
NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie Cu privire la Acordul de parteneriat cu privire la implementarea planului 

de acțiuni în vederea sporirii accesului persoanelor cu BNT și vârstnicilor din comunitățile 

defavorizate (zona Cula) la servicii integrate 

 
 

1.Denumirea autorului. 

    Direcția asistență socială și protecție a familiei. 

 

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

    Conform datelor statistice, în ultima perioada s-a observat o creștere semnificativă a 

numărului de persoane afectate de BNT (tensiune arterială, boli cardio-vasculare și diabet 

zaharat) ceea ce constituie  cauza principală a dizabilității și a deceselor. Majoritatea deceselor 

(57,0%) au drept cauză bolile aparatului circulator, urmate de tumori (16,2%), boli ale aparatului 

digestiv (9,6%)  și altele. În cadrul acestor afecțiuni, boala coronariană (BC) se situează pe locul 

1 ca și număr de decese de cauză cardiovasculară, fiind urmată de accidentul vascular cerebral 

(AVC). Creșterea numărului de persoane afectate de boli BNT se datorează în special stilului de 

viată, a alimentației, sedentarismului, viciilor (consumul de alcool și fumat) .  

Accesul limitat la servicii medico –sociale, în special a persoanelor care locuiesc în mediul rural 

în zonele mai îndepărtate și izolate, este o altă problemă identificată la ameliorarea căreia ne 

propunem să contribuim prin intermediul proiectului. ”Zona Cula” a raionului Ungheni care 

cuprinde 17 localități. În total în aceste localități locuiesc circa 6911 persoane dintre care circa 

25 la sută deja sunt în vizorul asistenței sociale (1592 pensionari, 64 persoane cu dizabilități 

severe, 23 persoane țintuite la pat din rândul pensionarilor pe vârstă, 24 sunt persoane cu 

probleme psiho-sociale și cu risc de vagabondaj și instituționalizare). Toți locuitorii din Zona 

Cula se deservesc la doar două Centre de Sănătate - Centrul de sănătate Cornești  care are în 

componență 5 OMF și 10 OS și s. Năpădeni care are în componență 2 OS aflate la o distanță 

destul de mare de localități. Această problemă  afectează în special persoanele care se confruntă 

deja cu probleme de sănătate. Pentru unele categorii de persoane conexiunea la servicii medicale 

este facilitată de către specialiștii din domeniul social care oferă suport la înscrierea pe listele 

medicilor de familie, însoțesc aceste persoane în procesul de perfectare a actelor pentru 

determinarea dizabilității, facilitează procesul de asigurare cu medicamente sau accesul la suport 

financiar pentru a achita medicamente sau intervenții costisitoare. Problema accesului limitat la 

servicii medico sociale se mai datorează totodată și conlucrării ineficiente a echipelor 

multidisciplinare. De cele mai multe ori acestea nu sunt funcționale, ceea ce afectează 

identificarea reală a necesităților beneficiarilor. Distanța mare de la beneficiar până la serviciile 

specializate, dotarea slabă a Oficiilor de Sănătate cu echipamente medicale, indisponibilitatea 

echipelor multidisciplinare, dar și nivelul scăzut al conștientizării de către cetățeni despre modul 

sănătos de viață și despre serviciile existente specializate în scopul prevenirii  BNT conturează 

cauza principală a riscului de îmbolnăvire a cetățenilor cu BNT care în consecință rezultă o rată 

majoră a mortalității premature. 

 

     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 socială și protecție a familiei, 

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,  Legii nr. 10 din 03.02.2009 privind 

supravegherea de stat a sănătății publice,  Hotărîrea  Guvernului  nr. 182 din 12.04.2012 privind 

aprobarea Strategiei Naționale de prevenire și control al bolilor netransmisibile pentru anii 2012-

2020. 

  Principalele prevederi ale proiectului sunt:  

1.Se  ia act de  Acordul de parteneriat cu privire la implementarea planului de acțiuni în vederea 

sporii accesului persoanelor cu BNT și vârstnicilor din comunitățile defavorizate (zona Cula) la 

servicii integrate. 

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

de parteneriat cu privire la implementarea planului de acțiuni în vederea sporii accesului 

persoanelor cu BNT și vârstnicilor din comunitățile defavorizate (zona Cula) la servicii integrate. 

  Urmare aprobării și implementării prevederilor proiectului de decizie se va îmbunătăți   stărea 

de sănătate a populației cu BNT și celor în situație de risc din 17 localități ale raionului Ungheni. 

4. Fundamentarea economico-financiară 
           Valoarea totală a proiectului este de 250 mii lei, surse financiare achitate integral de donator, 

Consiliul raional la implementarea proiectului nu are contribuție financiară.   Consiliul raional va 

asigura durabiitatea serviciilor create în cadrul proiectului.  

 
         5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

    Urmare aprobării proiectului de  decizie Cu privire la Acordul de parteneriat cu privire la 

implementarea planului de acțiuni în vederea sporii accesului persoanelor cu BNT și vârstnicilor 

din comunitățile defavorizate (zona Cula) la servicii integrate 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 parteneriat cu privire la implementarea planului 

de acțiuni în vederea sporii accesului persoanelor cu BNT și vârstnicilor din comunitățile 

defavorizate (zona Cula) la servicii integrate corespunde normelor legale. 

 

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