
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 
            

 
  

DECIZIE nr 3/ 
din 25 august 2017 

                                                                                                   PROIECT 
Cu privire la aprobarea Regulamentului 
de  organizare şi funcţionare a Centrului 
de plasament  pentru persoane vîrstnice  
şi adulte şi a statelor de personal                                                                                                                        
        
       În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr.123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale, Legii nr. 156 din 
14 octombrie  1998 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările 
ulterioare, 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”,  Deciziei nr. 10/7 din 14 mai 
2004 cu privire la instituirea Centrului de reabilitare şi plasament în s. Micleuşeni, 
examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE: 
 
            1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament 
pentru persoane vîrstnice şi adulte, conform anexei nr. 1. 
             2. Se aprobă statele de personal a Centrului de plasament pentru persoane 
vîrstnice şi adulte, conform anexei nr. 2. 
            3. Se abrogă: 
- Decizia Consiliului raional Străşeni  nr. 18/16 din 15 martie 2005 cu privire la 
Regulamentul de funcţionare a Centrului de reabilitare şi plasament  din com. 
Micleuşeni; 
-  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”. 
             4. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful 
Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei (N. Olevschi). 
             5. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei 
decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco). 
 
Preşedinte al şedinţei                                                                              
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional                                                                  Nina RUSU 
 
VIZAT: 
Vicepreşedinte al raionului                                  Elena Harcenco 
Şef Direcţia asistenţă socială                               Natalia Olevschi 
şi protecţie a familiei                                                                                   
Serviciul juridic                                                    Ion Malic 



                                                                                            Anexa nr.1  
la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                                       nr. 3/           din  25 august 2017 
                                                                                                                             

                                                 

    
REGULAMENTUL 

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

 
                                                             Preambul 
          Actualul Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de plasament pentru 
persoane vîrstnice şi adulte (în continuare – Regulament) este elaborat în baza prevederilor  
actelor normative: Legea asistenţei sociale nr.547-XV din 25.12.2003 , cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr.123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale, Legea nr. 
156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare, 
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”. 
 
                I. Dispoziţii  generale 
         1. Regulamentul  de organizare şi funcţionare al Centrului de plasament pentru persoane 
vîrstnice şi adulte reglementează scopul, obiectivele, modul de organizare şi funcţionare, 
finanţarea acestuia. 
         2. Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice şi adulte (în continuare – Centrul) este 
subordonat Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei şi este amplasat în com. Micleuşeni. 
         3. Centrul îşi desfăşoară  activitatea în conformitate cu prezentul Regulament, actele 
legislative şi normative în vigoare, Standardele minime de calitate, deciziile Consiliului raional 
Străşeni, dispoziţiile preşedintelui raionului şi ordinelor şefului Direcţiei asistenţă socială şi 
protecţie a familiei. 
        4. Centrul reprezintă o instituţie socială de plasament temporar sau de lungă durată, care 
prestează un complex de servicii sociale şi  medicale primare. 
         5. Centrul are o capacitate de pînă la 25 de paturi. 
         6. Activitatea Centrului este coordonată de către Direcţia asistenţă socială şi protecţie a 
familiei. 
         7. Centrul  nu are statut de persoană juridică. 
         8. Regulamentul şi statele de personal se aprobă prin decizia  Consiliului raional. 
         9. Centrul este amenajat conform Standardelor minime de calitate, în corespundere cu 
scopul şi obiectivele sale, particularităţile şi necesităţile speciale ale beneficiarilor, asigurîndu-le 
un mediu favorabil de trai şi reabilitare.  
         10. În sensul prezentului Regulament, vor fi definite următoarele noţiuni: 
        beneficiari ai Centrului – persoane vîrstnice şi persoane adulte cu dizabilităţi fizice 
cetăţenii Republicii Moldova şi străinii specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 
decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, care din cauza unor 
circumstanţe de natură fizică sau socială, au o capacitate scăzută de autodeservire, necesită 
supraveghere, asistare şi îngrijire specializată; 
        persoane vîrstnice – persoane care au atins vîrsta standard de pensionare conform 
prevederilor legislaţiei; 
        persoane adulte - persoane care au depăşit vîrsta adolescenţei (de la 18 ani pînă la vîrsta de 
pensionare); 
        persoane cu dizabilităţi - persoane care au deficienţe fizice sau senzoriale de durată, 
deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a 
persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi;                                       
         plasament temporar – perioadă de plasament al persoanei vîrstnice sau adulte în cadrul 
Centrului, cu o durată de pînă la şase luni de zile, în scopul depăşirii situaţiei de dificultate în 
care se află. Plasamentul se realizează în baza evaluării necesităţilor, obiectivelor planului 
individualizat de asistenţă şi cererii personale;  



