serviciul protecţia familiei 
(sprijin familial, servicii de 
tip familial: tutela/curatela, 
APP, CCTF);
- Reintegrare familială şi 
adopţie;
- Servicii de tip rezidenţial 
(centre de plasament, centre 
maternale);
- Asistenţă şi consultanţă 
juridică;
- Serviciul protecţia copilului 
în conflict cu legea;
- Serviciul asistenţă psiho-
socială;
- Serviciul social-educativ 
comunitar.

Luni-Vineri: 
08:00-
17:00

Copii şi 
familii în 
situaţie de 
risc

Mun.Chişinău,
str.S.Lazo, 27/1
Tel.: (022)29346
E-mail: dpdcris-
cani@gmail.com

Publică Direcţia pentru 
Protecţia Drep-
turilor Copilului  
(DPDC) sectorul 
Rîşcani

N/A

SERVICI SOCIALE COMUNITARE
7 Socio-edu-

cativ
- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta: 
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc;
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str.Drumul Viilor, 
30/2
Tel.: (022)731452

Publică DPDC sect.
Centru,
Centrul Comuni-
tar pentru Copii 
şi Tineri „Dacia”

20

8 Socio-edu-
cativ

- Asistenţă psihologică;
- Activităţi la calculator;
- Activităţi cultural-co-

gnitive;
- Şcoala bunelor 

maniere;
- Limbi moderne etc.  

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta: 
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str.Gh.Asachi, 52
Tel.: (022)280784

Publică DPDC sect.
Centru,
Centrul Comuni-
tar pentru Copii 
şi Tineri
„Buburuza”

20

9 Socio-edu-
cativ

- Activităţi la calculator;
- Activităţi cultural-cog-

nitive (dansuri, teatru 
de păpuşi etc.);

- de confecţionare a 
jucăriilor, broderie şi 
croşetare;

- Şcoala bunelor mani-
ere etc.

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta: 
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
Str. M. Lomono-
sov, 40/2
Tel.: (022)287093

Publică DPDC sect.
Centru,
Centrul Comuni-
tar pentru Copii 
şi Tineri 
„Fantastic”

15

10 Socio-edu-
cativ

- Asistenţă socială
- Asistenţă psihologică;
- Asistenţă psiho-peda-

gogică;
- Asistenţă logopedică

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta: 
10:00-
15:00

Copii care 
prezintă 
retard în 
dezvoltarea 
psihoneu-
romotorie; 
maladii 
determina-
te genetic; 
patologii 
neuromus-
culare; en-
cefalopatii 
perinatale 

Mun.Chişinău,
str. Gh.Asachi, 
49, scara I, Tel.: 
(022)281652

Publică DPDC sect.
Centru,
Centrul Comuni-
tar pentru Copii 
şi Tineri
„Amicii” 

35
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11 Socio-edu-
cativ

Activităţi sportive: box, tenis, 
fotbal

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta: 
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str.M.Lomono-
sov, 40
Tel.: (022)737563

Publică DPDC sect.
Centru,
Centrul Comuni-
tar pentru Copii 
şi Tineri
„Sparta”

20

12 Socio-edu-
cativ

- Activităţi la calculator;
- Activităţi cultural-cog-

nitive (ansamblul fol-
cloric, dansuri,  etc.);

- Activităţi de confecţio-
nare a jucăriilor 

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta: 
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str.Dokuceaev, 4, 
scara 1
Tel.: (022)727652

Publică DPDC sect.
Centru,
Centrul Comuni-
tar pentru Copii 
şi Tineri 
„Florile dalbe” 

20

13 Socio-edu-
cativ

- Gimnastică sportive;
- Şah

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta: 
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str.Dokuceaev, 4, 
scara 2
Tel.: (022)727652

Publică DPDC sect.
Centru,
Centrul Comuni-
tar pentru Copii 
şi Tineri 
„Elada”

10

14 Socio-edu-
cativ

- Activităţi la calculator;
- Activităţi cultural-co-

gnitive (studierea lim-
bilor moderne, salon 
literar, ludotecă).

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta: 
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str.Drumul Viilor, 
42/3
Tel.: (022)729345

Publică DPDC sect.
Centru,
Centrul Comuni-
tar pentru Copii 
şi Tineri „Andrieş”

25

15 Socio-edu-
cativ

Activităţi sportive: gimnastică 
sportivă; aerobică; tenis; 
fotbal 

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta: 
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
Bd.Ştefan cel Mare 
şi Sfânt, 64
Tel.: (022)275370

Publică DPDC sect.
Centru,
Centrul Comu-
nitar pentru 
Copii şi Tineri 
„Speranţa”

15

16 Socio-edu-
cativ

- Cursuri de radiojur-
nalism;

- Emisiuni „Laboratorul 
tinereţii la „Radio 
Antena C”

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta: 
10:00-
15:00

Adolescenţi 
şi tineri din 
municipiu 
şi repu-
blică;
Studenţi ai 
colegiilor şi 
universită-
ţilor;
Specialişti 
în domeniu

Mun.Chişinău,
str.Drumul  Viilor 
30/2
Tel. (022)731452

DPDC sect.
Centru,
Centrul Comuni-
tar Media pentru 
Tineri

20

17 Socio-edu-
cativ

 Activităţi sportive Luni-vineri:  
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str. Titulescu, 8
Tel.: (022)636275

Publică DPDC sect. 
Botanica, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Ştafeta”    

30 

18 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta: 
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str. Trandafiri-
lor,39/2 ap.21
Tel.: (022)638029

Publică DPDC sect. 
Botanica, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Albatros”

15 

19 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională 

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta: 
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
bd. Dacia, 32
Tel.: (022)769848

Publică DPDC sect. 
Botanica, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Cosmos”    

25

20 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională (aplica-
ții decorative)

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta: 
10:00-
15:00 

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str. Zelinschi, 26/2 
ap. 24

Publică DPDC sect. 
Botanica, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Flacăra”

25
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21 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională (an-
samblu vocal)

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta: 
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str. Sarmizege-
tusa, 6

Publică DPDC sect. 
Botanica, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Codrii”  

  

25 

22 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională (arta 
plastică)

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta: 
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate 

Mun.Chişinău,
bd. Dacia, 20

Publică DPDC sect. 
Botanica, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Orizont”    

15

23 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională;
-Activităţi sportive şi turism  

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str. Titulescu, 53/1

Publică DPDC sect. 
Botanica, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Sparta”   

30

24 Socio-edu-
cativ

Cercuri de Aerodelizm de la 
COCTE 

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str. Trandafirilor, 
31/1
Tel.: (022)638029

Publică DPDC sect. 
Botanica, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Alîe parusa”  

15

25 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str. Munceşti, 808
Tel.: (022)353629

Publică DPDC sect. 
Botanica, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Viitorul”   

40

26 Socio-edu-
cativ

- Activități sportive (ciclizm) Sâmbăta: 
10:00-
12:30

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
bd. Dacia, 4 A

Publică DPDC sect. 
Botanica, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Tinerii ciclişti”    

15 

27 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională (mini-
meşterii)

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str. Independen-
ţei, 9/2

Publică DPDC sect. 
Botanica, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Satelit”    

20 

28 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str. Alexandrescu, 
13
Tel.: (022)746750

Publică DPDC sect. 
Buiucani, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Scînteia”  

35

29 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str. Pelivan, 15
Tel.: (022)751601

Publică DPDC sect. 
Buiucani, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Vatra”    

35

30 Socio-edu-
cativ

Activităţi sportive (box) Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str. Alba Iulia, 122
Tel.: (022)581531

