
REPTIBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55

tel/ fax (297 ) 2 -20 -58, (297 ) 2-20 -57 E-mail : cons i liul@basarabeasca. md

DECIZIE
PEIIIEH14E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 04 martie 2022 nr. 01104

Cu privire la reorganizarea unor institulii sociale din
cadrul Direcliei asistenld sociald qi proteclie a familiei

in scopul eficientizirii cheltuielilor destinate intrelinerii serviciilor sociale din
raion, avdnd la bazd propunerea motivatd a Direcliei asisten{d sociald gi proteclie a

familiei, precum qi avizele pozitive ale comisiilor consultative de specialitate ale
Consiliului raional, in conformitate cu art. 43 alin. ( 1) lit. q) qi r), art. 46 alin. ( 1 ) din
Legea nr.43612006 privind administratiapublicd locald(MO nr. 32-35/2007 art. I l6),
art. 4 alin. (2) litj) din Legea nr. 43512006 privind descentralizarea administrativd
(MO nr. 29-3 1/2007 art. 9 I ) , Consiliul raional Basarabeasca

DECIDE:
1. Se reorganizeazd,, incepdnd cu 01 aprilie 2022, Centrul comunitar

multifunc{ional ,,Speran!a" din satul Sadaclia prin fuziune (absorblie) de cdtre
Centrul de plasament pentru persoane v6rstnice qi persoane cu dizabilitati din satul
Sadaclia, cu redireclionarea pafiiall a surselor financiare previzute in bugetul
raional pentru activitatea instituliei absorbite pentru anul 2022 cdtre institulia
absorbantd.
2. Se aprobd in redaclie noud Regulamentul cu privire la organizarea qi

funclionarea Centrului de plasament pentru persoane vdrstnice qi persoane cu
dizabilitilli din satul Sadaclia, conform anexei laprezenta decizie.
3. Direclia asistenld sociald qi proteclie a familiei (dl Mihail Martinov) va asigura

respectarea qi implementarea procedurilor legale de reorganizare a instituli ei vizate.
4. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in seama

vicepreqedintelui raionului pe probleme sociale, dl Ion Popov.
5. Prezenta decizie intri in vigoare Ia data ptiblicdrii in Registrul de stat al actelor

Locale cu dreptul de atac la Judecdtoria Cimiqlia in condiliile qi termenii prevbzutri de
Codul Administrativ.

Preqedintele gedinlei
Consiliului raional Basarabe?Sco -,='".:T ., r.,..0/ {n

ContrasemnuorU,, 
.

asile GARABA

Secretarul Consiliului
raional Basarabeasca Gheorghe LIVITCI{I



Anexd
la decizia Consiliului raional

nr. 01 104 din 04.03.2022

REGULAMENT
privind organizarea $i funcfionarea Centrului de plasament pentru persoane

vffrstnice qi persoane cu dizabilitifi din satul Sadaclia

I. Dispozifii generale
1. Regulamentul privind organizarea qi func{ionarea Centrului de plasament

pentru persoane vArstnice qi persoane cu dizabilitdli (in continuare - Regulament)
reglementeazd, modul de organizare qi funclionare, scopul, obiectivele qi finanlarea
acestuia.

2. Centrul de plasament pentru persoane vdrstnice qi persoane cu dizabilitdli din
satul Sadaclia (in continuare - Centru) reprezintd, oinstitulie sociald de plasament
temporar sau de lung6 durat6, care presteazd" seruicii sociomedicale pentru persoanele
virstnice gi persoanele cu dezabiIitl4i.

3. Centrul este instituit in cadrul Direcliei asistenld sociald gi proteclie a
familiei, prin decizia Consiliului raional Basarabeasca qi este o subdiviziune
interioar[ a Direcfiei.Centrul este acreditat in conformitate cu prevederile t,egii
nr.I29 din 08 iunie 2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale.

4. Centrul igi desfrqoard activitatea in conformitate cu prezentul Regulament,
Standardele minime de calitate, prevederile legislaliei in vigoare Ei actele
administrative emise de autoritdlile administraliei publice locale de nivelul II.

5. Centrul are o capacitate de maximum 30 de paturi.
6. Activitatea Centrului este coordonat6 de cdtre Consiliul raional Basarabeasca

in calitatea sa de fondator, in colaborare cu Direclia asisten{d sociald qi proteclie a
familiei.

7. Centruldispune de patrimoniu distinct, cont trezoreriallbancar. Structura
organizatoricd gi statele de personal sunt aprobate prin decizia Consiliului raional
Basarabeasca.

8. Centrul este amenajat conform Standardelor minime de calitate, in
corespundere cu scopul qi obiectivele sale, particularitdlile qi necesitdfile speciale ale
beneficiarilor, asigurdndu-le un mediu favorabil de trai qi reabilitare.

