
Anexa nr. 1  
la anunţul privind desfăşurarea concursului de selectare a proiectelor  

de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire 2020 
 
 
 

Specificaţiile  
serviciilor suplimentare în contextul prevenirii HIV/SIDA şi a infecţiilor cu 

transmitere sexuală în GRSI 
 
 
SERVICII SUPLIMENTARE 

1. Asigurarea accesului la medicamente, soluţii dezinfectante şi produse de menţinere a 
sănătăţii, doar în baza prescripţiilor medicale;  

2. Profilaxia pre-expunere la HIV;  
3. Profilaxia post-expunere la HIV;  
4. Materiale informative şi educative; 
5. Referire/acompaniere (medicală/socială/psihologică); 
6. Grupuri de autoajutor; 
7. Asistenţă juridică, psihologică şi socială, precum şi reprezentarea intereselor beneficiarilor 

din grupurile cu risc sporit de infectare (GRSI); 
8. Servicii de sănătate sexuală şi reproductivă; 
9. Servicii de prevenire a violenţei şi asigurarea securităţii beneficiarilor programelor de 

reducere a riscurilor (PRR); 
10. Servicii sensibile la dimensiunea de gen; 
11. Servicii de motivare şi sporire a atractivităţii PRR.  

 
FORMATUL DE OFERIRE A SERVICIILOR MEDICO-SOCIALE 
 
Serviciile vor fi oferite în formatul „managementului de caz”, întocmit pentru fiecare beneficiar 
de servicii, în condiţiile unei abordări multidisciplinare, cu documentarea corespunzătoare a 
fiecărui dosar, care trebuie să conţină următoarele documente (modele de documentaţie primară 
sunt indicate mai jos): 

- cererea personală a beneficiarului (Anexa 1a); 
- acordul privind oferirea serviciilor integrate (Anexa 1b); 
- planul individual al beneficiarului (Anexa 1c); 
- ancheta socială privind evaluarea iniţială a beneficiarului şi evaluarea complexă (Anexa 

1d); 
- alte acte, documente relevante.  

 
*Managementul de caz – procesul de identificare şi evaluare a necesităţilor individuale şi de 
coordonare a serviciilor sociale, psihologice, medicale sau alte servicii prestate grupurilor de risc, 
conform instrucţiunii metodice elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 
Sociale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 1a 

 
 
 
 

 Dlui_____________________________,                     
Managerul Serviciului _______________                  

    de la cet.__________________________  
_________________________________,                   
domiciliat în_______________________ 
_________________________________  

  
 
 

CERERE-TIP  
privind oferirea serviciilor medico-sociale 

 
 
 
 

Rog să-mi acordaţi servicii medico-sociale, precum 
__________________________________________ 

__________________________________________________________, în legătură cu faptul că 
_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________    

(descrierea situaţiei) 
 

Am luat cunoştinţă de condiţiile admiterii şi sistării serviciilor; gama serviciilor prestate; 
regulamentul intern al Serviciului şi regulile de comportament în timpul prestării serviciilor.  
  
  
 
 
 
 
„____”__________________20______                         ________________________________    
                      (data, luna, anul semnării)                                                                                                   (semnătura beneficiarului) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 1b 

 
 

ACORD DE COLABORARE NR. _____ 
 

Serviciul _______________ pentru consumatorii de substanţe psihoactive şi pacienţii terapiei de 
substituţie_____________________________________________________________________  

(denumirea) 
_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(localitatea, sediul)  

care activează conform Regulamentului nr. _____ din data de ________ anul _____, reprezentat 
de_____________________________________________________, care activează în calitate de 
________________________________________, numit în continuare „Serviciu”, pe de o parte, 
şi ______________________________________________ pe de altă parte, numit în continuare 
„Beneficiar”, domiciliat în _______________________________________________________, 

tel.: _____________, titular al buletinului de identitate___________________nr.____________, 
eliberat de of._______, la data __________________, au încheiat prezentul Acord de colaborare 
privind următoarele:  

  
I. Obiective: 
_______________________________________________________________________________
_ _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 
II. Drepturile şi responsabilităţile părţilor  
„Serviciu”:  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
  
„Beneficiar”: 
_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 
III. Serviciile prestate: 
_______________________________________________________________________________
__ _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
  
IV. Durata Acordului: ______________________________  
V. Rezilierea Acordului:_____________________________  
VI. Încetarea Acordului:____________________________  
VII. Subsemnatul (a), ____________________________________________, am luat cunoştinţă 
de faptul că acest Acord se încheie pe o perioadă determinată de timp şi că nerespectarea 
obligaţiilor asumate determină încetarea intervenţiei din partea Serviciului 
_______________________________________.  
 
