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  Republica Moldova 

          Consiliul raional Ungheni 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

în implementarea fazei II a Proiectului Viață Sănătoasă: Reducerea poverii 
bolilor netransmisibile  

 

Articolul 1. Părţile Acordului  

Fundația Filiala din Republica Moldova a Fundației ”CRED – CENTRUL ROMÂNO-ELVEȚIAN PENTRU 
DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE” din România, str. Maria Cebotari, MD2012, Chișinău, 
Republica Moldova (denumită în continuare “CRED"), reprezentată de Ala Curteanu, Președinte 

şi 

Consiliul raional Ungheni (în continuare „Consiliul raional”), în persoana președintelui raionului 
Ghenadi Mitriuc, care activează în baza Legii Republicii Moldova cu privire la Administrația Publică 
Locală, nr. 436-XV din 28 decembrie 2006.  

Acordul de parteneriat are la bază: prevederile Legii ocrotirii sănătății, nr. 411-XIII din 28.03.1995, 
art.54 (1) al Legii nr.4З6-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, prevederile Legii 
asistenței sociale, nr. 547-XV din 25.02.2003, Legii cu privire la servicii sociale, nr. 123-XVIII din 
18.06.2010, Legea nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Hotărârea 
Guvernului RM nr. 182 din 12.04.2012 privind aprobarea Strategiei Naționale de prevenire și control al 
bolilor netransmisibile pentru anii 2012-2020, art. 59 al Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind actele 
normative ale Guvernului și altor autorități ale administrației publice locale. 

 

Articolul 2.  Obiectul Acordului 

2.1. Obiectul prezentului Acord constituie parteneriatul între Consiliul raional Ungheni și Fundația 
”CRED” în implementarea fazei a 2-a a Proiectului Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor 
netransmisibile, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și realizat de 
Institutul Elvețian și de Sănătate Publică (Swiss TPH) în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale al Republicii Moldova. 

2.2. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea sănătății populației Republicii 
Moldova prin reducerea poverii bolilor netransmisibile (BNT) în special în mediul rural,  contribuind la 
consolidarea domeniilor de sănătate publică, cu accent pe prevenirea bolilor și promovarea sănătății,  
asistență medicală primară și asistența integrată la nivel de comunitate.  
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2.3. Părțile prezentului Acord vor colabora și realiza în comun activități pentru a asigura menținerea 
rezultatelor, a disemina experiența  din prima fază a proiectului și obținerea rezultatelor scontate din 
faza a doua în sinergie cu proiectele SDC și alte organizații donatoare și ONG prestatoare de servicii 
relevante subiectelor tematice după cum urmează:  

2.3.1. Consolidarea instituțiilor din domeniul sănătății în promovarea celor mai bune intervenții 
(“best buys”) ale Organizației Mondiale a Sănătății și își desfășoară activitatea bazată pe evidențe, 
având o abordare multisectorială, pentru îmbunătățirea cunoștințelor în sănătate a populației. 

Activități:  

1. Oferirea suportului în sporirea funcționalității Consiliului Teritorial de Sănătate Publică; 

2. Operaționalizarea Profilurilor de sănătate și fortificarea capacităților de planificare a activităților 
de sănătate publică bazate pe evidențe; 

3. Actualizarea Planul teritorial de acțiuni privind prevenirea bolilor netransmisibile și promovare a 
sănătății;  

4. Implementarea conceptului OMS de ”Comunitate Sănătoasă” prin susținerea activităților de 
promovare a sănătății în familie, instituțiile de educație, locul de muncă și în comunitate;  

5. Susținerea la nivel teritorial a Campaniilor de comunicare naționale după finalizarea fazei active. 

 

2.3.2. Susținerea funcționalității modelelor de asistență comunitară integrată implementate pentru 
îmbunătățirea prevenirii și gestionării bolilor cronice (BNT) și diseminarea experienței și cunoștințelor 
acumulate din aplicarea practică a asistenței comunitare integrate. 

