
Anexa nr.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                              la Decizia Consiliului raional Ungheni 

                                                                                              nr___ din _____________2022 

                                                                            

 

                                                  

                                                  Regulamentul 

privind  organizarea şi funcţionarea Centrului  Medico-Social de zi 
 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

1. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului Medico-Social de zi  (în 

continuare – Regulament) reglementează modul de organizare și funcționare, scopul, obiectivele 

și finanțarea acestuia. 

2. Centrul Medico-Social de zi (în continuare - Centrul) reprezintă o instituție publică de 

asistență medico-socială, care prestează servicii medico-sociale de îngrijire atît în Centru cît și la 

domiciliu,  persoanelor vîrstnice și/sau cu dizabilități, dependente de grija altei persoane, 

persoanelor cu boli cronice din pătura social-vulnerabilă. 

3.  Centrul este instituit prin decizia Consiliului raional Ungheni cu sediul în mun. Ungheni,                                                         

str. George Meniuc 8, avînd ca bază Acordul de parteneriat dintre Consiliului raional Ungheni, 

Asociația Obștească Homecare și Agenția Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ).   

4.  Scopul Centrului este îmbunătățirea calității vieții persoanelor dependente de grija altora, prin 

asigurarea disponibilității și accesului la serviciile profesionale de îngrijire medico-socială. 

  5. Centrul  are statut de  persoană juridică, dispune de sediu, ștampilă, antet, cont 

trezorerial/bancar. 

6.Centrul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale în 

domeniu la care Republica Moldova este parte, Constituția Republicii Moldova, Legile 

Parlamentului RM, Hotărîrile Guvernului RM, prezentul Regulament, deciziile Consiliului 

raional Ungheni și dispozițiile președintelui raionului.   

7.Activitatea Centrului este coordonată de către Consiliul raional Ungheni.   

8.Centrul este finanțat din bugetul raional și bugetul Casei Naționale de Asigurări în Medicină. 

9.În sensul prezentului Regulament noțiunea beneficiari ai Centrului semnifică – cetățenii ai 

Republicii Moldova, locuitori ai raionului Ungheni, care au atins vârsta standard de pensionare și 

persoane adulte cu dizabilități, dependente de grija altor persoane, persoanele cu boli cronice, din 

pătura social-vulnerabilă.  

10.Centrul acordă servicii medico-sociale în cadrul Centrului pentru beneficiari care se pot 

deplasa și la domiciliu pentru beneficiari dependenți de pat. Serviciile medico-sociale la 

domiciliu sunt prestate de către echipa de specialiști din cadrul Centrului. 

11.Centrul deservește anual 300 beneficiari, cu o capacitate zilnică maximum de 15 beneficiari 

12.Perioada de acordare a serviciilor medico-sociale în cadrul Centrului pentru beneficiari care 

se pot deplasa este conform trimiterii-extras din fișa medicală a bolnavului de ambulatoriu,  

staționar (F027e) . În cazul beneficiarilor dependenți de pat serviciile medico-sociale se acordă 

timp de 3 (trei)luni a cîte 2 (două) ori pe săptămînă. Procedurile pot fi repetate peste șase luni 

calendaristice. 

13.Centrul acordă servicii medico-sociale în cadrul Centrului pentru beneficiari care se pot 

deplasa desinestătător și la domiciliu pentru beneficiari dependenți de pat. Serviciile medico-

sociale la domiciliu sunt prestate de către echipa mobilă din cadrul Centrului. 

Centrul activează zilnic de la  08.00 – 17.00 (luni - vineri): 

14.    Acordarea serviciilor  medico-sociale în cadrul Centrului se efectuează de la orele 08.00 

până 12.00.  

15.    Acordarea serviciilor  medico-sociale la domiciliu se efectuează de la orele 14.00 

pînă17.00. 

    

      16. Serviciile  medico-sociale sunt acordate pacienților, în dependență de problemele și nevoile 

acestora. 