Publică DPDC sect. 
Buiucani, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Start”    

20

31 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str. A. Marinescu, 
19/1
Tel.: (022)713447

Publică DPDC sect. 
Buiucani, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Eurica”   

20
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32 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională (activi-
tăţi artistice, sportive)

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii cu di-
zabilităţi;
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău.
str. Podul Înalt, 22
Tel.: (022)421730

Publică DPDC sect. 
Ciocana, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Speranţa”      

30

33 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău.
bd.Mircea cel 
Bătrîn,7
Tel.: (022)331452

Publică DPDC sect. 
Ciocana, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Convorbitorul”

40

34 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău.
bd. Mircea cel 
Bătrîn, 24
Tel.: (022)487806

Publică DPDC sect. 
Ciocana, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Evrica”       

25

35 Socio-edu-
cativ

Activităţi sportive Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău.
str. Dimo, 31/1

Publică DPDC sect. 
Rîşcani, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Aurora”    

20

36 Socio-edu-
cativ

Activităţi sportive Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău.
str. M.Basarab, 5/5

Publică DPDC sect. 
Rîşcani, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Atlet”    

20

37 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău.
str. Socoleni, 15
Tel.: (022)464471

Publică DPDC sect. 
Rîşcani, centrul 
„Andrieş”     

35

38 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău.
str. Branişte, 5/6
Tel.: (022)446148

Publică DPDC sect. 
Rîşcani, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Zorii”    

25

39 Socio-edu-
cativ

Activităţi sportive Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău,
str. Costin, 19/4
Tel.: (022)322689

Publică DPDC sect. 
Rîşcani, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Spartanii”    

20

40 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău.
str. M.Costin, 19/1
Tel.: (022)442842

Publică DPDC sect. 
Rîşcani, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Floricica”   

20

41 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău.
str. Romană, 19/1
Tel.: (022)245477

Publică DPDC sect. 
Rîşcani, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Atlant”

30

42 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău.
str. Grădinilor, 18
Tel.: (022)465040

Publică DPDC sect. 
Rîşcani, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Speranţa”     

15
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43 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău.
str. Florilor, 4/3

Publică DPDC sect. 
Rîşcani, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Steaua”     

20

44 Socio-edu-
cativ

Activităţi sportive Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău.
str. Branişte, 5/4

Publică DPDC sect. 
Rîşcani, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Cosmos”  

20

45 Socio-edu-
cativ

- Artă plastică
- Animaţie
- Arta filmului, spoturi 
publicitare

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii şi 
tineri su-
pradotaţi

Mun.Chişinău.
str. T.Vladimirescu, 
1/1
Tel.: (022)446499

Publică DPDC sect. 
Rîşcani, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Minorul”

10

46 Socio-edu-
cativ

- Informare;
- Asistenţă educaţională;
- Educaţie vocaţională;
- Suport psihologic;
- Activităţi recreative şi de 
socializare;
- Terapie ocpuaţională

Luni-vineri: 
12:00-
19:00 
Sâmbăta:
10:00-
15:00

Copii în 
situaţie de 
risc; 
Copii din 
comunitate

Mun.Chişinău.
str. Florilor, 12/4
Tel.: (022)499053

Publică DPDC sect. 
Rîşcani, Centrul 
Comunitar pen-
tru Copii şi Tineri 
„Ciclism”

15

SERVICII SOCIALE SPECIALIZATE
47 Social - Asistenţă socială;

- Asistenţă psihologică;
- Kinetoterapie;
- Terapie ocupaţională

Luni-vineri:
08:00-
17:00

Copii cu 
dizabilităţi 
severe şi 
accentuate

Mun.Chişinău,
Bd.Traian 23/1
Tel.(022)569888
E-mail: emchishi-
nau@gmail.com

Publică Serviciul social 
„Echipă mobilă”

25 be-
neficiari 
lunar

48 Socio-edu-
cativ

- Servicii de reabilitare;
- Educaţieinformală;
- Consiliere a copilului şi 

familiei
- Activităţi socio-cultu-

rale şi divertisment;
- Voluntariat şi de dez-

voltare organizaţională

Luni-vineri:
09:00-
18:00

Copii şi 
tineri cu 
dizabilităţi 
fizice (7-21 
ani);
Părinţii 
copiilor cu 
dizabilităţi;

Mun.Chişinău,
Bd. Traian 23/1
Tel: (022)763597
Tel./fax: (022) 
661393
E-mail: ccct_md@
yahoo.com

Publică Centrul Comuni-
tar pentru Copii 
şi Tineri cu diza-
bilităţi fizice

49 Socio-edu-
cativ

- Modelarea şi confecţionarea 
hainelor;
- Teatru de păpuşi;
Promovarea modului sănătos 
de viaţă 

Luni-vineri:
08:00-
17:00

Copii cu 
deficienţe 
auditive

Mun.Chişinău,
str.C.Vîrnav, 1
Tel.: (022)280997

Publică Centrul de 
resocializare şi 
reabilitare a co-
piilor surzi „Casa 
Speranţei”

50 - Consiliere şi suport 
psihologic;

- Asistenţă medicală;
- Informare şi educaţie;
- Terapie ocupaţională

Luni-vineri:
08:00-
17:00

Copii şi 
tineri cu 
dizabilităţi 
de intelect

Mun.Chişinău
Str. Grenoble 
163/5
Tel.(022)248608
E-mail:
marcelabrinza@
yahoo.com

Centrul de zi şi 
activităţi pentru 
persoanele cu 
dizabilităţi de 
intelect „Start”

51 Social - Găzduire şi îngrijire zilnică; 
- Asitenţă medicală; 
- Activităţi destinate să dez-

volte copilului; 
- Servicii de consiliere şi spri-

jin pedagogic şi psihologic 
familiei copilului

24/24 Copii în 
situaţie de 
risc (0-7 
ani)

Mun.Chişinău,
str. T.Baltă, 1
Tel.: (022)739711

Privată Centrul de plasa-
ment „Speranţa 
Copiilor”      

20

52 Socio-edu-
cativ

- serviciilor de recuperare, 
sociale, educaţionale şi 
profesionale. 
serviciilor de recuperare, 
sociale, educaţionale şi 
profesionale. 
Servicii de recuperare;

- Informare şi educaţie;
- Activităţi de socializare;
- Suport în integrarea so-

cio-profesională;

Copii cu 
necesităţi 
speciale 
neşcolari-
zaţi

Mun.Chişinău,
Str. I.Botezăto-
rul, 1A 
Tel.: (022)548954
E-mail:tama-
ra-blanari@
rambler.ru

Publică Centrul de zi de 
socializare şi dez-
voltare a copiilor 
cu necesităţi spe-
ciale “Atenţie”

30
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53 Social - Servicii de plasament;
- Servicii de sociali-

zare şi
activităţi educative;

- Terapie ocupaţională

24/24 Copii şi 
familii în 
situaşie de 
risc

Mun.Chişinău,
str. A.Corobceanu, 
13/1
Tel.: (022)234993
(022)235557 
Website: www.
concordia.or.at/
moldova
E-mail: moldova@
concordia.or.at 
This e-mail 
address is being 
protected from 
spambots. You 
need JavaScript 
enabled to view it  

Privată Concordia. 
Proiecte sociale 
Moldova 
Casa Concordia 
din Chişinău

N/A

54 Social - (Re)integrare a copilului în 
familie;
- Educaţie informală;
- Activităţi de socializare;
- Asistenţă medicală;
- Terapie ocupaţională

24/24 Copii în 
situaţie de 
risc

Mun.Chişinău,
str. O.Ghibu, 4/2
Tel.(022)512354
(022)518420
(022)515369

Privată
(Mitropo-
lia Moldo-
vei)

Centrul de plasa-
ment „Preaferici-
tul Iosif”  

60

55 Social - Găzduire şi îngrijire zilnică; 
- Asitenţă medicală; 
- Sprijin pedagogic la efectu-

area temelor;
- Activităţi destinate să dez-

volte copilului capacitatea 
de a fi independent în viaţa 
cotidiană; 

- Servicii de consiliere şi spri-
jin pedagogic şi psihologic 
familiei copilului. 

