
 

                                                      ANUNȚ 

      privind consultarea publică a proiectului de decizie 
   ,,Cu privire la Acordul de colaborare dintre Asociaţia obştească „Alternative 

sociale” şi Consiliul raional Ungheni  în cadrul proiectului „Ambulanța socială” 
 

Publicat:20.02.2019 

 

         Direcția asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Ungheni, 

începînd cu data de  21.02. 2019 inițiază consultarea publică  a proiectului de 

decizie ,,Cu privire la Acordul de colaborare dintre Asociaţia obştească 

„Alternative sociale” şi Consiliul raional Ungheni  în cadrul proiectului 

„Ambulanța socială”.   

       Proiectul de decizie se elaborează  cu scopul de a semna/încheia Acordul de 

colaborare dintre Asociaţia obştească „Alternative sociale” şi Consiliul raional 

Ungheni  în cadrul proiectului „Ambulanța socială”, care are ca final crearea 

 Serviciului  ,, Ambulanța Socială”  destinat persoanelor  cu dizabilități intelectuale 

și  psihosociale în cadrul Centrului de Reabilitare și Integrare Socială a Bătrînilor 

din mun. Ungheni (44 de persoane din localitățile raionului vor beneficia lunar de 

servicii de igienă personală și vestimentară, tunsori, cu asigurarea transportului tur-

retur.) și prevenirea discriminării  persoanelor cu dizabilități intelectuale și celor cu 

dizabilități psiho-sociale din raionul Ungheni pe motiv de igienă precară. 

       Proiectul este elaborat  avînd în vedere  Convenţia Organizaţiei Naţiunilor 

Unite  privind drepturile persoanelor cu dizabilităţ,  Legea asistenţei sociale nr. 

547-XV din 25 decembrie 2003 cu modificările şi completările ulterioare,  Legea 

nr. 123-XVIII din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale,  Legea privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60 din 30.03.2012 și 

procesul de dezinstituţionalizare a persoanelor cu dizabilităţi şi de incluziune 

socială a acestora demarat în Republica Moldova. 

       Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări,  

la proiectul de decizie, la adresa Direcția asistență socială și protecție a familiei, 

str. Vasile Alecsandri-4a, mun.Ungheni sau la e-mail:www sincodru@mail.ru 

    Proiectul  deciziei   ,,Cu privire la Acordul de colaborare dintre Asociaţia 

obştească „Alternative sociale” şi Consiliul raional Ungheni  în cadrul proiectului 

„Ambulanța socială” și nota informativă sînt  disponibile  pe pagina  web 

www.crungheni.md  sau la sediul Direcției asistență socială și protecție a familiei. 

 

 
 

Termenul de prezentare: .04.03.2019, 

Persoană responsabilă: 

Constantin Potlog, șef- adj.  Direcția asistență socială și protecție a familiei, 

Telefon de contact: 0236-94-151,e-mail: wwwsincodru@mail.ru 

  
 

http://www.crungheni.md/


 


