Republica Moldova

Республика Молдова

CONSILIUL
MUNICIPAL BĂLŢI

СОВЕТ
МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
nr. 11/6
din 04.11.2016

Cu privire la aprobarea Regulamentului
Serviciului de îngrijire socială la domiciliu
În conformitate cu art. 7, art. 14, alin. (2), lit. h), lit. y) din Legea RM nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, în scopul implementării prevederilor Legii RM
asistenţei sociale nr. 547-XV din 25.12.2003, cu modificările și completările ulterioare, Legii RM nr.
123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului RM
nr. 1034 din 31.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la
domiciliu și standardele minime de calitate, întru asigurarea eficientă a activității Serviciului de
îngrijire socială la domiciliu și luînd în considerație cerințele legale ce țin de acreditarea acestuia, Consiliul municipal Bălţi DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, conform anexei.
2. Primarul mun. Bălți dl Renato Usatîi să asigure:
2.1. Finanțarea cheltuielilor ce țin de funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu în
limitele alocațiilor prevăzute anual în bugetul municipal.
2.2. Prin intermediul Direcției asistență socială și protecția familiei, să realizeze măsurile necesare
ce se impun pentru implementarea prevederilor Regulamentului Serviciului de îngrijire socială
la domiciliu aprobat precum și monitorizarea și evaluarea activității serviciului dat.
3. Se stabilește, că prestarea serviciilor contra plată de către Serviciul de îngrijire socială la
domiciliu vor fi acordate după aprobarea metodologiei de calcul al costului serviciului prin
hotărîrea Guvernului RM și abrobarea tarifelor de către Consiliul mun. Bălți.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate pentru educație, protecţie socială și sănătate public, pentru drept şi disciplină,
pentru probleme financiar-economice.
Preşedintele şedinţei a XI
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Svetlana Oserbaeva

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului municipal Bălţi

Irina Serdiuc

Anexa
la decizia Consiliului mun. Bălţi
nr. 11/6 din 04.11.2016
REGULAMENTUL
Serviciului de îngrijire socială la domiciliu
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu (în continuare – Regulament)
reglementează modul de organizare şi funcţionare, scopul, obiectivele şi finanţarea acestuia.
2. Serviciul de îngrijire socială la domiciliu (în continuare – Serviciu) reprezintă un serviciu public
creat pe lîngă Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei şi se află în subordinea acestuia.
3. Serviciul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul Regulament, Standardele minime de
calitate aprobate prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1034 din 31.12.2014, decizia Consiliului municipal
Bălţi, precum și cu prevederile legislaţiei în vigoare.
4. În sensul prezentului Regulament, termenii utilizaţi au următoarea semnificaţie:
servicii de îngrijire socială la domiciliu ( în continuare - servicii) – gamă de servicii acordate la
domiciliu beneficiarilor pentru a spori gradul de independenţă a acestora;
lucrător social – persoană care a beneficiat de instruire specială în domeniul îngrijirilor la domiciliu
şi oferă aceste servicii;
echipă multidisciplinară - grup de specialişti din mai multe domenii, inclusiv un asistent social
comunitar, un lucrător social și medicul de familie de pe teritoriul Centrului mediciilor de familie ce
monitorizează cazul care colaborează la soluţionarea situaţiilor de dificultate ale beneficiarului.
5. Calitatea serviciilor prestate este evaluată periodic şi la necesitate de către fondator şi Inspecţia
Socială.
6. Litigiile apărute în domeniul prestării serviciilor, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă între
părţi sînt transmise spre soluţionare instanţelor de judecată, în condiţiile legii.
7. Tipurile de servicii prestate în cadrul Serviciului sînt următoarele:
1) consiliere;
2) suport pentru următoarele activităţi:
a) procurarea, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a produselor alimentare, a mărfurilor de uz
casnic şi a medicamentelor;
b) prepararea hranei, livrarea prînzurilor calde (după caz);
c) plata, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a unor servicii comunale;
d) îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei;
e) predarea şi ridicarea obiectelor de uz casnic şi a hainelor la/de la spălătorie, curăţătorie chimică,
reparaţie;
f) realizarea igienei personale;
g) organizarea procesului de adaptare a locuinţei la nevoile persoanei;
h) antrenarea beneficiarului în activităţi sociale şi culturale;
i) întreţinerea corespondenţei cu rudele şi cu prietenii;
j) organizarea procesului de procurare şi transportare, din mijloacele financiare ale beneficiarului,
a combustibilului;
k) după caz, încălzirea sobelor.
II. Principiile de organizare, scopul şi obiectivele Serviciului
8. Serviciul îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor principii:
1) accesibilitate şi disponibilitate;
2) informare;
3) abordare individualizată;
4) parteneriat;
5) participare;
6) confidenţialitate;
7) nondiscriminare.
9. Scopul Serviciului este prestarea calitativă a serviciilor de îngrijire la domiciliu, pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor.
10. Obiectivele Serviciciului sînt următoarele:
1) asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire la domiciliu pentru facilitarea integrării

