A G E N D A ŞEDINŢEI CONSILIULUI DIN 22 AUGUST 2013
GRAFICUL DESFĂŞURĂRII ŞEDINŢELOR COMISIILOR DE SPECIALITATE
PROIECTE ALE DECIZIILOR
22 august 2013, orele 10:00
(Sala mare de şedinţe a Consiliului raional Ialoveni)
1. Cu privire la executarea bugetului raionului și bugetului raional pentru
primul semestru al anului 2013
Informație – Racu Valeriu, șef Direcție finanțe
2. Cu privire la numirea în funcție a șefului Direcției asistență socială și
protecție a familiei
Informație –Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului
3.Cu privire la aprobarea Procesului-verbal al comisiei de acordare a
compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale
Informație –Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului
4.Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
unele decizii ale Consiliului raional
Informație –Mereacre Nicolae, secretarul Consiliului raional
5.Cu privire la Programul de activitate a Consiliului raional în lunile
septembrie-decembrie 2013
Informație – Mereacre Nicolae, secretarul Consiliului raional
6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Informație – Racu Valeriu, șef Direcție finanțe
7.Cu privire la asigurarea interimatului funcției de secretar al Consiliului
raional pe perioada concediului domnului Mereacre Nicolae
Informație –Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului
8. Cu privire la reorganizarea unor instituții de invățământ
Informație – Busuioc Ion, șef Direcție invățământ
9.Cu privire la incorporarea în toamna-iarna 2013 a cetățenilor în serviciul
militar în termen, termen redus și serviciul civil
Informație –Tabac Veaceslav, șeful Secției administrativ-militare
10.Cu privire la acceptul gestionării unur imobil
Informație –Bivol Ștefan, vicepreședinte al raionului
11.Cu privire la Strategia de dezvoltare a rețelei instituțiilor de invățământ
din raionul Ialoveni pe termen mediu 2013-2016.
Informație – Busuioc Ion, șef Direcție invățământ
12.Despre aprobarea Planului de măsuri privind pregătirea economiei şi
sferei sociale a raionului pentru activitate în sezonul rece 2013-2014
Informație –Bivol Ștefan, vicepreședinte al raionului
13. Despre aprobarea Programului raional privind sănătatea mintală pentru
anii 2013-2016
14. Cu privire la acceptul comercializării unor bunuri din proprietatea publică
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Informație –Cucu Stelian,director IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni
15. Cu privire la stabilirea hotarelor intravilanului comunei Ruseștii Noi
Informație –Beșliu-Basoc Ecaterina, Serviciul relații funciare și cadastru
16. Cu privire la crearea Casei de Copii de Tip Familial
Informație –Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului
17. Cu privire la transmiterea-primirea unor bunuri materiale din proprietate
publică
Informație –Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului
18. Cu privire la Demersul către Ministerul de Interne al Republicii Moldova
Informație –Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului
GRAFICUL DESFĂŞURĂRII ŞEDINŢELOR
COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI RAIONAL
(pregătire pentru ședința Consiliului din 22 august 2013)
Luni, 19 august 2013, ora 09:00,
Biroul președintelui raionului
Comisia pentru economie,finanțe,buget
1.Rotaru Petru – președinte
2.Cerbușca Serghei - secretar
3.Cernat Vladimir
4.Iasinschi Tudor
5.Bivol Margareta
6.Gonța Victor
7.Vrabii Ion
Luni, 19 august 2013, ora 11:00,
Biroul vicepreședintelui Melenciuc Anatolie
Comisia pentru medicină şi asistență socială
1. Cotovan Mihail – președinte
2. Bolocan Victoria -secretar
3. Cernat Vladimir
4. Manțoc Sergiu
5. Vârtosu Vasile
6. Cujbă Ion
7. Popescu Lilian
Luni, 19 august 2013, ora 13:00,
Biroul Ţonu Ion
Comisia pentru complexul agroindustrial,
ecologie şi relații funciare
1. Moroz Anastasia – președinte
2. Gordilă Nicolae - secretar
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3. Istratiev Victor
4. Popescu Lilian
5. Tulbure Maria
Luni, 19 august 2013, ora 15:00,
Biroul vicepreședintelui Ștefan Bivol
Comisia pentru gospodăria comunală, construcții
şi gestionarea patrimoniului
1. Tonu Grigore – președinte
2. Lupu Varvara -secretar
3. Cotorobai Nicolae
4. Cujbă Ion
5. Murzac Petru
Marţi,20 august 2013, ora 09:00,
Sala mare de ședinţe
Comisia pentru probleme de drept şi administrație publică
1. Palancica Victor - secretar
2. Lifciu Ilie
3. Braga Mihail
4. Cotorobai Ivan
5. Deliu Isidor
6. Dubiță Ghenadie
7. Țurcanu Valeriu
Miercuri, 21 august 2013, ora 10:00,
Biroul vicepreședintelui raionului Melenciuc Anatolie
Comisia pentru învățământ, cultură, tineret, sport
1. Popa Natalia –președinte
2. Nour Ilie - secretar
3. Maciuca Mihail
4 .Gandrabur Victor
5. Covali Parascovia

PROIECTE DE DECIZII PROPUSE SPRE EXAMINARE
Proiectul nr.1

Cu privire la executarea bugetului raionului și bugetului raional
pentru semestrul I al anului 2013
Examinând raportul privind totalurile executării bugetului raional şi a
bugetelor satelor, comunelor şi oraşului în semestrul I al anului 2013 (anexele 18), în conformitate cu prevederile art.29 (p.3) al Legii privind finanțele publice
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locale, nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, Legii privind administrația publică
locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se ia act de informația privind executarea bugetului raionului și a
bugetului raional în semestrul I al anului 2013.
2. Se pune în sarcina executorilor de buget să țină la control permanent
efectuarea cheltuielilor bugetare, care nu vor depăşi alocațiile prevăzute în
bugetele lor pentru anul curent, stabilindu-se că cheltuielile suplimentare nu vor
fi finanțate, precum şi să nu admită datorii creditoriale neîntemeiate la finele
anului bugetar.
3. Se recomandă primăriilor satelor, comunelor şi oraşului, în colaborare cu
Inspectoratul Fiscal de Stat, să asigure acumulările impozitelor şi taxelor
prevăzute în bugetele locale pe anul 2013, şi lichidarea datoriilor istorice.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de preşedintele
raionului.
Proiectul nr.2

Cu privire la numirea în funcţie a șefului Direcţiei asistenţă socială și
protecţie a familiei
În conformitate cu prevederile Legii nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea
Clasificatorului unic al funcțiilor publice, art. 27,28,29,30 și 31 ale Legii privind
funcția publică și statutul funcționarului puiblic, nr. 158-XVI din 4 iulie 2008, art.
43, alin. 1, lit. (n), al Legii privind administrația publică locală, nr.436-XVI din 28
decembrie 2006, și având drept temei Procesul-verbal nr. 3 al ședinței comisiei de
concurs, instituită prin decizia Consiliului raional, nr. 02-04 din 28 iulie
2011,Consiliul raional DECIDE:
1. Doamna Târgoală Maria se numește în funcția de șef Direcție asistență
socială și protecție a familiei (codul funcției 40), stabilindu-i-se gradul de
salarizare 9 și treapta de salarizare II.
2. Persoanei nominalizate i se stabilește o perioadă de probă de 6 luni, iar
domnul Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului, se desemnează în calitate
de mentor.

Proiectul nr.3

Cu privire la aprobarea Procesului-verbal al comisiei de acordare a
compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale
În temeiul Legii privind acordarea compensației unice pentru conectarea la
conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural nr. 154XVI din 5 iulie 2007, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului RM, nr.
1255 din 19 noiembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a
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unor categorii de populație din mediul rural", art.43 al Legii privind administrația
publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă Procesul-verbal, nr. 01 din 17 mai 2013 al comisiei raionale
pentru acordarea compensației unice privind conectarea la conducta de gaze
naturale a unor categorii de populație din localitățile rurale ale raionului, conform
anexei.
2.Decizia se prezintă Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova.
3.Domnul Melenciuc Anatolie, vicepreşedinte al raionului, va asigura
controlul asupra executării prezentei decizii.
Proiectul nr.4

Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
unele decizii ale Consiliului raional
Examinând documentele prezentate, in temeiul art. 43 al Legii privind
administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se operează modificări in unele decizii ale Consiliului raional, după cum
urmează:
1.1. În textul
Primărie

13.
Molești

Destinație

Din Bugetul raional (mii lei)

1.Grădinița de copii nr.2, procurarea mobilei
2.Grădinița de copii nr.1, procurarea mobilei,inventarului
3.Construcția monumentului la Casa de cultură
4.Construcția punctului sanitar la primărie
5.Procurarea materialelor de construcție
6.Procurarea pompei la fântâna atreziană
7.Reparația capitală a turnului de apă
Total:

