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                                                             DECIZIE  

  

nr. 6/11                                                                         din 25.07.2019 

 

Despre modificarea și completarea Deciziei nr.2/13 din 10.05.2018  

,, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind  

organizarea şi funcţionarea  Centrului  de Reabilitare  

şi Integrare Socială a Bătrînilor şi a statelor  de personal  

în redacție nouă” 

  

 
         În temeiul art.43(1) lit.i) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,  

      Conform Deciziei nr.7/2 din 29.11.2018 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în 

a doua lectură; 

 În scopul diversificării și îmbunătățirii sistemului integrat de servicii sociale prestate în Centrul  

de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor,  

                                            

                                                   Consiliul raional Ungheni, 

                                                               DECIDE: 

 

1.Se modifică și se completează Decizia nr.2/13 din 10.05.2018 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea  Centrului  de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor şi a statelor  

de personal în redacție nouă”,  cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

 

1.1.  Anexa nr.1 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea  Centrului  de Reabilitare  

şi Integrare Socială a Bătrînilor  

 

la punctul 4. 

-cifra 33 se substituie cu cifra 42. 

-după litera b) se include o nouă lit. c) cu următorul conținut: ,,9 beneficiari pentru plasament susținuți din 

contul mijloacelor financiare prevăzute în bugetul Direcției generale asistență socială și protecție a 

familiei’’. 

la punctul 10 :  

- conținutul sub litera b) se substituie cu un nou conținut: ,,de servicii de zi vor beneficia 

persoane vîrstnice, adulte și cu dizabiltăți, fără adăpost, cu domiciliul în raionul Ungheni, care  

datorită unor circumstanțe de natură fizică sau socială au o capacitate scăzută de autodeservire, 

necesită supraveghere, asistare și îngrijire personală”. 

după lit.b) se include o nouă lit. c) cu următorul conținut: ,, de plasament susţinut din contul 

mijloacelor financiare prevăzute în bugetul Direcției generale asistență socială și protecție a familiei vor 

beneficia persoanele adulte/ vîrstnice şi cu dizabilităţi, solitare sau lipsite de suport din partea copiilor şi a 
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familiei extinse, cu domiciliul în raionul Ungheni, care vor aloca din pensie, conform legislaţiei în 

vigoare,  surse pentru activitatea Centrului”. 

Perioada de plasament este determinată în dependență de problemele și nevoile solicitantului și 

planului individualizat de asistență. Dosarul solicitantului se completează conform anexei nr.5. 

la punctul 11 lit. a) după cuvîntul ,,plasament” se include cuvîntul ,,alimentație”. 

  

Se exclud  punctele - 19, 20 și 21 din Regulament. 

 

Anexa nr. 2 ,,Dosarul personal al beneficiarului pentru servicii de zi” la Regulament. 

    - conținutul  sub lit.f) se substituie cu un nou conținut: ,,trimiterea-extras din fişa medicală a 

bolnavului de ambulator, de staţionar (F027e)”. 

 

 Se include la Regulament: 

-O nouă Anexa nr.5 ,,Dosarul personal al beneficiarului pentru plasament,  susţinut din contul 

mijloacelor financiare prevăzute în bugetul Direcției generale asistență socială și protecție a familiei” 

Dosarul personal al beneficiarului include  următoarele acte: 

a) cererea personală sau a reprezentantului legal; 

b) evaluarea iniţială; 

c) evaluarea complexă a persoanei; 

d) planul individualizat de asistenţă; 

e) contract de prestări servicii, anexa nr.3 la prezentul Regulament ; 

f)  trimiterea-extras din fişa medicală a bolnavului de ambulator, de staţionar (F027e);  

g)  copia actului de identitate;    

h) copia legitimaţiei de pensionar/dizabilitate; 

i) copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;  

j) certificat privind mărimea pensiei; 

k) avizul Comisiei pentru protecția adultului aflat în situație de risc social; 

l) Ordinul șefului Direcției generale asistență socială și protecție a familiei privind plasamentul 

solicitantului  în Centru.  

 

-O nouă Anexa nr.6 ,, Servicii sociale de zi”(se anexează). 

 

 1.2.Anexa nr.2 Statele de personal ale Centrului de  Reabilitare  şi Integrare  Socială a Bătrînilor 
La poziția: asistent medical-cifra 1.5 se substituie cu cifra 1. 

La poziția: lucrător social – cifra 4 se substituie cu cifra 6. 

Se exclude: 

Poziția: paznic-măturător-2 unități. 

Se include: 

Poziția: frezor-0.5 unitate. 

 

2. Cheltuielile necesare se vor efectua  în limita mijloacelor financiare aprobate în bugetul Direcției 

generale asistență socială și protecție a familiei pentru anul 2019. 

 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Alexandru Brînză, vicepreședintele 

raionului. 

 

           

                 Preşedintele şedinţei                                                       Oleg BELBAS 

 Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 

 

                                                                          

 

 



 

 