 

17. Serviciile medico-sociale includ:  



1. Servicii medicale: 

o Determinarea indiciilor vitali 

o Profilaxia escarelor  

o Bandaje-pansamente  

o Electromasaj  

o Frecții medicale 

o Magnitoterapie 

o Determinarea glicemiei  

o Darsenvalizare  

o Tratament cu  unde biostimulatoare (Aparat BIOPTRON) 

o Electroforez 

o Igiena generală a corpului 

o Gimnastică respiratorie 

o Laseroterapie 

o Fototerapia 

o Ultrasonoterapie  

o UVC terapie 

o Electroterapie 

o Proceduri de reabilitare, gimnastică curativă  

o Proceduri de reabilitare (trenajor ”Diadora”)  

o Proceduri de reabilitare (trenajor ”Motomed”)  

o  Administarea medicamentelor la domiciliu (la indicația medicului) 

                          2.   Servicii sociale:  
o Igiena parțială a corpului  

o Îngrijirea părului (spălat, pieptănat) 

o Ajutor în îmbracare/dezbracare 

o Ajutor în utilizarea  WC-ului 

o Ajutor în alimentare 

o Servicii de frezare pentru barbați 

o Comunicare/ suport psihologic 

o Plimbări 

o Lecturare 

o Procurarea produselor alimentare 

o Însoțirea  beneficiarilor  la diferite instituții și evenimente 

o Educație în autoîngrijire 

o Spalarea și calcarea lengeriei pentru persoanele dependente de grija Altei 

persoane. 

Capitolul II 

Principele de organizare, scopul și obiectivele 

18.Centrul își desfășoară activitatea în baza următoarelor principii: 

a) respectarea drepturilor și demnității umane; 

b) centrării pe beneficiar; 

c) oportunități egale; 

d) confidențialității; 

e) accesibilității; 

f) asigurării dreptului la informare; 

g) respectarea opiniei beneficiarilor și participativității; 

h) respectării eticii profesionale; 

i) colaborării și parteneriatului; 

j) solidarității sociale; 

k) celerității. 

19..   Centrul are următoarele obiective: 

a. prestarea calitativă a serviciilor medico-sociale specializate în funcție de necesitățile 

identificate ale pacientului; 

b. prevenirea instituționalizării prin menținerea persoanelor vîrstnice și/sau cu dizabilități în 

mediul familial și comunitar; 



c. sensibilizarea opiniei publice despre problemele persoanelor vîrstnice și/sau cu 

dizabilități și mobilizarea comunității pentru soluționarea necesităților cu care se 

confruntă acest grup la nivel de comunitate.  

Capitolul III 

Obligațiile și drepturile Centrului 

20.Centrul are următoarele obligații: 

a) să presteze servicii medico-sociale în conformitate cu standardele minime de calitate; 

b)  să asigure asistență și suport în (re)integrarea beneficiarului de servicii; 

c)  să aplice politica și procedurile existente de respectare a confidențialității și protecția datelor 

cu caracter personal; 

d) să asigure beneficiarilor și persoanelor implicate în prestarea serviciilor acestora asistență în 

cunoașterea și exercitarea drepturilor și obligațiilor lor; 

e)  să asigure un sistem de primire, înregistrare și soluționare a plângerilor cu privire la serviciile 

oferite în cadrul Centrului, în conformitate cu legislația; 

f)  se dezvolte parteneriate cu organizațiile neguvernamentale, autoritățile administrației publice 

locale și alți prestatori de servicii pentru a răspunde scopului și obiectivelor Centrului; 

g)   să asigure informarea societății cu privire la activitatea Centrului. 