VIII. Data întocmirii Acordului:__________________________________________  
Semnăturile părţilor:  
Managerul Serviciului:                                              __________________________  
Beneficiarul/membrii familiei/reprezentantul legal  __________________________ 

 



Anexa  1c 
 

ANCHETA 
EVALUAREA PRIMARĂ 

 
 
 

Data promovării interviului:_________/ _____________/ 20________ 
                                                                                data                          luna                                          anul 

Numele, funcţia specialistului care a efectuat interviul: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Locul desfăşurării interviului: 
I. DATE PERSONALE ALE BENEFICIARULUI 

 
1. Nume, prenume, patronimic 
_____________________________________________________________________________ 

(beneficiar) 
2. Data naşterii: _______/ ____________/________                      
                                                 data                     luna                           anul 
3. Sex:    F   M  
4. Locul naşterii: __________________________________ 
5. Informaţii de contact: 

Adresa domiciliului:  
Înregistrare (viza de reşedinţă):  

Numărul de telefon mobil/de domiciliu:  
Adresa de e-mail:  

6. Disponibilitatea documentelor: 
a) Act de identitate               da         nu  
b) Paşaport                            da         nu 
c) Certificatul de naştere       da         nu  
d) Permis de conducere         da         nu 
e) Statutul de asigurat           asigurat    neasigurat     
f) Certificatul de eliberare din locurile de detenţie  dа  nu, motivul 

__________________________________________________________________________ 
g) Fără documente    dа**    nu 
7. Starea civilă: 
a)  necăsătorit(ă)   
b)  căsătorit(ă) 
c)  divorţat(ă) 
d)  sunt căsătorit(ă), dar nu locuiesc cu soţul/soţia            
e)  oficial divorţat(ă), dar trăiesc cu un partener/partener(ă) sexual 
f)  concubinaj  
g)  văduv(ă)    
h)  altele (specificaţi) _____________________ 
8. Statutul social: (Care este activitatea/ocupaţia dvs. principală?) 
 nu sunt angajat(ă) **             
 încadrat oficial în câmpul muncii 
 există câştiguri ocazionale, temporare 
 se află în evidenţa ANOFM (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) ca şomer 

Cod            Cod/S       



 concediu de îngrijire a copilului  
 elev   
 student (colegiu, şcoală profesională, universitate etc.) 
 pensionar    
 casnic(ă) 
 munceşte peste hotare          
 planifică plecarea peste hotare 
 altele (specificaţi)_____________________________________________________ 
II. STAREA DE SĂNĂTATE 

9. Disponibilitatea unui statut social special al beneficiarului: 
 dizabilitate, grad ___  persoană cu dizabilităţi din copilărie  nu are nevoie   are nevoie  
 în proces de stabilire 
10. Incapacitatea beneficiarului:  
 Da**         Nu         există un tutore oficial     nu există un tutore oficial 
11. Data punerii în evidenţă cu statut HIV pozitiv_______anul 
11.1. Se află beneficiarul în tratament ARV?  
 Nu**      Da      Dacă da, atunci: 

Data iniţierii 
tratamentului ARV 

Data întreruperii tratamentului Motivul întreruperii tratamentului 

    
   
   
   

11.2. Ultimele rezultate CD4:   data _____________rezultat ___________ 
 dinamică pozitivă    negativă       stabilă 
12. Alte boli 

Denumirea bolii Da Nu Nu 
cunoaşte 

A urmat  
tratamentul 

Se află în 
tratament 

A refuzat  
tratamentul 

Tuberculoză       
Tipul de hepatită_________       
ITS____________________       

Toxoplasmoza       
Boli oncologice       
Boli psihice       
Boli cronice       
Alte boli (specificaţi)       

13. Fluorografie 
A trecut:  da  nu     cauza _____________________________ 
13.1 Analiza sputei : A trecut  da  nu   cauza _____________________________ 
Data ultimei diagnosticări:___________________ rezultat  +**    -  
14. A avut beneficiarul în ultimele luni simptome de tuberculoză?  Nu     Da    Nu cunosc 
14.1 Beneficiarul s-a aflat cândva în tratamentul TB? 
 Nu          Da    Dacă da, atunci: 

Data iniţierii 
tratamentului 

Data întreruperii tratamentului 
** 

Motivul întreruperii 

   
   
