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CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHISINAU
DIRECJIA GENERALA ASISTENJA SOCIALA §1 SANATATE

Consiliul municipal Chisinau
Nota informativa
la proiectul de decizie despre aprobarea Regulamentului privind organizarea §i funcfionarea
Serviciului de ingrijire sociala la domiciliu §i a statului de personal
1. Denumirea autorului §i, dupa caz, a participantilor la elaborarea proiectului__________
Proiectul de decizie despre aprobarea Regulamentului privind organizarea §i funcjionarea
Serviciului de ingrijire sociala la domiciliu §i a statului de personal este elaborat de catre
Directia generala asistenta sociala §i sanatate a Consiliului municipal Chisinau.______________
2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie ?i fmalitatile urmarite________
Necesitatea elaborarii proiectului mentionat a fost conditional de prevederile Hotararii de
Guvem nr. 1034 din 31.12.2014 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului
de ingrijire sociala la domiciliu §i a Standardelor minime de calitate”, cu modificarile §i
completarile, operate prin Hotararea de Guvem nr. 903/2020, care prevad ca prestatorii de
servicii de ingrijire sociala la domiciliu aproba propriile regulamente de organizare §i
func|ionare in baza Regulamentului-cadru nominalizat.
Proiectul propus tinde sa contribuie la prevenirea procesului de institu^ionalizare a persoanelor
in varsta §i a persoanelor adulte cu dizabilita{i, mentinerea acestora in propriile case §i
comunitate, prin acordarea unei game largi de servicii de ingrijire sociala la domiciliu, inclusiv
a celor de ingrijire contra plata, care vor facilita accesul la serviciile respective a persoanelor cu
о situate fmanciara buna §i care au copii/persoane cu obligati legale de intre|inere §i i§i doresc
prestarea acestora, contra unei taxe.___________________ _____________________________
3. Principalele prevederi ale proiectului §i evidentierea elementelor noi_________________
Prin prezentul proiect de decizie se propune aprobarea Regulamentului privind organizarea §i
func|ionarea Serviciului ingrijire sociala la domiciliu §i a statului de personal.
Regulamentul privind organizarea §i funcjionarea Serviciului ingrijire sociala la domiciliu
reglementeaza modul de organizare §i funcfionare, scopul, obiectivele de activitate §i finantarea
Serviciului, precum §i normele obligatorii, a caror aplicare garanteaza asigurarea unui nivel
minim de calitate in procesul de prestare a acestuia.
Conform prevederilor proiectului Regulamentului, Serviciul ingrijire sociala la domiciliu
reprezinta un serviciu public din subordinea Direcjiei generale asistenta sociala §i sanatate,
prestat la nivel teritorial §i gestionat de catre directiile teritoriale de asistenta sociala.
Scopul Serviciului este prestarea calitativa a serviciilor de ingrijire la domiciliu beneficiarilor,
in vederea imbunata^irii calitajii vie^ii acestora §i sporirii gradului de independents.
Obiectivele Serviciului sunt:
l)asigurarea prestarii serviciilor calitative de ingrijire la domiciliu, pentru facilitarea integrarii
sociale a beneficiarilor, in conformitate cu necesitafile speciale §i cu particularitafile de
dezvoltare individuals, precum $i pentru activizarea eforturilor proprii;____________________
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2)prevenirea institu|ionalizarii prin men|inerea persoanelor in mediul familial §i comunitar;
3)incurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod de viafa independent, pe cat este posibil. in
familie §i comunitate;
4)sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele cu care se confrunta persoanele j
varstnice §i cele cu dizabilitafi;
j
5)mobilizarea comunitajii pentru solujionarea necesitajilor cu implicarea voluntarilor;
6)asigurarea evidentei centralizate a potenjialilor beneficiari de ingrijire la domiciliu.
Tipurile de servicii prestate in cadrul Serviciului sunt urmatoarele:
1)consiliere;
2)suport pentru urmatoarele activity:
a)procurarea, din mijloacele fmanciare ale beneficiarului, a produselor alimentare, a marfurilor
de uz casnic §i a medicamentelor;
b)prepararea hranei, hranirea, livrarea pranzurilor calde (dupa caz);
c)plata, din mijloacele fmanciare ale beneficiarilor, a unor servicii comunale;
d)ingrijirea locuin|ei §i a gospodariei;
e)predarea §i ridicarea obiectelor de uz casnic §i a hainelor la/de la spalatorie, curafatorie
chimica, repara^ie;
f)realizarea igienei personale;
g)organizarea procesului de adaptare a locuin^ei la nevoile persoanei din mijloacele fmanciare
ale acestuia;
h)antrenarea beneficiarului in activitap sociale §i culturale;
ijintrefinerea corespondenfei cu rudele §i cu prietenii;
j)organizarea procesului de procurare §i transportare, din mijloacele fmanciare ale
beneficiarului, a combustibilului la domiciliu;
k)dupa caz, incalzirea sobelor.
