REPUBLICA MOLDOVA
CONSILlUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 4/13
din 03 noiembrie 2016
Cu privire la aprobarea modelului cererii și
contractului cu beneficiarii care necesită tutelă
în cadrul Azilului pentru persoane în vîrstă
și persoane cu disabilități s. Onești
În temeiul art. 43 (1) i) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administrația publuică locală și Hotărîrii Guvernului Republicii
Moldova nr.1500 din 31.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului-tip cu privire la
funcţionarea azilului pentru persoane în vîrstă şi persoane cu disabilităţi, avizului
comisiei consultative pentru probleme sociale și asistență medicală, Consiliul
raional Edineț DECIDE.
1. Se aprobă modelul cererii și modelul contractului privind cazarea potenţialilor
beneficiari care necesită tutelă în Azilul pentru persoane în vîrstă și persoane
cu disabilități din satul Onești, comuma Zăbriceni, raionul Edineț (anexa nr.1 și
nr.2).
2. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă prin transmiterea copiei:
‐ Preşedintelui raionului;
‐ Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat;
‐ Direcției Finanțe;
‐ Direcţiei Asistență Socială și Protecție a Familiei.
Total consilieri: 33
Prezenți: 24
Au votat: pro - 24; împotrivă - 0; s-au abținut - 0;

Preşedintele şedinţei

Victor VIERU

Contrasemnat:

Secretarul Consiliului raional Edineţ

Ion SAMSON

Șef Direcție Asistență Socială
și Protecție a Familiei

Vladimir HRISTESCU

Specialist principal Serviciul juridic

Natalia TIMOTIN

nr. 4/13
or. Edineț, 03 noiembrie 2016

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului rational Edineț
nr.4/13 din 03 noiembrie 2016

Șef Direcție Asistență Socială
și Protecție a Familiei Edineț
_______________________________
Cerere
a potenţialului beneficiar care necesită tutelă în cadrul Azilului pentru persoane în vîrstă și
persoane cu disabilități din satul Onești, Comuma Zăbriceni, raionul Edineț
Subsemnatul (a) _____________________________________________________________
Domiciliat(ă)în________________________________________str.__________________
satul (comuna), oraşul (municipiul)
nr.___________bl._________ap.________posesor de buletin de identitate (paşaport) seria___________
nr._____________născut (ă) la data___________________________
Prin prezenta rog să fiu luat (ă) sub tutelă în cadrul azilului
deoarece________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Menţionez că am următoarele venituri:
pensie____________________________________________
alocaţie __________________________________________
compensaţie _______________________________________
alte venituri ______________________________________
Data întocmirii_________________________________

Directorul Azilului

____________________________

Semnătura solicitantului

____________________________

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului rational Edineț
nr.4/13 din 03 noiembrie 2016

C O N T R A C T Nr._________
privind cazarea în azil
"____"___________________20____
Subsemnaţii:
1.Directorul azilulul pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități din satul Onești,comuma
Zăbriceni, raionul Edineț. dl(a)______________________________________________________
2.Solicitantul (a) ( în continuare-Benefeciar ) __________________________________ posesorul
buletinului de identitate (paşaportului) seria___________numărul__________
domiciliat (ă) în_________________________________________________________
(denumirea localităţii, raionului, oraşului) str._________________________________nr.
bl._____________ap._______________
I.OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Părțile prezentului Contract au convenit următoarele:
1.1Benefeciari ai azilului pot fi cetățeni ai Republicii Moldova cu capacitate deplină sau parțială
de exercițiu, care corespund criteriilor de persoane vîrstnice și persoane cu disabilități,cu vîrsta de
la 18 ani și mai mult, persoane solitare lipsite de suport informal (familie) care:
a)necesită ajutor din partea comunității și deservire socio-medicală la domiciliu, sau în
cadrul Azilului;
b)nu au loc stabilit de trai.
1.2 Contra plată pot fi cazați temporar sau permanent:
 persoanele în vîrstă;
 persoanele cu disabililități, copii cărora sînt obligați să-i întrețină, dar din anumite motive
nu pot realiza obligațiunea, încheind cu administrația Azilului un contract, confirmat
notarial, prin care își asumă responsabilitatea de a achita lunar întreținerea persoanei
cazate, în cuantumul stabilit de fondator.
Selectarea persoanelor care necesită cazare în Azil, se efectuiază de către Șeful Direcției Asistență
Socială și Protecție a Familiei Edineț în comun cu asistentul social comunitar din primărie,
medicul de familie și autoritățile administrației publice. Persoanele selectate preliminar sunt
familiarizate de către asistentul social cu cerințele de cazare în Azil.
Nu se admite cazarea în Azil a persoanelor cu boli psihice, bolnavi de alcoolism, narcomanie,
tuberculoză și alte maladii care necesită tratament în instituții specializată.
1.3 Părțile prezentului Contract au convenit următoarele:
-Prezentul Contract stabilește cota parte din venitul personal (pensie, alocație) al tutelarului, care
se transmite pentru întreținere la azil și constituie 75% din venitul personal.
Tutelaților li se achită pensia conform prevederilor legislației în vigoare. În cazul lipsei temporare
a tutelaților din azil pe o perioadă de pînă la 30 zile (motiv, plecarea în ospeție la rude,
spitalizarea), cota parte din venitul personal (pensie, alocație) care se transmite pentru întreținerea
la azil ( 75% ) nu i se restituie.
II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR CONTRACTUALE
2.1. Azilul are obligațiunea:
- de a crea condiții optime de trai, muncă, reabilitare, și acordarea serviciilor de asistență
medico-socială, conform derulării procesului de activitate, pentru benefeciarul cazat în Azil.
- organizează și asigură înmormîntarea tutelaților care nu au rude.
2.2.Sarcinile de bază pentru atingerea scopului propus sunt următoarele:
-respectarea confidențialității, drepturilor și libertăților cetățenilor cazați în Azil, drepturi
garantate prin Constituție și legislația Republicii Moldova;