   

SARCINA (beneficiarei sau partenerei beneficiarului): 
15. Sarcina?  da   nu    nu cunosc 



Dacă da, care este termenul sarcinii? 
_____________________________________________________________________________ 
15.1.Beneficiarul se află în evidenţa medicului, în legătură cu sarcina?  
 da    nu 
15.2. Data ultimei vizite la medic (obstetrician-ginecolog): ____________________________ 
15.3 Dacă beneficiarul are HIV, ştie el despre necesitatea hrănirii artificiale ca metodă de 
prevenire a transmiterii HIV de la mamă la copil? 
 dа    nu** 
CONTRACEPŢIA: 
16.Beneficiarul foloseşte metode contraceptive? 
 nu    da       Dacă da, ce fel de ?_________________________________________________ 
16.1. Unde primeşte beneficiarul contraceptivele?  
 ONG   Centrul de sănătate prietenos tinerilor   în teritoriu   instituţii medicale  
 altele(specificaţi)_______  
III. INFORMAŢII PRIVIND UTILIZAREA SUBSTANŢELOR PSIHOACTIVE DE 
CĂTRE BENEFICIAR 

17. Experienţă în utilizarea substanţelor psihoactive 
 alcool          droguri injectabile **          droguri non-injectabile   
 altele (specificaţi)________ 
18. Alcool  
 regulat**  periodic    ocazional   nu 
19. Droguri injectabile   
 regulat   periodic   ocazional   nu 
Dacă da, ce fel de? ______________________________________________________________ 
20. Droguri non-injectabile 
 regulat**    periodic   ocazional   nu 
Dacă da, ce fel de? _______________________________________________________________ 
21. Vă aflaţi în evidenţa Dispensarului Republican de Narcologie (DRN)? 
 da    nu  
22. Sunteţi client farmacoterapeut (FT)? 
 da    nu 
23. Cât timp sunteţi în evidenţa farmacoterapeutului?  
 Data de iniţiere primară a tratamentului _________________ 
 Data de iniţiere repetată a tratamentului _________________ 
Categorie cu comportament riscant: 
 Consumator de substanţe psihoactive 
 Lucrătoare ale sexului comercial 
 Bărbaţi care practică sex cu bărbaţii  
 
Concluzii şi recomandări ale specialistului: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Semnătura specialistului: _________________________   
Data:                                _________________________ 
 
Dacă informaţiile s-au schimbat, Vă rugăm să specificaţi: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________ 
 
Semnătura beneficiarului: ___________________    Data: _____________ 
Semnătura specialistului: ____________________    Data: _____________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Semnătura beneficiarului: ___________________    Data: _____________ 
Semnătura specialistului: ____________________    Data: _____________ 
 
 

EVALUAREA COMPLEXĂ 
 

IV. INFORMAŢII DESPRE FAMILIE 
Gradul de 

rudenie 
Prenume Cine din 

membrii familiei 
şi apropiaţi 

cunoaşte despre 
statutul HIV+ al 

beneficiarului  
 

Anul 
naşterii 

Relaţiile cu beneficiarul Locuiţi pe 
acelaşi 

teritoriu 

Soţ 
Concubin 

_______  Da 
 Nu 

 
_______ 

 bune 
 satisfăcătoare  
 dificile  
 nu are 

 Da 
 Nu 

Soţie 
Concubină _______ 

 Da 
 Nu 

 
_______ 

 bune 
 satisfăcătoare  
 dificile  
 nu are 

 Da 
 Nu 

Mamă _______  Da   bune  Da 



 

 
24. Beneficiarul este singurul tutore al copiilor săi? 
 Da**( Dacă da, documentele justificative)________________________________________ 
 Nu 
V. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA SITUAŢIA SOCIALĂ ŞI SITUAŢIA SOCIAL -  
ECONOMICĂ A BENEFICIARULUI  

25. Nivelul venitului: 
 există suficiente mijloace 
 există mijloace doar pentru strictul necesar 
 există mijloace pentru bunuri de uz casnic                        
 există mijloace pentru îmbrăcăminte  
 nu există mijloace pentru strictul necesar** , cauza____________________________________ 
26. Condiţiile de trai ale beneficiarului (unde locuiţi?): 
 în propria casă/apartament                             
 într-o casă/apartament închiriat  
 în casa/apartamentul rudelor/prietenilor        
 în cămin  
 în orfelinat, internat                                  
 fără loc de trai** 
 după posibilitate (deseori schimb locul de trai)      
 altele (specificaţi)_____________________________________________________________ 
27. Câţi oameni locuiesc cu beneficiarul?__________________________________________ 
27.1. Cu cine locuieşte beneficiarul (specificaţi): 
 singur             
 cu un partener (permanent/ocazional) 
 cu părinţii soţului/soţiei partenerului/ei 