         plasament de lungă durată – perioadă de plasament al persoanei vîrstnice sau adulte în 
cadrul Centrului, cu o durată nedeterminată, cu prestarea spectrului de servicii în corespundere 
cu necesităţile stabilite în planul individualizat de asistenţă şi cererea persoanei. 
        echipă multidisciplinară – grup format din specialişti din cadrul Centrului. 
      11. Tipurile de servicii prestate în cadrul Centrului: 

a) plasament; 
b) alimentaţie; 
c) asistenţă medicală; 
d) asistenţă igienico-sanitară; 
e) consiliere psihologică; 
f) agrement;                               
g) reabilitare;         
h) activităţi cultural sportive 
i) organizarea şi asigurarea înmormîntării beneficiarilor conform prevederilor 

contractuale. 
                                       II. Principiile de organizare, scopul şi obiectivele 

      12. Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor principii: 
a) respectarea drepturilor şi a demnităţii umane; 
b) centrarea pe beneficiar; 
c) asigurarea oportunităţilor egale;    
d) confidenţialitate;   
e) accesibilitate; 
f) asigurarea dreptului la informare; 
g) respectarea opiniei beneficiarilor şi participativitatea; 
h) respectarea eticii profesionale; 
i) colaborare şi parteneriat; 
j) solidaritate socială; 
k) celeritate. 

      13. Scopul Centrului este asigurarea protecţiei sociale a beneficiarilor pentru depăşirea 
situaţiei de dificultate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora, în baza evaluării necesităţilor lor.  
      14. Obiectivele Centrului sunt: 

a) asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire, reabilitare, menţinerea 
capacităţilor funcţionale pentru facilitarea integrării sociale a beneficiarilor; 

b) acordarea asistenţei socio-medicale în conformitate cu necesităţile speciale şi 
particularităţile individuale; 

c) organizarea gospodăriei auxiliare, în măsura posibilităţilor, în vederea îmbunătăţirii 
calităţii deservirii beneficiarilor şi desfăşurării activităţilor de ergoterapie; 

d) promovarea conceptului privind solidaritatea dintre generaţii. 
                                          III. Obligaţiile şi drepturile Centrului  

      15. Centrul are următoarele obligaţii: 
a) să presteze servicii în conformitate cu Standardele minime de calitate, potrivit 

prevederilor legislaţiei în vigoare; 
b) să asigure asistenţa, suportul, integrarea şi reabilitarea psihosocială  a beneficiarului de 

servicii; 
c) să aplice politica şi procedurile existente de respectare a confidenţialităţii; 
d) să asigure beneficiarilor şi persoanelor implicate în îngrijirea şi integrarea socială a 

acestora asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor lor; 
e) să asigure un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a plîngerilor cu privire la 

serviciile oferite în cadrul Centrului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
f) să colaboreze permanent cu organizaţiile neguvernamentale, autorităţile administraţiei 

publice locale şi alţi prestatori de servicii pentru integrarea socială a beneficiarilor şi accesul lor 
la alte servicii din afara instituţiei; 

g) să asigure informarea societăţii cu privire la activitatea Centrului; 
h) să organizeze campanii în vederea consolidării comunicării dintre generaţii, respectării 

solidarităţii şi echităţii sociale.    
     16. Centrul are dreptul: 



a) să colaboreze cu profesionişti şi să stabilească parteneriate cu autorităţile administraţiei 
publice locale, asociaţii obşteşti, instituţii, organizaţii şi agenţi economici, în scopul realizării 
competenţelor sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, de la autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, instituţii şi organizaţii documentele, materialele şi informaţiile necesare pentru 
exercitarea atribuţiilor sale; 

c) să acceseze mijloace financiare de la organizaţii donatoare şi să le folosească în scopul 
realizării competenţelor sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

d) să elaboreze programe instructive; 
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 privind serviciile 

prestate; 
g) să presteze servicii contra plată. 