-crearea condițiilor optime de trai, a unui climat psiho-emoțional favorabil pentru persoanele
tutelate;
- asigurea prestarii serviciilor calitative de îngrijire, reabilitare, și asistență medico-socială în
conformitate cu necesitățile personale, fizice, clinice, sociale și spirituale ale benefeciarului;
-toate serviciile medicale se prestează numai cu acordul pacientului, excepție fiind cazurile
cînd persoana este fără cunoștință, și neacordarea serviciilor îi pune în pericol viață;
-organizarea dezvoltării gospodărești, auxiliare, în măsura posibilităților, în vederea
îmbunătățirii calității deservirii benefeciarilor.
2.3. Beneficiarul are dreptul:
-să beneficieze de prestarea serviciilor socio-medicale;
-să convină cu administraţia azilului privitor la procesul de reabilitare a lui;
-să încheie un contract cu administraţia azilului, să propună modificări la el;
-să ceară răspundere juridică în cazul lezării drepturilor şi libertăţilor, conform Constituţiei
Republicii Moldova;
-să întrerupă procesul de cazare în azil;
-să primească informaţii despre starea sănătăţii sale.
2.4. Beneficiarul se obligă:
-să respecte prevederile prezentului Contract;
-să respecte normele disciplinei interne a azilului;
-să nu facă abuz de alcool, substanțe narcotice, sau psihotrope.
III.RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
3.1 Litigiile apărute în derularea prezentului Contract se soluţionează pe cale amiabilă.
3.2 Externarea se efectuiază la depunerea cererii personale de către benefeciar prin ordinul Șefului
-poate avea loc și la intervenția administrației Azilului cu acordul tutelatului, cu condiția că
tutelatul sau rudele au domiciliu, și surse de existență, posibilități de a se întreține
desinestătător, sau de către rude.
-din Azil pot fi externați tutelații care sistematic încalcă regimul sanitar și de disciplină,
părăsesc teritoriul Azilului fără permisiunea administrației sau fac abuz de alcool, substanțe
narcotice sau psihotrope.
3.3 Nerespectarea obligaţiunilor asumate în prezentul Contract atrage răspunderea părţii înculpă
(prin desfiinţare), în afara cazurilor de exonerare prevăzute de lege.
Contract s-a încheiat în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.
IV.TERMENUL DE VALABILITATE AL CONTRACTULUI
4.1. Prezentul Contract se încheie pe o durată nedeterminată, începînd cu data de____
__________2016
4.2. Prezentul Contract încetează:
- Prin acordul scris al părţilor,din iniţiativa temeinic motivată a unei Părţi cu un preaviz de
_________ zile;
4.3 Modificarea prezentului Contract se poate face numai prin înţelegerea amiabilă a părţilor, în
scris prin act convenţional.
Directorul Azilului pentru persoane în vârstă
și persoane cu dizabilități din satul Onești,
comuna Zăbriceni, raionul Edineț
______________________ /__________________/ .
Solicitantul (a)

_______________________ / ________________/