 Nu _______  satisfăcătoare  
 dificile  
 nu are 

 Nu 

Tată _______  Da 
 Nu 

 
_______ 

 bune 
 satisfăcătoare  
 dificile  
 nu are 

 Da 
 Nu 

Copii 

_______  Da 
 Nu 

 
_______ 

 bune 
 satisfăcătoare  
 dificile  
 nu are 

 Da 
 Nu 

_______  Da 
 Nu 

 
_______ 

 bune 
 satisfăcătoare  
 dificile  
 nu are 

 Da 
 Nu 

Fraţi _______  Da 
 Nu 

 
_______ 

 bune 
 satisfăcătoare  
 dificile  
 nu are 

 Da 
 Nu 

Surori _______ 
 Da 
 Nu 

 
_______ 

 bune 
 satisfăcătoare  
 dificile  
 nu are 

 Da 
 Nu 



 soţ/soţie   
 cu părinţii                                     
 cu rudele 
 cu copiii      
 cu prietenii           
 altele(specificaţi) ______________________ 
VI. INFORMAŢII PRIVIND SITUAŢIA SOCIAL-PROFESIONALĂ A 
BENEFICIARULUI 

28. CETĂŢENIE: 
 Republica Moldova    
 refugiat  
 fără cetăţenie 
 ţara CSI, care _________________________ 
 altele(specificaţi)______________________ 
29.Naţionalitate/etnie: 
 moldovean      
 ucrainean    
 bulgar      
 rom              
 rus 
 găgăuz     
 român          
 altele(specificaţi)____________________ 
30. STUDII: 
 învăţământ mediu (12 clase)      
 învăţământ mediu incomplet (9 clase) 
 învăţământ gimnazial incomplet        
 şcoala primară       
 lipsesc** 
 altele (specificaţi) ____________________________________________________________ 
** Dacă nu are studii, specificaţi nivelul de alfabetizare (clientul poate citi şi scrie?)  
Citit:  da cu greu   nu**  
Scris:  da  cu greu  nu** 
31.STUDII: 
 superioare         
 învăţământ superior incomplet            
 medii de specialitate 
 lipsesc 
 studiază, unde? ______________________________________________________________          
 altele (specificaţi)_____________________________________________________________ 
32. Profesie/specialitate: ________________________________________________________ 
33. Experienţă de muncă:  da    nu   specificaţi ___________________________________ 
 
VII. SĂNĂTATEA SEXUAL-REPRODUCTIVĂ 

34. Partenerul/a sexual/ă al/a beneficiarului/ei este permanent/ă? 
      da    nu     nu are partener/ă  
35. Câţi parteneri sexuali a avut beneficiarul în ultimele 12 luni? 
       nu a avut   unul    mai mult de unul 
36. Cunoaşte beneficiarul despre ITS? 



       da  nu 
36.1. Partenerul/partenera s-a adresat în instituţia medicală pentru tratamentul ITS? 
          da   nu 
37. A fost clientul afectat de impactul negativ al substanţelor psihoactive asupra sănătăţii 
reproducerii sexuale? 
  nu    da  
Dacă da, specificaţi. _____________________________________________________ 
38.Cunoaşte beneficiarul metodele de contracepţie? 
      da   nu 
39. Beneficiarul cunoaşte modalităţile de întrerupere a sarcinii?  
      da    nu 
40. A avut beneficiara avorturi? 
      da    nu 
41. Beneficiarul are nevoie de consiliere în legătură cu contracepţia, avortul şi alte aspecte 
ale sănătăţii sexuale şi reproductive? 
       dа  nu 
42. S-a adresat beneficiarul la cabinetul de planificare a familiei? 
      nu     da    
Dacă da, specificaţi unde. __________________________________________________________ 
 
VIII. ÎNTREBĂRI LEGALE 

43. Există condamnări? 
      da    se află în curs de investigare 
      nu    se află în probaţiune 
Dacă da: 
43.1. Numărul de condamnări 
_____________________________________________________________________________ 
43.2. Numărul de ani petrecuţi în detenţie: ______________________ 
43.3. Data ultimei eliberări:_____________________________________________________ 
 