9. In sensul prezentului Regulament, noliunile utilizate mai jos semnificd
urmitoarele:

beneficiari ai Centrului - persoane virstnicd, persoane cu dizabilitdfi Ei persoane
adulte aflate in situafie de dificultate, domiciliali in raionul Basarabeasca, cetdleni
aiRepublicii Moldova qi strdinii specificali la art. 2 aIin. (l) din Legea rc. 274 din 27
decembrie 2011 privind integrarea strdinilor in Republica Moldova, care au atins
virsta standard de pensionare ori anumite dizabilitl4i gi care, din eavza unor
circumstanle de naturd, fizicd sau social6, au o capacitate scdzuta de autodeservire,
necesitd supraveghere, asistare qi ingrijire specializatd, conform rezultatelor evaludrii
necesitSfilor. Beneficiari de servicii sociale contra platd ai Centrului pot fi gi persoane
din alte raioane ale Republicii Moldova in limita locurilor disponibile.

persoane vdrstnice - persoane care au atins virsta standard de pensionare
conform prevederlor legislaliei;



persoand cu dizabilitdtri - persoand cu deficienJe frzice, mintale, intelectuale sau
senzoriale, deficienle care, in interac{iune cu diverse bariere/obstacole, pot ingradi
participarea ei deplind qi eficientd Ia viala societS{ii in condilii de egalitate cu
celelalte persoane;
persoane adulte aflate tn situalie de dificultate- persoane cu domiciliu pe teritoriul
raionului Basarabeasca aflate in situalie de crizd", care condilion eazd, intervenlie
imediatd gi impune aplicarea unui Eir de acfiuni specializate in scopul asigurdrii
securitdlii persoanei Ei depiqirii situafiei de dificultate acesteia;

plasament temporar- perioadd de plasament al persoanei virstnice, persoanei cu
dezabilitilfi, sau persoanei aflate in situafie de dificultatein cadrul Centrului, eu o
duratd de pdnd la qase luni de zile,in scopul depbgirii situa{iei de dificultate in care se
afld. Plasamentul se realizeazd in baza evaludrii necesitililor, obiectivelor planului
individualizat de asistenJd qi cererii personale;

plasament de lungd duratd - perioadd de plasament al persoanei virstnice,
persoanei cu dizabilitdli, sau persoanei aflate in situalie de dificultate in cadrul
Centrului, cu o duratd nedeterminatd, cu prestarea spectrului de servicii in
corespundere cu necesitdlile stabilite in planul individualizat de asisten{d Ei cererea
persoanei.

10. Tipurile de servicii prestate in cadrul Centrului:
a) plasament;
b) alimentalie;
c) asistenJd medicald;
d) asistenldigienico-sanitard;
e) consilierepsihologicd;
0 agrement;
g) reabilitare;
h) organizarea qi asigurarea inmormdnt6rii beneficiarilor conform prevederilor

contractuale.

II. Principiile de organizare, scopul qi obiectivele
1 1. Centrul igi desfbqoard activitatea inbaza urmdtoarelor principii:
a) respectarea drepturilor qi a demnitdlii umane;
b) centrarea pe beneficiar;
c) asigurareaoportunitdliloregale;
d) confidenlialitate;
e) accesibilitate;

0 asigurarea dreptului la informare;
g) respectarea opiniei beneficiarilor qi participativitatea;
h) respectareaeticiiprofesionale;
i) colaborare qi parteneriat;
j) solidaritatesociald;
k) celeritate.
12. Scopul Centrului este asigurarea protecliei sociale a beneficiarilor pentru

depdqirea situaliei de dificultate qi imbundtSlirea calitdlii vielii acestora, in baza
evaludrii necesit6lilor.

13. Obiectivele Centrului sunt:



a) asigurarea prestdrii serviciilor calitative de ingrijire, reabilitare, menlinerea
capacitdlilor functionale pentru facilitarea integrdrii sociale a beneficiarilor;

b) acordarea asistenlei sociomedicale in conformitate cu necesitd{ile speciale qi

particularitdlile individuale ;

c) organizarea gospodSriei auxiliare, in mdsura posibilitdlilor, in vederea
imbundtSlirii cahtafi deservirii beneficiarilor 9i desfr;urdrii activitSlilor de

ergoterapie;
d) promovarea conceptului privind solidaritatea dintre generalii.

III. Obligafiile qi drepturile Centrului

14. Centrul are urmdtoarele obligalii:
a) sd presteze servicii in conformitate cu Standardele, minime de calitate, potrivit

prevederilor legislaliei ;

b) sd asigure asisten{a, suportul, integrarea qi reabilitarea psihosociald a

beneficiarului de servicii;
c) sd aplice politica qi procedurile existente de respectare a confidenlialitdtii;
d) sd asigure beneficiarilor gi persoanelor implicate in ingrijirea gi integrarea

socialS a acestora asistenJd in cunoagterea qi exercitarea drepturilor qi obligaliilor lor;
e) sd asigure un sistem de primire, inregistrare qi solulionare a plingerilor cu

privire la serviciile oferite in cadrul Centrului, in conformitate cu legislalia;

