
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie Cu privire la instituirea 

Centrului  Medico-Social de zi 

 1.Denumirea autorului. 

    Aparatul președintelui raionului. 

 

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

    În temeiul Legii Nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,  

În baza Acordului de parteneriat privind dezvoltarea capacității de îngrijire medico-social 

la domiciliu , în cadrul Proiectului GIZ ,,Suport comunităților moldovenești în găzduirea 

refugiaților  ucraineni”  finanțat de ministerul Germaniei pentru Cooperare Economică  și 

Dezvoltare (BMZ)  și implementat în parteneriat cu Cancelaria de Sta a Republicii Moldova. 

În scopul  prestării serviciilor medico-sociale de ingrijire, inclusiv la domiciliu a 

persoanelor virstnice și/sau cu dizabilitdtri, dependente de grija altei persoane, persoanelor cu 

boli cronice din pătura social- vulnerabilă, 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Se instituie Centrul Medico-Social de zi, se aprobă regulamentul de organizare și funcționare și 

statele de personal. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în baza proiectului ,,Suport 

comunităților moldovenești în găzduirea refugiaților ucraineni” se angajează să aloce surse 

financiare pentru crearea Centrului Medico-Social de zi cu sediul în mun.Ungheni, cu extindere 

spre localitățile din vecinătate (finanțarea lucrărilor de reaparație, dotarea Centrului cu 

echipament medical, electronic, de uz casnic, mobilier, procurarea unui automobile pentru echipa 

mobilă).  

Consiliul raional Ungheni va suporta cheltuielile pentru serviciile comunale ale Centrului 

în perioada de înființare și 12 luni de funcționare a Centrului (pe perioada proiectului). 

 Menționăm că, Consiliul raional va asigura continuitatea activității Centrului pentru o 

perioadă de cel păuțin 10 ani. 

 

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

Urmare aprobării proiectului de decizie Cu privire la instituirea Centrului  Medico-Social de 

zi nu vor fi modificate alte acte normative. 

 

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 Cu privire la instituirea Centrului  Medico-Social de zi corespunde 

normelor legale.  
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