
                                                                                                                                                proiect 

 

 

                                                         DECIZIE 
  nr._______                                                                                                        din ________ 2021 

 

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 temeiul art. 43 al 1) lit. i) a Legii  nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală, Legii nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, Legii nr.156 din 14-10-1998  

privind sistemul public de pensii, Legii nr. 317 din 18.07. 2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi  ale administraţiei publice centrale şi locale,  

 

                                                  Consiliul raional Ungheni, 

                                                            DECIDE: 

 

1.Se modifică și se completează Regulamentul 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”, după cum urmează: 

       

Se exclude:  
46. De serviciile sociale ale Centrului susţinute financiar din bugetul raional beneficiază 30 

persoane din următoarele grupuri de persoane:   

    -persoanele adulte/ vîrstnice şi cu dizabilităţi, solitare sau lipsite de suport din partea copiilor 

şi a familiei extinse, cu domiciliul în raionul Ungheni, care vor aloca din pensie, conform 

legislaţiei în vigoare,  surse pentru activitatea Centrului. 

 

Se include: 

46. 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;  

        2) persoanele care necesită îngrijiri: bolnavii cronici (cu excepţia bolilor infecţioase și 

psihice) care, din cauza bolii, nu sînt capabili să-şi desfăşoare activităţile de autodeservire, 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. 

 

46
1
. Categoriile de beneficiarii specificați la pct.46 la prezentul Regulament vor aloca contribuția 

în mărime de 75% din suma pensiei, conform art.17 alin.( 2) și art.23 alin.(2) din Legea nr.156 

din 14-10-1998  privind sistemul public de pensii și conform 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. 

 

46
2
. Categoriile de beneficiari  specificați la pct.4 alin.2 la prezentul  Regulament nu cad sub 

incidența pct.46
1
. 

 



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,,Sfîntul Vasile cel Mare” 

 

 

                               CERTIFICAT MEDICAL 

Denumirea instituţiei medicale, care a eliberat certificatul medical______________________ 

Anul naşterii ______________________________________________________________ 

Adresa___________________________________________________________________ 

Categoria________________________________________________________________ 

Data eliberării__________________________ 

 

Examen  medical 

1.Psihiatru_________________________________________________________ 

 

2.Ftiziolog__________________________________________________________   

 

3.Venerolog__________________________________________________________ 

 

4.Examen microradiofotografic_______________ 

 

5.Certificat de vaccinare împotriva Covid-19/Test Covid-19, în dependență de situația 

epidemiologică. 

 

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                                

                                                                                                                      

 

 

 

                                  

 

 

 