D sd colaboreze permanent cu organizaliile neguvernamentale, autoritdlilc
administraliei publice locale qi alli prestatori de servicii pentru integrarea sociald a

beneficiarilor qi accesul lor la alte servicii din afara institu{iei;
g) sd asigure informarea societdlii cu privire la activitatea Centrului;
h) sd organizeze campanii in vederea consoliddrii comunicdrii dintre generalii,

respectdrii solidaritdlii qi echitalii sociale.
15. Centrul are dreptul:
a) sd colaboreze cu profesioniqti qi sd stabileasci parteneriate cu autoritdlile

administraliei publice locale, asocialii obqteqti, institulii, organiza\it qi agen{i
economici, in scopul realizdrii competenlelor sale, in conformitate cu legisla{ia;

b) sd solicite qi sd primeascS, in condiliile legii, de la autoritdille administraliei
publice centrale qi locale, institulii qi organiza\ii documentele, materialele gi

informaliile necesare pentru exercitarea atribulii I or sal e ;

c) sd acceseze mijloace financiare de la organiza\ii donatoare qi s[ le foloseascd
in scopul rcalizdrii competenlelor sale, in conformitate cu legislalia in vigoare;

d) sd elaboreze programe instructive, sd selecteze qi sd instruiascd voluntari;
e) sd participe la instruirea continud a sp6cialiqtilor gi voluntarilor in domeniile

prioritare de activitate;
f) si elaboreze qi sd distribuie materiale informalionale Ei promolionale privind

serviciile prestate;
g) sd presteze servicii contra platd.

IV. Organizarea gi funcfionarea Centrului
Secfiunea 1.

Admiterea beneficiarului in Centru
16. Identificarea beneficiarului se realizeaz\, de cdtre asistentul sooial

comunitar, in cooperare cu administralia publicd local6, specialiqti din dorneniul



medicinei, lucrdtori de polifie, rude qi vecinii, precum Ei la solicitarea directd a
beneficiarului, dupd care asistentul social comunitar perfecteazd dosarul gi il
transmite Direcliei asistenla sociald gi proteciie a familiei.

17. Referirea cantlui cdtre Centru se efectueazd de cdlre Directia asistenla

sociald qi protecfie a familiei.
18. Plasarea beneficiarului in Centru se efectueaz6,inbaza deciziei eliberate de

cdtre Direc{ia asistenla sociald qi protecfie a familiei.
19. Nu se admite cazareain Centru a persoanelor cu boli psihice, a bolnavilor de

alcoolism, narcomanie, toxicomanie, tuberculozd, cu alte maladii care necesitb

tratament in institulii specializate.
20. La admitere in Centru, beneficiarul prezintd dosarul personal, conform

anexei nr.1 la prezentul Regulament.
2I. Beneficiarii Centrului semneazd un contract'de prestdri servicii (in

continuare - Contract) privind volumul serviciilor acordate, conform anexei nr. 2 Ei 3

la prezentul Regulament.

Secfiunea a 2-a.
Revizuirea pla nului individ ualizat d e asiste n f i

al beneficiarului
22. Dupd admiterea beneficiarului in Centru, manageml de caz elaboreazd, in

comun cu beneficiarul, un nou plan de asistenfd, inbaza dosarului receplionat.

23. Managerul de caz revizuieqte planul individualizat de asistenld al

beneficiarului, aplicdnd instrumentele de lucru generale din domeniul asistenlei
sociale.

24.in procesul de revizuire a planului indiv\dualizat de asisten!6, precum qi la
qedinlele de revizuire, managerul de caz implicd echipa multidisciplinard a Centrului
qi beneficiarul.

25. Planul individualizat de asisten![ revizuit al beneficiarului include concluzii
gi recomanddri, care, intr-o formd accesibilS, se aduc la cunoqtinla beneficiarului,
precum qi^a persoanelor implicate in procesul de integrare a acestuia, dupd caz.

26. ln procesul de prestare a serviciilor personalul Centrului se conduce de

planul individual de asistenld.
Secfiunea a 3-a.

Monitorizarea qi evaluarea serviciilor prestate
in cadrul Centrului

27.Managerul Centrului monitorizeazdprestarea serviciilor cdtre beneficiar gi

implementarea planurilor individualizate de asistenld prin organizarea Eedin{elor dc

lucru cu personalul Centrului.
28. Managerul intreprinde acliuni suplimentare de monitorizare, inclusiv in

cazuri de abatere, urgenld sau suspiciuni de abuz fald de beneficiar.
29.Managerul Centrului prezintd Consiliului raional Basarabeasca qi Direcfiei

asistenld sociali gi proteclie a familiei raportul anual de activitate al Centrului.
30. Calitatea serviciilor prestate se evalueazd periodic qi la necesitate de cStre

Direclia asistenld social6 gi proteclie a familiei qi Inspeclia social[.

Sec(iunea a 4-a.



