
 

NOTA  INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei  „ Cu privire la  aprobarea  Regulamentului 

de  organizare şi funcţionare al  Centrului de plasament pentru                  .                                            

persoane vîrstnice şi adulte și a statelor de personal” 

 

      I. Condiţiile ce au impus  elaborarea proiectului: 

      Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a  Centrului de plasament pentru persoane vîrstnice şi adulte și a 

statelor de personal”  a fost elaborat de Direcţia asistenţă socială şi protecţie a 

familiei în scopul asigurării concordanţei acesteia cu prevederile  Hotărîrii 

Guvernului nr. 323 din 30.05.2013   “ Cu privire la aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului de plasament pentru persoane 

vîrstnice şi a Standardelor minime de calitate” şi sporirii eficienţei activităţii 

Centrului. 

       Prin urmare, în vederea asigurării eficienţei managementului organizaţional al 

Centrului, stabilirii atribuţiilor de serviciu pentru angajaţi, se propune aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament pentru 

persoane vîrstnice şi adulte și a statelor de personal. 

       II. Scopul şi obiectivele proiectului:  

     Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a  Centrului de plasament pentru persoane vîrstnice şi adulte și a 

statelor de personal”  are drept scop asigurarea protecţiei sociale a persoanelor 

vîrstnice şi adulte pentru depăşirea situaţiei de dificultate, îmbunătăţirea calităţii 

vieţii acestora, prin prestarea serviciilor calitative de îngrijire şi reabilitare. 

      III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi:  

        Proiectul  deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a  Centrului de plasament pentru persoane vîrstnice şi adulte și a 

ststelor de personal” conține  în anexă  Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Centrului de plasament pentru persoane vîrstnice şi adulte, care 

reglementează detaliat modul de organizare a activității, misiunea, funcțiile de 

bază, atribuțiile principale și drepturile acestuia.  

       In Regulamentul propus, de serviciile Centrului vor beneficia atît persoane 

vîrstnice (cum a fost prevăzut în Regulamentul anterior aprobat prin decizia 

Consiliului raional nr.18/16 din 15 03.2015) cît și persoane adulte cu dizabilităţi 

fizice. 

      Totodată se modifică statul de personal, conform anexei nr.2: 

- Directorul Centrului - 1 

- Contabil - 1 



- Casier - 0,5 

- Intendent -  1 

- Medic  - 0,5 

- Asistent medical – 1 

- Asistent social – 1 

- Bucătar – 2 

- Infirmieră - 3 

- Spălătoreasă – 1 

- Lucrător auxiliar – 1 

- Fochist – 1,5 

      IV. Fundamentarea economico-financiară  

      Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

Cheltuielile vor fi efectuate în limita mijloacelor planificate pentru anul 2017 în 

bugetul Direcţiei. 

      V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în 

vigoare şi actelor administrative a autorităţii 

       Urmare a adoptării prezentului proiect va fi necesară  abrogarea Deciziei 

Consiliului raional Străşeni nr.18/16 din 15 martie 2005 cu privire la Regulamentul 

de funcţionare a Centrului de reabilitare şi plasament şi a p.3 al deciziei Consiliului 

raional nr.10/7 din 14 mai 2004 “Cu privire la instituirea Centrului de reabilitare şi 

plasament în s. Micleuşeni”. 

         VI. Consultarea publică a proiectului 

      În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a 

consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul Transparența decizională, 

secțiunea Consultări publice ale proiectelor. 

   

      Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare și se propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

 

 Şef al Direcţiei asistenţă socială  

şi protecţie a familiei                                                         Natalia Olevschi 
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