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1. Denumirea 
organizației 

 

2. Adresă poștală  

3. Telefon  

4. Fax  
 

5 E-mail  

6. Pagina web  

7. Președinte  
 

8. Director executiv  

9. Persoana de contact 
pentru APSCF 

 

 
10. Tipul organizației 

conform statutului 
(bifați opțiunea 
corespunzătoare) 

Internațională Națională Raională Locală 
    

 
11. Aria de acoperire a 

activităților 
(bifați opțiunea 
corespunzătoare) 

Națională 
 

Raională Locală 

   

 
12. Domeniul de 

activitate  
(bifați opțiunea 
corespunzătoare) 

Asigurarea, 
monitorizarea și 
facilitarea 
respectării 
drepturilor 
copilului  

Prestarea 
serviciilor 
pentru copii 
și familii  

Asistență 
tehnică și 
consolidare de 
capacități 

Politici 
publice 
(participare 
la elaborare, 
implementare 
și 
monitorizare) 
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13. Servicii 
(conform 
nomenclatorului) 
(bifați opțiunea 
corespunzătoare) 

Asistență socială 
comunitară  

 

 Centru de zi  
pentru copii cu dizabilități  

 Casa-internat pentru copii cu 
deficiențe mintale 

 

Îngrijire socială la 
domiciliu  

 

 Centrul de plasament temporar 
pentru copii în situație de risc  

 Asistenţă personală  

Cantină de ajutor social   Centrul de plasament temporar 
pentru  
copii cu dizabilități  

 Centru de plasament pentru 
persoane fără adăpost  

 

Centru comunitar de asistenţă 
socială  

 Casa comunitară pentru copii în 
situație de risc 

 Centru de reabilitare pentru 
victimele violenței în familie  

 

Centrul de asistentă socială a 
copilului şi familiei  

 Serviciul de răgaz pentru copii cu 
dizabilități 

 Centru maternal   

Centrul de zi pentru copii în situație 
de risc  

 Locuinţă protejată  Asistență parentală profesionistă   

Casa de copii de tip familial   Centru de (re)integrare socială a 
tinerilor 

 Casa comunitară pentru persoane 
cu dizabilități  

 

Echipa mobilă pentru asistența 
persoanelor cu dizabilități 

 Centru regional de reabilitare 
profesională a persoanelor cu 
dizabilități 

 Răgaz/Respiro pentru persoanele 
cu dizabilităţi  

 

Sprijin familial   
Locuință socială asistată 

   

Centrul de asistență psiho-socială a 
copiilor victime a violenței, 
abuzului și exploatării 

  
Tutelă/curatelă 

   

Centru social (pentru persoanele 
infectate/afectate HIV,HIV/TBC,  
HIV/UDI) 

 Centru pentru asistența și protecția  
victimelor și potențialelor victime 
ale traficului de ființe umane 
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14. Beneficiari 
(bifați opțiunea 
corespunzătoare) 

Copii Familii Altele 
Cu dezabilități   Monoparentale  ONG  
Cu boli somatice  Social vulnerabile  APL  
Rămași fără îngrijirea părintească    APC  
În conflict cu legea    Părinți  
Abuzați, neglijați, traficați, exploatați 
prin muncă 

   Cadre didactice, 
asistenți sociali, 
lucrători din domeniul 
sănătății, etc. 

 

În risc de separare de părinți      
 
 
 
 

 
 

 
 