100,0 (bug/stat)+45,0 (bug/raion)
28,0
60,0
50,0
68,0
39,0
60,0
450,0

din decizia Consiliului raional, nr. 02-06 din 25 aprilie 2013 la poziția 3
(Construcția monumentului la Casa de cultură) suma ”60,0” se substituie cu suma
”40,0”;
1.2. Textul
Cărbuna

1.Casa de cultură: lucrări de reparație
TOTAL:

250,0
250,0

din Anexa 2 a Deciziei Consiliului raional, nr. 01-22 din 28 februarie 2013 ((Cu
privire la distribuirea mijloacelor bugetare pentru finanțarea lucrărilor de
construcție, reparație şi proiectare ale obiectelor de menire social-culturală în anul
2013) se modifică în felul următor:
Cărbuna

1.Casa de cultură lucrări de reparație:
a)construcția scenei
b)construcția trotuarului și a podețului
spre stadion
c)proiectarea acoperișului Casei de
cultură
TOTAL:

120,0
115,0
25,0
250,0

1.3.Textul
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Ulmu

Liceul teoretic ,,Mihai Eminescu”:
a) construcția trotuarului din curtea liceului
TOTAL:

120,0
120,0

din Anexa 1 a Deciziei Consiliului raional,nr.01-22 din 28 februarie 2013
(Distribuirea
mijloacelor financiare pentru efectuarea în anul 2013 a lucrărilor de construcții,
reconstrucții, reparații la instituțiile de învățămînt din raionul Ialoveni) se
modifică în felul următor:
Ulmu

Liceul teoretic ,,Mihai Eminescu”:
a) construcția trotuarului din curtea liceului
b) procurarea mobilierului
TOTAL:

105,0
15,0
120,0

1.4. În p.1 al Deciziei Consiliului raional, nr. 03-05 din 30 mai 2013 (Cu privire
ia delimitarea juridică a unor centre de sănătate) textul ”Centrul de Sănătate
Ialoveni” se exclude, decizia se suplimentează cu subp. 1.1, care va avea
următorul conținut: ”1.1. Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de
Familie Ialoveni se preschimbă în Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de
Sănătate Ialoveni”.
1.5. În Componența Comisiei raionale pentru ajutoarele umanitare, confirmată
prin decizia Consiliului raional, nr.02-08 din 28 iulie 2011, textul ” Gorea
Gheorghe” se substituie cu textul ”Pisica Cristina”.
1.6. În componența Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică,
confirmată prin decizia Consiliului raional, nr. 01-01 din 28 februarie 2013 textul
”Coreișa Stelian” se substituie cu textul ”Târgoală Maria”.
1.7. În componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante
din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional, confirmată prin decizia Consiliului
raional, nr. 02-03 din 28 iulie 2011, cu modificările ulterioare, textul ”Golban
Liliana, consultant-jurist” se substituie cu textul ”__________________________”
1.8. Punctul 2 al Deciziei Consiliului raional, nr. 01-25 din 28 februarie 2013
(Cu privire la expunerea la licitație a unor spații libere din incinta Consiliului
raional) va avea următorul conținut: ”2. Se instituie comisia de licitație în
următoarea componență:
Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului
Bivol Ștefan, vicepreședinte al raionului
Trofim Angela, contabil-șef, Aparatul președintelui raionului
Bivol Galina, specialist principal, Direcția finanțe
______________________________,consilier PLDM
______________________________, consilier PL
______________________________, consilier PD
______________________________, consilier PCRM
Mereacre Nicolae,secretarul Consiliului raional, licitant
1.9. În alin.6 al subp.1.1. (- 600,0 mii lei pentru finanțarea parțială a
lucrărilor de proiectare a Palatului raional al Sporturilor, care va fi edificat în
orașul Ialoveni) din decizia Consiliului raional, nr.01-06 din 28 februarie 2013 (Cu
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privire la alocarea mijloacelor financiare) textul ”600,0 mii lei” se substituie cu
textul ”253,0 mii lei”
1.10. În alin.7 al subp.1.1. (- 400,0 mii lei pentru finanțarea elaborării
proiectului tehnic al sistemei de aprovizionare cu apă (lista localităților se
anexează); din decizia Consiliului raional, nr.01-06 din 28 februarie 2013 (Cu
privire la alocarea mijloacelor financiare) textul ”200,0 mii lei” se substituie cu
textul ”200,0 mii lei”
1.11. În decizia Consiliului raional, nr.02-02 din 28 iulie 2011 (Cu privire la
formarea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional) se
operează următoarele modificări: La poziția ”III.Comisia pentru învățământ,
cultură, tineret,sport” textul ”Grigoriță Tudor” se substituie cu textul ”Covali
Parascovia”, iar textul ”Maciuca Mihail” se substituie cu textul ”Tulbure Maria”;
La poziția ”V.Comisia pentru complexul agroindustrial, ecologie și relații funciare”
textul ”Sulă Ion” se substituie textul ”Maciuca Mihail”
1.12. Textul
Horeşti

1. Liceul teoretic Horești:
a) lucrări de reparație la blocul sanitar
b)procurarea cantinei
c)lucrări de reparație a cantinei
TOTAL:

190,0
250,0
60,0
500,0

din Anexa 1 a Deciziei Consiliului raional,nr.01-22 din 28 februarie 2013
(Distribuirea
mijloacelor financiare pentru efectuarea în anul 2013 a lucrărilor de construcții,
reconstrucții, reparații la instituțiile de învățămînt din raionul Ialoveni) se
modifică în felul următor:
Horeşti

1. Liceul teoretic Horești:
a) lucrări de reparație la blocul sanitar
b)lucrări de proiectare și reparație a cantinei
TOTAL:

190,0
310,0
500,0

Proiectul nr.5

Cu privire la Programul de activitate a Consiliului raional în lunile
septembrie-decembrie 2013
Consiliul raional DECIDE:
1.
Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional pentru
perioada septrembrie-decembrie 2013, conform anexei.
2.
Decizia se aduce la cunoştința serviciilor publice descentralizate şi
desconcentrate din teritoriu.
Anexă
PROGRAM DE ACTIVITATE
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a Consiliului raional Ialoveni pentru lunile septembrie-decembrie 2013
Data

Specificarea chestiunii

I. Şedinţa Consiliului raional
28noiembrie 1.Cu privire la aprobarea bugetului raionului și
bugetului raional pentru anul 2014.
2. Cu privire la executarea bugetului raionului
pe 9 luni ale anului 2013.
3. Informație despre activitatea Secției
construcții, gospodăriei comunală și drumuri
4. Informație despre activitatea Direcției
agricultură și alimentație

Responsabil de
pregătire
Direcția finanțe
Direcția finanțe
Secția
Construcții
Direcția
agricultură și
alimentație

II. Activităţi metodico-organizatorice
Octombrie, Seminar de instruire a secretarilor consiliilor
Secția administrație
noiembrie
locale
publică
noiembrie
Festivitate consacrată Zilei agricultorului
Direcția agricultură
prima zi de Întruniri raionale cu participarea primarilor,
Secția administrație
marți a lunii conducătorilor serviciilor publice
publică
desconcentrate.
Decembrie
Festivități consacrate Noului an, 2014
Secția cultură
Proiectul nr.6