24/24 Copii în 
situaţie de 
risc

Mun.Chişinău,
or. Vadul lui Vodă,
str. 31 august, 42
Tel. (022)416483
(022)417818
E-mail: hanganu-
alina@yahoo.com

Privată Centrul de plasa-
ment „Curcubeul  
Speranţei”   
 

30 

56 Psiho-so-
cial 

- Orientare vocațională 
(testarea abilităților şi inte-
reselor profesionale);

Informare;
Dezvoltarea abilităților de 
lideri;
Consiliere psihologică indivi-
duală şi de grup;
Traininguri de dezvoltare 
personală şi de dezvoltare a 
abilităților de viață pentru 
tineri vulnerabili

Luni-vineri: 
09:00-
18:00

Tineri care 
părăsesc 
sistemul 
rezidențial;
Tineri din 
comuni-
tate.

Mun.Chişinău,
str. Grenoble, 
163/5
Tel.:(022)248398
Email: ngo.ssccf@
gmail.com
Blog: careleavers.
blogspot.com

Privată Centrul de Servi-
cii Sociale pentru 
Copil şi Familie

N/A

57 Social -Asistenţă psihopedagogică;
- Asistenţă medicală;
- Assitenţă socială;
- Servicii de reabilitare.

24/24 Copii 
rămaşi fără 
ocrotire 
părintească 
şi absolveni 
ai institu-
ţiilor de tip 
rezidenţial

Mun.Chişinău,
str. Truşeni, 18
Tel.: (022) 582628 
(022)593602
E-mail: infocrac@
gmail.com

Privată CRAC – Uniunea 
Bisericilor Creş-
tinilor Credinței 
Evanghelice

25

58 Psiho-so-
cial

- Informare;
- Consiliere şi suport 

psihologic;
- Asistenţă socială

Luni-vineri: 
09:00-
16:00

Copii 
adoptaţi
Părinţi 
adoptivi

Mun.Chişinău,
Str.Lomonosov, 20
Tel.: (022)280060

Privată Fundaţia “Agape-
dia”

N/A

59 Social - Găzduire şi îngrijire zilnică; 
- Asitenţă medicală; 
- Sprijin pedagogic la efectu-

area temelor;
- Activităţi destinate să dez-

volte copilului capacitatea 
de a fi independent în viaţa 
cotidiană; 

- Servicii de consiliere şi spri-
jin pedagogic şi psihologic 
familiei copilului. 

24/24 Copii 
rămaşi fără 
ocrotire pă-
rintească

Mun.Chişinău,
str. Decembriştilor 
1A,  9
Tel.(022)843054
(022)246518
(022)246514
E-mail: mama-
margherita@
gmail.
com

Privată Centrul de pla-
sament „Mama 
Margherita” de 
pe lîngă Fundaţia 
Don Bosco    

25
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60 Social - Informare;
- Sprijin familial;

- Centrul maternal 
“În braţele mamei”: 
asistenţă psihosocială; 
suport psihologic; 
suport material;

- Centrul de reabilitare: 
servicii de prevenire şi 
reabilitare a persoa-
nelor dependente de 
alcool şi droguri

Luni-Vineri:
09:00-
18:00

24/24

Copii şi 
tineri în 
situaţie 
de risc, in-
clusiv ab-
solvenţi ai 
instituţiilor 
rezidenţia-
le şi tineri 
dependenţi 
de droguri

Mun.Chişinău,
str. Criuleni 22 
(Cartierul Poşta 
Veche) 
Tel.:(022)463228
(022)463229 
Web site: www.
diaconia.md
E-mail: office@
diaconia.md

Privată Misiunea Socială 
a Mitropoliei 
Basarabiei „Dia-
conia” 10 

cupluri 
ma-
ma-co-
pil

61 Social - Dezinstituţionalizarea  
copiilor în dificultate,  
inclusiv  a  
celor  cu  dizabilităţi,  
şi prevenirea aban-
donului;

- Reintegrarea în familia 
biologică, extinsă 
sau APP;

- Formarea specialiştilor 
calificaţi în oferirea 
serviciilor calitative 
de întreţinere şi îngri-
jire temporară de tip 
familial.

24/24 Copii cu di-
zabilităţi;
Copii din 
instituţii 
(inclusiv cu 
dizabilităţi 
care între-
ţin relaţii 
cu familia 
biologică / 
extinsă sau 
care pot 
fi plasaţi 
în forme 
alternative 
de plasa-
ment de tip 
familial;
Copii din 
familiile de 
risc;
Copii aban-
donaţi;
Instituţiile 
şi serviciile 
de îngrijire 
a copiilor în 
dificultate. 

Mun.Chişinău,
str. Ipolit Soro-
ceanu, 73
Tel.: (022)287679
adrian4ik@
inbox.ru

Publică Centrul de pla-
sament pentru 
copii „Small 
Group Homes”

25

62 Social -Serviciu de plasament ;
-Servicii educaţionale;
-Formarea deprinderilor de 
viață,
-Integrarea  socială şi profe-
sională,
-Informare şi consultare ;
-Servicii psiho-sociale, în 
funcție de vîrstă, grad de 
maturitate

24/24 Copii şi ti-
neri orfani, 
născuți 
în Mun. 
Chişinău

Mun.Chişinău,
str. Botezătorul, 
1A
Email :              ta-
marapisarenco@
mail.ru

Publică Centrul de zi şi 
de plasament 
temporar pentru 
copii şi tineri or-
fani în perioada 
postinstituţiona-
lă „Vatra”

25

63 Social - Plasament temporar;
-Servicii educaţionale;
-Formarea deprinderilor de 
viață ;
-Informare şi consultare;
-Servicii psiho-sociale, în 
funcție de vîrstă, grad de 
maturitate

24/24 Copii 
rămaşi fără 
îngrijire 
părintească

Mun.Chişinău, 
str.Dimo, 11/5
Tel.: (022) 438350
E-mail: dodonni-
na@yahoo.com

Publică Centrul de rea-
bilitare socială 
a copiilor „Casa 
Gavroche”

19

64 Social Recrutarea, instruirea, 
evaluarea solicitanţilor la 
postura APP, monitorizarea 
plasamentelor, instruirea, 
evaluarea APP

Luni-vi-
neri :
08 :00-
17 :00

Copii din 
plasament 
şi familiile 
biologice 
ale aces-
tora

Mun.Chişinău,
str. Romană, 4/1
Tel. : (022)278960 
E-mail: serviciu-
lapp@gmail.com

Publică Asistenţă paren-
tală profesionistă 
„APP”

N/A

65 Socio-
educativ

Centru de zi : 
−	 Laborator artistic
−	 Dans Modern
−	 Aerobica
−	 Arte martiale
−	 Ludoteca
−	 Activități de cartier/de 

sensibilizare
−	 Suport psihopeda-

gogic

Serviciu de Plasament tip 
familial pentru copii în 
dificultate 

Luni – vi-
neri 14.00 
-19.00

24/24

Copii şi 
tineri în 
situaţie de 
risc;
Copii 
rămaşi fără 
îngrijire 
părintească