IV. Organizarea şi funcţionarea Centrului  
Secţiunea 1.  

Admiterea beneficiarului în Centru 
      17. Identificarea beneficiarului  se realizează de către asistentul social comunitar, care 
perfectează dosarul, conform procedurii de referire a cazului în serviciile specializate. 

        18. Dosarul beneficiarului se transmite, de către asistentul social comunitar, către Comisia 
pentru cazarea persoanelor în etate în instituţiile sociale, care se instituie în baza dispoziţiei 
Preşedintelui raionului Străşeni şi are următoarele atribuţii: 

   - examinează cererea solicitantului; 
   - emite aviz privind acceptarea/neacceptarea, prelungirea  sau încetarea plasamentului înainte 
de termen. 
      19. Plasarea beneficiarului în Centru se efectuează în baza avizului Comisiei pentru cazarea 
persoanelor în etate în instituţiile sociale şi în baza ordinului şefului Direcţiei asistenţă socială şi 
protecţie a familiei. 
          La admitere în Centru, beneficiarul prezintă dosarul personal, conform anexei nr. l la 
prezentul Regulament. 
. Beneficiarii Centrului semnează un contract de prestări servicii (în continuare – Contract) 
privind volumul serviciilor acordate, conform anexei nr. 2 a prezentului Regulament. 
       21. Nu se admite plasarea  în Centru a persoanelor vîrstnice şi adulte cu boli psihice, a 
bolnavilor de alcoolism, narcomanie, toxicomanie, tuberculoză, cu alte maladii care necesită 
tratament în instituţii specializate.    
      22. Nu se admite plasarea  în Centru a persoanelor vîrstnice şi adulte care au întocmit  
testament pe proprietăţile imobiliare sau au încheiat un contract de înstrăinare a bunului cu 
condiţia de întreţinere pe viaţă. 
 
                                                                  Secţiunea a 2-a. 

Revizuirea planului individualizat de asistenţă  
al beneficiarului 

      23. După admiterea beneficiarului în Centru, managerul de caz (asistentul social din centru) 
în baza dosarului recepţionat, împreună cu specialiştii  din Centru şi beneficiarul, elaborează un 
plan de asistenţă. 
      24. Managerul de caz revizuieşte periodic planul individualizat de asistenţă al beneficiarului, 
după prima lună, la 3 luni şi la necesitate, dar nu mai rar decît o dată la 6 luni, în funcţie de 
nevoile individuale ale beneficiarului, aplicînd instrumentele de lucru generale din domeniul 
asistenţei sociale.  
      25. 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.  
     26. În procesul de prestare a serviciilor personalul Centrului se conduce de planul 
individualizat de asistenţă. 

Secţiunea a 3-a. 
Monitorizarea şi evaluarea serviciilor prestate  

în cadrul Centrului 



      27. Managerul Centrului monitorizează prestarea serviciilor către  beneficiar şi 
implementarea planurilor individualizate de asistenţă prin organizarea şedinţelor de lucru cu 
personalul Centrului. 
     28. Managerul întreprinde acţiuni suplimentare de monitorizare, inclusiv în cazuri de abatere, 
urgenţă sau suspiciuni de abuz faţă de beneficiar. 
     29. Managerul Centrului prezintă  trimestrial şi anual planul şi raportul de activitate a 
Centrului Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei şi la solicitarea  Consiliului raional. 
     30. Calitatea serviciilor prestate se evaluează periodic şi la necesitate de către Direcţia 
asistenţă socială şi protecţie a familiei. 
                                               Secţiunea a 4-a. 

Suspendarea sau sistarea prestării de servicii către 
beneficiar 

     31. Suspendarea, încetarea prestării serviciilor în cadrul Centrului poate fi efectuată în 
următoarele situaţii:  

a) la realizarea obiectivelor stipulate în planul individualizat de asistenţă; 
b) dacă beneficiarul nu mai întruneşte criteriile de eligibilitate în baza cărora a fost admis 

în Centru; 
c) la solicitarea beneficiarului sau a reprezentantului său legal; 
d) la încălcarea în mod repetat a regulamentului de ordine internă  (nerespectarea 

regimului sanitar şi de disciplină, părăsirea teritoriului Centrului fără o coordonare prealabilă cu 
administraţia, abuzul de alcool, consumul de droguri, etc.); 

e) aducerea de prejudicii integrităţii fizice a altor beneficiari sau personalului Centrului; 
f) în cazul în care, pe parcursul aflării în Centru, beneficiarul se îmbolnăveşte de o maladie 

psihoneurologică; 
g) la expirarea termenului contractual; 
h) în alte situaţii prevăzute de legislaţie. 

