
                                                      ANUNȚ 

                      cu privire la inițierea elaborării proiectului deciziei 

,,Cu privire la instituirea unităților de asistent personal”  

 

Publicat:04.10.2018 

 
        Direcția asistență socială și protecție a familiei anunță ințierea elaborării 

proiectului de decizie ,,Cu privire la instituirea unităților de asistent personal”.  

  Proiectul de decizie se elaborează  cu scopul instituirii  a 10 (zece) unități de 

asistent personal pentru a acorda suport de îngrijire personală la domiciliu a 

copiilor și adulților cu dizabilități severe. 

 Proiectul este elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr.800  din 01.08.2018 pentru  

aprobarea pachetului minim de servicii sociale și modificările Regulamentului cu 

privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material. 

  Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări la 

proiectul de decizie, la adresa Direcția asistență social și protecție a familiei, str. 

Vasile Alecsandri-4a, mun.Ungheni. 

 

Termenul de prezentare: 09.10.2018, 

Persoană responsabilă: 

Rădeanu Tudor, șef  Direcția asistență socială și protecție a familiei, 

Telefon de contact: 0236-2-25-48,e-mail: wwwradeanutudor@2gmail.com 

  

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 



 

                                                      ANUNȚ 

      privind consultarea publică a proiectului de decizie 
,,Cu privire la instituirea unităților de asistent personal”   

 

Publicat:10.10.2018 

 

         Direcția asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Ungheni 

inițiază, începînd cu data de  10.10. 2018 consultarea publică  a proiectului de 

decizie ,,Cu privire la instituirea a unităților de asistent social”.   

       Scopul proiectului de decizie este de a institui 10 (zece) unități de asistent 

personal. pentru a  acorda suport de îngrijire personală la domiciliu a copiilor și 

adulților cu dizabilități severe. 

 Beneficiari sunt familiile cu copii și adulții cu dizabilități severe..   

 Proiectul de decizie Cu privire la instituirea  unităților de asistent personal 

este elaborat în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 

25 decembrie 2003, Legii cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 18 iunie 2010 

și Hotărârii Guvernului nr.800  din 01.08.2018 pentru  aprobarea 

pachetului minim de servicii sociale și modificările Regulamentului cu 

privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material. 
Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări,  la 

proiectul de decizie, la adresa Direcția asistență socială și protecție a familiei, str. 

Vasile Alecsandri-4a, mun.Ungheni sau la e-mail:www 

radeanutudor@2gmail.com. 

    Proiectul  deciziei ,,Cu privire la instituirea unităților de asistent personal”  și 

nota informativă sînt  disponibile  pe pagina  web www.crungheni.md  sau la 

sediul Direcției asistență socială și protecție a familiei. 

 

 
 

Termenul de prezentare: 20.10.2018, 
Persoană responsabilă: 

Rădeanu Tudor, șef Direcția asistență socială și protecție a familiei, 

Telefon de contact: 0236-2-25-48,e-mail: wwwradeanutudor@2gmail.com 

 

http://www.crungheni.md/