Mun.Chişinău,
str. Grenoble, 
163/5
Tel.: (022)762944
E-mail: ccaf_chisi-
nau@yahoo.com

Publică Centrul pentru 
Copilărie, 
Adolescenţă şi 
Familie

Centru 
de zi:
60 
benefi-
ciari

Centru 
de pla-
sament 
de tip 
familial: 
12 
locuri
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66 Social - Servicii de consiliere şi reabi-
litare psiho-socială;
- Consultanţă juridică;
- Consiliere medicală;
- Servicii de recuperare fizi-
co-kinetoterapeutică;
- Servicii de asistenţă de (re) 
integrare;
- Servicii de agrement pentru 
copii;
- Servicii de sprijin familial;
- Servicii de terapie prin 
muncă 

Luni-Vineri:
09:00-
18:00 

Persoane 
infectate/
afectate de 
HIV/SIDA

Mun.Chişinău,
str. Melestiu 20/M
Tel. : (022)809290
E-mail : csrcen-
tru@mail.ru

Publică Centrul social 
regional  „Renaş-
terea”

N/A

67 - Informare;
- Activităţi de formare a 

profesioniştilor ;
- Activităţi de preve-

nire a delincvenţei 
juvenile ;

- Serviciul stradal

Luni-Vineri: 
08:00-
17:00

Adolescenţi 
în situaţie 
de risc ;
Părinţi ;
Profesio-
nişti

Mun.Chişinău,
str.Al.Vlăhuţă, 3
Tel.: (022)242702

Privată AO“ Copii în 
dificultate ”

N/A

68 Socio-edu-
cativ

- Suport APL în crerarea 
şi dezvoltarea serviciilor 
sociale pentru persoanele cu 
dizabilităţi: 
a) servicii de tip familial şi de 
prevenire a instituţionalizării: 
sprijin familial; asistenţă 
parentală profesionistă spe-
cializată; asitenţă personală; 
plasament familal specializat; 
echipa mobilă;
b) servicii de tip rezidenţial: 
casa comunitară; locuinţă 
protejată; respiro
- Servicii de educație incluzivă 
pentru copiii cu CES;
- Servicii de suoprt privind 
incluziunea persoanelor cu 
dizabilităţi în cîmpul muncii

Luni-Vi-
neri :
09:00-
18:00

Copii şi 
adulţi cu 
dizabili-
tăţi ;
Familiile 
persoane-
lor cu diza-
bilităţi ;
Prestatori 
de servicii 
sociale

Mun.Chişinău,
str. Sf. Gheorghe, 
20
Tel.: (022)929198
Web site: www.
keystonemoldova.
md
Email: khsima @ 
keystonehuman-
services.org

Privată AO Keystone 
Human Services 
International 
Moldova Asso-
ciation

N/A

69 Psiho-so-
cial

1. Centrul pentru Orientarea 
Vocaţională (or.Vadul lui 
Vodă): consultanță şi suport 
informațional în vederea ob-
ținerii studiilor profesionale şi 
angajării în cîmpul muncii;
2. Centrul pentru Viaţă 
Idependentă „Motivaţie” (or.
Vadul lui Vodă): terapie ocu-
pațională;  recuperare activă; 
asistență psihologică; asisten-
ță socială; asistență tehnică; 
activități sportive; 
3. Centrul de Resurse „dizABI-
LITATE”: asistență tehnică şi 
informațională (cărți, reviste 
în domeniul dizabilității, ziare, 
acces la internet, CD / DVD, 
buclete, pliante); activităţi de 
instruire şi de formare, consul-
tanță şi asistență

Program de 
26 zile 

Program de 
11 zile

Luni-vi-
neri : 
09:00-
17:00

Copii şi 
tineri cu 
dizabilităţi 
locomotorii

Mun.Chişinău,
bd. Traian 23/1
Or. Vadul lui Vodă,
str. Victoriei ,1 A, 
Telefon: (022) 
416053
(022)661393
(022)417155 
Web site:
motivation-md.
org 
E-mail: 
motivationmd@
yahoo.com

Privată AO “MOTIVAŢIE” N/A

70 Psiho-so-
cial

- Kinetoterapie;
- Informare şi educaţie;
- Logopedie;
- Terapie ocupaţională;
- Ergoterapie;
- Activităţi de scoializare

09:00-
17:00

Copii cu di-
zabilităţi 

Mun.Chişinău,
str.Traian 12/2
Tel. : (022)561100
(022)568185

Privată Centrul de zi 
“Speranţa”

20

71 Medico-so-
cial

- Hidro-kinetoterapie;
- Kinetoterapie;
- Ergoterapie;
- Masaj curativ;
- Servicii de integrare 

sensorială;
- Muzicoterapie;
- Terapie prin joc 

Luni-vi-
neri :
08:00-
17:00

Copii cu di-
zabilităţi
(0-18 ani) 

Mun.Chişinău,
str.Drumul Tabe-
rei, 10
www.tonyhawks-
centru.md

Privată Centrul “Tony 
Hawks” 

10
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72 Socio-edu-
cativ

- Sprijin familial pentru 
reintegrare şi prevenire a 
instituționalizării;

- Dezvoltarea serviciului de 
asistenţă parentală profe-
sionistă;

- Asistență tinerilor absol-
venți în perioada postinsti-
tuțională;

- Servicii de educație inclu-
zivă pentru copiii cu CES.

Luni-Vineri:
08.30-
17 :30

Copii şi 
familii în 
situație de 
risc

Mun.Chişinău, 
str. M. Kogălni-
ceanu, 75 b.3, 7 
Tel.: (022)925076 
(022)238669 
Web site: www.
p4ec.md
Email: оffice@
p4ec.md

Privată AO “Parteneriate 
pentru fiecare 
copil”

N/A

73 Socio- edu-
cativ

- Sprijin familial pentru 
reintegrare şi prevenire a 
instituționalizării;
- Dezvoltarea serviciilor sub-
stitutive  familiei (APP, CCTF, 
Casa Comunitară);
- Asistență tinerilor absolvenți 
în perioada post instituțională
- Servicii de educație incluzivă 
pentru copiii cu CES.

Luni-Vineri:
08.30 – 
17.30

Copii şi 
familii în 
situație de 
risc

Mun.Chişinău, 
str. Bănulescu 
Bodoni, 14/1

Privată Filiala din Repu-
blica Moldova 
Organizaţiei non 
profit LUMOS 
FOUNDATION

N/A

74 Socio-edu-
cativ

Plasament temporar adresat 
copiilor în dificultate

24/24 Copii 
rămaşi fără 
îngrijire 
părinteas-
că, copii în 
situație de 
risc, copii 
victime ai 
abuzului, 
copiii 
străzii

Mun.Chişinău,
str.Academician 
N. Gheorghiu, 
23/1
Tel.: (022)781385
Web site: www.
reginapacis.org 
E-mail: cpc@regi-
napacis.org
iplaton@regina-
pacis.org

Privat Centrul de Plasa-
ment al Copilului 
pe lîngă Fundația 
Regina Pacis

16 

75 Socio- edu-
cativ

- Sprijin familial pentru 
reintegrare şi prevenire a 
instituționalizării;
- Dezvoltarea serviciilor sub-
stitutive  familiei (APP, CCTF, 
Casa Comunitară);
- Asistență tinerilor absolvenți 
în perioada post instituțională
- Servicii de educație incluzivă 
pentru copiii cu CES.

