
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE
Proiect

din _fflt)rztZ zozo nr41t29

Cu privire la operarea de modificlri in statul

de personal al Serviciului social,,Asisten(I PersonalI,,

in conformitate cu:

- art.4 alin.(2) din Legea nr.43512006 privind descentralizarea administrativS;

- art.6 alin.(1), art.9, art.10 qi 13 alin.(2) din Legea nr.54712003 asistenlei sociale cu

modific6rile qi completdrile ulterioarc;

- art.9 alin.( I ) din Legea nr.l23l20lOcu privire la serviciile sociale;

- art.43 din Legea nr.43612006 privind administra[ia publici localE Hot6rdrea

Guvernului nr.3l4l20l2 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind

organizarea qi funclionarea Serviciului social ,,Asistentl personald" qi a

Standardelor minime de calitate;

- Legii nr.27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar;

- Decizia consiliului raional nr.04/10 din 26 aprilie 2013 cu privire la Regulamentul

de organizare qi funclionare al Serviciului social ,,Asistenfa Personal6";

- Legea nr.l72l20l9 privind bugetul de stat pentru anuJ 2020;

- Legea nr.6112020 privind modificarea Legii nrJ72D0l9 privind bugetul de stat

pentru anul2020;
- Ordinul nr. 448 din 07.05.2020 al Ministerului S6ndtS{ii qi Protecfiei Sociale al

Republicii Moldova, cu privire la modificarea ordinului nr.07 din 03.01.2020 cu

privire la aprobarea limitelor plafoanelor pentru finanlarea pachetului minim de

servicii sociale pentru 2020,

in vederea asigur6rii unei politici sociale proactive qi accesul la serviciile de calitate pentru

persoanele in situatrii de risc, Consiliul Raional Cimiqlia

DECIDE:

L Se modificd statul de personal al Serviciului social ,,Asisten{I Personal[", prin

completarea efectivului-limitd cu 62 unitdli de asistent personal Ei 2 unit6li qefi de

serviciu social, incepind cu 01 .07 .2020 pentru anul2020;

2. geful DASPF Cimiglia, Mihail Motroi, va angaja personalul indicat in pct.1 al prezentei

decizii pe termen determinat, perioada de la 01.07 .2020 pin[ la 31.12.2020.

3. A pune in sarcina dlui Mihail Motroi, qef Direclia Asistenf6 Sociald qi Protec{ie a

Familiei Cimiqlia, organizarea gi monitorizarea activit6li Serviciului social ,,Asistenfd

Personal6".
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4.

5.

A pune in sarcina dnei Polina Jucovscaia, vicepreqedinte al raionului Cimiqlia,

controlul asupra execut6rii prezentei decizii.

Prezenta decizie se aduce la cuno;tinfa publicului prin publicare pe pagina oficial[ a

Consiliului raional Cimiqlia www.raioncimislia.md.

Preqedintele qedin(ei

Secretarul Consliului

Proiect Coordonat:

Pregedinte al raionului

Avizat:

Secretarul Consiliului

Vicepregedinte al raionului

$ef , Directie Finante

Specialist principal, SAP

Proiect elaborat de:

qef ,DASPF, Cimiglia

Gheorghe Netedu

MihailOlSrescu

ryM*::i^*
F4u,< ii,J,'r. Lupuqtr 

<-

aE/fu MihairMotroi



NotI informativi
referitor la aprobarea unititilor de asistenti personali pentru ServiciFl social..Asisten-tl

personal[ " pentru anul 2020

Prezentul proiect de decizie este elaborat de cdtre Direcfia Asistenf6 SocialI.qi Protecfie

a Familiei Cimiqlia. Necesitatea elaborarii proiectului men{ionat este condifionatd de

necesitatea major[rii num[rului unitalilor de personal al Serviciului social ,"Asisten[[

PersonalS", care derivd din numdrul mare de cereri depuse de cdtre persoanele cu grad sever

de dizabilitate qi capacitatea limitati de solulionare a acestora. Conform Registrului de

evidenfl a cererilor potenlialilor beneficiari depuse pentru acordarea serviciului"Asistenld

personald" la data de 01 .05. 2020 sunt inregistrali 137 potenliali bineficiari eligibili cerinlelor

Regulamentului.

in contextul ideii exprimate supra, menliondm cd. realizdnd o analizl a impactului

Serviciului social,,Asistenfa Personald" asupra beneficiarilor serviciului nominalizat, din

monrentul instituirii qi pind in prezent, s-a constatat cd, acesta este unul major Ei, anume:

serviciul in cauzd le asigurd asistenla ;i ingrijirea necesar[ in mediul familial, prin intermediul

asistentului personal, care poate fi Ei un membru al tamiliei, of'erindu-le, astfel, $ansa la o via!6

mai buna, precum qi garantarea drepturilor salariale, asigurarea social[/medical6 (venit lunar,

stagiu de cotizare, polila de asigurare medical[, etc.).

Prin aprobarea proiectului propus, Consiliul raional Cimiqlia va spori considerabil

gradul de proteclie a persoanelor cu dizabilit[1i severe, nivelul de incluziune social6,

imbunatlfirea nivelului de trai, precum qi bundstarea membrilor familiilor acestora.

in conformitate cu Hotdr6rea Guvernului nr.3 14 din 23.05 .2012 cu privire la aprobarea

Regulanrentului - cadru privind organizarea ;i flnc[ionarea serviciului ,,Asistenf6 personalS",

Deciziei Consiliului raional Cimislia ,,Cu privire la regulamentul de organizare qi funclionare

a serviciului social ,,Asistenld Personal[" nr.04ll0 din 26.04.2013 qi Ordinul nr.448 din

07.05.2020 cu privire la aprobarea limitelor plafoanelor pentru finanfarea pachetului minim

de servicii sociale pentru 2020. prin prezentul proiect de decizie se propune extinderea

Serviciului Ei maiorarea statului de personal cu 62 unitali de asistent personal qi 2 unitdli de

Eefi ai Servioiului.

Astfbl, inbaza Legii nr.61 din 06.12.201,9 privind modificarea Legii bugetului de stat

pentru anul2020, Legii nr.l72 din 19.12.2019 qi a Deciziei Consiliului raional nr.03/01 din

16 iunie 2020 a aprobat efectivul-limitd a statelor de al pe'rygtituliile finan(ate din

bugetul raional pentru anul2020.

$ef DASPF Cimiqlia Mihail Motroi