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Examinând documentele prezentate, în conformitate cu Regulamentul despre
formarea si utilizarea mijloacelor financiare din componenta de bază a bugetului
raional, aprobat prin decizia Consiliului raional, nr. 01-04 din 28 februarie 2013,
prevederile art.27 al Legii privind finanțele publice locale, nr.397-XV din 16
octombrie 2003, art. 43 al Legii privind administrația publică locală, nr.436-XVI din
28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1.Se alocă, din soldul disponibil al al bugetului raional, suma de 967,0 mii lei,
inclusiv:
1.1.Consiliului raional, 529,2 mii lei, dintre care:
- 40,0 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de instalare a sistemelor de
videomonitorizare – camere video și tehnologii disponibile pentru asigurarea
securității publice la Inspectoratul de Poliție Ialoveni ;
- 9,4 mii lei cu titlu de ajutor material pentru 47 persoane (câte 200 lei)cu
deficiențe de auz cu prilejul Zilei Mondiale a Surzilor;
-146,8 mii lei pentru achitarea cheltuielilor aferente Elaborării Strategiei de
dezvoltare socio-economică a raionului Ialoveni în perioada 2013-2020;
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- 25,0 mii lei pentru finanțarea parțială a lucrărilor de reparație a Bisericii
”SF. Arhangheli Mihail și Gavril” din Răzeni, monument de arhitectură și cultută;
- 28,0 mii lei la procurarea materialelor de construcție pentru necesitățile
Secției Situații Excepționale a raionului;
-200,0 mii lei pentru susținerea financiară a echipei de fotbal CFR Ialoveni
participantă a campionatului Republicii Moldova, divizia B, ediția 2013-2014;
- 80,0 mii lei la finanțarea lucrărilor de lichidare a incendiului și restabilire a
sistemei de aprovizionare cu energie electircă la Spitalul raional Ialoveni.
1.2. Primăriei Sociteni – 50,0 mii lei cu titlu de contribuție la construcția
rețelelor de canalizare în localitate, conform contractului nr.4/2879-4103 din 02
august 2012, incheiat cu Ministerul Mediului al RM (valoarea primei tranșe –
500,0 mii lei);
1.3. Primăriei Molești -27,8 mii lei cu titlu de contribuție la recondiționarea
sondei arteziene și aprovizionarea populației cu apă potabilă, conform
contractului nr.2/3054-4291 din 02.05. 2013 incheiat cu Ministerul Mediului al
RM (costul total al lucrăriloir e de 278 190 lei).
1.4. Primăriei Gangura – 60,0 mii lei cu titlu de contribuție la finanțarea
lucrărilor de reparație a grădiniței de copii din localitate, conform contractului,
nr.27-P/13 din 17 iulie 2013, încheiat cu AO internațională de binefacere ”ProUmanitas”.
1.5. Primăriei Costești – 300,0 mii lei cu titlu de contribuție la implementarea
Proiectului ”Construcția sistemului de canalizare și stației de epurare” încheiat cu
Ministerul Mediului, nr. 1/2994-4287 din 20 martie 2013, suma totală fiind de 3
mln lei.
2. Se alocă, din Fondul de rezervă al bugetului raional, Consiliului raional suma
de 74,3 mii lei , dintre care:
- 5,5 mii lei cu titlu de ajutor material cet. Pavalachi Vasile Terente din satul
Costești, casa căruia a avut de suferit pe urma unui incendiu;
- 21,1 mii lei cu titlu de ajutor material cet. Cazacu Ana Mihail din satul
Horești, casa căruia a avut de suferit pe urma unui incendiu;
- 4,0 mii lei cu titlu de ajutor material cet. Balan Iacob Toma din satul
Horești, casa căruia a avut de suferit pe urma surpărilor de teren;
- 38,7 mii lei la acoperirea cheltuielilor legate de intervenția chirurgicală
complicată a domnului Andronachi Nicolae, președintele raionului;
- 5,0 mii lei cet.Bulgaru Svetlana Nicolae, cu titlu de ajutoir material la
organizarea funeraliilor soțului ei, Bulgar Semion Ilarion, fost președinte al
raionului.
3. Se alocă, din componenta de bază a bugetului raional, suma de 219,2 mii
lei, dintre care:
-Gimnaziului ”A.Rusu” din satul Dănceni – 25,0 mii lei pentru finisarea
lucrărilor de amenajare a terenului de mini-fotbal (costul total al lucrărilor – 350,0
mii lei);
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- Gimnaziului Văratic – 20,0 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de amenajare a
bazinului de acumulare a apelor reziduale;
- Gimnaziului Cărbuna – 29,5 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de reparație
a sălii sportive;
- Gimnaziului Cigârleni – 29,7 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de reparație a
sălilor de clasă de la grădinița nr.1 din localitate;
- Liceului Țâpala – 100,0 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de reparație
capitală a treptelor de intrarea principală in instituție.
- Liceului ”P.Ștefănucă” Ialoveni -15,0 mii lei la achitarea serviciilor de
elaborare a Raportului de Audit pentru lucrările de conservare a energiei termice.
4. Se alocă Consiliului raional suma de 38,9 mii lei - din alocațiile Oficiului de
carbon, formată pe urma economiei de gaze naturale și emisiilor de carbon –
pentru efectuarea reparațiilor curente a blocului cazangeriei de la Spitalul
raional.
Proiectul nr.7

Cu privire la asigurarea interimatului funcţiei de secretar al Consiliului raional
pe perioada concediului domnului Mereacre Nicolae
În conformitate cu prevederile art. 38 , alin. (5) şi art.43 ale Legii privind
administrația publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional
DECIDE:
1. Doamna Balan Eleonora, specialist principal, se împuterniceşte să asigure
interimatul funcției de secretar pe perioada concediului de odihnă al domnului
Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional (septembrie - octombrie 2013).
2. Doamna Trofim Angela, contabil-șef, va asigura achitarea unui supliment
la salariu in mărime de 50 procente din salariul de funcție, conform prevederilor
p.10, alin. (2), al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr. 331 din 28 mai 2012
privind salarizarea funcționarilor publici.
Proiectul nr.8

Cu privire la reorganizarea unor instituţii educaţionale
Întru eficientizarea utilizării resurselor şi raționalizarea cheltuielilor prin
optimizarea rețelei instituțiilor de învățămînt gimnazial şi liceal, în conformitate
cu prevederile Legii privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006, Legii învățămîntului, nr. 547-XVII din 21.07.1995 (art.40 (3)), cu
modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului RM, nr. 728 din 02 octombrie 2012
”Cu privire la finanțarea în bază de cost standart per elev cu utilizarea
coeficienților de ajustare în modul de stabilit de Guvern pentru instituțiile de
învățământ primar și secundar general, finanțate din bugetele unităților
administrativ-teritoriale, având drept temei Ordinul Ministerului Educației al RM,
nr.680 din 04 iunie 2013, Consiliul raional DECIDE :
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1.Se reorganizează:
1.1. Liceul teroretic ”Mihai Eminescu” din satul Ulmu în Gimnaziul ”Mihai
Eminescu”;
1.2. Școala primară Ruseștii Vechi în Școală primară-Grădiniță Ruseștii Vechi
2.Decizia se comunică Ministerului Educației al Republicii Moldova
3.Controlul asupra executării prezentei decizii se se pune în seama domnului
Ion Busuioc,şeful Direcției generale Învățămînt Tineret şi Sport.
Proiectul nr.9
Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen,termen redus
şi serviciul civil în toamna-iarna anului 2013
Întru executarea art. 28 şi art.29 ale Legii, nr. 1245-XV din 18 iulie 2002
privind pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei, Legii nr.156-XV din 06 iulie
2007 privind organizarea serviciului civil (de alternativă), Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova, nr.77 din 31 ianuarie 2001 despre aprobarea Regulamentului
privind activitatea Secției administrativ-militare şi efectivului- limită, Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova, nr.864 din 17 august 2005 despre aprobarea
Regulamentului cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen
sau în cel cu termen redus, organizarea şi desfăşurarea sărbătorii „Ziua
recrutului” şi în conformitate cu art. 43 al Legii, nr. 436-XVI din 28.12. 2006
privind administrația publică locală, Consiuliul raional DECIDE:
1.Se stabileşte termenul 09 septembrie 2013 – 31 ianuarie 2014 pentru
examinarea medico-militară a recruților din raion cu anii de naştere 1986-1995 la
Secția administrativ-militară a raionului Ialoveni.
2. Se confirmă componența nominală a Comisiei de recrutare – încorporare şi
Comisiei medicale, conform anexei nr.1.
3. Se aprobă graficul prezentării recruților la comisia medico-militară de
încorporare în Armata Națională a Republicii Moldova conform listelor întocmite
de SAM pentru comunele, satele şi or.Ialoveni în toamna-iarna anului 2013,
conform anexei 2.
4. Se recomandă autorităților publice locale de nivelul întîi:
• să asigure prezentarea în termenul stabilit, la comisia de recrutare –
încorporare a tinerilor conform prevederilor Regulamentului privind
încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen, termen redus şi
serviciul civil;
• să studieze, în comun cu specialiştii Secției administrativ-militare starea
familiară a recruților pentru înregistrarea lor, care au dreptul la amînare de
la serviciul militar în termen,conform prevederilor legislației;
• în comun cu Inspectoratul de Poliție şi Secția administrativ-militară să
depisteze recruții care nu s-au prezentat la comisia medico-militară de
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recrutare-încorporare şi să întocmească materialele necesare şi
prezentarea lor în organele de drept pentru studierea dosarelor.
5. Se pune în sarcina Direcției învățământ, tineret şi sport să delegeze
un specialist psiholog în comisia medico-militară de încorporare pentru
perioada 09 septembrie 2013 - 31 ianuarie 2014.
6. Administrația IMSP Spitalul raional:
• va contribui la organizarea activității Comisiei medicale în Policlinica
raională în perioada 09 septembrie 2013 - 31 ianuarie 2014 şi o va asigura
cu utilajul medical necesar pentru activitate;
• va asigura examinarea medicală suplimentară şi tratamentul recruților
utilizînd spitalizarea lor atît în secțiile spitalului raional, precum şi în
instituțiile republicane de profil, în caz de necesitate;
• va desemna numărul necesar de asistente medicale care vor asista
operativitatea în activitatea Comisiei.
7. Inspectoratul de Poliție Ialoveni:
• va acorda ajutor Secției administrativ-militare în vederea prezentării
recruților la comisia medico-militară şi încorporării lor în serviciul militar în
termen, conform graficului stabilit;
• va asigura menținerea ordinii publice în zilele de expediere a recruților în
unitățile militare.
8. Secția administrativ-militară:
• va informa săptămînal preşedintele raionului despre rezultatele examinării
medicale şi încorporării cetățenilor în serviciul militar în termen, termen
redus şi serviciul civil în toamna-iarna anului 2013 şi luna ianuarie a anului
2014, precum şi despre activitatea primăriilor în problemele vizate;
• în comun cu autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi va
elabora graficul deplasării în localitățile raionului cu scopul studierii şi
examinării stării familiare a recruților.
9. Se stabileşte ca în caz de eliberare a membrilor comisiilor nominalizate din
funcțiile deținute, atribuțiile lor vor fi executate de persoanele nou desemnate în
aceste funcții, fără adoptarea altei decizii a Consiliului raional.
10.Control asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de domnii
Anatolie Melenciuc, vicepreşedinte al raionului, Veaceslav Tabac, Şeful Secției
administrativ- militare (l.d.p. Ialoveni) .
Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional Ialoveni,
Nr._____ din „_____”_________ 2013