Luni-Vineri:
09:00 – 
18.00

Copii şi 
familii în 
situație de 
risc

Mun.Chişinău,
Str.Puşkin, 16, 
nr.5,6

Telefon: 
(022)243226, 
(022)225707, 
Web site: ccfmol-
dova.org 
E-mail: contact@
ccfmoldova.org 
Această adresă de 
email este prote-
jată de spambots. 
Trebuie să aveți 
JavaScript activat 
ca să o puteți 
vedea.  

Privată AO “CCF Mol-
dova”

N/A

76 Psiho-so-
cial

- Consiliere psihologică;
- Asistenţă socială;
- Asistenţă medicală;
- Sprijin familial;
- Adopţie;
- Ludoteca;
- Reintegrare familială şi 

integrare în societate

Luni-Vineri:
08:00-
17:00

Copii 
instituţi-
onalizaţi 
şi familiile 
acestora;

Mun.Chişinău
str.Constantin 
Stere, 1
Tel. : (022)232112

Privată AO “Amici dei 
Bambini” Mol-
dova

N/A

77 Psiho-so-
cial

-Oferirea serviciilor de consili-
ere on-line şi la cabinet.
-Linia verde antisuicid: tel. 
060806623
-Organizarea activităţilor 
de instruire prin seminare şi 
traininguri.
-Organizarea acţiunilor 
sociale cu scop de prevenire a 
suicidului.

Luni-Vineri:
09.00-
21.00

Adolescenţi
Personal 
didactic
Jurnalişti

Mun.Chişinău,
str.Tighina, 65, 
of. 415
Tel.: 069379000
E-mail: www.
pentruviata.md
ajutor@pentruvi-
ata.md

Privată AO “Altruism” N/A 
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78 Protecţia 
drepturilor 
copilului

- Servicii de informare şi sen-
sibilizare a copiilor, părinților 
şi profesioniştilor responsabili 
de protecția copiilor în scopul 
combaterii fenomenului de 
abuz asupra copiilor;
- Programe educative pentru 
copii şi părinţi;
- Instruire, suport metodolo-
gic şi cercetare;
- Advocacy şi sensibilizare;

Luni-Vineri:
09:00-
17:00

Copiii în 
situaţii de 
risc şi copiii 
victime 
ale tuturor 
formelor 
de abuz

Mun.Chişinău,
str. Calea Ieşilor 
61/2
Tel: (+373) 
22.758.806
Fax: (+373) 
22.748.378
Pagina web: 
www.cnpac.
org.md 
Email: office@cn-
pac.org.md, aju-
tauncopil@cnpac.
org.md

Privată AO “Centrul Naţi-
onal de Prevenire 
a Abuzului faţă 
de Copii”

N/A

79 Social - Asistenţă socială;
- Asistenţă psihologică;
-Însoţirea în cadrul proceduri-
lor legale;
- Asistenţă juridică;
- Intervenţie în situaţie de 
criză 

Luni-vineri:
08:00-
17:00

Copii 
expuşi 
abuzului;
Părinţi 

Mun.Chişinău,
Str.Calea Ieşilor, 
61/2
Tel.: (022)748378
(022)758806
Web site: cnpac.
org.md
E-mail: office@
cnpac.org.md

Publică Centrul „Amicul”

80 Psiho-so-
cial

- Adăpost temporar;
- Asistenţă socială, juridică, 
psihologică şi medicală 

24/24 Femeile 
victime ale 
violenţei în 
familie şi 
copiii lor 

Mun.Chişinău,
şos. Hînceşti, 4 
Tel.: (022)725861
Email: caps@
mail.md

Privată AO “Refugiul 
Casa  
Mărioarei” 

15 
cupluri 
ma-
mă-co-
pil

81 Protecţia 
drepturilor 
copilului 

- Informare;
- Orientare 

şcolară, profe-
sională;

- Ghidare în 
carieră

Luni-Vineri:
09.00-
17.00

Copii; 
Absolvenți 
ai gim-
naziilor 
internat;
Copiii mi-
granților

Mun.Chişinău,
str. Eugen Coca, 15
(022)716598
(022)747813
Web site:
 www.childrights.
md
E-mail: ciddc@
yahoo.com

Privată AO Centrul de 
Informare şi 
Documentare 
privind Dreptu-
rile Copilului din 
Moldova

La soli-
citare
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82 Socio - me-
dical

Servicii de plasament şi 
servicii de zi

ore - Copii în 
situaţie de 
risc;
- Copiii 
cu nevoi 
speciale;
- Familii 
care au 
nevoie de 
sprijin;
- Familii 
adopta-
toare şi 
adoptive;
- Asistenți 
parentali 
profesio-
nişti;
- Speci-
alişti din 
domeniul 
protecției 
familiei şi 
copilului.

Mun.Chişinău,
bd. Cuza-Vodă, 
29/4
Tel. 0(22)766688

Publică Centrul munici-
pal de plasament 
si reabilitare a 
copiilor de vîrstă 
fragedă

1. Ser-
vicii de 
plasa-
ment:
a) servi-
cii des-
tinate 
copiilor 
cu diza-
bilităţi  
- 18 
benefi-
ciari;
b) 
serviciul 
mater-
nal – 10 
benefi-
ciari (5 
cupluri 
ma-
mă-co-
pil);
c) 
servicii 
destina-
te altor 
catego-
rii – 40 
benefi-
ciari;
2. 
Servicii 
de zi:
a) 
serviciul 
creşă (2 
grupe) 
– pînă 
la 15 
benefi-
ciari în 
fiecare 
grupă;
b) 
serviciul 
de asis-
tenţă 
socială 
a copi-
lului şi 
familiei 
– 100 
benefi-
ciari

83 Socio - me-
dical

Servicii de plasament şi 
servicii de zi

24/24 - Copii în 
situaţie de 
risc;
- Copiii 
cu nevoi 
speciale;
- Familii 
care au 
nevoie de 
sprijin;
- Familii 
adopta-
toare şi 
adoptive;
- Asistenți 
parentali 
profesio-
nişti;
- Speci-
alişti din 
domeniul 
protecției 
familiei şi 
copilului.

Mun.Chişinău,
str.Cozmescu, 51
Tel.: (022)733338

Publică Centrul de 
plasament si re-
abilitare pentru 
copii de vîrstă 
fragedă

Plasa-
ment 
reziden-
ţial:130
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84 Psiho-so-
cial

I. Prevenirea violenţei în 
familie 
1. Telefonul de Încredere 
0 8008 8008 ( Apel gratuit, 
anonim şi confidenţial, accesi-
bil de la telefonul fix şi mobil)  
+373 22 24 06 24 (pentru 
apeluri de peste hotarele 
Republicii Moldova l)

- Consilierea psihologi-
că şi asistenţă juridică 
a persoanelor ce sufe-
ră de violenţă;

- Identificarea şi refe-
rirea subiecţilor vio-
lenţei în familie către 
servicii specializate;

-  Consilierea psiho-
logică telefonică 
a tinerilor  privind 
relaţia armonioasă 
în cuplu

2.Servicii de informare
3.Instruire 

II. Servicii de prevenirea 
exploatării sexuale comerciale 
a copiilor (infomare, educaţie, 
medierea în procesul de ur-
mărire penală , consultanţă 

III. Promovarea migraţiei 
sigure şi prevenirea traficului 
de fiinţe umane 
Linia Fierbinte
0 800 77777 ( Apel gratuit, 
anonim şi confidenţial, accesi-
bil de la telefonul fix şi mobil)
+373 22 23 33 09 (pentru 
apeluri de peste hotarele 
Republicii Moldova Skype: 
Consultant 0 800 77777

