
Serviciul de Casă Comunitară  din 
raionul Cantemir - un exemplu de  

parteneriat public-privat  
 

                                                        Sergiu Butuc, 
                                                          Vice-președintele raionului Cantemir 

 

Consiliul  Raional 
Cantemir 



Casa Comunitară Baimaclia: 

• Este un serviciu social care a fost dezvoltat de 
către Consiliul raional Cantemir, în parteneriat 
cu Asociația Keystone Moldova, din sursele 
financiare ale Consiliului raional Cantemir, 
Fundaţiei Soros-Moldova şi Fundaţiilor pentru 
o Societate Deschisă. 

  
 



• Casa comunitară din Cantemir– este prima Casă 
de tip mixt din Moldova, în care locuiesc și băieți 
și fete.  



Istoricul Casei 



Mobilizarea resurselor în realizarea lucrărilor 
de reparație 



Donatorii care au contribuit  
la dezvoltarea serviciului 

• Primăria satului Baimaclia 
• Persoane fizice din Moldova 
• Persoane fizice din Germania 
• Angajații Direcției de Asistență Socială 
• Consiliul Raional Cantemir 
• Fundația Soros-Moldova 

 



Serviciul social Casă Comunitară s.Baimaclia, 
r. Cantemir 



Reparația și mobilarea casei 



• Pînă la sosirea persoanelor cu dizabilități în 
serviciu, au fost create toate condițiile de trai 
corespunzător standardelor de calitate 
 



Obstacole și dificultăți în dezvoltarea 
serviciului Casă comunitară 



Plasarea persoanelor cu dizabilități în 
serviciul Casă comunitară Baimaclia 

• Pe data de 30 septembrie 2015, în Casa Comunitară 
din s. Baimaclia, r. Cantemir au fost plasate 6 
persoane cu dizabilități mintale, care au petrecut 
mai mult de 20 de ani în instituții rezidențiale: 

 4 băieți din Casa Internat pentru copii cu deficiențe 
mintale din Orhei (pentru băieți) 

 2 fete din Casa Internat pentru copii cu deficiențe 
mintale din Hîncești (pentru fete) 

 





Vă mulțumim pentru atenție!!! 
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