
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie Despre modificarea și completarea Deciziei nr.1/22 din 05.03.2015 

                   ,,Cu privire la instituirea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu” 

 

  

 

1.Denumirea autorului. 

    Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei. 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile urmărite  

     În conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 547-XV din 25.12.2003,        

      Hotărîrii Guvernului nr.903 din 16.12.2020 pentru modificarea  Hotărîrii Guvernului 

nr.1034/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la 

domiciliu şi a Standardelor minime de calitate;  

Având în vedere că au fost aprobate un  șir de modificări la Regulamentul-cadru al 

Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, ne-am propus să venim cu completări și modificări la 

regulamentul existent. 

Scopul proiectului constă în asigurarea accesului la serviciile sociale a unui număr divers 

de solicitanți și a bunei funcționări a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, 

  

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Actele normative în vigoare care reglementează domeniul de asistență socială sunt: 

Legea Nr. 547 din 25.12.2003 asistenței sociale, Legea Nr.123 din 18.06.2010 cu privire 

la serviciile sociale, Hotărîrii Guvernului nr.903 din 16.12.2020 pentru modificarea  Hotărîrii 

Guvernului nr.1034/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire 

socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate;  

     Principalele prevederi ale proiectului sunt:  

-noţiunea „echipă multidisciplinară” este redată desfășurat, acestea vor determina dacă 

solicitantul necesită sau nu îngrijire la domiciliu. 

Totodată, a fost inclusă o nouă anexă (nr.7), care include tipul de servicii de îngrijire 

socială la domiciliul beneficiarului  și descrierea acestora. 

Este inclus art. 11 ,,De serviciile gratuite ale Serviciului beneficiază următoarele grupuri de 

personae” cu un nou cuprins, care în esență, în mod explicit, descrie care grup de personae pot 

beneficia de servicii sociale gratuite: 

1) persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare şi persoanele cu 

dizabilităţi adulte, care nu au copii sau au copii majori inapţi de muncă sau locuiesc separat de 

copiii majori apţi de muncă obligaţi, conform legislaţiei, să-i întreţină şi să-i îngrijească, dar 

care, din anumite considerente justificate, nu-şi pot realiza obligaţiile; 

2) persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare şi persoanele cu 

dizabilităţi adulte, care cad sub incidenţa art.2 alin.(1) din Legea nr.274/2011 privind integrarea 

străinilor în Republica Moldova, care nu au copii sau copiii au copii majori inapţi de muncă sau 

locuiesc separat de copiii majori apţi de muncă obligaţi, conform legislaţiei, să-i întreţină şi să-i 

îngrijească, dar care, din anumite considerente justificate, nu-şi pot realiza obligaţiile.”; 

La punctul 19, ,,stabilirea dreptului la servicii de îngrijire la domiciliu”, se propune să fie 

stabilit dreptului la servicii de îngrijire în baza  evaluării necesităţilor de îngrijire a solicitantului 

şi a recomandărilor echipei multidisciplinare. Nu va fi necesar de prezentat la dosar legitimaţia 

de pensioner și poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”  

Se propune anexa nr.3 la Regulament, cu un nou  cuprins.  

Anexa nr.4 la Regulament se completează cu subpunctele 14
1
) şi 14

2
) cu următorul 

cuprins: 

lex:HGHG201412311034
lex:HGHG201412311034
lex:LPLP20111227274


„14
1
) acte ce confirmă statutul copiilor majori inapţi de muncă (certificate privind încadrarea în 

grade de dizabilitate, atingerea vârstei standard de pensionare, aflarea în concediu prenatal şi de 

îngrijire a copilului, precum şi altele); 

14
2
) acte ce confirmă imposibilitatea copiilor majori apţi de muncă de a-şi exercita obligaţiile de 

întreţinere a părinţilor inapţi de muncă (certificatul privind prezenţa unor maladii incurabile în 

fază terminală sau concluzia consiliului medical consultativ al instituţiei medico-sanitare 

publice; copia încheierii, hotărârii instanţei de judecată; copia ordonanţei de protecţie; 

certificatul privind satisfacerea serviciului militar; certificatul eliberat de autorităţile 

administraţiei publice locale de nivelul întâi privind lipsa de pe teritoriu; declaraţiile vecinilor 

sau rudelor apropiate privind lipsa legăturii cu copiii, certificatul de la organele de ordine 

publică; ancheta socială privind situaţia copiilor majori etc.)”. 

Avînd în vedere  cele menționate mai sus, Direcția Generală Asistență Socială și Protecție 

a Familiei, propune Consiliului raional Ungheni spre aprobare proiectul de decizie Despre 

modificarea și completarea Deciziei nr.1/22 din 05.03.201 ,,Cu privire la instituirea Serviciului 

de îngrijire socială la domiciliu”. 

  Urmare aprobării și implementării prevederilor proiectului de decizie se va îmbunătăți   

măsurile de protecţie socială a populației raionului Ungheni. 

4. Fundamentarea economico-financiară 
    Implementarea prezentului proiect de decizie se efectuează în limita cheltuielilor surselor 

financiare  prevăzute pentru anul bugetar 202, aprobate prin  Decizia nr.6/3  din 03.12.2020  a 

Consiliului raional Ungheni ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în a 

doua lectură”. 

    Realizarea proiectului de decizie nu necesită surse financiare suplimentare .          

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

     Urmare aprobării proiectului de decizie Despre modificarea și completarea 

Deciziei nr.1/22 din 05.03.201 ,,Cu privire la instituirea Serviciului de îngrijire socială la 

domiciliu”, va fi modificată Decizia nr.1/22 din 05.03.201 ,,Cu privire la instituirea Serviciului 

de îngrijire socială la domiciliu”. 