21. Centrul are următoarele drepturi: 

a) să colaboreze cu profesioniştii din domeniu şi cu reţeaua organizaţiilor de profil  de nivel 

național, regional și internațional; 

b) să solicite și să primească, în condiţiile legii, de la autorităţile publice centrale şi locale, 

instituții și organizaţii, documente, materiale şi informaţii necesare pentru exercitarea 

atribuţiilor sale; 

c) să acceseze mijloace financiare de la organizaţii donatoare şi să le folosească în scopul 

realizării competențelor sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

d) să elaboreze programe instructive, să selecteze şi să instruiască voluntari; 

e) să participe la instruirea continuă a specialiştilor şi voluntarilor în domeniile prioritare de 

activitate; 

f) să elaboreze şi să distribuie materiale informaţionale şi promoţionale ale serviciilor prestate. 

22.    Angajații Centrului au următoarele obligațiuni de funcție de bază: 

22.1.  Asistentul medical: 

- Asigură calitatea serviciilor de îngrijire conform standardelor  minime de calitate; 

- Activează în echipă și de sinestătător în calitate de membru a echipei de îngrijire; 

- Posedă cunoștinţe referitor  la conceptul  de Nursing Comunitar; 

- Desfășoară activităţi de educaţie pentru sănătate; 

- Documentează sistematic activitatea sa practică; 

- Colaborează cu alţi profesionişti din domeniu, cu medicii de familie, medici-specialiști, 

ONG, APL, Direcția de asistenta sociala și protecția familiei, Biserici din zonă; 

- Respectă și asigură drepturile beneficiarului/pacientului, identitatea persoanei îngrijită, 

alegerile/deciziile persoanei îngrijită care își asumă conştient consecinţele; 

- Asigură confidenţialitatea informaţiei despre starea sănătaţii beneficiarului/pacientului; 

- Prezintă un comportament moral echilibrat; 

- Foloseşte și evaluează metode de comunicare accesibile tuturor beneficiarilor/pacienţilor; 

- Participă la cursuri de pregătire profesională teoretică și practică conform legislației în 

vigoare; 

- Promovează progresul în domeniul prestării serviciilor medico-sociale la domiciliu. 

 

22.2. Asistentul social: 

- Contribuie la răspunderea în mod adecvat nevoilor sociale ale beneficiarilor; 

- Apară interesele beneficiarilor; 

- Asigură creșterea încrederii societăţii în asistenţa socială; 

- Acționează cu respectarea legislaţiei în vigoare din R. Moldova; 

- Apară și reprezentă interesele profesionale; 

- Păstrează confidenţialitatea în legatură cu situațiile, documentele și informaţiile pe care le 

deține în scop profesional, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

- Coordonează  cu  echipa  de voluntari implicată în activitatea de îngrijiri medico-sociale 

a beneficiarilor în cadrul centrului; 



- Contribuie la dezvoltarea voluntariatului în domeniul de îngrijiri comunitare și îngrijiri la 

domiciliu. 

Capitolul IV 

Organizarea și funcționarea Centrului 

Secțiunea 1 

Admitera beneficiarului în Centru 

 

23.   Identificarea beneficiarului se efectuiaza în colaborare cu medicul de familie, medicii-

specialiști și cu Direcția asistență socială și protecția familiei (de către specialiști pe 

problemele persoane în etate și cu dizabilități, asistentul social comunitar, lucrătorul social) 

și  membrii comunității. 

24.   Criteriile de admitere a beneficiarilor la serviciile Centrului variază în funcție de tipul și 

urgență a serviciilor care urmează a fi oferite conform necesităților beneficiarilor. 

25.   Beneficiarul doar avînd biletul de trimitere de la medicul de familie/specialist și de la 

Direcția asistență socială și protecția familiei. 

26.  Referirea beneficiarului spre Centru de la Direcția asistență socială și protecția familiei se 

efectuează în baza dosarului în conformitate cu prevederilor Managementului de caz, 

aprobat prin Ordinul MMPSF nr. 71 din 03.10.2008. 

27.   La admiterea beneficiarului în Centru prezintă dosarul personal cu actele constatatoare, 

conform anexei la prezentul Regulament. 

