
 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea în redacție nouă  a 
Regulamentului de organizarea și funcționare  

a Serviciului social „Asistență personală” 
 
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
        Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a 
Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social „Asistență 
personală”  a fost elaborat de către Direcția Generală Asistență Socială și Protecție 
a Familiei Cahul. 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie și finalitățile 
urmărite 
       Serviciul social „Asistență personală” a fost creat prin Decizia Consiliului 
Raional Cahul nr .06/14-III din 27 septembrie 2013. 
Scopul  Serviciului  este de a oferi asistență și îngrijire persoanelor cu dezabilități 
severe, în  vederea favorizării independenței și integrării lor în societate. Serviciul 
este destinat pentru persoane cu dezabilități severe care necesită îngrijire, însoțire și 
supraveghere permanentă din partea unei alte persoane în procesul integrării 
acestora în societate, în domeniile protecției sociale, muncii, asistenței medicale, 
instructiv – educative, informaționale și altele.  
Condițiile ce au impus elaborarea proiectului: 

 Regulamentul Serviciului Asistență personală necesită să fie racordat la 
modificările legislative existente în domeniul asistenței sociale și domeniul 
drepturilor copilului, cum ar fi: Hotărârea Guvernului nr. 314/2012, 
modificată în anul 2017. Asistența copilului aflat în dificultate se realizează 
prin evaluarea și îmbunătățirea domeniilor de bunăstare a copilului. 

 Necesar ca Regulamentul propus spre aprobare în redacție nouă să fie un 
document integru și ușor aplicabil. 

 Serviciul activează cu respectarea strictă a standardelor minime de calitate și 
necesitatea de a include în regulament reperele fiecărui standard este 
importantă. 

 Numărul persoanelor solicitate la funcția de asistent personal crește continuu, 
numărul șefilor de serviciu ( 1 șef la 30 de asistenți personali) la fel se mărește, 
Regulamentul Serviciului este necesar de revăzut și de a-l racorda la 
modificările apărute în perioada 2013-2022. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
       Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului social „Asistență 
personală” reglementează modul de organizare, funcționare, scopul, obiectivele și 
finanțarea acestuia. În regulament sunt stipulate clar și explicit etapele de organizare, 
cum ar fi: admiterea beneficiarului în serviciu, evaluarea inițială și complexă a 
solicitantului, planul individualizat de asistență a beneficiarului, monitorizarea și 
evaluarea, actele necesare de luare la evidență cât și actele pentru angajarea în 
funcția de asistent personal, suspendarea și încetarea prestării serviciilor de asistență 
personală; funcționarea Serviciului, care include competențele serviciului, 
personalul serviciului (cu toate modificările realizate pe parcursul 2013-2022, 



funcția de șef serviciu, asistent personal) și atribuțiile acesteia cât și a anexelor la 
prezentul Regulament. 

Racordarea Regulamentului de activitate al Serviciului de Asistență personală  
la prevederile legislației în vigoare: Convenţiei ONU cu privire la Drepturile 
Copilului, Constituției RM şi alte instrumente internaţionale la care Republica 
Moldova este parte, HG nr.314  din 23.05.2012  privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru Serviciul  social „Asistență personală”, Legea nr. 
338/1994„ Cu privire la serviciile sociale”, Legea nr. 60/2012„ Privind incluziunea 
socială a persoanelor cu dezabilități”.  
4. Fundamentarea economico-financiară. 
   Calculele economico – financiare pe marginea proiectului dat se efectuează 
conform Deciziei Consiliului Raional Cahul. 
5. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 
și actelor administrative ale autorității. 
    Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului 
Serviciului social Asistență personală” se încorporează în sistemul actelor normative 
și prevede modificarea  Anexei nr.1 la Decizia Consiliului Raional Cahul nr.06/14-
III din 27 septembrie 2013 „Cu privire la instituirea Serviciului social „Asistenţă 
personală”. 
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
      În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/ 2017 cu privire la actele normative, 
Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,  Direcția Generală 
Asistență Socială și Protecție a Familiei Cahul  a inițiat procesul de elaborare, în 
redacție nouă, a Regulamentului Serviciului social Asistență personală; propunerile 
șefilor de serviciu din cadrul Serviciului cât și opinia publicului interesat (solicitanții 
la funcția de asistent personal) au fost analizate și acceptate.  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 
procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a 
Consiliului Raional www.cahul.md la directoriul Transparenţa decizională, 
secţiunea Anunțuri privind organizarea consultării publice.  
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