Suspendarea sau sistarea prestirii de servicii citre
beneficiar

31. Suspendarea sau sistarea prestdrii serviciilor in cadrul Centrului poate fi
efectuatd in urmitoarele situalii :

a) la realizarea obiectivelor stipulate in planul individualizat de asistenla;

b) daci beneficiarul nu mai intrunegte criteriile de eligibilitate in baza cdrora a

fost admis in Centru;
c) la solicitarea beneficiarului sau a reprezentantului sdu legal;

d) la incdlcarea in mod repetat a regulamentului de ordine interioard

(nerespectarearegimului sanitar qi de disciplind, pdrdsirea teritoriului Centrului frrd o
coordonare prealabild cu administra\ia, abuzul de alcool, consumul de droguri etc.);

e) aducerea de prejudicii integritdlii fizice a altor beneficiari sau personalului

Centrului;
f) in cazul in care, pe parcursul aflirii in Centru, beneficiarul se imbolndveqte de

o maladie psihoneurologicd;
g) la expirareatermenului contractual;
h) in alte situalii prevdzute de legislalie.
32. Suspendarea sau sistarea prestdrii de servicii in cadrul Centrului se

efectueazd de cdtre administra{ia Centrului in coordonare cu Direclia asisten![

socialS qi proteclie a familiei.
Secfiunea a 5-a.

Drepturile qi obligafiile beneficiarului admis in Centru
33. Beneficiarii Centrului se bucurd de toate drepturile gi libertdlile

fundamentale ale omului, sunt tratali cu demnitate qi respect, conform legislaliei in
vigoare.

34. Beneficiarul Centrului are urmdtoarele drepturi:
a) sd fie informat qi si igi dea acordul privind serviciile asigurate de cdtre

prestator;
b) sd depund plingeri, in condiliile legislafiei, referitor la calitatea serviciilor

prestate, atitudinea gi tratamentul aplicat de personalul Centrului etc.;

c) s5 fie asistat qi sprijinit de c6tre personalul Centrului in realizarea obiectivelor
planului individualizat de asi sten!6;

d) sd i se pdstreze qi utilizeze datele cu caracter personal in siguran{d gi

confidenlialitate;
e) sd ceard, suspendarea sau incetarea prestdrii serviciilor;
f) s5 fie informat despre drepturile qi obligaJiile sale in calitate de beneficiar al

Centrului. n

35. Beneficiarul Centrului are urmdtoarele obliga{ii:
a) sd fumlzeze informalii corecte qi relevante cu privire la identitatea, situalia

familiali, social6, economicd qi Ia starea sAnAtdlii, fiind responsabil pentru

veridicitatea acestor informalii ;

b) sd participe la procesul de luare a deciziilor referitoare la acordarea

serviciilor sociale;
c) sd respecte regulamentul de ordine interioard al Centrului;
d) sd respecte drepturile celor din jur gi sa se conformeze regulilor interne

stabilite in cadrul Centrului;
e) sd manifeste o atitudine responsabild fa16 de bunurile Centrului;



f) sb participe, conform posibilitSlilor, la desfrgurarea activitalilor culturale,
educationale qi de ergoterapie din cadrul Centrului;

g) sd aib6 un comportament civilizat gi o linutd vestimentard decent6.

Sec{iunea a 6-a.
Managementul qi personalul Centrului

36. Centrul este condus de un manager, numit in gi eliberat din funclie prin
ordinul qefului Direcfiei asistenld sociald qi protecfie a familiei, conform legisialiei in
vigoare.

37 . Managerul Centrului organizeazd activitatea personalului, poartd raspundere
deplind pentru calitatea intrelinerii beneficiarilor, administreazd toate bunurile
materiale qi mijloacele bdneqti transmise in folosin!6, incheie contracte, eybereaza
procuri in conformitate cu legislalia in vigoare.

38. in limitele imputernicirilor sale qi potrivit legislaliei in vigoare, managerul
emite ordine 9i dispozilii referitoarc Ia activitarca Centrului, efectueazli controlu,
asupra executdrii lor, aplicd, stimuldri qi sancliuni disciplinare.

39. Managerul Centrului are dreptul sE prirneascd bunuri materiale conform
legislafiei, Sd stabileascd parteneriate de colaborare cu organiza{iile
neguvernamentale nafionale/internalionale, agen{i economici etc", sd colaboreze cu
alte institulii de profil in scopul schimbului de experienla gi dezvoltdrii capacit6lilor
profesionale.

40. Personalul este format din specialiqti in diferite domenii, oare corespund
scopului Centrului.

41. Figele de post ale personalului sunt
aprobate de geful Direcfiei asistenla sociald qi
conformitate cu scopul, obiectivele Centrului
precum gi cu prevederile legislaliei.

42. Angajarea personalului se efectueazd prin incheierea unui contract
individual de muncd in formS scrisd qi se legalizeailt prin orclinul qefului Direcliei
asistenla sociald ;i proteclie a familiei Basarabeasca.

43. La momentul angajdrii, iar ulterior conform Standardelor Ministerului
Sdndtefli, personalul Centrului este obligat sd efectue ze un examen medical.

44. Angajalii Centrului sunt obligali sd pSstreze confidenlialitatea informaliilor
despre via\a beneficiarilor qi familiilor lor, pe care le oblin in timpul exercit6rii
atribuliilor de serviciu, sd nu pretindd qi s5 nu primeascd foloase necuvenite pentru
munca prestatd.