sociale a beneficiarilor, în conformitate cu necesităţile speciale şi cu particularităţile de
dezvoltare individuală, precum şi pentru activizarea eforturilor proprii;
2) prevenirea instituţionalizării prin menţinerea persoanelor în mediul familial şi comunitar;
3) încurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod de viaţă independent, pe cît este posibil, în
familie şi comunitate;
4) sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele cu care se confruntă persoanele vîrstnice
şi cele cu dizabilităţi;
5) mobilizarea comunităţii pentru soluţionarea necesităţilor cu implicarea voluntarilor;
6) asigurarea evidenţei centralizate a potenţialilor beneficiari care locuiesc în raza unității teritorialadministrative (mun.Bălți, s. Sadovoie, s. Elizaveta).
III. Organizarea şi funcţionarea Serviciului
Secţiunea 1
Beneficiarii Serviciului
11. De serviciile gratuite ale Serviciului beneficiază următoarele grupuri de persoane:
1) persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi persoanele cu dizabilităţi,
lipsite de suport din partea copiilor, a familiei extinse şi a altor persoane (prieteni, rude, vecini), care în
baza concluziei echipei multidisciplinare au fost recomandați pentru includerea în serviciu;
2) persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi cad sub incidenţa art. 2 alin. (1)
din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, lipsite de
suport din partea copiilor şi a familiei extinse, care în baza concluziei echipei multidisciplinare au fost
recomandați pentru includerea în serviciu;
12. De serviciile contra plată ale Serviciului beneficiază următoarele grupuri de persoane:
1) persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi persoanele cu dizabilităţi, ai
căror copii sînt obligaţi, conform legislaţiei, să-i întreţină, dar din motive întemeiate nu-şi pot
realiza obligaţiile;
2) persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi cad sub incidenţa art. 2 alin.
(1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova,
ai căror copii sînt obligaţi, conform legislaţiei, să-i întreţină, dar din motive întemeiate nu-şi pot
realiza obligaţiile;
3) persoanele cu vîrsta de peste 18 ani care, după spitalizare, necesită îngrijiri temporare în
vederea recuperării stării de sănătate şi nu au suport pentru îngrijire la domiciliu: persoanele care
se externează din spital după intervenţii chirurgicale; convalescenţii după accidente vasculare
cerebrale, fracturi de col femural, paralizii;
4) bolnavii în fază terminală (cancer şi ciroze);
5) persoanele care necesită îngrijiri de lungă durată: bolnavii cronici (cu excepţia bolilor
infecţioase) care, din cauza bolii, nu sînt capabili să-şi desfăşoare activităţile cotidiene (alimentare
igienă personală etc.), fiind imobilizaţi la pat şi necesitînd ajutor permanent.
Secţiunea a 2-a
Drepturile şi obligaţiile prestatorului de servicii
13. Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei este în drept:
1) să stabilească, în condiţiile legii, parteneriate şi acorduri cu structurile relevante autorităţii publice
locale, asociaţii obşteşti, instituţii, organizaţii şi agenţi economici în scopul realizării atribuţiilor ale;
2) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale, de la instituţii şi organizaţii documente, materiale şi informaţii necesare pentru exercitarea
atribuţiilor sale;
3) să acceseze mijloace financiare de la organizaţii donatoare şi să le utilizeze în scopul realizării
competenţelor sale, în conformitate cu legislaţia.
14. Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei are următoarele obligaţii:
1) să presteze servicii în conformitate cu Standardele minime de calitate aprobate prin Hotărîrea
Guvernului № 1034 din 31.12.2014.
2) să aplice procedura de admitere, prestare şi suspendare/sistare a prestării serviciilor;
3) să deţină și să actualizeze baza de date a lucrătorilor sociali, a beneficiarilor şi a solicitanţilor de
Serviciu;
4) să păstreze dosarul personal al beneficiarului Serviciului;

5) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal stocate în dosarul personal al
beneficiarului;
6) să respecte procedura de înregistrare şi soluţionare a plîngerilor cu privire la serviciile prestate în
cadrul Serviciului, în conformitate cu legislaţia;
7) să colaboreze cu structurile relevante ale administraţiei publice locale şi cu alţi prestatori de servicii
în vederea asigurării procesului de incluziune socială a beneficiarilor şi accesului lor la alte servicii din
municipiul Bălţi;
8) să elaboreze rapoarte semestriale şi anuale de evaluare a serviciilor;
9) să monitorizeze perfectarea rapoartelor lunare de activitate a lucrătorilor sociali;
10) să identifice necesităţile de instruire continuă a lucrătorilor sociali şi să organizeze cursuri de
formare profesională continuă;
11) să asigure monitorizarea şi evaluarea Serviciului;
12) să asigure evidenţa contabilă a Serviciului.
Secţiunea a 3-a
Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor Serviciului
15. Beneficiarii Serviciului au dreptul:
1) să fie informaţi asupra prevederilor legale privind funcţionarea Serviciului;
2) să îşi exprime acordul referitor la serviciile prestate;
3) să înainteze şi să depună plîngeri, în condiţiile legii, referitor la calitatea serviciilor prestate, la
atitudinea şi tratarea personalului;
4) să fie asistaţi şi ajutaţi de către personalul Serviciului la realizarea obiectivelor planului
individualizat de îngrijire;
5) să li se păstreze şi să li se utilizeze datele cu caracter personal conform legislaţiei;
6) să solicite suspendarea sau sistarea prestării serviciilor conform acordului sau contractului de
prestare servicii încheiat cu prestatorul;
7) să fie trataţi cu respect şi demnitate de către personalul Serviciului;
8) să participe la procesul de luare a deciziilor referitoare la acordarea serviciilor.
16. Beneficiarii Serviciului au următoarele obligaţii:
1) să furnizeze informaţii corecte şi relevante cu privire la identitatea, situaţia familială, socială şi
la starea sănătăţii lor, fiind responsabili pentru veridicitatea acestor informaţii;
2) să respecte regulamentul de activitate al Serviciului;
3) să manifeste o atitudine respectuoasă faţă de personalul Serviciului.
Secţiunea a 4-a
Admiterea beneficiarului în Serviciu
17. Pentru a beneficia de servicii, solicitantul/reprezentantul legal al acestuia depune o cerere scrisă
către șeful direcției asistență socială și protecția familiei, conform anexei nr. 1 la prezentul
Regulament, sau apelează la mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale aprobat
prin ordinul MMPSF № 55 din 12.06.2009.
18. Șeful Serviciului înregistrează cererea în registrul de evidenţă a solicitanţilor.
19. Dreptul la servicii de îngrijire la domiciliu se stabileşte în baza criteriilor de eligibilitate ale
Serviciului, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament, şi a rezultatelor obţinute în urma evaluării
necesităţilor de îngrijire a solicitantului.
20. Evaluarea necesităţilor se efectuează în baza fişei de evaluare a necesităţilor de îngrijire la
domiciliu, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament. Evaluarea se realizează de către șeful
serviciului, lucrătorul social în comun cu echipa multidisciplinară.
21. În baza rezultatelor evaluării Direcția Asistență Socială și protecția Familiei emite o decizie privind
admiterea sau neadmiterea în Serviciu și stabilind dacă solicitantul va beneficia de servicii gratuite sau
contra plată. Decizia se aduce la cunoştinţa solicitantului în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la
data emiterii acesteia. Evidență deciziilor se efuctuează de către șeful serviciului.
22. Dosarul beneficiarului se întocmeşte conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament.

Secţiunea a 5
Planul individualizat de îngrijire
23. Planul individualizat de îngrijire este completat, cu participarea beneficiarului sau, după caz, a
reprezentantului său legal, în cadrul şedinţei de planificare a îngrijirii. La şedinţă sînt examinate
rezultatele evaluării necesităţilor de îngrijire şi recomandările formulate de echipa multidisciplinară.
24. Planul individualizat de îngrijire conţine informaţia detaliată despre volumul şi serviciile oferite,
numărul de ore de îngrijire repartizate pe zi/săptămînă, timpul şi locul oferirii acestora.
25. Responsabilitatea coordonării serviciilor incluse în planul individualizat de îngrijire revine şefului
Serviciului.
26. Planul individualizat de îngrijire este revizuit după prima lună, la 3 luni, iar ulterior la necesitate,
dar nu mai rar decît o dată la 6 luni, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului, cu antrenarea,
după caz, a echipei multidisciplinare.
27. La sfîrşitul vizitei la domiciliul beneficiarului, lucrătorul social completează, împreună cu acesta,
fişa de îngrijire zilnică cu privire la volumul serviciilor prestate şi timpul real alocat.
28. Beneficiarii indicaţi în pct. 11 din prezentul Regulament semnează un acord de prestări servicii,
conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament, elaborat în baza planului individualizat de îngrijire.
29. Beneficiarii indicaţi în pct. 12 din prezentul Regulament semnează un contract de prestări servicii,
conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament, întocmit în baza planului individualizat de îngrijire.
Secţiunea a 6-a
Monitorizarea şi evaluarea serviciilor
de îngrijire la domiciliu prestate beneficiarului
30. Pentru a se asigura că planul individualizat de îngrijire este realizat în mod eficient, iar serviciile
corespund necesităţilor de îngrijire ale beneficiarului și Standardelor minime de calitate aprobate prin
Hotărîrea Guvernului RM № 1034 din 31.12.2014, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei
efectuează monitorizarea şi evaluarea serviciilor.
31. Şeful Serviciului monitorizează prestarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în conformitate cu
planul individualizat de îngrijire, efectuînd vizite la domiciliul beneficiarului:
1) o dată la 3 luni, la beneficiarii noi;
2) o dată la 6 luni şi, respectiv, la necesitate.
3) după fiecare vizită efectuată la domiciliul beneficiarului, şeful Serviciului întocmeşte un raport de
monitorizare, care se anexează la dosarul beneficiarului.
32. Şeful Serviciului întreprinde activităţi suplimentare de monitorizare şi verificare în cazurile în care
există suspiciuni, semnale de abateri sau abuz faţă de beneficiar.
33. În cazul în care şeful Serviciului constată existenţa circumstanţelor care impun modificarea
serviciilor prestate beneficiarului, el convoacă echipa multidisciplinară pentru reevaluarea necesităţilor
de îngrijire.
Secţiunea a 7-a
Suspendarea şi sistarea prestării serviciilor
de îngrijire la domiciliu
34. Prestarea serviciilor poate fi suspendată, pentru o perioadă de maximum 4 luni, în unul dintre
următoarele cazuri:
1) la cererea beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
2) la plasarea temporară a beneficiarului într-un serviciu rezidenţial;
3) la plasarea temporară a beneficiarului într-o instituţie medicală pentru tratament/reabilitare.
35. Sistarea prestării serviciilor poate fi realizată în următoarele cazuri:
1) constatarea neîntrunirii de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate pentru Serviciu;
2) solicitarea personală a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal privind sistarea
prestării serviciilor;
3) expirarea termenului pentru care beneficiarul a fost admis în Serviciu, conform acordului sau
contractului;
4) nerespectarea prevederilor acordului sau contractului;
5) schimbarea reşedinţei curente a beneficiarului;
6) decesul beneficiarului.
36. Șeful Serviciului transmise șefului Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei în termen de 3
zile lucrătoare, informația privind suspendarea sau sistarea prestării serviciilor.