IV. Serviciul de asistenţă te-
lefonică gratuită pentru copii 
116 111

24/24

Luni-vineri:
09:00 
-18:00

Luni-vineri:
08:00-
20:00

24/24

- Victime-
le vio-
lenţei în 
familie;

- Tineri; 
- Grupuri 

profesi-
onale

-Copii 
victime ale 
exploatării 
sexuale 
comerciale 
a copiilor 
şi rudele 
acestora

- Copii, 
părinţi şi 
profesori

(potenţiali) 
migranţi

-victimele 
traficului 
de fiinţe 
umane 
şi rudele 
acestora

Copii 
însituaţie 
de risc;
Părinţii sau 
persoane 
în grija că-
rora se află 
copilul; 

Adresa poştală:  
C.P. 259, Chişinău 
MD-2012, Repu-
blica Moldova 
Telefon: (+ 373 
22) 23.49.06; 
Fax: (+ 373 22) 
23.49.07 
Pagina WEB: 
www.lastrada.md
E-mail: office@
lastrada.md  

   

Linia fierbinte 
0 800 77777 
www.siguronline.
md 
e-mail: helpline@
siguronline.md – 
pentru informare 
privind navigarea 
sigura pe internet
e-mail: hotline@
siguronline.md 
pentru a raporta 
continut illegal 
sau daunător 
copiilor în mediul 
on-line

Ошибка! 
Недопустимый 
объект 
гиперссылки.

Privată AO Centrul Inter-
naţional
pentru Protecţia 
şi Promovarea 
Drepturilor Fe-
meii “La Strada”

N/A

8SERVICII SOCIALE CU SPECILIZARE ÎNALTĂ
85 Psiho-so-

cial
- Cazare temporară;- Consiliere psihologică;- Suport social;- Asistenţă medicală;- Asistenţă juridică;- Activitaţi creative

24/24 Victimele 
traficului 
de fiinţe 
umane şi 
potenţiale-
le victime 

Mun.Chişinău,
str. Burebista, 93
Tel.: 080077777 
(pentru R.Mol-
dova)
37322233309 
(peste hotare)
Web site: www.
cap.md

Publică Centru pentru 
asistența şi pro-
tecția victimelor 
şi potențialelor 
victime ale tra-
ficului de ființe 
umane

86 Socio-edu-
cativ

- Găzduire;
- Educaţie şi instruire;
- Îngrijire şi recuperare;
- Aasistenţă medicală;
- Socializare;
- Orientare profesională;
- Asistenţă  psiho-so-

cială.

24/24 Copii 
rămaşi fără 
ocrotirea 
părintească

Mun.Chişinău,
str. Grenoble, 191
Tel.: (022)76 58 33
Tel.: (022) 77 
24 33
E-mail: iuradon-
tu@rumbler.ru

Publică Gimnaziul inter-
nat nr.2

250

87 Socio-edu-
cativ

- Găzduire;
- Educaţie şi instruire;
- Îngrijire şi recuperare;
- Aasistenţă medicală;
- Socializare;
- Orientare profesională;
- Asistenţă  psiho-so-

cială.

24/24 Copii 
rămaşi fără 
ocrotirea 
părintească

Mun.Chişinău,
str. Gh Caşu, 10
Tel.: (022)72 79 63
(022)44 19 85
E-mail: inter-
nat_3@mail.ru 

Publică Gimnaziul inter-
nat nr.3

250
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88 Socio-edu-
cativ

- Găzduire;
- Educaţie şi instruire;
- Îngrijire şi recuperare;
- Aasistenţă medicală;
- Socializare;
- Orientare profesională;
- Asistenţă  psiho-socială;
- Asistenţă şi consiliere psi-

hopedagogică

08:00-
19:00

Copii cu 
dizabilităţi 
(hipoacu-
zici şi 
surditate 
tradivă)

Mun.Cişinău,
str. C. Vodă, 34
Tel.: (022)66 18 81
(022) 667991
E-mail: scoalaspe-
ciala12@mail.ru 

Publică Şcoala specială 
nr.12 pt copiii 
hipoacuzici şi 
surditate tardivă

100

89 Socio-edu-
cativ

- Servicii de reabilitare şi 
recuperare;

- Educaţie şi instruire;
- Servicii medicale;
- Servicii de suport pentru 

autodeservire şi autogos-
podărire;

- Terapie ocupaţională;
- Orientare şi integrare socio- 

profesională

24/24 Copii cu 
dizabilităţi 
intelec-
tuale

Mun.Chişinău,
str. Lomonosov, 42
Tel.: (022)73 7029
E-mail: scau-
xint5@yahoo.com

Publică Şcoala-internat 
auxiliară nr.5

160

90 Socio-edu-
cativ

- Servicii de reabilitare şi 
recuperare;

- Educaţie şi instruire;
- Servicii medicale;
- Servicii de suport pentru 

autodeservire şi autogos-
podărire;

- Terapie ocupaţională;
- Orientare şi integrare socio- 

profesională

24/24 Copii cu 
dizabilităţi 
intelec-
tuale

Mun.Chişinău,
str.Gr.Ureche, 28
Tel.: (022)544258

Publică Şcoala-internat 
auxiliară nr.6

250

91 Socio-edu-
cativ

- Servicii de reabilitare şi 
recuperare;

- Educaţie şi instruire;
- Servicii medicale;
- Servicii de suport pentru 

autodeservire şi autogos-
podărire;

- Terapie ocupaţională;
- Orientare şi integrare socio- 

profesională

08:00 – 
15:00

Copii cu 
dizabilităţi 
intelec-
tuale

Mun.Chişinău,
str.A. Mateevici, 
15
Tel.: (022)221095

Publică Şcoala-internat 
auxiliară nr.7

150

92 Socio-edu-
cativ

- Servicii de reabilitare şi 
recuperare;

- Educaţie şi instruire;
- Servicii medicale;
- Servicii de suport pentru 

autodeservire şi autogos-
podărire;

- Terapie ocupaţională;
- Orientare şi integrare socio- 

profesională

24/24 Copii cu 
dizabilităţi 
intelec-
tuale

Mun.Chişinău,
str. B.P.Haşdeu, 4
Tel.: (022)296427
E-mail. orfeu@
list.ru

Publică Complexul Pilot 
de Pedagogie 
curativă „Orfeu”

100

SERVICII DE SĂNĂTATE
93 Sănătate 

mentală
- Serviciul de consultantă: 

psihiatrică, psihologică, 
asistență socială, kinetote-
rapeutică; 

- Centrul de zi; 
- Kinetoterapie; 
- Consiliere psihologică indi-

viduală şi de grup; 
- Terapie ocupatională; 
- Ergoterapie; 
- Fizioterapie

Luni-vineri:  
08:30-
16:00

Mun. Chişinău, or. 
Codru, str. Costiu-
jeni, 3

Publică Centrului Naţio-
nal de Sănătate 
Mintală

25

94 Sănătate 
mentală

- Servicii medicale (de con-
sultanţă şi tratament); 

- Asigurarea cu medicamente 
psihotrope compensate; 

- Psihoterapie; 
- Asistenţa medicală de 

urgenţă; 
- Asistenţă socilă; 
- Asistenţă juridică şi lucrul 

cu organizaţiile de justiţie 
socială; 

- Asistenţă psihologică; 
- Terapie ocupaţională 

Luni-sîm-
bătă
10/zi

Toţi ce-
tăţenii ce 
au viza de 
reşedinţă 
în sect. 
Buiucani 
şi satele 
adiacente 
lui, care 
au careva 
dizabilităţi 
psihice

