
NOTĂ INFORMATIVĂ 

 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 ptin 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” 

       

 1.Denumirea autorului. 
    Direcția  general  asistență socială și protecție a familiei. 

 

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

     În conformitate cu prevederile Legii nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, 

Legii nr.156 din 14-10-1998  privind sistemul public de pensii, Direcția generală asistență 

socială și protecție a familiei a Consiliului raional Ungheni a elaborat 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 

ptin 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”. 

       

  Scopul proiectului este de a extinde categoriile de beneficiari eligibili pentru  serviciile sociale 

din cadrul  Centrului de plasament pentru persoane  adulte şi vîrstnice  ,,Sfîntul Vasile cel Mare” 

. 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 

 Extinderea grupului de persoane în situație de risc social, susţinute financiar din bugetul 

raional 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, 

 1.1) 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); 

1.2) 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. 

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)”. 

 

4. Fundamentarea economico-financiară 
        Realizarea proiectului de decizie nu necesită surse financiare suplimentare.          



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

        Urmare aprobării proiectului de decizie, se va extinde categoriile de beneficiari eligibili 

pentru  serviciile sociale din cadrul  Centrului de plasament pentru persoane  adulte şi vîrstnice  

,,Sfîntul Vasile cel Mare” . 

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 ,,Despre modificarea și completarea Regulamentului  

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

,,Sfîntul Vasile cel Mare” aprobat ptin 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”corespunde  normelor  

legale. 

 

 

 

Șef Direcţie  generală                                                                    Tudor RĂDEANU 
 Ex.C.Potlog  
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