De asemenea, proiectul in cauza prevede acordarea serviciilor contra plata pentru persoanele,
care nu se incadreaza in grupurile de persoane beneficiare de servicii gratuite, precum §i costul
acestora, calculat conform Metodologiei de calcul al costului Serviciului de ingrijire sociala la
domiciliu, aprobata prin Hotararea de Guvem nr. 948/2020. Potrivit prevederilor actului
normativ nominalizat, structura costului Serviciului de ingrijire sociala la domiciliu este
constituit din cheltuielile curente planificate din contul bugetului aprobat (cheltuielile de
personal, contributiile la bugetul asigurarilor sociale obligatorii, cheltuielile pentru inventarul
moale, cheltuielile pentru consumul materialelor §i serviciilor, cheltuielile privind formarea
profesionala), precum §i cheltuielile pentru uzura mijloacelor fixe. Avand in vedere
contingentul specific de beneficiari de servicii de ingrijire, consideram oportuna aprobarea
costului determinat pentru о vizita. Astfel, pentru calcularea costului prestarii Serviciului
pentru о vizita s-a aplicat formula aprobata prin Hotararea de Guvem nr. 948/2020, dupa cum
urmeaza:
С viz = С cr + Uzura
Nr. viz.an
unde:
С viz - costul prestarii Serviciului pentru о vizita;
С cr - cheltuielile curente planificate din contul bugetului aprobat pentru anul bugetar;
Uzura - uzura mijloacelor fixe calculata pentru anul precedent;
Nr. viz.an - numarul vizitelor efectuate in anul precedent.
Potrivit calculelelor efectuate (19907100,00 lei (cheltuielile planificate pentru anul 2021)
+25471,43 lei (uzura mij'loacelor fixe calculata pentru anul precedent) : 259428 vizite
(numarul vizitelor efectuate in anul 2020 = 76,83 lei), s-a determinat costul unei vizite, care
constituie 76,83 lei.
Direcpa generala, anual, dupa aprobarea bugetului, va calcula costul Serviciului pentru
urmatorul an bugetar §i va inainta Consiliului municipal Chisinau propuneri pentru aprobarea
acestuia pana la sfar§itul anului bugetar in curs.
Totodata, pentru buna asigurare a activitatii Serviciului, se propune aprobarea Statului de
personal in numar total de 300 unitati, dintre care 10 unitaji de §efi ai serviciului, 280 lucratori
sociali, 9 goferi $i о unitate de contabil.______________________________________________

4. Beneficiarii proiectului
Prezentul proiet de decizie stipuleaza in calitate de beneficiari ai serviciilor gratuite de
ingrijire sociala la domiciliu urmatoarele grupuri de persoane:
1) persoanele varstnice care au atins varsta standard de pensionare §i persoanele cu dizabilitati
adulte, precum §i strainii, specifica^i la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011
„Privind integrarea strainilor in Republica Moldova”, care nu au copii;
2) persoanele varstnice care au atins varsta standard de pensionare §i persoanele cu dizabilitati
adulte, precum §i strainii, specifica^i la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011
„Privind integrarea strainilor in Republica Moldova”, care au copiii majori obligaji, conform
legislatiei, sa-i intretina §i sa-i ingrijeasca, dar care, nu-§i pot realiza obligafiile din urmatoarele
considerente justificate:
a) sunt persoane in varsta §i persoane cu dizabilitati;
b) sunt persoane cu probleme grave de sanatate/maladii incurabile;
c) sunt persoane aflate in concediu prenatal/de ingrijire a copilului §i potrivit rezultatelor
evaluarii sunt in imposibilitatea de a asigura intre{inerea §i ingrijirea;
d) sunt persoane care i§i satisfac serviciul militar;
e) sunt persoane in arest sau private de libertate;
f) sunt agresori, persoane care comit acte de violenja in familie;
g) sunt persoane care due un mod dezorganizat de via|a/prezen|a unor vicii sociale, fapt
confirmat prin ancheta sociala, declarable scrise ale vecinilor, rudelor apropiate, medicului de
familie, poli|istului de sector etc..
Beneficiarii serviciilor de ingrijire sociala la domiciliu contra plata sunt urmatoarele grupuri
de persoane:
1) persoanele varstnice care au atins varsta standard de pensionare §i persoanele cu dizabilitati
adulte, precum §i strainii, specifica{i la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011
„Privind integrarea strainilor in Republica Moldova”, care au copii maj ori/intre|inatori cu
obligatii legale §i posibilitafi de intretinere §i de ingrijire.
2) persoanele cu varsta de peste 18 ani care, dupa spitalizare, necesita ingrijiri temporare in
vederea recuperarii starii de sanatate §i nu au suport pentru ingrijire la domiciliu: persoanele
care se externeaza din spital dupa interven|ii chirurgicale, convalescent dupa accidente
vasculare cerebrale, fracturi de col femural, paralizii;
3) bolnavii in faza terminala (cancer §i ciroze);
4) persoanele care necesita ingrijiri de lunga durata: bolnavii cronici (cu excep|ia celor caie
sufera de boli infecjioase §i/sau boli psihice in perioada de acutizare, precum §i de alcoolism,
narcomanie, toxicomanie, tuberculoza §i de alte maladii care necesita tratament in institu{ii
specializate) care, din cauza bolii, nu sunt capabili sa-§i desfa§oare activita^ile cotidiene
(alimentare, igiena personala etc.), necesitand ajutor permanent.__________________________
5. Fundamentarea economico-financiara__________________________________________
Cheltuielile ce {in de organizarea §i func|ionarea Serviciului se efectueaza in limita mijloacelor
fmanciare prevazute anual in devizul de cheltuieli al Directiei generale asistenta sociala §i
sanatate pentru serviciul respectiv._________________________________________________
6. Avizarea §i consultarea publica a proiectului_____________________________________
In scopul respectarii prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparent in procesul
decizional, Direcfia generala asistenta sociala §i sanatate a asigurat publicarea pe pagina web a
Primariei municipiului Chisinau, precum §i a Directiei generale:
a anuntului privind initierea elaborarii proiectului de decizie (11.11.2019);
- a anun{ului privind consultarea publica a proiectului (24.02.2020):
- a anuntului privind consultarea publica repetata a proiectului (23.03.2021).___________
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