
Serviciul Social “Asistență Personală” 

Serviciul „Asistenţă personală” este instituit pe lîngă Direcția Asistență 

Socială și Protecție a Familiei prin Decizia Consiliului Raional Basarabeasca nr. 

02/12 din 12 aprilie 2013, care se bazează pe HG Nr. 314 din 23-05-2012 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate. 

Serviciul „Asistență Personală” și-a început activitatea la data de 1 iulie 

2013 cu un număr de 10 beneficiari și cîte un asistent personal pentru fiecare  

beneficiar, care pe parcurs numărul beneficiarilor este în creștere. La sfîrșitul 

anului 2019 în cadrul serviciului sunt 30 de beneficiari.  

Persoana cu dizabilităţi este considerată eligibilă pentru Serviciu dacă 

îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

 instituţia responsabilă de determinarea dizabilităţii i-a recomandat servicii de 

îngrijire permanentă din partea altei persoane; 

 nu beneficiază de servicii în cadrul unor instituţii rezidenţiale (nu este la 

întreţinerea deplină a statului) sau de servicii de deservire la domiciliu 

oferite de lucrătorul social; 

 nu beneficiază de alocaţie pentru îngrijire şi/sau însoţire, supraveghere, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 

Angajarea în calitate de asistent personal se face cu acordul beneficiarului 

sau, după caz, a reprezentantului său legal. 

Poate fi angajată în funcţia de asistent personal orice persoană, inclusiv unul 

din membrii familiei sau rudele beneficiarului, care îndeplineşte cumulativ 

următoarele condiţii: 

 are vîrsta minimă de 18 ani; 

 nu a fost condamnată pentru săvîrşirea unei infracţiuni care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal; 

 are capacitate deplină de exerciţiu; 

 starea de sănătate corespunde cerinţelor funcţiei ocupate. 
 

Numărul Beneficiarilor și a Asistenților Personali în cadrul serviciului 

 

№ 

 

Localitatea 

2017 2018 2019 

Beneficiari 
Asistenți 

Personali 
Beneficiari 

Asistenți 

Personali 
Beneficiari 

Asistenți 

Personali 

1 Basarabeasca 9 9 12 12 13 13 

2 Abaclia 1 1 2 2 2 2 

3 Bașcalia 3 3 5 5 4 4 

4 Carabetovca 1 1 1 1 1 1 

5 Iordanovca 1 1 1 1 2 2 

6 Iserlia 0 0 0 0 0 0 

7 Sadaclia 5 5 7 7 8 8 

Total 20 20 28 28 30 30 

 