Secţiunea a 8-a
Managementul Serviciului
37. Personalul Serviciului este format din şeful Serviciului, lucrători sociali, contabil şi şofer.
38. Şeful Serviciului dirijează nemijlocit activitatea organizatorică, acordă suport metodicinformaţional, realizează controlul asupra activităţii personalului, în conformitate cu obligaţiile sale
funcţionale stabilite în fişa postului. Şeful Serviciului se numeşte şi se eliberează din funcţie prin
ordinul şefului Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.
39. Funcţia de şef al Serviciului se instituie pentru un număr de 30 de unităţi de personal.
40. Angajarea personalului se efectuează prin încheierea unui contract individual de muncă în formă
scrisă şi se legalizează prin ordinul şefului Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, emis în
baza contractului.
41. Unui lucrător social îi revin în medie 8-10 beneficiari în localităţile rurale şi 10-12 beneficiari în
localităţile urbane. Norma de lucru pentru lucrătorul social se stabileşte în funcţie de severitatea stării
solicitanţilor, dar nu mai puţin de 8 beneficiari în localităţile rurale şi nu mai puţin de 10 beneficiari în
localităţile urbane.
42. Numărul de vizite planificate pentru îngrijirea beneficiarilor la domiciliu se stabileşte în funcţie de
necesităţile acestora atestate în urma evaluării, reieşind din numărul de 40 de ore lucrătoare pe
săptămînă pentru lucrătorii sociali angajaţi cu normă întreagă (de luni luni pînă vineri), dar nu mai
puţin de 2-3 vizite pe săptămînă la beneficiar.
43. Serviciile se acordă conform unui program flexibil, în funcţie de necesităţile beneficiarului şi de
planul individualizat de îngrijire.
44. Prestatorul asigură lucrătorii sociali cu echipament necesar pentru desfăşurarea activităţilor de
îngrijire la domiciliu, conform Standardelor minime de calitate.
45. Serviciul este asigurat cu mijloc de transport pentru prestarea calitativă a serviciilor de îngrijire la
domiciliu a beneficiarilor.
46. Cheltuielile de călătorie în transportul public ale personalului Serviciului sînt acoperite prin
procurarea abonamentelor de călătorie în transportul public sau prin compensarea cheltuielilor la
deplasare în scop de serviciu, în baza documentelor prezentate în original. Pentru personalul din
localităţile Elizaveta şi Sadovoe, cheltuielile de deplasare se compensează pentru minimum două
călătorii tur-retur pe lună, conform tarifelor de călătorie din localitatea unde activează pînă în
mun.Bălţi.
47. Serviciul se amplasează în spaţii repartizate de către Consiliul municipal Bălți, conform
Standardelor minime de calitate.
48. Serviciile pot fi dezvoltate de autoritățile administrației publice locale de sine stătător sau în
colaborare cu societatea civilă.
49. Serviciul deţine şi gestionează baza de date a solicitanţilor şi a beneficiarilor în conformitate cu
legislaţia privind datele cu caracter personal.
50. Serviciul asigură formarea profesională iniţială şi continuă a personalului angajat în vederea
realizării eficiente a obligaţiilor funcţionale.
IV. Finanţarea Serviciului
51. Serviciul este finanţat din contul mijloacelor bugetului mun. Bălţi, al granturilor, al donaţiilor
oferite de persoane fizice şi juridice, al contribuţiilor beneficiarilor, precum şi din alte surse, conform
legislaţiei.
52. Serviciul prestează servicii de îngrijire socială la domiciliu contra plată persoanelor specificate în
pct. 12 din prezentul Regulament, în baza unui contract de prestări servicii (anexa nr. 6 la prezentul
Regulament).
53. Metodologia de calcul al costului serviciilor de îngrijire socială la domiciliu se aprobă prin hotărîre
de Guvern.
54. Direcția Asistență Socială și Familiei planifică mijloacele financiare necesare pentru formarea
continuă a personalului în vederea creşterii competenţei acestuia.
55. Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei prezintă, în modul stabilit, primarului și/sau
Consiliului municipal Bălți rapoarte despre activitatea Serviciului.