 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional și Legii Nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la 

inițierea elaborării proiectului deciziei, precum și anunțul cu privire la consultări publice, 

inclusiv proiectul de decizie cu explicațiile de rigoare au fost plasate pe pagina web 

www.crungheni.md a Consiliului raional Ungheni. 

         

 

7. Constatările expertizei anticorupţie(se anexează). 

 

8. Constatările expertizei juridice 

Proiectul de decizie Despre modificarea și completarea Deciziei nr.1/22 din 05.03.201 

,,Cu privire la instituirea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu”,  corespunde normelor 

legale. 

 

 

 

șef Direcţie Generală                                                                    Tudor RĂDEANU 
 Ex.C.Potlog  

Tel.mob.067671500                                                             
 

 

http://www.crungheni.md/


Notă explicativă 
    Despre modificarea și completarea Deciziei nr.1/22 din 05.03.2015 

    ,,Cu privire la instituirea Serviciului de îngrijire socială la domicili 

         
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu din subordinea Direcției Generale Asistență 

Socială și Protecție a Familiei a fost instituit în baza  Hotărîrii Guvernului nr.1034/2014 cu 

privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a 

Standardelor minime de calitate și Deciziei nr.1/22 din 05.03.2015 a Consiliului raional 

Ungheni. 

Pe parcursul activității serviciului, Direcția Generală a înaintat în adresa ministerului de 

resort un șir de propuneri privind modificarea regulamentului mai sus menționat. 

În acest sens, la 16.12.2020 a fost aprobată  Hotărîrea Guvernului nr.903 din 16.12.2020 

pentru modificarea  Hotărîrii Guvernului nr.1034/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-

cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate. 

Modificările au ca scop asigurarea  accesului la serviciile sociale a unui număr divers de 

solicitanți și a bunei funcționări a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu. 

Menționăm că, noţiunea „echipă multidisciplinară” este redată desfășurat, acestea vor 

determina dacă solicitantul necesită sau nu îngrijire la domiciliu. 

Totodată, a fost inclusă o nouă anexă (nr.7), care include tipul de servicii de îngrijire 

socială la domiciliul beneficiarului  și descrierea acestora. 

Este inclus art. 11 ,,De serviciile gratuite ale Serviciului beneficiază următoarele grupuri de 

personae” cu un nou cuprins, care în esență, în mod explicit, descrie care grup de personae pot 

beneficia de servicii sociale gratuite: 

1) persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare şi persoanele cu 

dizabilităţi adulte, care nu au copii sau au copii majori inapţi de muncă sau locuiesc separat de 

copiii majori apţi de muncă obligaţi, conform legislaţiei, să-i întreţină şi să-i îngrijească, dar 

care, din anumite considerente justificate, nu-şi pot realiza obligaţiile; 

2) persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare şi persoanele cu 

dizabilităţi adulte, care cad sub incidenţa art.2 alin.(1) din Legea nr.274/2011 privind integrarea 

străinilor în Republica Moldova, care nu au copii sau copiii au copii majori inapţi de muncă sau 

locuiesc separat de copiii majori apţi de muncă obligaţi, conform legislaţiei, să-i întreţină şi să-i 

îngrijească, dar care, din anumite considerente justificate, nu-şi pot realiza obligaţiile.”; 

La punctul 19, ,,stabilirea dreptului la servicii de îngrijire la domiciliu”, se propune să fie 

stabilit dreptului la servicii de îngrijire în baza  evaluării necesităţilor de îngrijire a solicitantului 

şi a recomandărilor echipei multidisciplinare. Nu va fi necesar de prezentat la dosar legitimaţia 

de pensioner și poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”  

Se propune anexa nr.3 la Regulament, cu un nou  cuprins.  

Anexa nr.4 la Regulament se completează cu subpunctele 14
1
) şi 14

2
) cu următorul 

cuprins: 

„14
1
) acte ce confirmă statutul copiilor majori inapţi de muncă (certificate privind încadrarea în 

grade de dizabilitate, atingerea vârstei standard de pensionare, aflarea în concediu prenatal şi de 

îngrijire a copilului, precum şi altele); 

14
2
) acte ce confirmă imposibilitatea copiilor majori apţi de muncă de a-şi exercita obligaţiile de 

întreţinere a părinţilor inapţi de muncă (certificatul privind prezenţa unor maladii incurabile în 

fază terminală sau concluzia consiliului medical consultativ al instituţiei medico-sanitare 

publice; copia încheierii, hotărârii instanţei de judecată; copia ordonanţei de protecţie; 

certificatul privind satisfacerea serviciului militar; certificatul eliberat de autorităţile 

administraţiei publice locale de nivelul întâi privind lipsa de pe teritoriu; declaraţiile vecinilor 

sau rudelor apropiate privind lipsa legăturii cu copiii, certificatul de la organele de ordine 

publică; ancheta socială privind situaţia copiilor majori etc.)”. 

Avînd în vedere  cele menționate mai sus, Direcția Generală Asistență Socială și Protecție 

a Familiei, propune Consiliului raional Ungheni spre aprobare proiectul de decizie Despre 

lex:HGHG201412311034
lex:HGHG201412311034
lex:LPLP20111227274


modificarea și completarea Deciziei nr.1/22 din 05.03.201 ,,Cu privire la instituirea Serviciului 

de îngrijire socială la domiciliu”. 

.  

șef Direcție generală                                                 Tudor Rădeanu 
Ex.C.Potlog 
Tel.mob.067671500 

 