I.Componenţa comisiei de recrutare- încorporare
Comisia de bază:
PreşedinteMELENCIUC Anatol, vicepreşedinte al raionului;
Vicepreşedinţi- TABAC Veaceslav, Şeful Secției administrativ-militare
MEREACRE Constantin, reprezentantul Serviciului Civil
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SecretarMembri-

POPENCO Tatiana, specialist, Secția administrativ-militară
ROŞIORU Zinaida,psiholog Aparatul preşedintelui raionului
BEREGOI Andrei, medic-internist, preşedintele comisiei
medico-militare
ALCAZ Andrei, şef adjunct al Inspectoratului de Poliție

Comisia de rezervă:
Vicepreşedinte- FRECĂUȚAN Iurie, specialist superior, Secția administrativmilitară
SecretarPOPENCO Tatiana, specialist, Secția administrativ-militară
MembriURSU Vasile, şef Secție, Inspectoratul de Poliție
COTLĂU Andrian, preşedinte a comisiei medico-militară de rezervă
II. Componenţa comisiei medico-militare la încorporare,
formată din medici-specialişti (de bază şi de rezervă)
de bază:
de rezervă:
Preşedinte - Andrei BEREGOI
Preşedinte- Andrian COTLĂU
Internist –Andrei BEREGOI
Internist – Natalia COLODRIVSCHI
Chirurg-traumatolog-Andrian COTLĂU
Chirurg-traumatolog–Mihail STANCOV
Neurolog - Liudmila CUCU
Neurolog – Irina GUSACINSCAIA
Psihiatru – Marina Plesca
Psihiatru – Cristna Rusu
Oftalmolog –Marina ARHIREU
Oftalmolog – Marina Arhireu
Otolaringolog – Vasile Rusu
Otoloringolog – Zinaida Grecu
Dermatolog - Dumitru MELEGA
Dermatolog – Vasile DIMITROV
Anexa nr.2
la Decizia Consiliului raional Ialoveni,
Nr.____ din „____”____________2013

GRAFICUL
prezentării recruților la comisia medico-militară de încorporare.

09.09.2013

10.09.2013

1.Cigîrleni
2.Cărbuna
3.Gangura
4.Răzeni

1.Bardar
2.Dănceni
3.Hansc
4.Horodca

12.09.2013

16.09.2013

1.Ialoveni
2.Nimoreni
3.Pojăreni

1.Suruceni
2.Văratic
3.Zîmbreni

11.09.2013
1.Costeşti
2.Horeşti
3.Malcoci
4.Mileştii Mici

17.09.2013
1.Ţîpala
2.Ulmu
3.Văsieni

18.09.2013
1.Moleşti
2.Ruseştii Noi
3.Sociteni
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4.Puhoi

Recruţii, care din diferite motive, nu vor fi prezentaţi la comisia medico-militară în zilele
indicate în grafic, urmează să se przinte, începînd cu data de 24 septembrie 2103 pînă la 31
ianuarie 2014 în fiecare zi de marţi ,mercuri şi joi, la ora 8.00.
Anexa 2/1

SARCINA
de încorporare a recruților din raionul Ialoveni,
toamna – iarna 2013
Nr.
d/r

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Primăria

BARDAR
CĂRBUNA
CIGÎRLENI
COSTEŞTI
DĂNCENI
GANGURA
HANSCA
HOREŞTI
HORODCA
IALOVENI
M.MICI
MALCOCI
MOLEŞTI
NIMORENI
POJORENI
PUHOI
R.NOI
REZENI
SOCITENI
SURUCENI
ȚÎPALA
ULMU
VARATIC
VASIENI
ZÎMBRENI
total

Numărul
de recruți
chemați
la
comisie

Sarcina
de
încorpor
are

Data
prezentării la
comisia
medicomilitară

153
42
88
652
102
80
38
165
38
604
183
106
144
103
32
190
324
422
41
87
150
79
28
191
126
4168

6
2
3
10
6
3
2
6
2
10
7
3
6
3
2
6
8
9
3
5
6
4
2
7
5
126

10.09.2013
09.09.2013
09.09.2013
11.09.2013
10.09.2013
09.09.2013
10.09.2013
11.09.2013
10.09.2013
12.09.2013
11.09.2013
11.09.2013
18.09.2013
12.09.2013
12.09.2013
18.09.2013
18.09.2013
09.09.2013
18.09.2013
16.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
16.09.2013
17.09.2013
16.09.2013

Numărul
de recruți
prezentaț
i la
comisie

Au primit
ordin la
încorporare

Nu pot
fi
încorpo
rați din
diferite
motive

14

Recruţii, care, din diferite motive, nu vor fi prezentaţi la comisia medico-militară în zilele
stipulate în grafic, urmează să se przinte, începînd cu data de 24 septembrie 2103 pînă la 31
ianuarie 2014 în fiecare zi de marţi ,mercuri şi joi, la ora 8.00.

Proiectul nr.10
Cu privire la acceptul gestionării unui imobil
În conformitate cu prevederile art. 8 al Legii, nr. 523-XIV din 16 iulie 1999
”Cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale”, art.43 al
Legii privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembnrie 2006,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă preluarea în gestiunea Consiliului raional a căminului nr.3, nr.
cadastral 5516113364, construcția nr.4, amplasat pe teritoriul Școlii de Meserii
nr. 11 din satul Dănceni.
2. Decizia se comunică Ministerului Educației al Republicii Moldova.

Proiectul nr.11

Strategia de dezvoltare a reţelei instituţiilor de invăţământ din raionul
Ialoveni pe termen mediu 2013-2016
În conformitate cu prevederile Legii invățământului,nr. 547 din 21.07.1995
cu modificările ulterioare , Strategiei naționale ”Educație pentru toți”, Strategiei
consolidate de dezvoltare a învățămîntului pentru anii 2011-2015, Planului
consolidat de acțiuni pentru sectorul educației (2011-2015), Planului național de
acțiuni pentru implementarea reformei structurale în educație, Programului de
dezvoltare strategică a Ministerului Educației pentru anii 2012-2014, Programului
de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020,
Programului de dezvoltare social-economică a raionului Ialoveni în domeniul
educației pentru perioada anilor 2005-2015, Planului strategic de dezvoltare a
învățămîntului din raion pentru anii 2012-2016 art.43 al Legii privind administrația
publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se sprobă Strategia de dezvoltare a rețelei instituțiilor de invățământ din
raionul Ialoveni pe termen mediu 2013-2016 (anexa).
2. Direcția raională de invățământ, in comun cu autoritățile publice locale și
serviciile publice din teritoriu, va contribui la implementarea prevederilor
Strategiei și va prezenta , o dată în semestru, note informative in cadrul ședinețlor
consiliului raional.
3. Domnul Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului, va asigura
controlul asupra executării deciziei.
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Proiectul nr.12
Despre aprobarea Planului de măsuri privind pregătirea economiei şi sferei
sociale a raionului pentru activitate în sezonul rece 2013-2014
În scopul asigurării instituțiilor bugetare, a sferei sociale şi a populației cu
resurse energetice şi servicii comunale de calitate, creării unor condiții favorabile
de activitate în sezonul rece 2013-2014, luînd în considerație prevederile Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova, nr. 932 din 13.06.2013 ,, Cu privire la măsurile de
pregătire a economiei naționale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de
toamnă-iarnă 2013-2014 ” şi în temeiul art.4 și 5 ale Legii nr.1525- XIII din 19
februarie 1998 Cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1998, nr.50-51, art.366) și privind administrația publică locală , nr.436-XVI din 28
decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1.Se ia act de nota informativă prezentată (anexa 1) şi se aprobă Planul de
măsuri privind pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului pentru activitate
în sezonul rece 2013-2014 (anexa 2).
2. Se pune în sarcina Aparatului preşedintelui raionului, serviciilor publice
din subordinea Consiliului raional, să asigure organizarea, monitorizarea şi
controlul asupra pregătirilor către sezonul rece 2013-2014.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama domnului
Bivol Ștefan, vicepreşedintele raionului, care va prezenta, în cadrul şedințelor
Consiliului, rapoarte despre mersul realizării prevederilor Planului nominalizat.