Mun.Chişinău,
str. I. Creangă, 24 

Publică Centru Comuni-
tar de Sănătate 
Mintală din 
cadrul IMSP AMT 
Buiucani 

45 be-
neficiari 
/zi
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95 Socio-me-
dical

- Consultaţii specializate: 
ginecolog, psiholog, uro-
log-onrolog, asistent social, 
dermatovenerolog;
- Coniliere şi testare HIV/SIDA;
- Consiliere Online

Luni –Vi-
nerii 09:00-
18:00
Sîmbată 
: 09:00-
13:00

Copii şi 
adolescenţi 
2 – 19 ani

Mun.Chişinău, 
Poşta Veche,
str. Socoleni 19  
Tel./fax:
(022) 406632
Linia info: 
(022)463728 
Web site:
www.neovita.md, 
www.sspt.md
E-mail: info@
neovita.md 

Privată Centrul de 
Sănătate Prie-
tenos Tinerilor  
NEOVITA

N/A

96 Socio-me-
dical

- Consultaţii specializate: 
ginecolog, psiholog, uro-
log-onrolog, asistent social, 
dermatovenerolog;
- Coniliere şi testare HIV/SIDA

Luni –Vi-
neri:
09:00-
18:00

Copii şi 
adolescenţi 
2 – 19 ani

Mun.Chişinău, 
str. Trandafirilor, 7
Tel.: (022)632711
E-mail: dzi-
garm1963@
mail.ru

Privată Centrul de Să-
nătate Prietenos 
Tinerilor  “Sin-
biodan

N/A

97 Socio-me-
dical

Servicii de reabilitare pentru 
persoanele cu vedere slabă

Luni –Vi-
neri:
08.30-
15.30

Persoane 
cu Vedere 
Slabă (AV 
<0,3-
0,002), 
cîmpul 
vizual mai 
mic de 20 
grade de 
la punctul 
central al 
fixării

Mun. Chişinău, Str. 
Romană, 1 
Tel.: (022)240330
E-mail: lowvisi-
on@mail.md

Privată AO Centrul de 
Reabilitare 
Medico-Sociaală 
pentru Persoane 
cu Vedere Slabă 
“LOW VISION”

3-4 
persoa-
ne/ zi

98 Socio-me-
dical

Consiliere psihosocială şi 
ghidare individuală

Asistență medicală primară, 
Consiliere şi suport în acce-
sarea serviciilor medicale 
specializate

Asistență socială şi suport în 
facilitarea accesului la siste-
mului național de educație

Miercuri:
14:00-
17:00

Luni: 
9:00-12:00

Luni:
14:00-
17:00

Miercuri:
09:00-
12:00

Vineri: 
14:00-
17:00

Luni şi 
Vineri: 
14:00-
17:00

Copii, 
adolescenți 
şi adulți 
(femei şi 
bărbați): 
Solicitanți 
de azil, 
Refugiați 
şi Bene-
ficiari de 
Protecție 
Umanitară

Mun.Chişinău,
Str. I. Pelivan, 20
Tel.: (022)745731 
060158258 (ur-
gențe sociale) 
079029978 (me-
dic program)

Web site: aveco-
piii.md 
E-mail:
refugee@aveco-
piii.md; office@
avecopiii.md

Privată AO Asociația 
pentru Abilitarea 
Copilului şi Fami-
liei ”AVE Copiii””

Echipa 
deser-
veşte 
circa 
400 de 
bene-
ficiari, 
inclusiv 
aproxi-
mativ 
30% 
copii (0-
18 ani)

JUSTIŢIA ŞI SIGURANŢA PENTRU COPII ŞI TINERI, ANGAJARE ÎN CÎMPUL MUNCII
99 Siguranţă 

copii/
Poliţie

- Activităţi de prevenire şi 
combatere a fenomenului 
infracţional cu copiii şi ti-
nerii (sesiuni de informare, 
mese rotunde etc.); 

- Informarea şi instruirea 
personalului unităţii de 
poliţie implicaţi în cerceta-
rea cazurilor cu implicarea 
copiilor în vederea asigu-
rării respectării drepturilor 
acestora; 

- Activităţi de prevenire a 
suicidului în rîndul copiilor 
şi tinerilor;

- Activităţi de prevenire a 
abandonului de domiciliu 
al copiilor

Luni-Vineri
08:00-
17:00

Copii şi 
tineri în 
contact cu 
legea
Copii şi 
tineri din 
comunitate

Mun.Chişinău, str.
Bulgară, 40
Tel.: 079516651

Publică Inspectoratul Ge-
neral de Poliţie
Biroul siguranţă 
copii, sect. 
Centru

N/A
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100 Siguranţă 
copii/
Poliţie

- Activităţi de prevenire şi 
combatere a fenomenului 
infracţional cu copiii şi ti-
nerii (sesiuni de informare, 
mese rotunde etc.); 

- Informarea şi instruirea 
personalului unităţii de 
poliţie implicaţi în cerceta-
rea cazurilor cu implicarea 
copiilor în vederea asigu-
rării respectării drepturilor 
acestora; 

- Activităţi de prevenire a 
suicidului în rîndul copiilor 
şi tinerilor;

- Activităţi de prevenire a 
abandonului de domiciliu 
al copiilor

Luni-Vineri
08:00-
17:00

Copii şi 
tineri în 
contact cu 
legea
Copii şi 
tineri din 
comunitate

Mun.Chişinău, str.
Voluntarilor, 9/3
Tel.: 079482944

Publică Inspectoratul Ge-
neral de Poliţie
Biroul Siguranţă 
Copii, sect. 
Ciocana

N/A

101 Siguranţă 
copii/
Poliţie

- Activităţi de prevenire şi 
combatere a fenomenului 
infracţional cu copiii şi ti-
nerii (sesiuni de informare, 
mese rotunde etc.); 

- Informarea şi instruirea 
personalului unităţii de 
poliţie implicaţi în cerceta-
rea cazurilor cu implicarea 
copiilor în vederea asigu-
rării respectării drepturilor 
acestora; 

- Activităţi de prevenire a 
suicidului în rîndul copiilor 
şi tinerilor;

- Activităţi de prevenire a 
abandonului de domiciliu 
al copiilor

Luni-Vineri
08:00-
17:00

Copii şi 
tineri în 
contact cu 
legea
Copii şi 
tineri din 
comunitate

Mun.Chişinău, str.
Miron Costin, 5
Tel.: 068089000

Publică Inspectoratul Ge-
neral de Poliţie
Biroul Siguranţă 
Copii, sect. 
Rîşcani

N/A

102 Siguranţă 
copii/
Poliţie

- Activităţi de prevenire şi 
combatere a fenomenului 
infracţional cu copiii şi ti-
nerii (sesiuni de informare, 
mese rotunde etc.); 

- Informarea şi instruirea 
personalului unităţii de 
poliţie implicaţi în cerceta-
rea cazurilor cu implicarea 
copiilor în vederea asigu-
rării respectării drepturilor 
acestora; 

- Activităţi de prevenire a 
suicidului în rîndul copiilor 
şi tinerilor;

- Activităţi de prevenire a 
abandonului de domiciliu 
al copiilor

Luni-Vineri
08:00-
17:00

Copii şi 
tineri în 
contact cu 
legea
Copii şi 
tineri din 
comunitate

Mun.Chişinău, str.
Cuza Vodă, 9/3
Tel.: (022)782301

Publică Inspectoratul Ge-
neral de Poliţie
Biroul Siguranţă 
Copii, sect. 
Botanica

