Anexă
La decizia nr. ___din _____2019

ACORD DE COLABORARE
dintre Fundației ”CRED – CENTRUL ROMÂNO-ELVEȚIAN PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE
SĂNĂTATE” și Consiliul raional Ungheni cu privire la implementarea proiectului ”Sporirea accesului
persoanelor cu BNT și vârstnicilor din comunitățile defavorizate (zona Cula) la servicii integrate”.
Fundația Filiala din Republica Moldova a Fundației ”CRED – CENTRUL ROMÂNO-ELVEȚIAN PENTRU
DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE” din România, cu sediul legal în mun. Chișinău, str. Maria
Cibotari nr. 6, MD2012, Chișinău, Republica Moldova ( în continuare “CRED"), reprezentată de Ala
Curteanu în temeiul Statutului, președinte
şi
Consiliul raional Ungheni (în continuare „Consiliul raional”), cu sediul în or. Ungheni, str. Națională 11,
MD-3600, (în continuare Consiliul), reprezentat de Președinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun, în
temeiul Legii nr. 436-XV din 28 decembrie 2006 cu privire la administrația publică locală
Împreună “Părțile” au convenit următoarele:
AVÂND ÎN VEDERE:
A. Prevederile Legii nr. 547-XV din 25.02.2003 asistenței sociale, Legii nr. 123-XVIII din 18.06.2010
cu privire la servicii sociale, Legii nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății
publice, Hotărârii de Guvern nr. 182 din 12.04.2012 privind aprobarea Strategiei naționale de
prevenire și control al bolilor netransmisibile pentru anii 2012-2020;
B. Că politica în domeniul bolilor netransmisibile înseamnă un complex de măsuri la nivel
interministerial şi local de prevenire, control, informare etc., inclusiv programe coordonate de
promovare a măsurilor educaţionale în rîndul populaţiei, de protecţie socială a grupurilor
vulnerabile, de diminuare a factorilor de risc, crearea la nivel local a serviciilor alternative care
ar favoriza incluziunea socioprofesională, aplicarea cadrului legal în regim nediscriminatoriu.
C. Obiectivul general al proiectului “Viața Sănătoasă”- este de a contribui la îmbunătățirea
sănătății populației Republicii Moldova, în special în mediul rural, prin reducerea poverii bolilor
netransmisibile.
D. Planul de acțiuni care a fost aprobat de Fundația CRED în vederea sporii accesului persoanelor
cu BNT și vârstnicilor din comunitățile defavorizate (zona Cula) la servicii integrate în Raionul
Ungheni în scopul de a testa diverse modele de eficientizare a intervențiilor și de răspunde
necesităților persoanelor cu BNT echipa raionului Ungheni a elaborat un plan de acțiuni pentru
integrarea serviciilor ”Sporirea accesului persoanelor cu BNT și vârstnicilor din comunitățile
defavorizate (zona Cula) la servicii integrate”.