      32. Suspendarea, încetarea prestării de servicii în cadrul Centrului se efectuează  la 
propunerea managerului, în baza avizului  Comisiei pentru cazarea persoanelor în etate în 
instituţiile sociale şi în baza ordinului  şefului Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei. 
 
                                                  Secţiunea a 5-a. 

Drepturile şi obligaţiile beneficiarului admis în Centru  
      33. Beneficiarul Centrului se bucură de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului, este tratat cu demnitate şi respect, conform legislaţiei în vigoare. 
      34. Beneficiarul Centrului au următoarele drepturi: 

a) să fie informat şi să îşi dea acordul privind serviciile asigurate de către prestator; 
b) să depună plîngeri, în condiţiile legislaţiei, referitor la calitatea serviciilor prestate, 

atitudinea şi tratamentul aplicat de personalul Centrului etc.; 
c) să fie asistat şi sprijinit de către personalul Centrului în realizarea obiectivelor planului 

individualizat de asistenţă; 
d) să i se păstreze şi utilizeze datele cu caracter personal în siguranţă şi confidenţialitate; 
e) să ceară suspendarea sau încetarea prestării serviciilor; 
f) să fie informaţi despre drepturile şi obligaţiile sale în calitate de beneficiar al Centrului. 

     35. Beneficiarul Centrului are următoarele obligaţii: 
a) să furnizeze informaţii corecte şi relevante cu privire la identitatea, situaţia familială, 

socială, economică şi la starea sănătăţii, fiind responsabil pentru veridicitatea acestor informaţii; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor referitoare la acordarea serviciilor sociale; 
c) să respecte regulamentul de ordine internă al Centrului; 
d) să respecte drepturile celor din jur şi să se conformeze regulilor interne stabilite în 

cadrul Centrului; 
e) să manifeste o atitudine responsabilă faţă de bunurile Centrului; 
f) să participe, conform posibilităţilor, la desfăşurarea activităţilor culturale, educaţionale 

şi de ergoterapie din cadrul Centrului; 
g) să aibă un comportament civilizat şi o ţinută vestimentară decentă. 

 
Secţiunea a 6-a. 