Activități:  

1. Implicare în evenimentele și instruirile de consolidare a capacităților actorilor cheie din 
asistența medicală primară, asistență socială, autorităților publice locale, alte sectoare 
relevante, educație, poliție și ONG-uri prestatoare de servicii de îngrijiri la domiciliu, implicați în 
acțiuni de prevenire a BNT,  asistență și suport de durată pentru persoanele cu BNT și necesități 
complexe din noile raioane pilot ale proiectului; 

2. Organizarea vizitelor de studiu pentru noile raioane ale proiectului care inițiază asistența 
comunitară integrată cu suportul tehnic al proiectului și oferirea suportului în procesul de 
implementare a modelelor de integrare;  

3. Susținerea activității echipelor multi-disciplinare în identificarea necesităților persoanelor cu 
BNT și gestionarea în comun a intervenției, cât și referirea cazurilor către serviciile specializate 
necesare;  

4. Menținerea funcționalității Oficiilor de sănătate consolidate și a centrelor de asistență 
comunitară integrată prin instituționalizarea modelelor, procedurilor și instrumentelor de lucru.   

 

2.3.3. Populația își asumă responsabilitatea pentru propria sănătate, își solicită drepturile, are grijă ca 
factorii de decizie să ajungă la cei mai vulnerabili pacienți cu BNT.  

Activități:  
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1. Sporirea nivelului de informare despre contextul local și bolile predominante în teritoriul în care 
locuiește reieșind din profilul de sănătate.  

2.  Informarea despre factorii de risc de mediu, sociali și comportamentali.  

3. Colaborarea cu autoritățile administrative locale și de sănătate pentru identificarea necesităților 
locuitorilor din comunitate. 

4. Participarea în activități pentru promovarea și implementarea conceptului ”Comunitate 
sănătoasă”.  

 

Articolul 3.  Durata de implementare a Acordului 

Realizarea prevederilor prezentului Acord începe la data semnării lui de către ambele părți şi se încheie 
cu finalizarea Fazei II a Proiectului Viață Sănătoasă, septembrie 2024. 

 

Articolul 4. Responsabilitățile părţilor 

În vederea realizării prevederilor prezentului Acord 

4.1. Fundația ”CRED” va: 

a) organiza evenimente și formări de suport / follow-up pentru consolidarea capacității 
profesioniștilor din asistența medicală primară, sănătate publică, autorități publice locale, 
asistența socială;  

b) acorda suport și supervizare Centrului de Sănătate Raional și din comunitățile pilot, Direcției 
Generale Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, autorităților publice raionale și locale  în 
prevenirea și gestionarea BNT cu distribuirea materialelor informative tematice; 

c) acorda asistență tehnică în menținerea funcționalității modelelor de asistență comunitară 
integrată pentru a asigura asistență și suportul de durată a persoanelor cu BNT de către 
Consiliul raional  Ungheni și comunitățile Cornești și Pîrlița;  

d) organiza vizite de studiu pentru diseminarea experienței și cunoștințelor în prestarea asistenței 
comunitare integrate pentru raioanele noi ale proiectului;  

e) informa cu regularitate Consiliul Raional despre activitățile realizate prin intermediul site-ului 
Proiectului.  

 

4.2. Consiliul Raional1 va: 
a) coordona și monitoriza activitatea APL și a instituțiilor raionale implicate în realizarea 

proiectului, astfel facilitând cooperarea eficientă între Fundația ”CRED” şi instituțiile din raion și 
comunitățile pilot, precum și colaborarea intersectorială pentru realizarea activităților stipulate 
în Articolul 2, 2.3;  

b) aproba Regulamentul cu privire la modul de integrare a serviciilor de asistență comunitară;  