28.   După admiterea în Centru a beneficiarului, asistentul social din cadrul Centrului împreună 

cu asistentul medical  efectuează evaluarea complexă a necesităţilor acestuia. 

Secţiunea a 2-a 

Planul individualizat de asistenţă al beneficiarului 
29.   După evaluarea complexă a beneficiarului, asistentul medical  elaborează  planul 

individualizat de asistenţă medico-socială în comun cu beneficiarul în baza dosarului 

recepţionat. 

30.  În baza rezultatelor obţinute în urma prestării serviciilor stabilite în funcţie de necesităţile 

identificate, asistentul medical  revizuieşte planul individualizat de asistenţă al 

beneficiarului aplicând instrumentele de lucru existente. 

31.   În procesul de revizuire a planului individualizat de asistenţă, precum şi la şedinţele de 

revizuire, managerul de caz implică echipa multidisciplinară a Centrului şi beneficiarul. 

32. Planul individualizat de asistenţă revizuit al beneficiarului include concluziile şi 

recomandările care se aduc la cunoştinţă beneficiarului într-o formă accesibilă, precum şi 

persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestuia, după caz. 

Secţiunea a 3-a 

Monitorizarea şi evaluarea serviciilor prestate în  cadrul Centrului 

33.   Managerul Centrului monitorizează serviciile prestate beneficiarului, implementarea   

planurilor individualizate de asistenţă prin organizarea şedinţelor ordinare de lucru cu 

personalul Centrului. 

34.  Managerul întreprinde acţiuni suplimentare de monitorizare, inclusiv în cazuri de abatere, 

urgenţă sau oricăror suspiciuni de abuz faţă de beneficiar. 

35.   Managerul Centrului prezintă Consiliului raional raportul anual de activitate a Centrului. 

Secţiunea a 4-a 

Suspendarea şi sistarea prestării de servicii beneficiarului 
36.   Suspendarea şi sistarea prestării serviciilor în cadrul Centrului poate fi realizată în 

următoarele situații: 

a) la realizarea obiectivelor stipulate în planul individualizat de asistenţă 

medico-socială; 

b) la solicitarea beneficiarului/reprezentantul legal; 

c) în alte situații prevăzute de legislație. 

37.   Suspendarea şi sistarea prestării de servicii medico-sociale în cadrul Centrului se 

efectuează  de către administraţia Centrului. 

Secţiunea a 5-a 

Drepturile şi obligaţiile beneficiarului admis în Centru 

38.   Beneficiarii se bucură de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, sunt trataţi 

cu demnitate şi respect conform legislaţiei în vigoare şi normele internaţionale. 



39.    Beneficiarii Centrului au următoare drepturi: 

a) să consimtă asupra serviciilor prestate; 

b) să aplice plângeri în condițiile legislației referitor la calitatea serviciilor prestate, 

atitudinii și tratamentul personalului; 

c) să fie asistați și sprijiniți de către personalul Centrului în realizarea obiectivelor planului 

individualizat de asistență medico-socială; 

d) să li se păstreze şi utilizeze datele cu caracter personal în siguranţă şi confidenţialitate. 

40.     Beneficiarii Centrului au următoarele obligații: 

a) să furnizeze informații corecte și relevante cu privire la identitate, situația familială, 

socială și la starea sănătății lor, fiind responsabili pentru veridicitatea acestor informații; 

b) să respecte regulamentul de ordine interioară a Centrului; 

c) să respecte drepturile celor din jur și să se conformeze regulilor interne stabilite în cadrul 

Centrului; 

d) să manifeste o atitudine responsabilă față de bunurile Centrului. 

      

Secţiunea a 6-a 

Managementul şi personalul Centrului 

41.  Centrul este condus de un manager, numit și eliberat din funcție, în condițiile legii, de către 

Consiliul raional Ungheni. 