Proiectul nr.13
Despre aprobarea Programului raional privind sănătatea mintală pentru
anii 2013-2016
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr.
1025 din 28 decembrie 2012 u privire la aprobarea Programului Național privind
sănătatea mintală pentru anii 2012-2016 ( Monitorul Oficial nr.6-9/35 din
11.01.2013), in scopul creării condițiilor de protecție, reabilitare şi incluziune
socială a persoanelor cu dizabilități mintale, in conformitate cu prevederile art.43
al Legii privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembnrie 2006,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă:
-Programul raional privind sănătatea mintală pentru anii 2013-2016, conform
anexei nr.1;
-Planul de acțiuni cu privire la implementarea Programului Național privind
sănătatea mintală pentru anii 2012-2016, conform anexei nr.2.
- componența comisiei raionale, căreia i se atribuie funcțiile de organizare şi
control asupra realizării Programului nominalizat.elor teritoriale de sănătate
mintală.
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4. Administrațiile instituțiilor mediuco-sanitare publice din raion vor
monitoriza executarea prezentei decizii, informînd Consiliul raional, anual, către
data de 1 aprilie a anului următor, despre măsurile întreprinse.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de domnul
Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului..
Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului raional
nr.______din__________2013

Programul raional
privind sănătatea mintală pentru anii 2013-2016
I. Analiza situaţiei
1. Organizația Mondială a Sănătății defineşte sănătatea mintală ca o
bunăstare emoțională şi socială, în care o persoana realizează abilitățile sale,
poate face față tensiunilor normale ale vieții, poate lucra productiv sau fructuos,
şi este capabilă să facă o intervenție în comunitatea sa.
2. Numărul celor care suferă de o anumită formă de dizabilitate intelectuală nu
este de neglijat.Povara tulburărilor psihice a fost estimată la 11% în 1999, şi se
crede că aceasta va ajunge la 15% pînă în 2020, dacă nu vor fi luate măsurile
corespunzătoare.
3. Se presupune că fiecare a patra persoană, într-o anumită perioadă a vieții, va
înfrunta o problemă de sănătate mintală. De aceea, prevenirea tulburărilor
mintale şi promovarea sănătății mintale sînt de o mare importanță pentru
societate.
II. Identificarea problemei
4. În raionul Ialoveni, prevalența prin maladii mintale şi de comportament
pe durata anilor 2007-2012, conform datelor statistice, era de 1886,6 la 100 mii
populație în 2007 şi de 2173,6 la 100 mii populație în 2012, ceea ce denotă
majorarea numărului de persoane care necesită asistență psihiatrică.
5.Incidența prin maladii psihice pe durata anilor 2008-2012 era de 244,5 la 100
mii populație în 2008 şi de 300,7 la 100 mii populație în 2012, ceea ce denotă
majorarea cazurilor noi, amplificarea factorilor de stres implicați în debutul
maladiilor, lipsa unor modele de profilaxie a maladiilor mintale atît la nivel
rational, cît și la nivel republican.
6. Analiza datelor statistice pe maladii atestă un contingent de peste 30%
pacienți cu retard mintal. Preponderența cazurilor cu dizabilitate intelectuală este
relevantă pentru necesitatea organizării procesului de planificare familială,
asigurarea unei protecții medico-sociale a gravidei, la naştere, în perioada lăuziei
şi dezvoltării copilului pînă la vîrsta de 3 ani. Influența factorilor nocivi la aceste
etape esențiale ale dezvoltării psihofiziologice conduc la o patologie a intelectului.
De asemenea, lipsa serviciilor de asistență comunitară nu permite incluziunea
socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale.
7. Sub aspect de gender raportul persoanelor afectate de maladii mintale şi de
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comportament după gen este de 3:2 (bărbați/femei).
8. Maladiile psihice se caracterizează prin instalarea progresivă a dizabilității,
ceea ce exclude participarea socială şi profesională a persoanelor afectate cu
impact social major. Astfel, în raion aproximativ 30% din totalul persoanelor
afectate de maladii mintale sînt încadrate în grade de dizabilitate. Sub acest
aspect, maladiile mintale prezintă un grad sporit de influență asupra capacității de
funcționare a contingentului aflat la o vîrstă aptă de muncă. Impactul economicofinanciar al afecțiunilor psihice se datorează atît cheltuielilor directe legate de
tratament, de serviciile medicale specializate acordate pacienților, de serviciile
complementare, cît şi cheltuielilor indirecte, şi anume, celor ce țin de boală, de
incapacitatea de muncă, şomaj, solicitare economică şi emoțională a rudelor şi
anturajului, de scăderea calității vieții.
9. Serviciul de sănătate mintală se confruntă cu un deficit major de personal
calificat: avînd o medie în Republica Moldova de 6 psihiatri la 100 000 populație
sîntem printre țările europene precar asigurate cu specialişti (Elveția are 30
psihiatri la 100 000 populație). IMSP Spitalul Raional Ialoveni, conform
normativelor în vigoare, a aprobat 2,0 funcții scriptice de medici psihiatri, dintre
care 1,5 psihiatri pentru maturi şi 0,5 psihiatru pentru copii. Carența de medici din
cadrul serviciului ambulator se referă, mai cu seamă, la psihiatrii pentru
copii.Insuficiența cadrelor, creează lacune în dezvoltarea serviciilor calitative şi
deservirea eficientă a persoanelor cu dizabilități mintale.
10. Rolul extraspitalicesc de acordare a asistenței psihiatrice se bazează pe
activitatea cabinetelor medicilor psihiatri din cadrul secției consultative a IMSP
Spitalul raional, care oferă doar o asistență terapeutică consultativă bazată pe
tratament medicamentos şi nu răspund necesităților în plan psihologic şi social al
beneficiarilor, de asemenea, fiind neglijat suportul juridic. Centrul comunitar de
sănătate mintală va lărgi gama de servicii multidisciplinare şi va modifica
abordarea problematicii beneficiarilor, scopul final vizînd incluziunea socială a
beneficiarilor prin valorificarea potențialului existent.
11. Medicii de familie supraveghează insuficient persoanele înregistrate, în
contextul promovării sănătății mintale şi rezolvării problemelor de sănătate
mintală conform competențelor. Persoanele afectate de maladii mintale nu
beneficiază în deplină măsură de asistență medicală specializată la domiciliu.
Distanțele prea mari pînă la medicul specialist împovărează accesul la serviciile
specializate, lipsindu-i de îngrijirile medicale necesare. Abordarea persoanelor
afectate de maladii mintale se efectuează unilateral, lipsind aportul medicilor de
familie, neasigurîndu-se continuitatea îngrijirilor medicale.
12. Actualmente, controlul şi managementul tulburărilor mintale şi de
comportament necesită o atenție sporită datorată factorilor socio-economici
nefavorabili care afectează populația. În primul rînd, migrația masivă a populației
cu destrămarea modului de trai tradițional şi a familiei tradiționale, tînăra
generație fiind lipsită de modele comportamentale funcționale şi de rolul
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protector al părinților. Astfel, la tînăra generație predomină achiziționarea de
tendințe şi practici vicioase (alcool, narcomanie, huliganism, prostituție ş.a.). Alt
factor important este lipsa unei politici integrate la nivel de populație pentru
asigurarea dezvoltării premiselor unui mod sănătos de viață, dezvoltarea bunelor
practici de viață la fiecare etapă de vîrstă. Sînt insuficient dezvoltate serviciile de
asistență socială incluzivă care să răspundă necesităților persoanelor afectate de
maladii mintale, precum şi rudelor acestora, tendința fiind de izolare periodică în
cadrul instituțiilor specializate (spitale de psihiatrie, internate psihoneurologice).
Lipsa de implicare a comunității şi a autorităților amplifică tendința de izolare
socială şi instituționalizare, cu încălcarea drepturilor constituționale ale
persoanelor afectate de maladii mintale.
13. Serviciile medicale şi sociale sînt separate, lipseşte abordarea integrată a
problemei de sănătate mintală, ceea ce favorizează discontinuitatea în cadrul
procesului de reabilitare psihosocială şi incluziunea socioprofesională. Persoanele
afectate de maladiile mintale beneficiază doar aleatoriu de anumite servicii, în
special spitaliceşti, nefiind soluționate problemele ce țin de traiul independent,
dreptul la un loc de muncă, echitatea socială şi medicală.
14. Familiile sînt insuficient implicate în procesul terapeutic, mai cu seamă în
cazurile de acutizare a bolii, nu dispun de cunoştințe elementare privind specificul
maladiei, modalitatea de comunicare reciprocă şi de susținere a deciziilor luate de
membrii familiilor celor afectați. Familiile se confruntă cu stigmatul social, izolarea
socială şi fenomenul de suprasolicitare psihică (burnout), calitatea vieții acestora
fiind joasă. Lipseşte suportul autorităților la nivel de asigurare a serviciilor sociale
indispensabile.
15. La nivel local nu este asigurată o conlucrare între factoriii de decizie,
precum autoritățile publice locale, societatea civilă şi beneficiari privind
