
Serviciul Social “Bilete de recuperare/reabilitare” 

Serviciul social “Bilete de recuperare/reabilitare” își desfășoară activitatea 

conform nr. 372din 06 mai 2010pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate 

persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi. 

Dreptul la asigurare cu bilete se acordă o dată la 3 ani din data depunerii 

cererii cu actele constatatoare persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi, cetăţeni 

ai Republicii Moldova sau străini, care au atins vîrsta de 18 ani şi se află în 

evidenţa Structurilor teritoriale de asistență socială. 

Reabilitarea/recuperarea persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi, se 

efectuează în Centrul de reabilitare „Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odesa, 

Ucraina, şi în Centrul republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor şi 

pensionarilor „Speranţa” din or.Vadul lui Vodă (în continuare – Centre). 

Bilete gratuite se eliberează: 

• persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate neangajate în cîmpul muncii; 

• persoanelor în vîrstă beneficiare de pensie pentru limită de vîrstă sau 

alocaţie socială de stat, neangajate în cîmpul muncii. 

Bilete cu reducere de 70 % din cost se eliberează: 

• persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate angajate în cîmpul muncii; 

• persoanelor cu dizabilităţi medii neangajate în cîmpul muncii; 

• însoțitorilor persoanelor cu dizabilităţi severe de vedere și/sau locomotorii 

(utilizatorii de fotolii rulante), care potrivit concluziei Consiliului Naţional 

pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor 

sale teritoriale necesită ajutor permanent din partea altei persoane. 

Bilete cu o reducere de 30 % din cost se eliberează: 

• persoanelor cu dizabilităţi medii angajate în cîmpul muncii; 

• persoanelor în vîrstă beneficiare de pensii pentru limită de vîrstă, pensii de 

dizabilitate sau de alocaţii sociale de stat, angajate în cîmpul muncii, 

înregistrate oficial sau care desfăşoară activităţi de întreprinzător de diferite 

forme. 

Numărul Beneficiarilor de Bilete de recuperare/reabilitare 

№ Localitatea 
2017 2018 2019 

Persoane Persoane Persoane 

1 Basarabeasca 34 38 45 

2 Abaclia 25 20 22 

3 Bașcalia 21 20 21 

4 Carabetovca 9 11 15 

5 Iordanovca 5 4 6 

6 Iserlia 4 5 5 

7 Sadaclia 22 13 17 

Total 120 111 131 

 
 


