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Consiliul municipal Chişinău 

Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la crearea Centrului de zi „ADIR” pentru 

persoane cu dizabilităţi şi tulburări din spectrul autismului,  

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare,  

a efectivului limită de personal şi a organigramei” 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

Proiectul de decizie ”Cu privire la crearea Centrului de zi ”ADIR” pentru 

persoane cu dizabilități și tulburări din spectrul autismului, aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare, a efectivului limită de personal și a 

organigramei” este elaborat de către Direcţia generală asistenţă medicală şi 

socială (DGAMS). 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalitățile 

urmărite  

Proiectul prenotat este elaborat în scopul implementării Acordului de colaborare 

între Consiliul Municipal Chişinău şi A.O. „SOS Autism”, aprobat prin decizia 

Consiliului Municipal Chişinău nr. 7/12 din 23.06.2022. 

Proiectul prevede crearea în subordinea DGAMS a Centrului de zi ”ADIR” pentru 

persoane cu dizabilități și tulburări din spectrul autismului (în continuare - Centrul 

de zi), precum și reglementarea activității acestuia. 

Crearea Centrului de zi a fost posibilă datorită susţinerii din partea A.O. „SOS 

Autism”, prin intermediul proiectului „Organizaţiile societăţii civile acţionează 

pentru servicii sociale mai bune”, finanţat de Uniunea Europeană și co-finanțat și 

implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu A.O. Keystone 

Moldova și A.O. Institutum Virtutes Civilis, în baza Contractului de grant nr. 

G15146 din 26.10.2021. 

Centrul de zi dotat şi capacitat cu personal din surse externe, va asigura 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, inclusiv a tinerilor cu autism, 

prin implicarea acestora în diferite activității distractive, culturale, sportive, 

ocupaționale, de dezvoltare a abilităților etc..  

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Prezentul proiect de decizie reglementează modul de organizare și funcționare, 



 

 

scopul, obiectivele și finanțarea Centrului de zi, precum și normele obligatorii a 

căror aplicare garantează asigurarea calității serviciilor prestate în cadrul acestuia. 

Respectiv, acesta include în anexe: 

1. Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Centrului de zi ”ADIR” 

pentru persoane cu dizabilități și tulburări din spectrul autismului; 

2. Structura și efectivul limită de personal al Centrului de zi ”ADIR” pentru 

persoane cu dizabilități și tulburări din spectrul autismului; 

3. Organigrama Centrului de zi ”ADIR” pentru persoane cu dizabilități și tulburări 

din spectrul autismului.  

Centrul de zi este amplasat în încăperile nelocative din str. Nicolae Titulescu, 8 

(etajul 1), date în folosință Direcţiei generale asistență medicală şi socială, prin 

decizia CMC nr. 17/9 din 06.10.2020. 

Beneficiarii direcți ai Centrului de zi sunt atât persoanele cu dizabilităţi și 

tulburări din spectrul autismului cu vârsta de peste 18 ani din municipiul 

Chișinău, cât şi familiile acestora. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuielile pentru întreţinerea şi funcţionarea Centrului de zi „ADIR” pentru 

persoane cu dizabilităţi şi tulburări din spectrul autismului vor fi efectuate anual 

din contul şi în limita mijloacelor financiare prevăzute în bugetul municipal 

Chișinău, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.  

Costul anual de întreţinere al Centrului de zi, estimat prealabil, constituie 2000,0 

mii lei. 

5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind 

transparența în procesul decizional, proiectul de decizie este supus consultărilor 

publice. 

 

 

 

 

 

Şef adjunct al Direcţiei                             Marina BUGA 
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