
                                                   ANUNȚ 

                      cu privire la inițierea elaborării proiectului deciziei 
,, Cu privire la Acordul de colaborare 

dintre  Fundația ”Cred – Centrul Romîno-Elvețian pentru 

Dezvoltarea  Sistemului de  Sănătate”  şi Consiliul raional Ungheni   

în cadrul proiectului ,,Sporirea accesului persoanelor cu boli 

 netransmisibile și vârstnicilor  la servicii integrate (zona Cula) 

 

Publicat:15.02.2019 
 

        Direcția asistență socială și protecție a familiei anunță inițierea elaborării proiectului de 

decizie ,, Cu privire la Acordul de colaborare dintre  Fundația ”Cred – Centrul Romîno-Elvețian 

pentru Dezvoltarea  Sistemului de  Sănătate”  şi Consiliul raional Ungheni  în cadrul proiectului 

,,Sporirea accesului persoanelor cu boli netransmisibile și vârstnicilor  la servicii integrate (zona 

Cula). 

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

Fundația ”Cred – Centrul Romîno-Elvețian pentru Dezvoltarea  Sistemului de  Sănătate”  şi 

Consiliul raional Ungheni  în cadrul proiectului ,,Sporirea accesului persoanelor cu boli 

netransmisibile și vârstnicilor  la servicii integrate (zona Cula).  
    Prin acest proiect ne propunem să contribuim la îmbunătățirea stării de sănătate a populației 

cu BNT și celor în situație de risc din 17 localități ale raionului Ungheni, cu acces limitat la 

servicii și prestații, teritorial amplasate în Zona Cula, zonă defavorizată din punct de vedere 

socio –economic. 

   Proiectul este elaborat  avînd în vedere Legea cu privire la servicii sociale, nr. 123-XVIII din 

18.06.2010 și prevederile Convenției ONU cu privire la protecția drepturilor persoanelor cu 

dizabilități, ratificată de către RM prin Legea 166-XVIII din 09.07.2010, Legea nr. 10 din 

03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Hotărîrea Guvernului RM nr. 182 

din 12.04.2012 privind aprobarea Strategiei Naționale de prevenire și control al bolilor 

netransmisibile pentru anii 2012-2020. 

   Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări la  proiectul de 

decizie, la adresa Direcția asistență social și protecție a familiei, str. Vasile  Alecsandri-4a, 

mun.Ungheni. 

 

Termenul de prezentare: 19.02.2019, 
Persoană responsabilă: 

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

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

  

 

 