asugurarea serviciilor incluzive de sănătate mintală. Nu există modele de
referință a beneficiarilor către serviciile comunitare, întîmpinîndu-se dificultăți la
trecerea din sistemul medical către cel social.
16. Persoanele afectate de tulburări psihice se confruntă cu dificultăți financiare
şi sînt vulnerabile din punct de vedere social, în special privind accesul la servicii.
Se preconizează elaborarea mecanismului de finanțare a serviciilor de sănătate
mintală pentru domeniul medical cît şi cel social, asigurînd acoperirea integrală a
cheltuielilor de către sistemul de sănătate şi autoritățile publice locale pentru a
obține accesul la servicii, păstrînd, totodată, continuitatea, complexitatea şi
integritatea acestora.
III. Scopul şi obiectivele specifice ale Programului
17. Scopul prezentului Program constă în ameliorarea sănătății mintale a
populației prin dezvoltarea serviciilor integrate de sănătate mintală şi creşterea
funcționalității sistemului de acordare a asistenței psihiatrice, cu apropierea
acestora de comunitate.
18. Prezentul Program are următoarele obiective specifice:
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1) acordarea către anul 2016 a unui sistem de servicii de sănătate mintală
adaptat necesităților populației şi normelor internaționale;
2) extinderea serviciilor comunitare de sănătate mintală cu acoperirea a
minimum 50% din populație, cu optimizarea activității serviciului de ambulator
către anul 2016;
3) asigurarea respectării drepturilor omului şi demnității umane în cadrul
acordării serviciilor de asistență medicală în domeniul sănătății mintale;
4) organizarea acțiunilor de incluziune socioprofesională şi familială a
persoanelor cu dizabilități mintale, prin dezvoltarea către anul 2016 în fiecare
teritoriu, la nivel de comunitate, a serviciilor integrate de suport medico-social
pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală.
IV. Principiile care ghidează realizarea Programului
19. Prezentul Program are la bază următoarele principii:
1) accesibilitatea serviciilor. Serviciile de bază de sănătate mintală, inclusiv în
condiții de ambulator şi staționar, vor fi disponibile la nivel local, astfel ca oamenii
să nu se deplaseze pe distanțe mari;
2) plenitudinea serviciilor. Persoanele cu tulburări psihice au nevoie şi pot
beneficia de o gamă largă de servicii coordonate, care încorporează terapia
comunitar asertivă, managementul de caz, echipele multidisciplinare, intervențiile
de criză, programele de susținere, advocacy, sprijinul practic, precum şi
tratamentul medical corespunzător. În plus, față de gestionarea nevoilor de
sănătate acute şi cronice, sînt serviciile necesare de a aborda nevoile pe termen
mai lung de integrare în comunitate, cum ar fi, servicii sociale, locuințe protejate,
educație, precum şi ocuparea forței de muncă;
3) continuitatea. Sistemele de sănătate în majoritatea țărilor, şi în special în cele
în curs de dezvoltare, sînt concepute pentru a oferi îngrijiri medicale în baza
modelului de transfer, care pune accentul pe un tratament intensiv de episoade
acute, în speranța că majoritatea pacienților vor face o recuperare completă fără
o nevoie de îngrijire în curs de desfăşurare, pînă la următorul episod acut. Multe
tulburări mintale, în special cele cu o evoluție cronică sau cu un model recurentremisiv, sînt mai bine gestionate de servicii cu un model de îngrijire continuă. O
abordare continuă de îngrijire, de asemenea, subliniază necesitatea de a lua în
considerare totalitatea nevoilor pacienților, inclusiv cerințele lor sociale,
profesionale şi psihologice;
4) adaptabilitatea. Pentru a fi eficiente, serviciile de sănătate mintală trebuie să
fie concepute în baza necesităților, mai degrabă decît în bază de servicii. Acest
lucru înseamnă adaptarea serviciilor la nevoile beneficiarilor;
5) eficiența. Dezvoltarea serviciilor trebuie să fie ghidată de dovada eficacității
intervențiilor speciale şi modelelor de prestare a serviciilor. Există dovezi tot mai
mari de intervenții eficiente pentru multe afecțiuni psihice;
6) echitatea. Accesul populației la servicii de bună calitate trebuie să se bazeze
pe nevoie. Echitatea înseamnă că toate segmentele de populație pot accesa
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servicii. Pentru majoritatea factorilor de decizie politică, îmbunătățirea echității
implică un lucru îndreptat spre egalitatea reală în rezultatele sau statutul
indivizilor, indiferent de venituri sau regiune geografică;
7) respectarea drepturilor omului. La prestarea serviciilor persoanelor cu
dizabilități mintale şi intelectuale va fi asigurată şi promovată respectarea deplină
a tuturor drepturilor omului şi libertăților fundamentale pentru toate persoanele
cu dizabilități fără orice fel de discriminare pentru orice fel de dizabilitate.
Persoanele cu dizabilități mintale au aceleaşi drepturi civile, economice, politice,
sociale şi culturale ca oricine altcineva în comunitate, şi aceste drepturi vor fi
menținute;
8) implicarea beneficiarilor şi a familiilor acestora în procesul de îngrijire.
Consultarea beneficiarilor, a familiilor acestora, sau a formelor asociative
constituite sub egida implicării consumatorilor de servicii de sănătate mintală, sînt
acțiuni deloc uzuale în practica zilnică. Dezvoltarea unor sisteme de îngrijiri care
urmăresc o integrare comunitară optimă implică un parteneriat activ între
profesionişti şi beneficiarii de servicii în domenii, cum ar fi: acțiuni sociale
comune, consultarea consumatorilor în ceea ce priveşte furnizarea de servicii,
dezvoltarea noilor servicii sau restructurarea celor existente, implicarea familiilor
sau comunității în procesul de îngrijiri, sprijinirea inițiativelor de întrajutorare şi
suport comunitar;
9) accentul pe reabilitare. Întîrzierea demarării procesului reabilitativ după
debutul maladiei aduce cu sine o creştere a potențialului de dizabilitate. Apariția
noilor generații de neuroleptice, cu efecte secundare considerabil mai puține,
favorizează, de asemenea, procesul de reabilitare. Punctul forte al procesului
reabilitării va fi inserția sau reinserția profesională, precum şi îmbunătățirea
abilităților funcționale;
10) parteneriatul în comunitate. Conlucrarea factorilor de decizie în comunitate
pentru stabilirea modalităților de inserție socioprofesională a persoanelor
afectate de maladii mintale şi de comportament cu asigurarea instrumentelor
adecvate şi promovarea drepturilor persoanelor respective.
V. Acţiunile ce urmează a fi întreprinse
20. În vederea realizării obiectivului privind reorganizarea şi optimizarea
sistemului de servicii de sănătate mintală se vor opera următoarele acțiuni:
1) evaluarea de bază a sistemului existent şi a necesităților reale ale
beneficiarilor, care să vizeze problemele de sănătate mintală, nediscriminarea
adulților şi copiilor cu dizabilități mintale şi intelectuale în ceea ce priveşte accesul
la servicii de asistență medicală şi de sprijin social;
2) dezvoltarea resurselor umane în cadrul serviciului de sănătate mintală,
prin:
a) antrenarea în cadrul serviciilor de sănătate mintală a specialiştilor multiprofil
(psihologi, logopezi, ergoterapeuți, asistenți sociali) şi plasarea accentului pe
psihiatria comunitară şi tratament alternativ;
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b) asigurarea angajării la nivel local a tinerilor specialişti în domeniu prin
oferirea de facilități;
c) utilizarea regimurilor flexibile de lucru şi a „ferestrelor terapeutice”;
d) elaborarea metodologiei de descentralizare a sistemului de asistență
psihiatrică cu dezvoltarea centrelor regionale şi locale;
e) promovarea nursing-ului psihiatric;
f) elaborarea planurilor strategice de pregătire a specialiştilor în domeniul
sănătății minale;
21. În vederea realizării obiectivului privind extinderea serviciilor comunitare
de sănătate mintală cu acoperirea a minimum 50% din populația generală cu
optimizarea activității serviciului de ambulator sînt necesare de întreprins acțiuni
prioritare în următoarele direcții de activitate:
1) instituirea în raion a centrului comunitar de sănătate mintală. În calitate de
principiu pentru realizarea acțiunii şi instituirea centrului comunitar va servi
numărul de populație arondată, distanța de referință către serviciile specializate
de asistență psihiatrică, nivelul morbidității, dizabilității prin maladii mintale şi de
comportament;
2) dezvoltarea serviciilor de asistență mobilă în domeniul sănătății mintale, ca
serviciu comunitar de sănătate mintală ce asigură continuitatea tratamentului
prin acordarea asistenței multidisciplinare medico-sociale la domiciliu. Echipele
mobile de urgență prestează servicii conform modelului Tratamentului Comunitar
Afirmativ în zonele rurale, cu posibilitatea de a rămîne la domiciliu pînă la
stabilizarea stării pacientului. Terapia mobilă, terapia comunitară afirmativă şi
echipele de asistență continuă se referă la un tip de asistență şi tratament
furnizat bolnavilor psihici cu tulburări severe şi persistente, care vor fi create în
raioan în colaborare cu psihiatrul din secția consultativă/centre comunitare de
sănătate mintală;