45. Salarizarea personalului se efectueazi'in conformitate au
vigoare.

V. Finan[area qi patrimoniul Centrului
Sec{iunea 1.

Finanfarea Centrului
46. Centrul igi desfbqoard activitatea in conformitate cu devizul

legislalia in

aprobat de Consiliul raional in calitate de fondator.
47. Finan{area centrului se efectueaz| din contul

aprobate in bugetul raional, contribuliei persoanelor cazate
fondurilor oferite de sponsori, organiza\ii firantropice etc.

elaborate de managerul Centrului Ei
protecfie a familiei Basarabeasca.in
gi Standardele minime de calitate,

de cheltuieli,

mijloacelor financiare
in Centru precurn gi al



48. Centrul presteazd servicii sociale contra platd pentru persoanele virstnioe qi

persoane cu dezabilitdli , cetdleni ai Republicii Moldova gi strdini specifica{i la art.2
alin. (1) din Legea ff. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea str6inilor in
Republica Moldova, ai cdror copii, conform legislaliei, sunt obligali sa-i intrelind, dar

din motive intemeiate nu-;i pot realiza obligaliile,in baza unui contract notarial
incheiat cu qeful Direcfiei asistenla socialS gi proteclie a familiei Basarabeasca, prin
care iqi asumd responsabilitatea de a achita lunar intrelinerea persoaner cazate.

49. PIata pentru serviciile sociale acordate contra platd se calculeazd oonform
Metodologiei de calcul a costului pentru serviciile de plasament in cadrul instituliilor
sociale abrobatd prin HG nr.870 din 08.10.2014, pentru beneficiarii prevSzufi in
punctul 48) al pezentului Regulament. La momentul plasdrii beneficiarului in Centru,
contractantul se obligd sd achite plata serviciilor pentru prima gi ultima lund, conform
contractului incheiat. Costul serviciilor poate fi recalculat'in cazul modificdrilor pe

parcursul anului a cheltuielilor de deviz a instituliei.
50. Beneficiarilor care au fost admiqi la intrelinere de stat (cu excep{ia celor

prevdn\i in pct. 48) li se reline lunar 75o/o din mdrimea pensiei.
Sec{iunea a 2-a,

Patrimoniul Centrului
51. Capitalul statutar al Centrului este format din:
a) patrimoniul gi bunurile transmise de cdtre fondator la crearea Centrului;
b) patrimoniul transmis in perioada activitelii Centrului de cdtre autoritdlile

publice, alte persoane juridice sau fizice in folosin{d temporard;
c) donalii (granturi), alte contribulii benevole ale persoanelor fizice qi juridice;
d) patrimoniul achizilionat de Centru din contul mijloacelor proprii in perioada

activitdlii sale, care ii aparfine cu drept de proprietate, precum qi din veniturile
oblinute in urma utilizdrii sau instrdindrii patrimoniului dat;

e) alte valori neinterzise de legislafie.
52. Patrimoniul Centrului se foloseqte exclusiv pentru realizarea scopurilor sale

statutare.
53. Gestionarea patrimoniului se rcalizeazd in modul stabilit de documentele de

constituire a Centrului.
VI. Dispozifii speciale

54. Activitatea Centrului inceteazd conform legislaliei in vigoare.
55. Litigiile apdrute in domeniul prestdrii serviciilor de cdtre Centru, care nu pot

fi solulionate prin inlelegere amiabilS intre pdr{i, sunt transmise spre solutionare
instanlelor de judecat6, in condiliile legii.

56. Pentru nerespectarea prevederilor actelor legislative, normative qi ale
prezentului Regulament, personalul Centrului poartd rdspundere conform legislaliei
in vigoare.

57. Controlul qi evalu economlc()-Il iare a Centrului se

efectueazd de cdtre organel

Secretarul Consiliului rai

Contraseneazd:

Gheorghe Livilchi

$eful interimar al Direcliei
sociald qi proteclie a familiei Mihail Martinov



Anexa nr. I
la Re gul am entulpriv in d or ganizarea g i func{i o narea

Centrului de plasament pentru persoane vdrstnice
qi cu dizabilitAti din satul Sadaclia

Dosarul personal al beneficiarului
Dosarul personal al beneficiarului include, dupd caz, urmdtoarele acte:

a) cererea personald sau a reprezentantului legal;
b) ancheta sociald care confirmd statutul social qi necesitatea plasdrii in Centru;
c) evaluarea complexd a persoanei;
d) planul individualizat de asisten!6;
e) acordul de colaborare (conform procedurii managementului de caz);
f) avinil comisiei medicale consultative, cu participarea medicului psihiatru,

privind diagnosticul qi prezen\a indicaliilor terapeutice privind necesitatea admiterii
persoanei intr-o institulie sociald specializatd cu profil somatic;

g) fiqele medicale, care vor con{ine rezultatele investigaliilor medicale:
radiograma qi descrierea ei; rezultatele examenelor de laborator MRS qi grupa
intestinalS;

h) trimiterea-extras din figa medicald a bolnavului de ambulator, de sta{ionar
(F027e);

i) rezultatul negativ al testului COVID-l9;
j) copia actului de identitate;
k) copia legitimaliei de pensionar;
l) copia polilei de asigurare obligatorie de asistenld medicald;
m) demersul autoritdlii administraliei publice locale de nivelul intii, cu

argumentarea necesitdlii plasamentului;
n) demersul Direcliei asistenld sociald gi proteclie a familiei.



la Regulamentulprivind or ganizar eas i functio nari T#tffi ;
de plasament pentru persoane v$rstnice qi cu dizabilitdli din satul Sadaclia

Contract de prestiri servicii nr.-
Centrul de plasament pentru persoane virstnice Ei persoane cu dizabilitdli din s.