Managementul şi personalul Centrului  



      36. Centrul este condus de un manager cu studii superioare. Managerul este  angajat  în baza 
de concurs, prin ordinul şefului Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, conform 
legislaţiei în vigoare. 
      37. Managerul Centrului organizează activitatea personalului, poartă răspundere deplină 
pentru calitatea întreţinerii beneficiarilor, administrează toate bunurile materiale şi mijloacele 
băneşti transmise în folosinţă. 
      38. Managerul Centrului are dreptul să încheie acorduri cu beneficiarii, să primească bunuri 
materiale conform legislaţiei, să stabilească parteneriate de colaborare cu organizaţiile 
neguvernamentale naţionale/internaţionale, agenţi economici etc., să colaboreze cu alte instituţii 
de profil în scopul schimbului de experienţă şi dezvoltării capacităţilor profesionale. 
      39. Managerul Centrulu elaborează planul strategic de dezvoltare instituţională pe o perioadă 
de cel puţin 5 ani  şi planul anual  de activitate al Centrului. 
      40. Managerul Centrului asigură Centrul cu  autorizaţiile legale de funcţionare conform 
legislaţiei.                  
      41. Personalul este format din specialişti în diferite domenii, care corespund scopului 
Centrului. 
      42. Fişele de post ale personalului sunt elaborate de către managerul Centrului în colaborare 
cu specialistul resurse umane, în conformitate cu scopul, obiectivele Centrului, Standardele 
minime de calitate, cu prevederile legislaţiei în vigare şi sunt aprobate de şeful Direcţiei asistenţă 
socială şi protecţie a familiei 
      43. Angajarea personalului se efectuează în baza ordinului şefului Direcţiei asistenţă socială 
şi protecţie a familiei prin încheierea unui contract individual de muncă în formă scrisă.  
     44. La momentul angajării, iar ulterior, conform Standardelor Ministerului Sănătăţii, 
personalul Centrului este obligat să efectueze un examen medical. 
     45. Angajaţii Centrului sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor despre viaţa 
beneficiarilor şi familiilor lor, pe care le obţin în timpul exercitării  atribuţiilor de serviciu, să nu 
pretindă şi să nu primească foloase necuvenite pentru munca prestată. 
     46. Salarizarea personalului se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 V. Finanţarea şi patrimoniul Centrului 
                                                                Secţiunea 1.  
                                                       Finanţarea Centrului 
     47. Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu mijloacele financiare aprobate de 
Consiliul raional Străşeni. 
     48. Finanţarea Centrului se efectuează din contul mijloacelor financiare aprobate de Consiliul 
raional, contribuţiei persoanelor cazate în Centru, conform legislaţiei în vigoare, precum şi a 
fondurilor oferite de sponsori, organizaţii filantropice. 
      49. Centrul prestează servicii sociale contra plată  persoanelor vîrstnice şi adulte, cetăţeni ai 
Republicii Moldova, inclusiv ai căror copiii, conform legislaţiei în vigoare, sunt obligaţi să-i 
întreţină, dar din motive întemeiate nu-şi pot realiza obligaţiile şi străinilor specificaţi la art. 2 
alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica 
Moldova, în baza unui contract încheiat cu  Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, prin 
care îşi asumă legal responsabilitatea de a achita lunar întreţinerea persoanei cazate, în 
cuantumul stabilit. Volumul serviciilor contra  plată  constituie pînă la 60 %  din capacitatea 
Centrului  (15 paturi per instituţie). 
       50. De serviciile sociale ale Centrului susţinute financiar din bugetul raional beneficiază 
următoarele persoane: persoanele vîrstnice/adulte, solitare cu domiciliul în raionul Străşeni, care 
vor achita din pensie, conform legislaţiei în vigoare, contribuţia în mărime aprobată.  
      51. Persoanele, beneficiari ai Centrului sunt obligaţi să achite:  

        a) 75% din suma pensiei, alocaţiei sociale – pentru persoanele menţionate în  art. 50 al 
Regulamentului; 

      b) 100% din costul întreţinerii unui beneficiar în cadrul acestei instituţii – pentru 
persoanele menţionate în art. 49 al Regulamentului. 

      52. Cuantumul întreţinerii unui beneficiar se stabileşte anual de către Consiliul raional 
Străşeni, în conformitate cu normativele şi legislaţia de rigoare. 
      53.Termenul de cazare şi condiţiile de achitare a serviciilor sunt menţionate în Contractul 
încheiat între beneficiar/reprezentantul legal al beneficiarului şi şeful Direcţiei asistenţă socială şi 
protecţie a familiei. 



      54. În cazul lipsei temporare /până la 30 de zile/ a beneficiarului din Centru (spitalizare, 
vizite la rude etc), în plata pensiilor nu intervin schimbări.    
  Secţiunea a 2-a. 

Patrimoniul Centrului 
      55. Patrimoniul  Centrului este format din: 

a) imobil şi bunuri materiale, proprietate a raionului, transmise de către Consiliul raional 
Străşeni în gestiunea Centrului; 

b) donaţii (granturi), alte contribuţii benevole ale persoanelor fizice şi juridice; 
c) alte valori neinterzise de legislaţie. 

      56. Patrimoniul Centrului se foloseşte exclusiv pentru realizarea scopurilor prevăzute în 
prezentul Regulament. 
      57. Administrarea patrimoniului se realizează prin intermediul Direcţiei asistenţă socială şi 
protecţie a familiei. 