N/A

103 Siguranţă 
copii/
Poliţie

- Activităţi de prevenire şi 
combatere a fenomenului 
infracţional cu copiii şi ti-
nerii (sesiuni de informare, 
mese rotunde etc.); 

- Informarea şi instruirea 
personalului unităţii de 
poliţie implicaţi în cerceta-
rea cazurilor cu implicarea 
copiilor în vederea asigu-
rării respectării drepturilor 
acestora; 

- Activităţi de prevenire a 
suicidului în rîndul copiilor 
şi tinerilor;

- Activităţi de prevenire a 
abandonului de domiciliu 
al copiilor

Luni-Vineri
08:00-
17:00

Copii şi 
tineri în 
contact cu 
legea
Copii şi 
tineri din 
comunitate

Mun.Chişinău, str.
Calea Ieşilor, 12
Tel.: (022)741538

Publică Inspectoratul Ge-
neral de Poliţie
Biroul Siguranţă 
Copii, sect. 
Buiucani

N/A

104 Ocrotirea 
ordinii 
publice şi a 
securităţii 
naţionale.
Alternative 
la detenţie.

- Reintegrare socială a persoa-
nelor condamnate condiţionat 
cu un termen de probă; 
- Implicarea comunităţii în 
procesul de supraveghere 
şi reintegrare a persoanelor 
sancționate penal, menținute 
în probațiune.
- Asistenţa şi consilierea cu 
implicarea resurselor comu-
nitare.

Luni-Vineri:
08.00-
17.00

Persoanele 
aflate în 
conflict 
cu legea 
penală

Mun. Chişinău, str. 
V. Alecsandri, 1
(022)280978
(022)280999
(022)280909
www.probatiune.
gov.md
E-mail: probatiu-
ne@moldova.md

Publică Oficiul central de 
probaţiune

N/A
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105 Ocrotirea 
ordinii 
publice şi a 
securităţii 
naţionale.
Alternative 
la detenţie.

- Reintegrare socială a persoa-
nelor condamnate condiţionat 
cu un termen de probă; 
- Implicarea comunităţii în 
procesul de supraveghere 
şi reintegrare a persoanelor 
sancționate penal, menținute 
în probațiune.
- Asistenţa şi consilierea cu 
implicarea resurselor comu-
nitare.

Luni-Vineri:
08.00-
17.00

Persoanele 
aflate în 
conflict 
cu legea 
penală

Mun. Chişinău, 
bd. Ştefan cel 
Mare, 200
(022)358334
E-mail: buiucani@
probatiune.gov.
md

Publică Biroul Proba-
ţiune sectorul 
Buiucani

N/A

106 Ocrotirea 
ordinii 
publice şi a 
securităţii 
naţionale.
Alternative 
la detenţie

- Reintegrare socială a persoa-
nelor condamnate condiţionat 
cu un termen de probă; 
- Implicarea comunităţii în 
procesul de supraveghere 
şi reintegrare a persoanelor 
sancționate penal, menținute 
în probațiune.
- Asistenţa şi consilierea cu 
implicarea resurselor comu-
nitare.

Luni-Vineri:
08.00-
17.00

Persoanele 
aflate în 
conflict 
cu legea 
penală

 mun. Chişinău, 
bd. Ştefan cel 
Mare, 73,
022-27-17-89, 
e-mail: centru@
probatiune.gov.
md 

Publică Biroul Probaţiune 
sectorul Centru

N/A

107 Ocrotirea 
ordinii 
publice şi a 
securităţii 
naţionale.
Alternative 
la detenţie

- Reintegrare socială a persoa-
nelor condamnate condiţionat 
cu un termen de probă; 
- Implicarea comunităţii în 
procesul de supraveghere 
şi reintegrare a persoanelor 
sancționate penal, menținute 
în probațiune.
- Asistenţa şi consilierea cu 
implicarea resurselor comu-
nitare.

Luni-Vineri:
08.00-
17.00

Persoanele 
aflate în 
conflict 
cu legea 
penală

Mun. Chişinău,
 str. A. Russo, 1, 
et. 15
(022)311124 
E-mail: ciocana@
probatiune.gov.
md

Publică Biroul Proba-
ţiune sectorul 
Ciocana 

N/A

108 Ocrotirea 
ordinii 
publice şi a 
securităţii 
naţionale.
Alternative 
la detenţie

- Reintegrare socială a persoa-
nelor condamnate condiţionat 
cu un termen de probă; 
- Implicarea comunităţii în 
procesul de supraveghere 
şi reintegrare a persoanelor 
sancționate penal, menținute 
în probațiune.
- Asistenţa şi consilierea cu 
implicarea resurselor comu-
nitare.

Luni-Vineri:
08.00-
17.00

Persoanele 
aflate în 
conflict 
cu legea 
penală

Mun. Chişinău, str. 
A. Russo, 1, 
et. 15
(022)434419
E-mail: riscani@
probatiune.gov.
md

Publică Biroul Probaţiune 
sectorul Rîşcani

 

N/A

109 Ocrotirea 
ordinii 
publice şi a 
securităţii 
naţionale.
Alternative 
la detenţie

- Reintegrare socială a persoa-
nelor condamnate condiţionat 
cu un termen de probă; 
- Implicarea comunităţii în 
procesul de supraveghere 
şi reintegrare a persoanelor 
sancționate penal, menținute 
în probațiune.
- Asistenţa şi consilierea cu 
implicarea resurselor comu-
nitare.

Luni-Vineri:
08.00-
17.00

Persoanele 
aflate în 
conflict 
cu legea 
penală

Mun. Chişinău,
bd. Ştefan cel 
Mare, 180, 
bir. 512 
(022)295577
(022)294959
E-mail: botanica@
probatiune.gov.
md

Publică Biroul Proba-
ţiune sectorul 
Botanica

N/A

110 Justiţia 
pentru 
copii

- Servicii de expertiză, cerce-
tare şi consultanţă
- Servicii de formare pentru 
consilieri de probaţiune, 
avocaţi, 
asistenţi sociali, mediatori

Luni-Vineri:
08:00-
17:00

Copiii în 
contact cu 
sistemul 
de justiţie 
penală
Categorii 
de profesii 
conexe cu 
sistemul de 
justiţie

Mun. Chişinău, str. 
Lomonosov 33
Tel.: (022)925171
www.irp.md
info@irp.md

Privată Asociaţia 
Obştească „Insti-
tutul de Reforme 
Penale”

N/A
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111 Angajare 
în cîmpul 
muncii

- Medierea muncii;
- Târgul locurilor de muncă;
- Lucrări de interes public;
- Servicii de preconcediere; 
- Asistenţă la angajare;
- Orientare şi formare profe-
sională;
- Informare şi consiliere pro-
fesională; 
- Instruire profesională; 
- Informare şi autoservire

Luni-Vineri:
08:00-
17:00

Persoanele 
aflate în 
căutarea 
unui loc 
de muncă 
(persoane-
le de 15 ani 
şi peste);
Agenţii 
economici 
aflaţi în 
căutare de 
angajaţi;
Cetăţenii 
Republicii 
Moldova 
care pleacă 
la muncă 
peste 
hotare;
Cetăţenii 
străini 
angajaţi la 
muncă în 
Republica 
Moldova

Mun. Chişinău,
str. M. Varlaam, 90 
Tel: (022)224440; 
(022)226487; 
(022)222492 
E-mail: aofm.
chisinau@anofm.
md

Publică Agenţia Teri-
torială pentru 
Ocuparea Forţei 
de Muncă 

N/A