Sadaclia care activeazd conform Regulamentului aprobat prin decizia Consiliului
raional Basarabeasca nr.01 104 din 4 martie 2022numit in continuare Centru de

plasament, pe de o parte, qi pe de altd

parte, numit in continuare beneficiar, domiciliat
tel. , titular al

nr. eliberat de of. la data

, au incheiatprezentul Contract:

I. Obiectivele:

1. Asigurarea prestdrii serviciilor calitative de ingrijire,menfinerea capacitdlii
funclionale pentru facilitatea integrdrii sociale a beneficiarilor.
2. Acordarea asistentei socio-medicale in conformitate cu necesitdfile speciale qi

particularitdlile individuale.
3. Promovarea conceptului privind solidaritatea dintre generalii.

II. Drepturile gi responsabilitifile pirfilor:

Responsabitit[{ile Centrului:
1. Sd presteze servicii in conformitate cu Standardele minime de calitate, potrivit
prevederilor legislaliei.
2. Sd asigure asistenld, suportul, integrarea qi reabilitarea psihosociald a

beneficiarului de servicii.
3. Sd aplice politica qi procedurile existente de respectare a confidenlialitSlii.
4. Sd asigure beneficiarilor qi persoanelor implicate in ingrijirea Ei integrarea sociald

a acestora asistenld in cunoaqterea qi exercitarea drepturilor gi obliga{iilor lor.
5. Sd asigure un sistem de primire, inregistrare qi solulionare a plAngerilor cu privire
la serviciile in cadrul Centrului,in conformitate cu legislalia.
6. Sd colaboreze permanent cu organizalirle neguvernamentale, APL qi alli prestatori

de servicii pentru integrarea socialS a beneficiarilor qi accesul lor la alte servicii din
afaru instituliei.
7. Sd asigure informarea societdlii cu privire la dctivitatea Centrului.
8. Sd organizeze campanii in vederea consoliddrii comunicdrii dintre generafii,

respectdrii solidaritdlii qi echit[1ii sociale.

Drepturile Centrului:
1. S[ colaboreze cv profesioniqtii Ei sd stabileascd parteneriate cu autoritdlile APL
asocialii obqteqti,institulii, organtzalii qi agenli economici in scopul real\zdrrt
competenlelor sale, in conformitate cu legislafia.
2. sd solicite qi sd primeascd, in condiliile legii, de la autoritdlile administrafiei
publice centrale Ei locale, institulii qi organizalii documentele, materialele qi

informatiile necesare pentru exercitarea atribuf i i I or sale.



3. sd solicite qi sd primeasci, in condiliile legii, de la autoritilile administraliei
publice centrale qi locale, institulii qi organizfiii documentele, materialele Ei
informaliile necesare pentru exercitarea atribuliilor sale.
4. sd elaboreze programe instructive, sd selecteze Ei sd instruiascd voluntari.
5. sd participe la instruirea continud a specialiqtilor qi voluntarilor in domeniile
prioritare de activitate.
6. sd elaboreze qi s5 distribuie materiale informationale qi promofionale privind
serviciile prestate.
7. s6 presteze servicii contra platd.

Obliga{iile benefi ciarului :

1. sd furnizeze informalii corecte gi relevante cu privire la identitatea, situalia
familiald, sociald,economicd qi Ia starea sdndtalii,' fiind responsabil pentru
veridicitatea acestor informalii.

2. sd participe la procesul de luare a deciziilor referitoare la acordarea serviciilor
sociale.

3. sd respecte regulamentul de ordine interioard al Centrului.
4. sd respecte drepturile celor din jur qi sd se conformeze regulilor inteme stabilite in

cadrul Centrului.
5. si manifeste o atitudine responsabild fald de bunurile Centrului.
6. sd participe, conform posibilitdfilor,la desfrgurarea activitdlilor culturale,

educalionale.
7. sd aibi un comportament civilizat qi o linuti vestimentard decent6.

Drepturile benefi ciarului :

1. sd fie informat gi sd iEi dea acordul privind serviciile asigurate de cdtre prestator.
2. sd depund pldngeri, in condiliile legislafiei, referitor la calitatea serviciilor

prestate, atitudinea qi tratamentul aplicat de personalul Centrului.
3. sd fie asistat qi sprijinit de cbtre personalul Centrului in realizarea obiectivelor

planului individualizat de asistenld.
4. si i se pdstreze qi utilizeze datele cu caracter personal in siguranld qi

confidenlialitate.
5. sd ceard suspendarea sau incetarea prestdrii serviciilor.
6. sd fie informat despre drepturile qi obligaliile sale in calitate de beneficiar al

Centrului.
III. Serviciile prestate:

Plasament;
Alimentalie;
Asistenfi medicald de prima necesitate;
Asi sten!6 i gi enico- s anitard;
Consiliere psihologicd;
Agrement;
Organizarea qi asigurarea inmormdntdrii beneficiarilor conform prevederilor
contractuale.

