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privind organizarea consultarilor publice

Direcpa generala asisten^a sociala §i sanatate, inipaza incepand cu data de 
14.04.2020, consultarea publica a proiectului de decizie „Cu privire la operare de 
modiflcari in statul de personal al Serviciului social „Asistenfa personala””.

Scopul proiectului este: dezvoltarea Serviciului „Asisten^a personala” 
instituit in cadrul Direc^iei generale asisten^a sociala §i sanatate.

Necesitatea elaborarii §i adoptarii proiectului de decizie este: este 
conditional de necesitatea suplinirii numarului unitaplor de personal al Serviciului 
social „Asisten^a Personala”, care deriva din numarul mare de cereri depuse de 
catre persoanele cu dizabilitap severe §i capacitatea limitata de soluponare ale 
acestora.

Prevederile de baza ale proiectului sunt: extinderea Serviciului social 
„Asisten^a Personala” §i majorarea statului de personal cu 420 unitaji §i 14 §efi ai 
Serviciului, in vederea asigurarii accesului unui numar mai mare de persoane la 
serviciile de asisten^a personala.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoane adulte cu dizabilita^i 
severe care necesita ingrijire permanenta din partea altei persoane.

Rezultatele scontate ca urmare a implementarii deciziei supuse 
consultarii publice sunt: cre§terea gradului de accesibilitate a Serviciului, 
solu^ionarea cazurilor aflate in a§teptare, sporirea gradului de protec^ie a 
persoanelor cu dizabilitap severe, a nivelului de incluziune sociala, precum §i 
imbunataprea nivelului de trai §i a bunastarii membrilor familiilor acestora.

Impactul estimat al proiectului de decizie: in calitate de asistent personal 
poate fi angajata о ruda apropiata a beneficiarului; munca asistentului personal este 
retribuita, astfel, rudele angajate in calitate de asistent personal vor fi remunerate 
pentru munca prestata si vor putea acumula stagiul de cotizare pentru stabilirea 
pensiei pentru limita de varsta; serviciul previne institutionalizarea persoanelor cu



dizabilitati; serviciul sprijina beneficiarii sa mentina si sa dezvolte relatii sociale in 
familie si comunitate etc.
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Proiectul de decizie este elaborat in conformitate cu legislajia in vigoare:
Hotararea de Guvem nr. 314 din 23.05.2012 „pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea §i funcponarea Serviciului social 
„Asisten^a Personala” §i a Standardelor minime de calitate”, Regulamentul privind 
organizarea §i func^ionarea Serviciului social ’’Asisten^a Personala”, aprobat prin 
decizia Consiliului municipal Chi§inau nr. 5/14 din 22.09.2016, Hotararea de 
Guvem nr. 100 din 22.12.2017 „Cu privire la actele normative”.

Recomandarile pe marginea proiectului de decizie supus consultarii 
publice pot fi expediate pana pe data de 17.05.2020, pe adresa dnei Marina Buga: 
marina.buga.dgas@cmc.md, la numarul de telefon 022-275209 sau pe adresa str. 
Bucure§ti nr. 35, sec^ia monitorizare, evaluare §i planificare strategica din cadrul 
DGASS.

Proiectul deciziei men^ionat §i nota informativa sunt disponibile pe pagina 
web oficiala a Primariei municipiului Chisinau www.chisinau.md §i la sediul 
Direc^iei asisten^a sociala §i sanatate, situat pe str. Bucure§ti nr. 35.
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