42.   Managerul Centrului organizează activitatea personalului, poartă răspundere deplină de 

calitatea prestării serviciilor, administrează toate bunurile materiale transmise cu titlu 

gratuit în administrarea operativă a Centrului şi mijloacele băneşti transmise în folosință, 

încheie contracte, deschide conturi în bănci, eliberează procuri în conformitate cu legislaţia 

în vigoare şi cu permisiunea fondatorului. 

43.  În limitele împuternicirilor sale şi potrivit legislaţiei în vigoare, managerul emite ordine 

privind întregul spectru cu privire la activitatea Centrului, efectuează controlul asupra 

executării lor, aplică stimulări și sancțiuni disciplinare. 

44.    Managerul Centrului are drepturi: 

- să primească bunuri materiale, conform legislației; 

- să stabilească parteneriate de colaborare cu organizațiile neguvernamentale/naționale/ 

internaționale, cu agenții economici; 

- să colaboreze cu alte instituții de profil în scopul schimbului de experiență și dezvoltării 

capacităților profesionale. 

45. Personalul este format din specialişti din domeniul medical și asistență socială. 

46. Fișele de post ale personalului sunt aprobate de managerul Centrului, în conformitate cu 

scopul,  obiectivele şi standardele minime de calitate, precum şi cu prevederile legislației. 

47. Angajarea personalului se efectuează prin încheierea în formă scrisă a unui contract 

individual de muncă şi se legalizează prin ordinul managerului, emis în baza contractului. 

48.  Personalul Centrului efectuează examene medicale la angajare şi examene periodice, 

conform actelor normative aprobate de Ministerul Sănătăţii. 

49. Angajaţii Centrului sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor despre viaţa 

beneficiarilor şi familiilor lor, pe care le obţin în timpul exercitării  atribuţiilor de serviciu. 

50.  Salarizarea personalului se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Finanţarea şi patrimoniul Centrului 

Secţiunea 1 

Finanţarea Centrului 

51.    Centrul este finanțat din următoarele surse: 

       1)   bugetul raional; 

       2)   fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (în baza contractelor încheiate); 

       3)  fonduri oferite de sponsori, organizații filantropice și alte surse, conform legislației în 

vigoare.  

Capitolul VI 

Dispoziţii speciale 

52.    Activitatea Centrului încetează conform legislației în vigoare. 

53.   Litigiile apărute în domeniul prestării serviciilor de către Centru, care nu pot fi soluţionate 

prin concilierea amiabilă dintre părți, sunt transmise spre soluţionare instanţelor de 

judecată, în condițiile legii. 



54. Pentru nerespectarea prevederilor actelor normative și ale prezentului Regulament,  

personalul Centrului poartă răspundere conform legislației în vigoare. 

55.  Controlul și evaluarea activităţii economico-financiare a Centrului se efectuează de către 

organele de resort, în conformitate cu legislația în vigoare.  

 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                           Rodica LIŢCAN 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă 

                                                                                                    la Regulamentului de organizare şi 

                                                                       funcţionare a Centrului Medico-Social de zi  

 

 

Dosarul personal al beneficiarului 

Dosarul personal al beneficiarului include, după caz, următoarele acte: 

a)  cererea personală sau a reprezentantului legal; 

b)  evaluarea inițială și complexă a beneficiarului; 

c)  planul individualizat de asistență medico-socială; 

d) acordul de colaborare încheiat între managerul de caz și beneficiar/reprezentantul legal 

(conform procedurii managementului de caz); 

f)   trimiterea-extras din fișa medicală a bolnavului de ambulatoriu, de staționar (F027e); 

g)  copia buletinului de identitate; 

g)  copia legitimației de pensionar; 

h)  copia certificatului de dizabilitate ; 

i)  programul individual de reabilitare și incluziune socială; 

j)   copia poliței de asigurare obligatorie de asistența medicală; 

k)   demersul DGASPF cu argumentarea necesității în cazul referirii beneficiarului către Centru. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