IV. Costul serviciilor prestate (pe luni):

1.. Costul serviciilor prestate (pe lund) sunt achitate conform legislaliei in vigoare
(75%) din pensia pentru limita de virstd,pensia de invaliditate, aloca{ie sociald.



. V. Durata Contractului:
Preaviz -30 zile.
Contractul se prelungeqte pe termen nedeterminat/ determinat pe o perioadd de

VI. Subsemnatul (a),
am luat cunoqtinli de faptul ci acest Contract se incheie pe o perioadd nedeterminatd/
determinatd gi cd nerespectarea obligaliilor asumate determinb incetarea asistenlei din
partea Centrului

Organizarea Ei asigurarea inmormdntdrii beneficiarului

VII. Data intocmirii Contractului:
Semndturile pdrfilor:

Managerul Centrului
B ene fi ci arul/membri i fami I i ei/reprezentantul I egal



Anexa nr. 3

la Regulamentul
privind organizarea gi funclionarea Centrului de plasament

pentru persoane vdrstnice gi cu dizabilitdti din satul Sadaclia

CONTRACT
de prestlri servicii contra platl nr. din

I. Plrtile contractului

Prezentul contract este incheiat intre subsemnalii:
Centrul de plasament pentru persoane virstnice qi persoane cu dizabilitSli din
s.Sadaclia, din cadrul Direcliei asistenld socialS qi protecli6 a familiei Basarabeasca
reprezentat de cdtre qeful Direcliei
,rPrestator" pe de o parte, qi cet.

eliberat la data

numlt ln contlnuare

,rBeneticiur",
nr.

reprezentat de catre cet.
eliberat la data

titular al nr.
oficiul_, IDNP
domiciliat in

numit in continuare
titular al

telefon
de cdtre

,

de cdtre oficiul , IDNP
, numit in continuare ,rContractant", pe de altd parte, au

incheiat prezentul Contract :

II. Obiectul Contractului
2.I. Obiectul contractului il constituie efectuarea de cdtre Prestator in favoarea
Beneficiarului a urmitoarelor servicii contra platd:

j) plasament;
k) alimentalie;
l) asistenld medicalS;
m) asistenld igienico-s anitar6;
n) consilierepsihologicS;
o) agrement;
p) reabilitare;
q) organizarea qi asigurarea inmormdntdrii beneficiarilor conform prevederilor

contractuale.
1) alte servicii (conform inlelegerii dintre pirfi)

III. Drepturile qi obligafiile pir{ilor
Prestatorul qre dreptul:

a) s5 colaboreze cu profesioniqti qi sd stabileascb parteneriate cu autoritdlile
administra{iei publice locale, asocialii obqteqti, institulii, organiza\ii qi agenli
economici, in scopul realizdrii competenlelor sale, in conformitate cu legislafia;

b) sd solicite qi sd primeascd, in condijiile legii, de la autoritAtile administrafiei
publice centrale gi locale, institulii gi organiza\ii documentele, materialele qi

informaliile necesare p entru exercitarea atribuli il or sal e ;



c) sd acceseze mijloace financiare de la organiza\ii donatoare qi sd le foloseascd
in scopul realizdrii competentelor sale, in conformitate cu legisla{ia in vigoare;

d) sd elaboreze programe instructive, sd selecteze gi sd instruiascd voluntari;
e) sd participe la instruirea continui a specialiqtilor qi voluntarilor in domeniile

prioritare de activitate;
f) sd elaboreze qi sd distribuie materiale informalionale gi promolionale privind

serviciile prestate;

B eneficiarul are dreptul
a) sa beneftcieze de prestarea serviciilor socio-medicale:
b) sd i se pdstreze qi utilizeze datele cu caracter

confidenlialitate;
c) sd primeascd informa{ii despre starea sdndtdlii sale;
d) sd solicite sistarea prestdrii serviciilor in cadrul instituliei conform prevederilor

contractuale.

Prestatorul se obligd:
a) sd asigure beneficiarului condi{ii optime de aflare in centru;
b) sd respecte principiul confidenlialitdlii Beneficiarului;
c) si asigure prestarea serviciilor, linAnd cont de necesitilile individuale ale

beneficiarului;
d) sd implice beneficiarul la luare a deciziilor privind fiecare etap6 individual6 a

procesului de prestare a serviciilor;
e) sd informeze beneficiarul si Contractantul despre cheltuielile de intrelinere in

Centru;

Toate serviciile medicale se presteazd, numai cu acordul Beneficiarului. in cazul
cdnd Beneficiarul este fbrd conqtiinla sau via{a acestuia este in pericol, serviciile
medicale se presteazd cu acordul persoanei responsabile specificate in Contract si
anume a Contractantului.