44. Clientul a fost supus violenţei?  nu   da**:  
dacă DA, indicaţi tipul de violenţă: 
 fizică    
 sexuală    
 psihologică    
 economică 
 violenţă domestică   
 altele(specificaţi tipul de violenţă) __________________ 
45. Cunoaşte beneficiarul despre drepturile sexuale şi reproductive? 
  da      nu** 
46. Au fost încălcate drepturile sexuale şi reproductive ale beneficiarului?  da**  nu 
47. Are beneficiarul nevoie de consultanţă juridică?  da    nu 
48. În ce organizaţii pentru acordarea ajutorului s-a mai adresat 
beneficiarul?_______________ 
 
 
 
IX. CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL PREVĂZUTE ÎN ACEASTĂ ANCHETĂ DE CĂTRE PĂRŢILE TERŢE 



Prin prezenta, în conformitate cu articolele 1, 5, 6 din Legea nr. 133 din 08.07.2011 „Privind 
protecţia datelor cu caracter personal” şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 263 din 27.10.2005 „Cu 
privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”. 
Subsemnatul, _______________________________________________________________, 

(Nume, prenume, patronimic) 

sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv cu categoria lor specială 
referitoare la starea de sănătate şi apartenenţa socială la părţi terţe, având motive întemeiate 
pentru aceasta. 
1. ______________________________data ______________ semnătura __________________ 
2. ______________________________data ______________ semnătura __________________ 
3. ______________________________data ______________ semnătura __________________ 
4. ______________________________data ______________ semnătura __________________ 
 
Ofer permisiunea de a mă contacta în modul următor: 
Telefon mobil / domiciliu  
Asistent social/ specialist  

Reieşind din articolul 16 din Legea nr. 133 din 08.07.2011 „Privind protecţia datelor cu caracter 
personal”, sunt informat(ă) despre dreptul de a supune prelucrării datelor mele cu caracter 
personal de către părţile terţe. 
Confirm că sunt informat(ă) că, dacă refuz să fiu de acord cu prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către părţile terţe, accesul meu la un număr de servicii poate fi limitat. 
Consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal este valabil pe o perioadă 
nedeterminată sau până la retragerea acestui acord. 
 
„___” _________________ 20______     _______________________ 

(data completării )                                            (semnătura beneficiarului)  

 
Concluzii şi recomandări ale specialistului: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Semnătura specialistului: _________________________  
Data:                                _________________________ 
 
Dacă informaţiile s-au schimbat, Vă rugăm să specificaţi: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Semnătura beneficiarului: ___________________    Data: _____________ 
Semnătura specialistului: ____________________    Data: _____________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________ 
 
Semnătura beneficiarului: ___________________    Data: _____________ 
Semnătura specialistului: ____________________    Data: _____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 1d 
 
 

Data:      
 

Planul individual de intervenţie 
 

 
 

 Codul                                                               _
                                Numele, prenumele, patronimicul 

Data Descrierea 
problemei 

Căile de soluţionare 
a problemei, 
priorităţile 

Persoanele 
responsabile 

Perioada 
de 

executare 

Soluţionarea 
problemei 

           realizat 
      în proces  
      au fost introduse 
modificări 

           realizat 
      în proces  
      au fost introduse 
modificări 

  
 

         realizat 
      în proces 
      au fost introduse 
modificări 

           realizat 
      în proces  
      au fost introduse 
modificări 

            realizat 
      în proces 
      au fost introduse 
modificări 

           realizat 
      în proces  
      au fost introduse 
modificări 

 
 
 
Managerul de caz: _____________________________________________________________ 
                                                           (N.P.P., data şi semnătura)  
Beneficiarul:  _________________________________________________________________
                                                      (N.P.P., data şi semnătura)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          



Dinamica implementării planului de intervenţie 
 
Rezultatele lucrului realizat (schimbările care au apărut ca urmare a lucrului/apariţiei noilor 
necesităţi): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Recomandări:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
Managerul de caz: _____________________________________________________________ 
                                                           (N.P.P., data şi semnătura)  
Beneficiarul:  _________________________________________________________________
                                                      (N.P.P., data şi semnătura)  
            

 
Decizia de prelungire/suspendare a cazului 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Managerul de caz: _____________________________________________________________ 
                                                           (N.P.P., data şi semnătura)  
Beneficiarul:  _________________________________________________________________
                                                      (N.P.P., data şi semnătura)  

 
                                              
**procedura se desfăşoară în conformitate cu managementul de caz. 