Anexa nr.1
la Regulamentul Serviciului
de îngrijire socială la domiciliu
Dlui/dna _________________________________,
Şeful Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei

CERERE
de luare în evidenţă
Subsemnatul(a)__________________________________________,IDNP__________________
(numele, prenumele)

născut(ă) la data de ______________________________________________________________
(ziua, luna, anul, ţara de origine)

cu domiciliul stabilit în ___________________________________________________________
str.___________________ nr. ______, bl. ______scara______ etaj._____ap. ___tel.__________
municipiu _________________ localitatea _________________________________________
(denumirea)

(denumirea)

posesor(oare) al(a) buletinului de identitate / permisului de şedere / altui act de identitate seria _____ nr.
_______, eliberat de ______, la data de ____________,
(oficiul)

rog, prin prezenta, să fiu luat(ă) în evidenţă pentru a beneficia de servicii de îngrijire socială la domiciliu
gratuit / contra plată.
Data __________

Semnătura solicitantului _______________

La cerere se anexează, în copie, certificatul de expertiză medicală a vitalităţii, planul individualizat de
îngrijiri, actul de identitate, legitimaţia de pensionar, poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală, actul ce atestă prezenţa reprezentantului legal (în caz de necesitate), adeverinţa privind
componenţa familiei, certificatul medical cu indicațiile terapeutice privind necesitatea includerii
persoanei în Serviciu.
Primită la data ____________ şi înregistrată cu nr. ________
Semnătura persoanei responsabile:
__________________________
(Familia,numele, şef SÎSD)

__________________
( semnătura)

Concluzia şefului DASPF _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Semnătura ______________

Anexa nr.2
la Regulamentul Serviciului
de îngrijire socială la domiciliu
Instrucţiunea
privind modul de determinare a eligibilităţii pentru Serviciu
Solicitantul este considerat eligibil pentru Serviciu dacă întruneşte următoarele condiţii:
1) se încadrează în unul dintre grupurile de persoane menţionate în pct.11 şi 12 din
Regulamentul-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu;
2) nu beneficiază de servicii în cadrul unor instituţii rezidenţiale (nu este la întreţinerea
deplină/parţială a statului) sau de servicii de asistenţă personală, plasament familial;
3) în cadrul evaluării complexe, echipa multidisciplinară determină că solicitantul are nevoie
temporară sau permanentă de servicii de îngrijire la domiciliu.
Nu se admit în Serviciu persoanele cu boli psihice aflate în perioada de acutizare, bolnavii de
alcoolism, narcomanie, toxicomanie, tuberculoză şi cu alte maladii care necesită tratament în instituţii
specializate.

Anexa nr.3
la Regulamentul Serviciului
de îngrijire socială la domiciliu
FIŞA DE EVALUARE
a necesităţilor de îngrijire la domiciliu
Nr. fişei _____________________
Data evaluării _________________
I. Date despre beneficiar
Nume, prenume ________________________________________________________________
Data şi locul naşterii ____________________________________________________________
Pensionar pentru limita de vîrstă, nr. legitimaţiei _______________ , sau încadrat în grad de
dizabilitate _____________, stabilit la data de _______________, valabil pînă la data
de __________________________, nr. legitimaţiei ____________________________________
Domiciliu _____________________________________________________________________
Telefon _____________________________ mobil _____________________________________
Stare civilă _____________________________ Statut __________________________________
Limba vorbită ___________________________ Studii _________________________________
Profesie __________________________ Ocupaţie _____________________________________
II. Date despre familia biologică/extinsă şi persoanele importante pentru beneficiar
1. Soţ / soţie / copii (chiar dacă locuiesc separat)/reprezentant legal şi alţi membri
Nr.
crt.