                                                 
1. Vicepreședintele 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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c) facilita semnarea Acordurilor de colaborare între structurile și instituțiile implicate în prestarea 
asistenței integrate la nivel de comunități țintă;  

d) menține funcționalitatea centrelor de asistență comunitară integrată în 2 comunități pilot și 
utilizarea echipamentului conform destinației inițiale;  

e) susține coordonarea actorilor cheie în prestarea asistenței într-un mod integrat în comunitățile 
pilot, monitorizarea și evaluarea rezultatelor cu discutarea și aprobarea lor de către Consiliul 
Teritorial de Sănătate Publică;  

f) contribui la organizarea evenimentelor de formare și suport a competențelor echipelor 
multidisciplinare, reprezentînd sănătatea publică, asistența medicală primară, asistența socială, 
educația, ordinea publică, la nivel de raion și 2 comunități pilot: Cornești și Pîrlița; 

g) participa în vizitele de studiu organizate de proiect pentru noile raioane care inițiază asistența 
comunitară integrată și distribuie experiența și cunoștințele acumulate din pilotare. 

 

4.3. Centrul de Sănătate Raional va:  
a) participa în vizitele de studiu organizate de proiect pentru noile raioane care inițiază asistența 

comunitară integrată și distribuie experiența și cunoștințele acumulate din pilotare;  

b) încuraja angajarea asistenților medicali comunitari (AMC) în instituțiile medicale publice din 
comunitățile pilot, de dorit cu normă întreagă;  

c) încuraja înscrierea asistentei medicale superioare și AMC angajați în comunitățile pilot: Cornești 
și Pîrlița,  la Cursul de Specializare realizat în cadrul Centrului de Educație Medicală Continuă a 
Personalului Medical și Farmaceutic cu Studii Medii;  

d) colabora eficient cu specialiștii de sănătate publică pentru funcționarea Școlii pacientului cu boli 
cronice; 

e) oferi suport în realizarea rolului AMC în realizarea catagrafiei populației în baza registrului 
existent (166-e), organizarea și realizarea activităților de prevenire a riscurilor de sănătate, 
implicarea în evaluarea necesităților persoanelor cu BNT, facilitarea accesului la serviciile 
medicale și oferirea asistenței ca parte a echipelor comunitare;  

f) asigura conexiune în prestarea integrată a asistenței la nivel de comunități țintă cu Centrul de 
Sănătate mintală și serviciile de sănătate prietenoase tinerilor, ONG prestatoare de servicii. 
 

 

4.4. Centrul de Sănătate și Oficiul medicilor de familie din comunitatea țintă va:  

a) participa în vizitele de studiu organizate de proiect pentru noile raioane care inițiază asistența 
comunitară integrată și distribuie experiența și cunoștințele acumulate din pilotare;  

b) angaja asistent medical comunitar (AMC) în instituțiile medicale publice din comunitatea țintă, 
de dorit cu normă întreagă;  

c) încuraja înscrierea AMC angajați la Cursul de Specializare realizat în cadrul Centrului de Educație 
Medicală Continuă a Personalului Medical și Farmaceutic cu Studii Medii;  
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d) oferi suport în realizarea rolului AMC în realizarea catagrafiei populației în baza registrului 
existent (166-e), organizarea și realizarea activităților de prevenire a riscurilor de sănătate, 
implicarea în evaluarea necesităților persoanelor cu BNT, facilitarea accesului la serviciile 
medicale și oferirea asistenței ca parte a echipelor comunitare;  

e) delega un reprezentant în Consiliul Teritorial de Sănătate Publică pentru coordonarea și 
monitorizarea activității centrului de asistență comunitară integrată;  

f) implica Centrul de Sănătate mintală, serviciile de sănătate prietenoase tinerilor și ONG în 
prestarea integrată a asistenței la nivel de comunitatea țintă; 

 