VI. Dispoziţii speciale 
      58. Activitatea Centrului încetează conform legislaţiei în vigoare.  
      59. Litigiile apărute în domeniul prestării serviciilor de către Centru, care nu pot fi 
soluţionate prin înţelegere amiabilă între părţi, sunt transmise spre soluţionare instanţelor de 
judecată, în condiţiile legii.  
      60. Pentru nerespectarea prevederilor actelor legislative, normative şi ale prezentului 
Regulament, personalul Centrului poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare. 
      61. Controlul şi evaluarea activităţii economico-financiare a Centrului se efectuează de către 
organele abilitate cu acest drept.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              Anexa nr. 1 
                                                          la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului 
                                                         de plasament pentru persoane vîrstnice şi adulte 

 
 

 
Dosarul personal al beneficiarului 

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

 

1. Cererea personală sau a reprezentantului legal; 

2. Fişa medicală a beneficiarului cu rezultatele examinării specialiştilor, radiograma şi descrierea 

ei, rezultatele examenelor de laborator MRS şi grupa intestinală;  

3. Trimiterea-extras din fişa medicală a bolnavului de ambulator, de staţionar (F027e); 

4.  Avizul Comisiei medicale consultative, cu participarea medicului psihiatru, privind 

diagnosticul şi prezenţa indicaţiilor terapeutice  privind necesitatea admiterii persoanei într-o 

instituţie socială  specializată cu profil somatic; 

5. Ancheta socială/evaluarea iniţială care confirmă statutul social şi necesitatea plasării în 

Centru; 

6. Evaluarea complexă a persoanei; 

7. Planul individualizat de asistenţă; 

8. Acord de colaborare; 

9. Aviz-concluzie de referire a cazului spre servicii sociale specializate; 

10.Certificat despre componenţa familiei/confirmare că persoana este solitară; 

11. Demersul autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi, cu argumentarea necesităţii 

plasamentului; 

12. Copia actului de identitate;    

13. Copia legitimaţiei de pensionar; 

14. Copia certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă (pentru persoanele cu dizabilităţi); 

15. Copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală; 

16. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului  din care reiesă că nu are copii sau 
susţinători legali; 
17. Certificat despre bunurile imobiliare eliberat de APL. 
18. Decizia  şefului Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   Anexa nr. 2 
                                                      la Regulamentul de organizare şi funcţionare a  Centrului de 

                              plasament pentru persoane vîrstnice şi adulte 
 
 

Contract de prestări servicii  nr.___ 
 

          Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Străşeni, cu sediul în or. Străşeni,  
str. M. Eminescu, 28, care activează conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Centrului de plasament pentru persoane vîrstnice şi adulte, aprobat prin Decizia Consiliului 
raional Străşeni nr. ___   din 25 august 2017  reprezentat de dl/dna   __________, care activează 
în calitate de şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Străşeni numit în continuare 
Direcţie, pe de o parte, şi __________________________________pe de altă parte, numit în 
continuare beneficiar, domiciliat ______________________________tel._____, titular al 
______________________nr.__________, eliberat de of.___________ la data 
_______________, au încheiat prezentul Contract: 
 

I. Obiectivele: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

II. Drepturile şi responsabilităţile părţilor: 
 
Direcţia:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Beneficiarul: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

III. Serviciile prestate: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

IV. Costul serviciilor prestate (pe lună): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  

V. Durata Contractului: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 



 
VI. Subsemnatul (a), ___________________________________________________________ 
am luat cunoştinţă de faptul că acest Contract se încheie pe o perioadă determinată şi că 
nerespectarea obligaţiilor asumate determină încetarea asistenţei din partea Centrului 
_______________________________________. 
 
VII. Data întocmirii Contractului: 
_________________________________________________________________ 
 
Semnăturile părţilor: 
 
şef  Direcţie                           _____________________ 
 
Beneficiarul/membrii familiei/reprezentantul legal                 __________________                                                             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 



                                                                                  Anexa nr. 2 
                                                                                          la Decizia Consiliului raional Strășeni 

                                                                              nr. 3/        din 25 august 2017 
 
 
 

 Statele de personal  
                  ale  Centrului de plasament pentru persoane vîrstnice şi adulte 

 

 Statele de personal se stabilesc în corespundere cu scopul şi obiectivele Centrului şi includ: 

     Funcţia     Numărul de unităţi 
Director    1 
Contabil                      1 
Casier                     0,5 
Intendent                      1 
Medic  0,5 
Asistent medical  1 
Asistent social  1 
Bucătar                      2 
Infirmieră                      3 
Spălătoreasă                      1 
Fochist                      1,5 
Lucrător auxiliar                      1 
 Total  Centru                    14,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