Nume şi
prenume

Vîrstă

Adresă,
telefon

Grad de
rudenie

Statut
ocupaţional

Stare de
sănătate

Note

1.
2.
3.
2. Persoana de contact în caz de urgenţă:
Nume, prenume _________________________________________________________________
Adresă ________________________________________________________________________
Telefon _______________________________mobil____________________________________
III. Evaluarea socială
1. Locuinţă şi comodităţi:
Proprietate personală: da
nu
Starea tehnică: _________________________________________________________________
casă
bloc
etaj ___
lift
alte situaţii ________________
Numărul de camere (locuibile): ________
bucătărie
baie
WC în casă:
da
nu
Încălzire:
nu există
autonomă
centralizată
cu lemne
cazan cu cărbune
Aprovizionare cu apă: reţea publică fîntînă
rece
caldă
Electricitate: da nu

Telefon: fix
mobil
Maşină spălat:
automată
semiautomată
Aragaz
Frigider Aspirator
2. Starea locuinţei: excelentă
bună
satisfăcătoare
nesatisfăcătoare
Umiditate: adecvată
igrasie
Luminozitate:
adecvată
neadecvată
Concluzii privind starea tehnică şi sanitară a locuinţei:________________________________
_______________________________________________________________________________
Riscuri:________________________________________________________________________
3. Reţeaua socială:
Locuieşte:
_____________________________________________________________________________
solicitantul este ajutat de membrii familiei biologice: da
nu
cu bani cu produse alimentare
la activităţile de menaj
altele
_______________________________________________________________________________
Relaţiile cu familia sînt: bune
problematice
fără relaţii
Există risc de neglijare din partea familiei:
da
nu
risc de abuz:
da
nu
Specificaţi: ____________________________________________________________________
4. Prieteni, vecini:
Este în relaţii cu prietenii, vecinii: da nu
Relaţiile sînt:
permanente
ocazionale
Înscrieţi numele şi prenumele prietenilor şi/sau vecinilor cu care are relaţii bune şi de ajutor
reciproc:_______________________________________________________________________
Este ajutat de prieteni şi vecini pentru: da
nu
cumpărături
activităţi de menaj
activităţi culturale/interacţiune cu comunitatea
altele _______________________________________________________________________
Participă la:
activităţi ale comunităţii
activităţi recreative
activităţi religioase
Comunitatea îi oferă un anumit suport:
da
nu
Dacă da, specificaţi: _____________________________________________________________
IV. Evaluarea situaţiei economice:
1. Venit lunar propriu:
pensie de asigurări sociale de stat __________________________
alocaţie socială _______________________________________
alte prestaţii sociale ____________________________________
2. Alte venituri: _______________________________________________________________
3. Venitul global al familiei compus din: ___________________________________________
4. Bunuri mobile şi imobile aflate în posesie: ________________________________________
_____________________________________________________________________________
V. Evaluarea stării de sănătate: (se completează și legalizează de către medicul de familie de pe teritoriul
Centrului mediciilor de familie ce monitorizează cazul):
A. Istoric medical: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
B. Starea de sănătate prezentă/diagnostic: ________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
C. Evaluarea capacităţilor senzoriale şi psihoafective ale beneficiarului:
Acuitate vizuală:

vede bine, poate distinge obiectele în detalii
distinge feţe, obiecte de dimensiuni mari
vede relativ bine, se poate orienta, evită obstacolele
vede numai umbre şi lumini
__________________________________________________________________________________
Comunicare:

vorbeşte bine, clar şi fluent, foloseşte un limbaj care poate fi înţeles
unele dificultăţi în vorbire – lipsa clarităţii şi a fluenţei (are tendinţă de a se
bîlbîi, dar foloseşte un limbaj care poate fi înţeles)
dificultăţi în vorbire, este înţeles doar de cei care îl cunosc bine
se foloseşte de gesturi atunci cînd vrea să comunice
nu răspunde cînd i se vorbeşte, cu excepţia propriului său nume

Orientare:

nu necesită ajutor

Memorie:

păstrată

Probleme comportamentale:

necesită ajutor:
parţial
integral
afectată parţial

afectată în totalitate

agresiune verbală faţă de alte persoane
agresiune fizică faţă de alte persoane
acţiuni exagerate
distruge obiecte
necesită atenţie sporită
altele_____________________

C. Recomandările medicului de familie:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
VI. Autonomia şi capacităţile funcţionale ale beneficiarului:
1. Activităţi de îngrijire personală:
Igienă personală:

nu necesită ajutor

necesită ajutor:
parţial
integral_____________________________________________________________________________
Îmbrăcat/dezbrăcat:
nu necesită ajutor
necesită ajutor:
parţial
integral
Mobilitate:

nu necesită ajutor

necesită ajutor:
parţial

permanent
Dispozitive utilizate la deplasare:

fără dispozitive

cu dispozitive:
scaun rulant
baston
altele

Deplasare în interiorul locuinţei:

nu necesită ajutor
imobilizat la pat

necesită ajutor

Deplasare în exteriorul locuinţei:

nu necesită ajutor

necesită ajutor:
parţial
integral

2.Suport în activităţile menajere şi gospodăreşti:
Prepararea şi servirea hranei:

nu necesită ajutor
necesită ajutor:
la preparare
la servire

necesită ajutor permanent:
la preparare
la servire

Activităţi gospodăreşti:
nu necesită ajutor
necesită ajutor:
(curăţenie cameră,
parţial
spălat/reparat haine, vase etc.)
integral
______________________________________________________________________________
Gestionarea veniturilor proprii:
nu necesită ajutor
necesită ajutor:
parţial
integral
______________________________________________________________________________
Procurarea produselor
nu necesită ajutor
necesită ajutor
alimentare și industriale:
parţial
integral
______________________________________________________________________________
Utilizarea mijloacelor
nu necesită ajutor
necesită ajutor:
de transport public:
parţial
integral
______________________________________________________________________________
VII. Rezultatele evaluării:
A. Necesităţile identificate
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

B. Serviciile de îngrijire capabile să răspundă necesităţilor identificate
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
VIII. Doleanţele persoanei evaluate:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
IX. Concluzia echipei multidisciplinare:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Membrii echipei multidisciplinare:
1.__________________________________ /_____________________
2.__________________________________ /_____________________
3. __________________________________ /_____________________
4. __________________________________ /_____________________

Anexa nr. 4
la Regulamentul Serviciului
de îngrijire socială la domiciliu

Dosarul personal al beneficiarului
Dosarul personal al beneficiarului include următoarele:
1) cerere de luare în evedență;
2) după caz:
a) evaluarea iniţială, conform Managementului de caz, aprobat prin Ordinul Ministerului protecţiei
sociale, familiei şi copilului nr.71 din 3 octombrie 2008;
b) formularul de referire a cazului spre serviciile sociale specializate, conform Mecanismului de
supervizare profesională în asistenţa socială, aprobat prin Ordinul Ministerului protecţiei sociale,
familiei şi copilului nr. 99 din 30 decembrie 2008.
3) fişa de evaluare a necesităţilor de îngrijire la domiciliu;
4) planul individualizat de îngrijire;
5) certificatul medical cu indicaţiile terapeutice privind necesitatea includerii persoanei în Serviciu
(Formularul nr.027/e);
6) copia certificatului de expertiză medicală a vitalităţii;
7) copia actului de identitate;
8) copia legitimaţiei de pensionar;
9) copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
10) adeverinţa privind componenţa familiei;
11) decizia prestatorului privind includerea persoanei în Serviciu;
12) acordul de prestări servicii (pentru beneficiarii indicați în pct.11 din Regulamentul Serviciului de
îngrijire socială la domiciliu);
13) contractul de prestări servicii (pentru beneficiarii indicați în pct.12 din Regulamentul Serviciului
de îngrijire socială la domiciliu);
14) rapoartele de monitorizare cu privire la vizitele la domiciliu ale şefului Serviciului;
15) alte acte relevante.

Anexa nr. 5
la Regulamentul Serviciului
de îngrijire socială la domiciliu
ACORD
de prestări servicii nr.___ din ___________________
(aplicabil beneficiarilor indicaţi în pct. 11 din Regulamentul
Serviciului de îngrijire socială la domiciliu)
Încheiat între:
I. Părţile acordului
Direcția asistență socială și protecția familiei, cu sediul __________________________, care
activează conform Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției asistență socială și protecția
familiei, aprobat prin dispoziția primarului municipiului Bălți № ______ din ________, reprezentat de
șeful direcției _______________________________________________ numit în continuare
Prestator, pe de o parte, şi ____________________________________________, pe de altă parte,
numit
în
continuare,
Beneficiar,
domiciliat
______________________tel.___________,titular_________________
nr._____,
eliberat
de
of.______ la data ______________, au încheiat prezentul Acord privind următoarele.
II. Obiective
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
III. Obligaţiile părţilor
Prestatorul:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Beneficiarul:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
IV. Perioada acordului
______________________________________________________________________________
V. Subsemnatul, _____________________________________ , am fost informat că acest acord se
încheie pentru perioadă determinată şi că nerespectarea responsabilităţilor asumate condiționează
încetarea intervenţiei din partea prestatorului de servicii.
VI. Data întocmirii