Beneficiarul se obligd:
a) sd respecte prevederile prezentului Contract;
b) sd fumizeze informalii corecte gi relevante' cu privire la identitatea, situalia

familialS, sociald, economicd qi la starea sdndtdlii, fiind responsabil pentru
veridicitatea acestor informati i :

c) sd respecte prevederile Regulamentului de ordine interioard,
regimului sanitar qi de disciplind;

d) sd manifeste o atitudine responsabild fald de bunurile centrului;

personal in siguranfd qi

cu respectarea

e) sd participe, conform posibilitdlilor, la desf6qurarea activitdlilor culturale,
educalionale din cadrul Centrului:

0 sd aibd un comportament civilizat gi o linutd vestimentard decent6;



g) sd nu pdrdseascd teritoriul Centrului fbrd informarea prealabild a administra{iei
instituliei,in caz contrar cheltuielile de drum le suportd Contractantul;

h) sd nu consume alcool gi droguri;

Contractantul se obligd :

a) sd fuir;rizeze informalii corecte qi relevante cu privire la identitatea, fiind
responsabil pentru veridi citatea acestor informali i ;

b) sd achite regulat costul serviciilor prestate, conform prevederilor contractuale,
lunar pdnd la data de 10 (zece) a lunii urmdtoare;

c) la momentul plasdrii beneficiarului in Centru sd achite plata serviciilor pentru
prima qi ultima lund la contul trezorerial indicat de Prestator;

d) in canil decesului Beneficiarului, de a prelua corpul neinsuflefit din incinta
Centrului in termen de 12 ore din momentul constatdrii decesului. fiind informat
imediat de cdtre administralia institufiei;

e) in cazul in care Contractantul este imposibil de a fi contactat sau ignord aclresdrile
administraliei centrului, administralia iEi rezervd dreptul de a organiza qi asigura
serviciile funerare beneficiarului. Costurile suplimentare suportate de Centru
pentru serviciile funerare vor fi incluse in notd de platd qi achitate de cdtre
Contractant;

0 in cazul rezilierii contractului de cdtre Contractant sau Beneficiar, acesta este

obligat sd restituie toate cheltuielile suportate de cdtre Prestator, pentru
intrelinere, in perioada lunii curente.

IV. Pre{ul qi costul total al Contractului
4.1. Preful contractului constituie pe an, suma care se plate;te in
fiecare lund pind la dat de 10 a lunii urmdtoare.
4.2. Costul serviciilor prestate este de pe luna , calculat conform
Metodologiei de calcul a costului pentru serviciile de plasament in cadrul instituliilor
sociale abrobatd prin HG nr.870 din 08.10.2014.
4.3. Suma va fi achitatd la contul trezorerial al Centrului, conform notei de platd
semnatd qi eliberatd de cdtre Prestator.

4.3. Costul serviciilor prestate poate fi recalculat in cazul modificdrilor pe parcursul
anului a cheltuielilor de deviz al Centrului.

V. Rispunderea pir{ilor
5.1. Nerespectarea obligaliunilor asumate in prezentul Contract atrage rdspunderea
pdrlii in culpd in afara cazurilor neprevdzute de lege;

5.2. Litigiile apdrute in derularea prezentului Contract se solulioneazd pe cale
amiabild, in caz contrar, in instanlele de judecatd.

VI. Termenul qi perioada contractului



6.1. Prezenfril Contract se incheie pe o duratd determinatd l(un) an incepdnd cu data

de

6.2.Termenul de acliune a Contractului poate fi modificat cu acordul scris al arnbelor

pd4| print-un acord adilional, incheiat cu cel pufin l0 zile inainte de data expirdrii
prezenfiilui Contract

VII. Rezilierea Contractului
7.1. Rezilierea Contractului se poate face cu acordul ambelor pdrli sau in mod

unilateral,in caz de :

a) refuz al Prestatorului de a presta serviciile prevdzute in prezentul contract;

b) nerespectarea de cdtre Contractant a termenelor de platd a serviciilor prestate,

conform prevederilor contractuale mai mult de o luna consecutiv;
c) din iniliativa, temeinic motivatd, a unei Pe(i cu un preaviz de 14 zile;
$)ir.u>St>B:>)>)b>s\1rr\$rsbn<a\>\q
e)in caz de deces al Beneficiarului.

V[I. Dispozi{ii finale
8.1. Orice modificdri qi completdri la prezentul Contract sunt valabile numai in cazul
in care au fost fbcute in scris gi au fost semnate de reprezentanlii imputernici{i ai
ambelor pe{i.
8.2.Prezentul Contract este intocmit in trei exemplare originale, in limba de stat, cdte
unul pentru fiecare parte la contract.

8.3. Prezentul contract poate fi completat cu anexe si acorduri suplimentare, clupl
necesitate ) care vor deveni parte integrald a acestuia, precum qi cu acorduri adilionale
privind plata 1unar6.

8.4. Contractul a fost semnat de pdrli la data de

IX. Semniturile I'}ir{ilor:

Prestator

Direclia asistenld sociala gi

proteclie a familiei

$efulDASPF M.Martinov

Contractant

Beneficiar