4.5. Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei va:  
a) participa în vizitele de studiu organizate de proiect pentru noile raioane care inițiază asistența 

comunitară integrată și distribuie experiența și cunoștințele acumulate din pilotare;  

b) contribui la organizarea evenimentelor de formare continuă a competențelor prestatorilor de 
servicii sociale în comunitate și a echipelor multidisciplinare în identificarea, evaluarea, asistența 
și/sau referirea persoanelor cu necesități complexe către servicii specializate; 

c) acorda  servicii sociale persoanelor cu BNT și necesități complexe  în comun cu serviciile 
medicale primare din localitățile implicate în proiect, inclusiv la nivel de prevenire, suport 
informațional în ceea ce privește auto-îngrijirea și îngrijirea persoanelor cu BNT, îngrijiri la 
domiciliu alte servicii sociale în funcție de necesitate; 

d) oferi supervizare și suport echipelor multidisciplinare comunitare din 2 comunități țintă 
(asistent social comunitar, lucrători sociali, asistent medical comunitar, educație, ordine publică, 
APL, ONG și voluntari); 

e) contribui cu serviciile sociale comunitare în procesul de integrarea serviciilor care oferă 
asistență în comunitate pentru prevenirea, asistența și suportul de durată a persoanelor cu BNT 
și vulnerabilitate social. 

 

4.6. Autoritatea Publică Locală I/ Primăriile comunităților țintă (Cornești și Pîrlița) vor:  

a) coordona activitatea actorilor cheie implicați în realizarea activităților proiectului, astfel 
facilitând cooperarea eficientă între Fundația ”CRED” şi instituțiile din comunitatea țintă;  

b) participa în vizitele de studiu organizate de proiect pentru noile raioane care inițiază asistența 
comunitară integrată și distribuie experiența și cunoștințele acumulate din pilotare;  

c) contribui la organizarea evenimentelor de formare a competențelor echipei multidisciplinare, 
reprezentînd asistența medicală primară, asistența socială, educația, ordinea publică, ONG și 
voluntari din comunitatea țintă; 

d) contribui în implementarea Regulamentului cu privire la modul de integrare a serviciilor de 
asistență comunitară;  

e) contribui la funcționalitatea centrului de asistență comunitară integrată în comunitatea țintă, în 
special a facilităților de igienizare, spălătorie, cantina socială dezvoltate și organizarea 
transportării profesioniștilor și a beneficiarilor către servicii și în comunitate;  
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f) contribui la monitorizarea și evaluarea rezultatelor din asistența comunitară integrată și 
prezentarea acestora în ședințele Consiliul Teritorial de Sănătate Publică; 

g) facilita și susține acțiuni menite să transforme comunitatea într-o comunitate sănătoasă; 

h) susține şi asuma rolul său în domeniul sănătății, vor fi receptivi la nevoile şi cerințele 
comunității. 

 

Articolul 5. Mecanismul de conlucrare a Părţilor 

Părţile vor desemna câte o persoană responsabilă de coordonarea şi monitorizarea realizării 
prevederilor Acordului, care vor acționa în numele lor pentru implementarea acestuia. 

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.   

În scopul asigurării confidențialității datelor cu caracter personal a persoanelor, Părţile încheie, 
adițional, un alt Acord privind transmiterea datelor cu caracter personal, care stabilește regulile de 
prelucrare şi transmitere a datelor cu caracter personal. 

 

Articolul 6. Căile de soluționare a litigiilor 

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiunilor stipulate în prezentul ACORD, 
Părţile poartă răspundere conform legislației în vigoare. 

Părţile vor tinde să soluționeze pe cale amiabilă litigiile şi divergențele ce pot apărea în urma executării 
prezentului ACORD. 

 

Prezentul ACORD este încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte.  

 

Pentru  Fundația ”CRED” 

Președinte: 

 

Ala Curteanu, ________________ 

 

LS 

Pentru Consiliul Raional Ungheni 

Preşedintele raionului:  

 

Ghenadi Mitriuc, _____________________ 

                                            

LS 

 