______________

Semnătura beneficiarului

____________________

Semnătura prestatorului

____________________

Anexa nr. 6
la Regulamentul Serviciului
de îngrijire socială la domiciliu
CONTRACT
de prestări servicii nr. _______din ____________________
(aplicabil beneficiarilor indicaţi în pct. 12 din Regulamentul
Serviciului de îngrijire socială la domiciliu)
I. Părţile contractului
Direcția asistență socială și protecția familiei, cu sediul __________________________, care
activează conform Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției asistență socială și protecția
familiei, aprobat prin dispoziția Primarului municipiului Bălți № ______ din ________________,
înregistrat la data de «_____» __________________ numărul de identificare de stat și cod fiscal
_________________________,
reprezentat
de
șeful
direcției
_______________________________________________ numit în continuare Prestator, pe de o
parte, şi _______________________________, pe de altă parte, numit în continuare, Beneficiar,
domiciliat ____________________tel.___________,titular_________________ nr._____, eliberat de
of.______ la data ______________, au încheiat prezentul Contract privind următoarele.
II. Obiectul Contractului
2.1. Obiectul contractului îl constituie efectuarea de către Prestator în favoarea Beneficiarului a
următoarelor servicii:
1) consiliere;
2) suport pentru următoarele activităţi:
a) procurarea, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a produselor alimentare, a mărfurilor de uz
casnic şi a medicamentelor;
b) prepararea hranei, livrarea prînzurilor calde (după caz);
c) plata, din mijloacele financiare ale beneficiarilor, a unor servicii comunale;
d) îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei;
e) predarea şi ridicarea obiectelor de uz casnic şi a hainelor de la spălatorie, curăţătorie chimică,
reparaţie;
f) realizarea igienei personale;
g) organizarea procesului de adaptare a locuinţei la nevoile persoanei;
h) antrenarea beneficiarului în activităţi sociale şi culturale;
i) întreţinerea corespondenţei cu rudele şi cu prietenii;
j) organizarea procesului de procurare şi transportare, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a
combustibilului la domiciliu;
k) după caz, încălzirea sobelor;
l) alte servicii (conform înţelegerii dintre părţi)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
III. Drepturile şi obligaţiile părţilor
3.1. Prestatorul are dreptul:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3.2. Beneficiarul are dreptul:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.3. Prestatorul se obligă:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3.4. Beneficiarul se obligă:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
IV. Perioada Contractului
4.1. Durata prezentului Contract este de _____________, cu începere de la _________________ pînă
la ________________ .
4.2. Termenul de acţiune a Contractului poate fi modificat cu acordul scris al ambelor părţi, printr-un
act adiţional, încheiat cu cel puţin 10 zile înainte de data expirării prezentului Contract.
V. Preţul şi costul total al Contractului
5.1. Preţul contractului constituie _______/an, sumă care se plăteşte (se indică numărul de tranşe).
5.2. Costul serviciilor prestate este de _____ /lună.
Notă: Modalitatea de plată va fi stabilită de către părţi de comun acord.
VI. Forţa majoră
6.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a angajamentelor
conform prezentului Contract dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră.
6.2. Prin cazuri de forţă majoră se înţelege: războaie, calamităţi naturale, incendii, inundaţii,
cutremure de pămînt, modificări în legislaţie şi dispoziţii ale Guvernului, greve şi alte circumstanţe
care nu depind de voinţa părţilor.
6.3. Suveranitatea circumstanţelor de forţă majoră, momentul apariţiei şi termenul de acţiune trebuie să
fie confirmate prin certificatul cu privire la forţa majoră, eliberat de organul competent.
VII. Rezilierea Contractului
7.1. Rezilierea Contractului se poate face cu acordul ambelor părţi sau în mod unilateral, în caz de:
1) refuz al Prestatorului de a presta serviciile prevăzute în prezentul Contract;
2) nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare a serviciilor stabilite;
3) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a serviciilor;
4) nesatisfacere de către una dintre părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.
7.2. Partea care iniţiază rezilierea Contractului este obligată să informeze cealaltă parte, în termen de
10 zile, despre intenţiile ei, cu expunerea cauzelor.
7.3. Partea înştiinţată este obligată să răspundă la notificare în decurs de
10 zile. În cazul în care problema nu este soluţionată în termenele stabilite, partea iniţiatoare are
dreptul să declare Contractul reziliat, conform situaţiei la data indicată în notificare.
7.4. Obligaţiile contractuale existente la momentul rezilierii Contractului trebuie să fie satisfăcute
necondiţionat.
Notă: Sistarea prestării serviciilor reprezintă o condiţie a rezilierii Contractului
VIII. Reclamaţii
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
IX. Dispoziţii finale
9.1. Litigiile izvorîte din prezentul Contract vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În caz de
neînţelegeri, acestea vor fi supuse examinării în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare în Republica
Moldova.
9.2. Orice modificări şi completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost
făcute în scris şi au fost semnate de reprezentanţii împuterniciţi ai ambelor părţi.

9.3. Nici una dintre părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale contractuale unor
persoane terţe fără înştiinţarea şi acordul scris al celeilalte părţi.
9.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.
9.5. Prezentul Contract poate fi completat cu anexe şi acorduri suplimentare, după necesitate, care vor
deveni părţi integrante ale acestuia, precum şi cu acte adiţionale privind plata lunară, eşalonarea, din
motive întemeiate, a plăţilor stabilite conform Contractului etc.
9.6. Contractul a fost semnat de părţi la data de «____» ___________________20______
Data întocmirii Contractului: «____» ___________________20______
Semnăturile părţilor:

Prestatorul

Beneficiarul / reprezentantul legal ____________________
_________________________