3) antrenarea medicilor de familie în acordarea asistenței psihiatrice.
Îmbunătățirea cunoştințelor şi a competențelor celor ce lucrează în asistența
medicală primară şi pediatrie – accentuînd importanța intervențiilor timpurii.
Acțiunea necesită realizarea pe etape, în primul rînd, prin:
a) implementarea standardelor de tratament şi îngrijire a maladiilor mintale
esențiale la nivel de medicină primară;
b) implementarea ghidurilor şi protocoalelor de acordare a asistenței psihiatrice
în cadrul serviciilor medicale primare;
d) implementarea și realizarea pachetului de sarcini revenite asistenței
medicale primare;
e) implementarea mecanismului de referire a persoanelor afectate de maladii
mintale către asistența medicală primară;
f) asigurarea continuității tratamentului şi prevenirea instituționalizării necesită
supravegherea şi acordarea suportului metodologic persoanelor afectate de
maladii mintale şi de comportament şi rudelor acestora în vederea realizării
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tratamentului ambulator inclus în planul individual de reabilitare stabilit de
medicul psihiatru din cadrul secției consultative/Centrul Comunitar de Sănătate
Mintală. Evaluarea tratamentului se efectuează periodic cu înscrierea în
documentația medicală primară şi raportarea către medicul psihiatru arondat;
4) asigurarea accesului la medicamentele psihotrope esențiale. În vederea
favorizării prevenirii instituționalizării, ameliorării procesului de reabilitare
psihosocială a persoanelor afectate de maladii mintale şi de comportament,
continuității tratamentului se va asigura accesul la spectrul esențial de
medicamente psihotrope la prețuri reduse şi accesibile.Acordarea tratamentului
ambulator gratuit persoanelor afectate de maladii psihice ce contribuie la apariția
dizabilității, precum şi copiilor bolnavi de schizofrenie şi epilepsie.
22. În vederea realizării obiectivului privind asigurarea respectării drepturilor
omului şi demnității umane în cadrul acordării serviciilor de asistență medicală in
domeniul sănătății mintale se vor întreprinde următoarele acțiuni:
1) promovarea proiectelor îndreptate contra stigmatizării şi discriminării pe
motiv de dizabilitate mintală:
a) campanii de informare în colaborare cu ONG şi societatea civilă;
b) aplicarea mecanismelor de protecție împotriva acțiunilor discriminatorii față
de persoanele cu dizabilități mintale şi intelectuale;
2) asigurarea suportului pentru accesul la servicii privind exercitarea drepturilor
civile, inclusiv dreptul la apărare şi reprezentare legală. Acțiunea include
asigurarea efectivă a reprezentării legale a intereselor persoanelor cu tulburări
mintale şi de comportament în diferite situații;
23. În vederea realizării obiectivului privind organizarea acțiunilor de
incluziune socioprofesională şi familială a persoanelor cu dizabilități mintale, prin
dezvoltarea către anul 2016 a serviciilor integrate de suport medico-social pentru
persoanele cu probleme de sănătate mintală se vor întreprinde următoarele
acțiuni:
1) implementarea programelor de sănătate mintală şi susținerea la nivel local a
serviciilor în domeniu, în conformitate cu politicile şi strategiile aprobate de către
autoritățile publice centrale, adaptate la necesitățile specifice locale;
2) asigurarea populației cu suport informațional în cadrul instituțiilor de
învățămînt, colectivelor didactice, grupurilor-țintă privitor la serviciile de sănătate
mintală, prin:
a) promovarea sănătății mintale, nediscriminării şi modului sănătos de viață
prin repartizarea de buclete, broşuri, articole în ziarul local;
b) implicarea medicului psihiatru în programe educaționale adresate grupurilorțintă (elevi, gravide, tineri căsătoriți, colective pedagogice, grupuri tematice,
familii de beneficiari);
3) includerea beneficiarilor, familiilor şi comunității în promovarea politicilor şi
actelor normative în domeniu. Stabilirea dialogului cu beneficiarii şi consultațiile
comune pentru determinarea necesităților reale în servicii medicale specifice şi
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eficiente. Acțiunea include asigurarea la nivel local a întrunirilor dintre beneficiari,
familie, reprezentanții legali şi autorități, specialişti de profil etc.;
4) implementarea programelor de suport, formare şi consiliere (oferind
materiale educative corespunzătoare) pentru membrii familiei şi beneficiari, cu
scopul de a promova dezvoltarea şi bunăstarea persoanelor cu probleme de
sănătate mintală şi copiilor cu dizabilități intelectuale, modul de viață autonom şi
autodeterminarea;
5) asigurarea populației cu servicii specializate pentru suport psihologic în
cadrul situațiilor excepționale. Preocuparea autorităților pentru sănătatea mintală
a populației generale în cazul cataclismelor naturale, a stărilor de război, terorism
ş.a. determină necesitatea de organizare la nivel local a echipelor de intervenție
postfactum;
6) aplicarea formelor stimulative de menținere a persoanelor cu dizabilități
mintale în familie şi comunitate. Este de datoria autorităților publice locale să
stabilească un dialog constructiv şi să realizeze măsuri eficiente privind
menținerea persoanelor afectate de maladii mintale în ambianța nativă,
reintegrarea sociofamilială şi prevenirea instituționalizării acestora;
7) crearea de servicii comunitare de îngrijire şi asistență socială. Instituirea şi
promovarea formelor alternative instituționalizării la nivel local cu oferirea
serviciilor comunitare de plasament, incluziune comunitară, asigurînd un mod
independent şi sănătos de viață.
VI. Estimarea generală a costurilor
24. Finanțarea Programului raional privind sănătatea mintală pentru anii
2013-2016 se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor fondurilor AOAM,
contractate de IMSP din raion, precum şi din donații şi granturi.
VII. Rezultatele scontate
25. Realizarea integrală a prezentului Program va contribui la:
1) instituirea centrului comunitar de sănătate mintală; instituirea echipei
mobile funcționale; antrenarea medicilor de familie în acordarea asistenței
psihiatrice; asigurarea tratamentului ambulatoriu cu medicamente psihotrope
gratuite pentru persoanele afectate de schizofrenie şi epilepsie;
2) instituirea serviciilor de suport decizional, mecanismelor de protecție a
drepturilor persoanelor afectate de maladii mintale, a serviciilor medicale şi
sociale accesibile; participarea integrală la viața comunitară;
3) implementarea programului în localitățile raionului; informarea minimum a
60% din populație referitor la problemele de sănătate mintală; instituirea
serviciilor integrate de sănătate mintală la nivel local; integrarea
socioprofesională a persoanelor cu dizabilități mintale; crearea locurilor de muncă
pentru persoanele cu dizabilități mintale; creşterea gradului de instruire a
familiilor beneficiarilor; creşterea numărului beneficiarilor integrați în familie;
creşterea numărului persoanelor cu dizabilități mintale dezinstituționalizate şi
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integrate cu acordarea de suport pentru familiile acestora; ameliorarea
indicatorilor de calitate a vieții persoanelor cu dizabilități mintale şi a familiilor
acestora.
VIII. Indicatori de progres şi performanţă
26. Indicatorii de progres şi performanță privind realizarea prezentului
Program sînt următorii:
1) rata de asigurare a serviciului de sănătate mintală cu personal specializat şi
calificat;
2) extinderea rețelei de servicii comunitare de sănătate mintală cu acoperirea
a minimum 50% din populație, cu optimizarea activității serviciului de ambulator
către anul 2016:
3) creşterea cu 10% anual a numărului de beneficiari deserviți în cadrul
serviciilor comunitare de sănătate mintală;
4) scăderea cu 6% anual a numărului de spitalizări;
5) organizarea acțiunilor de incluziune socioprofesională şi familială a
persoanelor cu dizabilități mintale, prin dezvoltarea către anul 2016 în fiecare
teritoriu, la nivel de comunitate, a serviciilor integrate de suport medico-social
pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală:
a) numărul de persoane afectate aflate la supravegherea prin dispensarizare;
b) numărul de petiții soluționate;
c) numărul de familii de beneficiari instruiți;
d) numărul de familii protejate;
e) numărul de beneficiari angajați în cîmpul muncii;
f) numărul de beneficiari integrați în familie;
g) numărul servicii comunitare de îngrijire şi asistență socială instituite.
IX. Procedurile de raportare şi evaluare
27. În procesul de implementare a prezentului Program va fi efectuată
monitorizarea permanentă a realizării acțiunilor şi rezultatelor obținute, pentru a
opera, în caz de necesitate, modificări în politicile promovate şi în acțiunile
întreprinse.
28. Scopul monitorizării constă în corelarea obiectivelor şi a acțiunilor din Planul
de acțiuni cu privire la implementarea Programului raional privind sănătatea
mintală pentru anii 2013-2016 cu rezultatele scontate ale Programului, pentru ca,
ulterior, să fie efectuată o evaluare a modului de realizare a Programului şi a
impactului acestuia asupra sănătății populației.
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Anexa 3

