
                                   
 

Notă explicativă 
 la proiectul de decizie Despre modificarea și completarea Regulamentului  

privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament pentru persoane adulte și vîrstnice 

,,Sfîntul Vasile cel Mare” aprobat prin Decizia nr.9/3 din 29.12.2016 ,,Cu privire la 

reorganizarea Centrului de plasament pentru persoane fără adăpost și Serviciului social 

,,Respiro” în Centru de plasament pentru persoane adulte și vîrstnice” 

       

 

       

        În scopul extinderii categoriilor de beneficiari eligibili pentru  serviciile sociale din cadrul  

Centrului de plasament pentru persoane  adulte şi vîrstnice  ,,Sfîntul Vasile cel Mare” se propune 
 modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de 

plasament  pentru persoane adulte și vîrstnice ,,Sfîntul Vasile cel Mare”.  Prin urmare pct. 46 la 

prezentul Regulament se propune în următoarea redacție: 

   De serviciile sociale ale Centrului susţinute financiar din bugetul raional beneficiază 

următoarele grupuri de persoane:     

1) persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi persoanele cu 

dizabilităţi și cad sub incidența pct.11 subpct.1) și 2) din Regulamentul-cadru al Serviciului de 

îngrijire socială la domiciliu, aprobat în baza Hotărîrii Guvernului nr.1034 din 31 decembrie 

2014, 11.1) persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi 
persoanele cu dizabilităţi, lipsite de suport din partea copiilor, a familiei extinse şi a 
altor persoane (prieteni, rude, vecini); 

11.2) persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi cad sub 
incidenţa art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea 
străinilor în Republica Moldova, lipsite de suport din partea copiilor şi a familiei 
extinse. 
        2) persoanele care necesită îngrijiri: bolnavii cronici (cu excepţia bolilor infecţioase și 

psihice) care, din cauza bolii, nu sînt capabili să-şi desfăşoare activităţile cotidiene, fiind 

imobilizaţi la pat şi necesitînd ajutor permanent, conform managementului de caz; 

        3) persoane în circumstanțe cu pericol iminent pentru viața și sănătate (hipotermie, violență 

domestică, calamități naturale, incendiu etc.), conform managementului de caz. 

Categoriile de persoane specificate în punctul 46 la prezentul Regulament , în calitate de 

beneficiari a serviciilor sociale prestate în cadrul Centrului vor fi susţinute financiar din bugetul 

raional. Menționăm că , conform art.17 alin.( 2) și art.23 alin.(2) din Legea nr.156 din 14-10-

1998  privind sistemul public de pensii și pct.17 din Regulamentul privind modul de plată a 

pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 15 august 2006 beneficiarii specificați la pct.46 la 

prezentul Regulament vor aloca contribuția în mărime de 75% din suma pensiei(pct.46
1
). 

Categoriile de beneficiari  specificați la pct.4 alin.2 la prezentul  Regulament (Centrul, 

oferă asistenţă socială, suport, îngrijire şi supraveghere 24 de ore persoanelor cu dizabilităţi 

severe, persoanelor imobilizate, inclusiv copiilor cu dizabiltăţi severe, conform certificatului 

medical, astfel încît familiile, rudele sau alte persoane care le îngrijesc să poată beneficia de un 

repaus de maximum 30 de zile pe an) nu cad sub incidența pct.46
1
(nu vor aloca contribuția în 

mărime de 75% din suma pensiei). 

Se propune Anexa nr. 3,,CERTIFICAT MEDICAL”  la Regulament,  în redacție nouă. 

Sunt excluse mențiunile  ,,chirurg”, ,,ortoped”, ,,oftalmolog”,  ,,neuropatolog”,  și 

,,otolaringolog”, concomitent  sunt incluse mențiunile ,,Certificat de vaccinare împotriva Covid-

19/Test Covid-19”, în dependență de situația  epidemiologică și ,,Trimiterea-extras din fişa 

medicală a bolnavului de ambulatoriu (F027e)”. 

În acest sens,  Drecția generală asistență socială și protecție a familiei înaintează spre 

aprobare proiectul  de decizie ,, Despre modificarea și completarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Centrului de plasament pentru persoane adulte și vîrstnice ,,Sfîntul 

Vasile cel Mare” aprobat prin Decizia nr.9/3 din 29.12.2016 ,,Cu privire la reorganizarea 

Centrului de plasament pentru persoane fără adăpost și Serviciului social ,,Respiro” în Centru 

de plasament pentru persoane adulte și vîrstnice”. 

       

șef Direcție   generală                                        Tudor RĂDEANU 
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CERTIFICAT MEDICAL 

Denumirea instituţiei medicale, care a eliberat fişa medicală______________________ 

Anul naşterii ______________________________________________________________ 

Adresa___________________________________________________________________ 

Catergoria________________________________________________________________ 

Examinarea medicală 

1. Chirurg_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Ortoped ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Oftalmolog ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Neuropatolog_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Otolaringolog____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Psihiatru____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Ftiziolog_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Venerolog_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Cabinetul fotora-diografic  ( pelicula se anexează, descrierea) _______________ 



_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Medic şef        

 
 

 

 

Se exclude: 

Anexa nr.3 ,,CERTIFICAT MEDICAL” 

 

Se include: 

 Anexa nr.3  ,,CERTIFICAT MEDICAL”, în redacție nouă. 

 

 

Anexa nr. 3 

la Regulamentul privind organizarea  

şi funcţionarea Centrului de plasament pentru  

persoane adulte şi vîrstnice 

 

                               CERTIFICAT MEDICAL 

Denumirea instituţiei medicale, care a eliberat fişa medicală______________________ 

Anul naşterii ______________________________________________________________ 

Adresa___________________________________________________________________ 

Catergoria________________________________________________________________ 

Data eliberării__________________________ 

 

xaminare  medicală 

1.Psihiatru_________________________________________________________ 

 

2.Ftiziolog__________________________________________________________   

 

3.Venerolog__________________________________________________________ 

 

4.Cabinetul fotora-diografic  ( pelicula se anexează, descrierea) _______________ 

 

5.Certificat de vaccinare împotriva Covid-19/Test Covid-19. 

 

6. Trimiterea-extras din fişa medicală a bolnavului de ambulatoriu (F027e). 

 

 

 

 

Medic şef         __________________ 

 /semnătura 

 

 

2.Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Lupu, vicepreşedintele 

raionului .   

 

Preşedintele şedinţei                                            __________________    

Contrasemnează:                                                                       

Secretarul Consiliului raional        Rodica LIŢCAN                                

                                                                                                                      

 

 

 



 


