
Paşaportul serviciului public individualizat cu caracter social„Acordarea asistenţei sociale elevilor Şcolii de tip 
internat pentru copii orfani şi copii rămaşi fără îngrijirea părinţilor din satul Cărpineni”  

 

Denumire Descriere 
Situaţia de viaţă Situaţia de viaţă este conjunctura dificilă în care se află elevii din Şcoala de tip internat pentru 

copii orfani şi copii rămaşi fără îngrijirea părinţilor din satul Cărpineni.  
Descrierea serviciului Acest serviciu este organizat de Ministerul Apărării în scopul susţinerii elevilor Şcolii de tip 

internat pentru copii orfani şi copii rămaşi fără îngrijirea părinţilor din satul Cărpineni.  
Prestatorul 
serviciului 

Serviciul protecţie socială din cadrul aparatului central al Ministerului Apărării  

Posesorul serviciului Ministerul Apărării 
Funcţia serviciului Protecţia socială  
Actele normative Dispoziţia Guvernului nr. 1107-717 din 17 decembrie 2013 „Despre aprobarea listelor 

patronilor instituţiilor rezidenţiale a copiilor pentru acordarea ajutorului necesar de către 
conducerea Republicii Moldova şi autorităţile administraţiei publice centrale” 

Informaţii de contact Adresa: şos. Hînceşti 84, Chişinău MD-2021, Republica Moldova 
Pagina web: www.army.md 
Telefon de contact +373 22 252 223 
Poşta electronică:alexandru.dragomir@army.md 

Programul de lucru Nu există 
Beneficiarul Elevii din Şcoala de tip internat pentru copii orfani şi copii rămaşi fără îngrijirea părinţilor din 

satul Cărpineni 
Condiţiile de 
eligibilitate 

Conducerea Şcolii prezintă lista (numărul) elevilor 

Documentele 
necesare 

Certificatul de naştere  

Termenul de 
acordare a serviciului 

Conform prevederilor stabilite conducerea Ministerului Apărării 

Tariful Serviciul este gratuit 
Mijloacele de 
acordare a serviciului 

- Personal la locul aflării elevilor Şcolii de tip internat pentru copii orfani şi copii rămaşi fără 
îngrijirea părinţilor din satul Cărpineni . 

Serviciu electronic Nu există 
Limba Limba de stat  sau  altă  limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor 

vorbite pe teritoriul Republicii Moldova 
Serviciile aferente - Acordarea asistenţei sociale la necesitatea 
Serviciile similare Nu există 
Procesul 
administrativ 

În cazul insatisfacţiei cu serviciul, persoana poate să adreseze reclamaţii conducerii 
Ministerului Apărării  

Reamintire şi 
termenul de realizare 

La necesitatea 

Sancţiuni şi penalităţi Sancţiunile şi penalităţile nu există. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