Comisia raională de organizare și control a realizării
programului raional de sănătate mintală.
Anatolie Melenciuc, vicepreședintele raionului Ialoveni – președinte
Marina Pleșca, medic-psihiatru, IMSP Spitalul Raional Ialoveni - secretar
Membrii comisiei:
Lidia Hanganu, director IMSP Spitalul Raional Ialoveni
Vera Ursuleac, șef interimar Direcția asistență socială
Stelian Cucu, director IMSP CMF Ialoveni
Igor Plamadeala, șef Secție administrație publică

Proiectul nr.14
Cu privire la acceptul comercializării unor bunuri din proprietatea publică
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, nr. 136
din10 februarie 2009 despre aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu
strigare şi cu reducere, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, nr. 480 din 28
martie 2008 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, art 77 al
Legii privind administrația publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, și
având drept temei Demersul administrației Centrului de Meidicilor de Familie
Ialoveni, nr. 01-9/165 din 29 iulie 2013, Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă expunerea la licitație spre a fi comercializat un automobil
(autosanitară), de marca UAZ 3962-01, nr. de inmatriculale IL AF 185,ce se află în
gestiunea Centrului de Sănătate Țâpala.
2. Administrația CS Țâpala va organiza procesul de licitație conform legislației
și actelor normative în vigoare.
Proiectul nr.15
Cu privire la stabilirea hotarelor intravilanului comunei Ruseștii Noi
Examinînd materialele de stabilire a hotarelor intravilanului localității
satelor Ruseștii Noi și Ruseștii Vechi, întocmite de către Î.S. „Institutul de
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Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, decizia Consiliului comunal Ruseștii
Noi, nr.05-06 din 16.08.2013, reieșind din Legea Cadastrului bunurilor imobile nr.
1543-XIII din 25.02.1998, și Regulamentul cu privire la Registrul de Stat a
Unităților administrativ-teritoriale și străzilor din localitățile de pe teritoriul
Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr.1518 din 17 decembrie 2003, în conformitate cu Legea nr.835-XIII din
17.05.1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, cu
prevederile art. 10 ale Codului Funciar nr. 828-XII din 25.12.1991 și în temeiul art.
14 (1) din Legea privind administrația publică locală, nr 436-XVI din 28.12.2006,
Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă materialele de stabilire a hotarelor intravilanului satelor
Ruseștii Noi și Ruseștii Vechi, care constituie suprafața totală de 511,3957 ha,
inclusiv: satele Ruseștii Noi și Ruseștii Vechi – 65,4388 ha, conform planului
anexat.
2.Serviciul raional relații funciare și cadastru va aduce documentația
cadastrului funciar în concordanță cu prezenta decizie.
3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul Bivol
Ștefan, vicepreședintele raionului.

Proiectul nr.16
Cu privire la crearea Casei de Copii de Tip Familial
Examinând setul de documente prezentate, în conformitate cu prevederile art.
148, 149 şi 150 ale Codului familiei al Republicii Moldova, nr. 1316-XIV din 26 octombrie
2000, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr. 937 din 12 iulie 2002 pentru
aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial, art. 43 al Legii privind
administrația publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă deschiderea unei case de copii de tip familial în satul Cărbuna
(părinți-educatori – Valentina și Semion Domenti) cu susținerea materială şi financiară din contul bugetului raional.
2.Direcția asistență socială şi protecție a familiei va monitoriza procesul de
activitate a casei de copii de tip familial în comuna Cărbuna în conformitate cu legislația
şi actele normative în vigoare.
3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziții se pune în seama domnului
Melenciuc Anatolie, vicepreşedinte al raionului.

Proiectul nr.17
Cu privire la transmiterea-primirea unor bunuri materiale
din proprietatea publică
I
Examinând documentele prezentate și in conformitate cu prevederile Legii nr 523
din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale,
Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizațiilor,
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instituțiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor
active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, nr.688 din 9 octombrie
1995, cu modificările şi completările ulterioare, art. 43 și 77 ale Legii nr. 436 – XVI din 28
decembrie 2006 privind administrația publică locală, având drept temei demrsul
primăriei Ulmu, nr. 176 din 05 august 2008, Consiliul raional DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, gratuită din proprietatea Consiliului
raional Ialoveni în proprietatea primăriei Ulmu, a fostei clădiri a Centrului de Sănătate
Ulmu (înregistrat cu nr. cadastral 5524203186, valoarea – 445 959,00 lei), fără a-i fi
schimbtă destinația socială.
2.Controlul asupra executării prezentei decizii, se pune în sarcina domnului Anatolie
Melenciuc, vicepreşedinte al raionului.

II
Examinând documentele prezentate și in conformitate cu Regulamentul cu privire la modul
de transmitere a întreprinderilor, organizațiilor, instituțiilor de stat, a subdiviziunilor lor,
clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova, nr.688 din 9 octombrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile
art. 43 și 77 ale Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală,
având drept temei decizia Consiliului raional Ialoveni nr. 01/29 din 28 februarie 2013, privind
lichidarea Şcolii-internat speciale pentru copii cu restanțe poliomelită şi paralizie cerebrală
infantilă, Consiliul raional DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea gratuită din proprietatea Consiliului raional Ialoveni în
proprietatea Casei Comunitare pentru Copii în situație de risc, a utilajului, conform anexei 1 .
2.Controlul asupra executării prezentei decizii, se pune în sarcina dlui Anatolie Melenciuc,
vicepreşedinte al raionului.

Proiectul nr.18
Cu privire la Demersul către Ministerul de Interne al Republicii Moldova
În data de 18 martie 2013 Ministerul Afacerilor Interne a emis Ordnul nr 94
”Cu privire la succesiunea drepturilor și obligațiilor unor subdiviziuni”, potrivit
căruia Inspectoratul Național de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției
devine succesor al tuturor drepturilor și obligațiilor subdiviziunilor în baza
cărora a fost creat, inclusiv a Direcției poliție rutieră și a Detașamentului
patrulare rutieră al DPR.
Potrivit acestul document unitățile de transport de model VAZ-2107 cu
numere de înmatriculare MAI 1688 și MAI 1664, care erau în serviciul Poliției
rutiere Ialoveni și care au fost procurate din mijloacele bănești ale buygetului
raional, au fost transferate în serviciul altor raioane, altele decât Ialoveni.
Consiliul raional Ialoveni își exprimă dezacordul față de această ”reformă” și
cere ca unitățile de transport nominalizate să fie repuse în serviciul structurii
din Ialoveni a Inspectoratului Național de Patrulare.Cerința se înscrie în
contextul, când situația accidentară din teritoriul raionului Ialoveni este una
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ingrijorătoare, iar colaboratorii structurii ialovenene dispun de o asigurare
tehnico-materială nu tocmai favorabilă.
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