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CCSM GRUP 
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Notă informativă 

privind formarea costurilor per program – servicii de bază 

 

1. Sursele de informație: 
a. Standardul 4, pp. 11, 13, 15, 75 din Regulamentului-cadru privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului social integrat pentru consumatorii de substanțe psihoactive 

și pacienții terapiei de substituție și a Standardelor minime de calitate, aprobate prin 

HG nr. 232 din 18.04.2017. 

b. Standard de Asistenţă Psihosocială a Consumatorilor de Droguri (Anexa nr.1 la ordinul 

Ministerului Sănătăţii nr.551 din 30.06.2011) – descrierea și cerințele față de serviciile 

din program 

c. Valoarea minimului de existenţă în anul 2015 (Biroul Național de Statistică) 

d. Prețurile la furnizorii majori de servicii comunale (Apă-Canal Chișinău, Chișinău-Gaz, 

Gas-Natural Fenosa) 

e. Prețurile pentru serviciile de psihoterapie și consiliere psihologică CCSM GRUP 

(Ordin intern 112/1-O din 17.08.2015) 

f. Rata medie a costurilor pentru servicii locațiune mun. Chișinău (chestionare telefonică) 

g. Studiu-chestionar confidential în rândurile dependenților de alcool și droguri privind 

disponibilitatea și posibilitatea de plată pentru servicii de reabilitare și alte servicii. 

h. Rezultatele cheltuielilor în primul grup pilot în comunitatea terapeutică (decembrie 

2015) 

i. Costurile produselor alimentare (actualizate anual) 

2. Scopul calcului și cadrul normativ 
Calculul present este întocmit în scopul stabilirii mărimii motivate a costului programului care constă 

din o totalitate de servicii acordate în parteneriat. În conformitate cu Acordul de parteneriat social din 

01.11.15, părții 1 (CCSM GRUP SRL) revine responsabilitatea de management de caz, coordonarea 

serviciilor în program, inclusiv calculul costurilor totale per program în conformitate cu cerințele 

Standardului C.2.1.3 Contractul de Servicii din Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Sănătăţii nr.551 

din 30.06.2011. 

 

3. Calcule și structura costului recomandat pentru serviciile de bază în 
program (per persoană) 

 

Nr. Serviciul Cost Prestator 
Documente 

confirmative 

1.  

Servicii de consiliere 

psihologică, supraveghere 

medicală și coordonare caz 

1500 
Prestart de CCSM 

GRUP (echipa mobilă) 

Bon de casă CCSM 

Botanica 

2.  Locațiune 1 lună 5000 
Prestatorul de locațiune 

– pers. fizică 

Contractul de 

locațiune înregistrat 

la Oficiul Fiscal 

3.  
Servicii comunale și de 

managenent 
1200 

Prestatorul de locațiune 

(plătiți la furnizori de 

servicii, praf de spălat, 

etc.) – incluși în 

contractul de locațiune 

Contractul de 

locațiune înregistrat 

la Oficiul Fiscal 
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4.  Alimentare (4 ori pe zi) 2000 
Banii 

clientului/cooperativă 

Bonuri privind 

procurări de produse 

alimentare 

5.  

Secția pe interes – 

Adaptarea dependenților 

prin programul de 12 pași 

3000 
Consultanți egali, 

psihologi/patentă 

Contract cu 

prestatorul 

6.  Materiale metodice 100 

Prestart de CCSM 

GRUP (echipa mobilă) 

Caiete, literatură, 

rechizite de birou 

Bon de casă CCSM 

Botanica 

7.  

Transport (la grupuri de 

support, lecții și alte 

activități în oraș) 

200 
Prestart de CCSM 

GRUP (echipa mobilă) 

Bonuri de casă 

CCSM Botanica 

 

Notă: Tratamentul psihoterapeutic și medicamentos pentru pacienții asigurați din sectorul Botanica, 

incluși în program de reabilitare la CCSM Botanica precum și medicamentele compensate conform 

actelor normative sunt prestate gratuit în volumul stabilit de Programul Unic de Asigurări în Medicină. 

Tratamentele medicamentoase pentru maladii concomitente și asociate, inclusiv detox, terapie 

infuzională – pentru hepatite, intoxicații, sevraj, hipertenzie arterială, diabet, etc (dacă starea 

permite tratamentul în ambulator) nu intră în costul programului și la cererea pacientului vor 

fi achitate aparte prestatorilor de servicii. 

4. Concluzie 
 

Se recomandă parteneriatului de stabilit și de informat clienții referitor la costurile și cheltuielile în 

timpul programului, inclusiv prestări servicii și trai în condiții protejate în mărime de 13 000 lei pentru 

serviciile de bază. 

 

 

Director programe CCSM,  

și coordinator în parteneriat 

al programului de reabilitare Recovery,  

Arcadie Astrahan 

 

 

 

 

 

Declarația clientului scrisă de mână (am făcut cunoștință) __________________________________ 

 

Numele, prenumele, semnătura _______________________________________________________ 
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