
         

NOTĂ INFORMATIVĂ 

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

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

„Ambulanța socială” 
1.Denumirea autorului. 

    Direcția asistență socială și protecție a familiei. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile urmărite  

      O dată cu ratificarea la 9 iulie 2010 a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi Republica Moldova şi-a asumat o serie de angajamente faţă 

de persoanele cu dizabilităţi. Astfel, Republica Moldova a dezvoltat o serie de politici în 

domeniu care au drept scop incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, înregistrându-se o 

schimbare de abordare a dizabilităţii, migrând de la modelul medical spre cel social.   

    Astfel, în conformitate cu 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 asistenţa socială acordată persoanelor cu dizabilităţi trebuie să corespundă nevoilor  

acestora şi să  asigure  dreptul la trai în comunitate şi familie. În acest context, Guvernul 

Republicii Moldova  a iniţiat procesul de dezinstituţionalizare a persoanelor cu dizabilităţi şi de 

incluziune socială a acestora. 

 În contextul  promovării şi  implementării  reformelor în domeniul asistenţei sociale privind 

persoanele cu dizabilităţi  Direcția asistență socială și protecție a familiei vine cu propunerea de a 

încheia acord de colaborare dintre AO Alternative Sociale și Consiliul raional Ungheni privind 

implementarea proiectului “Ambulanța Socială” destinat  persoanelor cu dizabilităţi intelectuale și 

psihosociale.  

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Actele normative în vigoare care reglementează domeniul de asistență socială sunt: 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.   

     Principalele prevederi ale proiectului sunt:  

1.Se  ia act de  proiectul  Acordului de colaborare  dintre Asociaţia obştească „Alternative 

sociale” şi Consiliul raional Ungheni  în cadrul proiectului  „Ambulanța socială” (se anexează). 

2.Se deleagă dnei Ludmila Guzun, preşedintele raionului Ungheni,  dreptul de a semna  Acordul 

de colaborare dintre Asociaţia obştească „Alternative sociale” şi Consiliul raional Ungheni  în 

cadrul proiectului  „Ambulanța socială”. 

  Urmare aprobării și implementării prevederilor proiectului de decizie se va îmbunătăți   

măsurile de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

           Valoarea totală a proiectului este de 1 110 900,00 lei dintre care 105 mii lei contribuția 
Consiliului raional Ungheni. Realizarea proiectului de decizie necesită surse financiare .          

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
    Urmare aprobării proiectului de decizie Cu privire la Acordul de colaborare 

dintre Asociaţia obştească „Alternative sociale” şi Consiliul raional Ungheni  în cadrul 

proiectului „Ambulanța socială” va fi semnat acordul de colaborare. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional și Legii Nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la 

inițierea elaborării proiectului deciziei, precum și anunțul cu privire la consultări publice, 

inclusiv proiectul de decizie cu explicațiile de rigoare au fost plasate pe pagina web 

www.crungheni.md a Consiliului raional Ungheni. 
 7. Constatările expertizei anticorupţie(se anexează). 

8. Constatările expertizei juridice 

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

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

corespunde normelor legale. 

Șef Direcţie                                                                      Tudor RĂDEANU 
 Ex.C.Potlog  
Tel.0236-94-151                                                              

http://www.crungheni.md/


 

 

 