Părțile au convenit să încheie prezentul Acord,
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CU PRIVIRE LA
Articolul 1. Obiectul Acordului
(1) Consiliul raional Ungheni și Fundația ”CRED” sunt de acord să conlucreze la implementarea
proiectului ”Sporirea accesului persoanelor cu BNT și vârstnicilor din comunitățile defavorizate
(zona Cula) la servicii integrate”. destinat sporii accesului persoanelor cu BNT și vârstnicilor din
comunitățile defavorizate (zona Cula) la servicii integrate în cadrul proiectului Proiectul Viață
Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile (“Viatasan”) , care este finanțat de Agenția
Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Institutul Elvețian.
Articolul 2. Obiectivele colaborării
(1) Îmbunătățirea stării de sănătate a populației cu BNT și celor în situație de risc din 17 localități
ale raionului Ungheni teritorial amplasate în Zona Cula, cu acces limitat la servicii și prestații.
(2) Evaluarea necesităților persoanelor cu BNT și vârstnicilor din zona Cula în scopul identificării
problemelor de medico-sociale cu care se confruntă aceștia. Rezultatele evaluării vor fi
discutate la o masă rotundă organizată și coordonată de către Consiliul raional de sănătate
publică, cu implicarea reprezentanților DASPF.
(3) Eficientizarea activității a 7 EMD și instruirea acestora la identificarea, evaluarea și referirea
cazurilor către serviciile specializate. În rezultat vor fi identificate necesitățile reale ale
populației în ceea ce privește nevoia de asistență medicală ți socială. Echipele implicate în
realizarea planului de acțiuni urmează să fie dotate cu cele necesare pentru a asigura
flexibilitatea și mobilitatea asistenților sociali și asistenților medicali din comunitate;
(4) Asigurarea condițiilor necesare pentru examinarea primară a pacientului și monitorizarea BNT în
cadrul Oficiilor de sănătate din or. Ungheni;
(5) Asigurarea unei intervenții complexe în cazul persoanele cu BNT și vârstnicilor care au nevoie de
îngrijiri speciale urmează să fie referiți către serviciile sociale existente în raionul Ungheni.
Serviciile prestate în cadrul Centrului de reabilitare și integrare socială a bătrânilor din mun.
Ungheni vor fi extinse pentru a include și grupul țintă a proiectului;
(6) Amenajarea în cadrul Centrului de reabilitare și integrare socială a bătrânilor din mun. Ungheni
a unei săli de proceduri destinată îngrijirilor medicale, care va putea fi utilizată pentru
persoanele cu BNT și vârstnicii identificați în comunitățile asistate în proiect, necesitățile cărora
nu pot fi asigurate la nivel de comunitate.
Articolul 3. Durata de implementare a Acordului
(1) Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și încetează la data
de 31.12.2019.
Articolul 4. Responsabilitățile părților
În vederea realizării prevederilor prezentului Acord:
(1) Consiliul Raional1 va:
1 vicepreşedintele raionului va asigura îndeplinirea stipulărilor prezentului Acord ţinând cont de competenţele lui nemijlocite
în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
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coordona, în condiţiile prezentului Acord, activitatea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a
familiei, va facilita în acest scop cooperarea eficientă între Fundația ”CRED” şi Direcție și va
asigura durabilitatea serviciilor create.
(2) Fundația CRED va:
a) acorda asistenţă tehnică la implementarea de către Consiliul raional Ungheni în cadrul Direcţiei
asistenţă socială şi protecţie a familiei a proiectului Sporirea accesului persoanelor cu BNT și
vârstnicilor din comunitățile defavorizate (zona Cula) la servicii integrate;
b) instrui 4 formatori pe Modulul Servicii Integrate, instruire comună a echipelor medico-sociale
comunitare;
c) consolida 10 Oficii de Sănătate din zona Cula pentru prestarea serviciilor medico-sociale
persoanelor cu risc de BNT și celor cu BNT, ca rezultat al dotării cu echipamente medicale și
mobilier;
d) amenaja o sală de proceduri destinată îngrijirilor medicale a persoanelor cu BNT și vârstnicilor
în cadrul Centrului de reabilitare și integrare socială a bătrânilor din mun. Ungheni;
e) acorda suport Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei la organizarea a câte un eveniment
de sensibilizare a populației despre modul sănătos de viață și prevenirea BNT cu diseminarea și
distribuirea materialelor informative privind BNT în 17 localități zona Cula;
f) achita salariul timp de 4 luni asistentului medical care activează în sala de proceduri .
(3) Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei va:
a) conlucra cu Fundația ”CRED” referitor la implementarea proiectului Sporirea accesului
persoanelor cu BNT și vârstnicilor din comunitățile defavorizate (zona Cula) la servicii integrate;
b) consolida competențele a 7 echipe multidisciplinare comunitare (asistent medical comunitar,
asistent social comunitar, lucrători sociali, APL) în identificarea, evaluarea și referirea către
servicii specializate;
c) identifica și evalua necesitățile de asistență a persoanelor cu BNT și vârstnicilor de către
echipele comunitare conform managementului de caz și referirea către servicii specializate;
d) acorda servicii medico-sociale în comun cu serviciul Ambulanța socială persoanelor cu BNT și
vârstnicilor cu necesități complexe, cum ar fi(suport informațional în ceea ce privește
autoîngrijirea și îngrijirea persoanelor cu BNT și vârstnici, îngrijiri medicale complexe, igienă
personală (baie), deratizare, curățare îmbrăcăminte, lenjerie de pat, frizerie, etc.)
e) organiza activități de informare în cadrul Oficiilor de Sănătate în 17 localități ;
f) asigura servicii de transport pentru deplasarea beneficiarilor către serviciile de zi;
g) coordona activitatea a 7 echipe multidisciplinare comunitare (asistent medical comunitar,
asistent social comunitar, lucrători sociali, APL) în identificarea, evaluare și referirea către
servicii specializate;
h) asigura planificarea cheltuielilor operaţionale (salariale, consumabile) necesare funcţionării
eficiente a serviciilor sălii de proceduri ;
i) presta servicii integrate la nivel comunitar în 17 localități prin intermediul asistentului social
comunitar și asistentului medical comunitar în colaborare cu oficiile de sănătate (informare,
îngrijiri medicale primare, sprijin psihologic, suport social, conexiune cu prestații sociale, suport
monetar);
j) va prelua în gestiune sala de proceduri din cadrul Centrului de reabilitare și integrare socială a
bătrânilor din mun. Ungheni și va asigura păstrarea destinației acesteia cel puțin 2 ani după
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încetarea termenului de implementare a planului de acțiuni . Sala de proceduri urmează să fie
integrată în complexul de servicii sociale prestat pentru persoanele cu necesități complexe.
Unul din aceste servicii dezvoltat paralel este Serviciul Ambulanță socială (servicii de igienă:
duș, freză, spălatul rufelor, deplasarea beneficiarilor tur-retur). Astfel, persoanele cu BNT și
vârstnicii vor beneficia de servicii integrate în funcție de necesitățile identificate.
Articolul 5. Mecanismul de conlucrare a Părţilor
(1) Părţile vor desemna câte o persoană responsabilă de coordonarea şi monitorizarea realizării
prevederilor Acordului, care vor acționa în numele lor pentru implementarea acestuia.
(2) Părţile se vor informa reciproc despre toate activitățile legate de implementarea Acordului şi se
vor consulta lunar, sau mai des în funcție de necesitate, în cazul unor circumstanțe care pot
afecta realizarea obiectivelor acestuia, inclusiv pentru a revedea, atunci când se impune, planul
de implementare aprobat.
(3) În scopul asigurării confidențialității datelor cu caracter personal a persoanelor cu dizabilități,
părțile vor încheia separat un acord privind transmiterea datelor cu caracter personal, care va
stabili regulile de prelucrare şi transmitere a acestor date în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare.
Articolul 6. Achizițiile de bunuri și servicii
Achizițiile de bunuri şi servicii, finanțate în vederea implementării Planului de acțiuni vor fi desfășurate
în mod direct de către Fundația CRED în conformitate cu procedurile şi regulile sale interne. Bunurile şi
serviciile achiziționate vor fi livrate și transmise cu titlu de donație direct beneficiarilor.
La finele implementării Planului de acțiuni, ambele Părţi vor conveni în scris asupra dreptului de
proprietate şi de utilizare a bunurilor livrate.
Articolul 7. Dispoziții finale
(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiunilor stipulate în prezentul
Acord, Părțile poartă răspundere conform legislației în vigoare.
(2) Părţile vor tinde să soluționeze pe cale amiabilă litigiile şi divergențele ce pot apărea în urma
executării prezentului Acord.
(3) Fiecare parte are dreptul de a completa sau modifica Acordul dat după consultarea cu cealaltă
Parte şi primirea avizului pozitiv. În vederea modificării prezentului Acord sau a anexelor
acestuia, se va încheia un acord adițional în scris.
(4) Prezentul acord este încheiat în limba română a câte 2 exemplare în original, câte unul pentru
fiecare Parte.
Pentru Fundația ”CRED”
Președinte:

Pentru Consiliul Raional Ungheni
Preşedintele raionului:

Ala Curteanu, ________________

Ludmila Guzun_____________________
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Anexa 1
1.
Planul de acțiuni la ACORDUL DE COLABORARE cu privire la implementarea planului de
acțiuni în vederea sporii accesului persoanelor cu BNT și vârstnicilor din comunitățile defavorizate
(zona Cula) la servicii integrate
Responsabil

Proiect
ViațaSan

Rezultate și activități

1.2. Identificarea a 255 persoane cu BNT și vârstnici din
17 localități a zonei Cula (15 persoane pe localitate)

Luna
Contribuții
proprii

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Sub-total

1. Evaluarea necesităților persoanelor cu
BNT și vârstnici din zona Cula (17 localități)
1.1. Elaborarea chestionarelor pentru evaluarea
necesităților persoanelor cu BNT și vârstnicilor și
interpretarea rezultatelor după aplicarea acestora
(CONTRACT)

Buget
(detalii)

Sub-total
DASPF,
AMP

10250
1500

DASPF,
AMP

1.3. Realizarea interviurilor cu aplicarea chestionarelor
persoanelor cu BNT și vârstnici din zona Cula
aplicarea 255 chestionare (3 intervievatori* 2000lei),

6000

birotică (1 cutie hârtie A4*300 lei, 10 mape cu nasture
*15 lei, 30 pixuri 5 lei, 1 cartuș*400 lei)

1000

1.4. Realizarea unei mese rotunde coordonată de către
Consiliului raional de sănătate publică, cu implicarea
reprezentanților DASPF unde vor fi discutate rezultate
obținute în urma intervievării populației din zona Cula
cu scopul elaborării unui plan comun de acțiuni privind
prevenirea BNT în rândul populației.

DASPF,
AMP, CSP,
APL I

pauze de cafea (50 lei*25 pers)
birotică (hârtie A4, mape, pixuri PVS
25lei*25pers)
2: Acordarea asistenței integrate medico-sociale
persoanelor cu BNT și vârstnicilor care se confruntă
cu vulnerabilitate socială din localitățile cu acces
limitat la servicii din zona Cula, raionul Ungheni
2.1. Elaborarea și aprobarea Deciziei Președintelui
Raionului privind formarea echipelor multidisciplinare
și a sarcinilor de realizat în 6 luni.

2.2. Formarea formatorilor pe Modulul Servicii
Integrate, instruire comună a echipelor medico-sociale
comunitare

1250
500
Sub-total
Sub-total
194450
CSP,
DGASPF

7 persoane *
2 zile de
lucru a
echipei de
implementare
a proiectului

Proiectul
ViațaSan

(4 formatori instruiți de către PVS)
2.3. Consolidarea competențelor a 7 echipe
multidisciplinare
comunitare
(asistent
medical
comunitar, asistent social comunitar, lucrători sociali,
APL) în identificarea, evaluare și referirea către servicii
specializate.

DASPF,
AMP, CSP
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Rechizite (84 pers * (carnet, pix din PVS) + 1 cutie
hârtie*300 lei+ 4 seturi foi flipchart*120 lei + 4 seturi
carioci*50 lei+1 cartuș multiplicare*400 lei* 90 mape
cu nasture)

2750

2 pauze de cafea (50 lei/pers*84pers)

8400

2 formatori (2 domeniul social și 2 domeniul medical)
pentru instruirea EMD (1200 lei/brut*2pers*7 instruiri)

16800

2.4. Identificarea, evaluarea necesităților de asistență a
persoanelor cu BNT și vârstnicilor de către echipele
comunitare conform managementului de caz și referirea
către servicii specializate.

AMC, ASC,
APL I

7 AMC+7
ASC 2 zile
de lucru pe
săptămână
5000

birotică pentru dosare (hârtie A4, 280 mape cu șină,
pixuri, folii),
echiparea EMD (7 ASC și 7 AMC) cu genți(300 lei*14),
umbrele(200 lei*14), cizme de cauciuc cu ciorap (250
lei* 14 )

10500

biciclete cel puțin 7 pentru ASC (3300 lei *7 )

23100

2.5. Prestarea serviciilor integrate de către ASM și
ASC la nivel comunitar în 17 localități (informare,
îngrijiri medicale primare, sprijin psihologic, suport
social, conexiune cu prestații sociale, suport monetar)

AMC, ASC,
APL I

Resurse
Serviciul
Suport
monetar 6000
per persoană

AMP,

7 AMC
monitorizează
sistematic
persoanele cu
BNT și
vârstnicii

2.5.1.Consolidarea a 10 Oficii de Sănătate din zona Cula
pentru prestarea serviciilor medico-sociale persoanelor
cu risc de BNT și celor cu BNT, ca rezultat al dotării cu
echipamente medicale și mobilier
tonometre (10* 590 lei)

5900

cântare (10*400 lei)

4000

lentă de măsurat (10*150 lei)

1500

metru pentru înălțime (10*150 lei)

1500

scaune cu măsuță (suport pentru scris) (7 unități* 10
Oficii de Sănătate*600 lei/1 unitate)

42000

cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului (10
buc*1100 lei)
2.5.2. Identificarea resurselor existente la nivel de APL I
care ar putea fi utilizate în prestarea serviciilor integrate
(spații în instituții publice încălzite cu acces la
electricitate și apă, utilaj (mașini de spălat), transport în
cadrul comunității, alimentare (în cadrul instituțiilor
publice existente)care ar putea pregăti prânzuri calde și
implicarea voluntarilor în distribuirea acestora
2.6. Organizarea activităților de informare în cadrul
Oficiilor de Sănătate în 17 localități inclusiv:

11000
APL I, ASC,
AMC

Resurse APL
I
7 AMC + 7
ASC
evaluează
resursele
comunitare

AMC+ASC

a. pentru persoane cu BNT și vârstnici referitor la
autoîngrijire,
b. pentru rude/îngrijitori, lucrătorii sociali în ceea ce
privește necesitățile și îngrijirea persoanelor bolnave
sau țintuite la pat (igienă corporală, nutriție, exersare,
etc.)
birotică (17 OS*1 000 lei)

17000

maiouri cu Logo PVS

6

broșuri PVS
DASPF

Serviciile
sociale de zi
din cadrul
centrului de
reabilitare

2.7. Acordarea serviciilor medico-sociale în comun cu
serviciul Ambulanța socială persoanelor cu BNT și
vârstnicilor cu necesități complexe (suport informațional
în ceea ce privește autoîngrijirea și îngrijirea persoanelor
cu BNT și vârstnici, îngrijiri medicale complexe, igienă
personală (baie), deratizare, curățare îmbrăcăminte,
lenjerie de pat, frizerie, etc.)
0,5 unități asistent medical (2000
lei/brut*4luni)
2.8. Amenajarea unei săli de proceduri destinată
îngrijirilor medicale a persoanelor cu BNT și
vârstnicilor în cadrul Centrului de reabilitare și integrare
socială a bătrânilor din mun. Ungheni

8000
Spațiu (1
odaie) în
cadrul
centrului de
reabilitare

DASPF

renovarea sălii de proceduri

18000
12500

amenajare cu mobilier (1 dulap*2000lei, 3
scaune*500lei, un pat medical*3000lei, masă de
birou*1500lei, climatizor* 4500 lei)
6500
dotare cu echipament medical (1 trusă medicală*450lei,
1 tonometru*590lei, 1 glucometru*960lei, teste
glucometru *1000lei, 1 cântar*500lei, produse
medicale și sanitare de prim ajutor*3000lei)

3: Îmbunătățirea atitudinii față de propria sănătate
și de reducere a riscului survenirii BNT la populația
din localitățile țintă din regiunea Cula a raionului
Ungheni.

Sub-total
Sub-total

1

2

3

4

5

6

Sub-total

1

2

3

4

5

6

26900
Coordonator,

3.1. Organizarea a câte un eveniment de sensibilizare a
populației despre modul sănătos de viață și prevenirea
BNT cu diseminarea și distribuirea materialelor
informative privind BNT în 17 localități zona Cula
echipament (Laptop * 10000 lei, proiector*5000 lei)

AMP,
DASPF

15000

broșuri PVS
maiouri cu Logo PVS
facilitatori (17 vizite * 0,5zi * 700 lei brut)
3.2. Mediatizarea sistematică a activităților de
sensibilizare și informare realizate în cadrul proiectului
în presa și mass-media locală, pe paginile web ale
Consiliului raional, CRSP, DASPF, Instituții medicale

11900
CSP,
DASPF,
AMP

Sub-total

4: Coordonarea, monitorizarea procesului de
implementare și evaluarea rezultatelor proiectului

18500
DASPF

4.1. Coordonarea și asistența activităților de
implementare a proiectului la nivel de raion și în
comunități asistent (1 pers * 2000 lei brut * 5 luni)
4.2. Colectarea sistematică a datelor și evidența
beneficiarilor de servicii consolidate în proiect servicii
colectare a datelor (1 pers * 1500 lei brut * 5 luni)

10000
DASPF,
AMP, AMC,
ASC

7500
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4.3. Raportarea lunară a rezultatelor obținute în cadrul
ședinței de monitorizare a proiectului în Consiliul
Raional de Sănătate Publică

CSP, AMP,
DASPF
1000

birotică (1 pachet hârtie A4*300 lei + 1 cartuș*400 lei
+ hârtie flipchart*200 lei + 2 seturi carioci*50 lei)
4.4. Raportarea la mijloc de termen și finală a
rezultatelor implementării proiectului

DASPF,
AMP

Costul pe rezultate

250100

Costul total al proiectului

250100

Notă: Sumele indicate în bugetul de mai sus au o valoare estimativă.
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