
Serviciul Social “Îngrijire Socială la Domiciliu” 

Serviciul activeaza în baza regulamentului aprobat prin  Decizia Consiliului 

Raional Basarabeasca nr. 01/05 din 20 martie 2015 care se bazează pe Hotărîrea 

Guvernului nr. 1034 din 31 decembrie 2014 cu privire la aprobarea 

Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a 

Standardelor minime de calitate. 

Serviciul este destinat persoanelor vărstnice și cu dizabilități, lipsite de 

suportul copiilor, a familiei extinse şi a altor persoane care, din cauza stării 

sănătății nu pot duce un mod de viață independent. 

Scopul Serviciului este prestarea calitativă a serviciilor de îngrijire la 

domiciliu, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor. 

Lucrătorii sociali prestează servicii de necesitate primară conform planului 

individualizat a beneficiarului şi graficului stabilit de vizite la domiciliu; 

În sarcina unui lucrător social sunt 8-10 benefeciari îngrijiți la domiciliu în 

localităţile rurale şi 10-12 persoane la îngrijire în localităţile urbane. 

Lucrătorii sociali prestează următoarele tipuri de servicii: 

 procurarea, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a produselor 

alimentare, a mărfurilor de uz casnic şi a medicamentelor; 

 prepararea hranei, livrarea prînzurilor calde (după caz) 

 plata, din mijloacele financiare ale beneficiarilor, a unor servicii comunale 

 îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei; 

 realizarea igienei personale; 

 organizarea procesului de adaptare a locuinţei la nevoile persoanei; 

 antrenarea beneficiarului în activităţi sociale şi culturale; 

 întreţinerea corespondenţei cu rudele şi cu prietenii; 

 după caz, încălzirea sobelor.   

 

Numărul Lucrătorilor Sociali și a Beneficiarilor în cadrul serviciului 

№ Localitatea 

2017 2018 2019 

Beneficiari 
Lucrători 

sociali 
Beneficiari 

Lucrători 

sociali 
Beneficiari 

Lucrători 

sociali 

1 Basarabeasca 155 14 154 12 145 12 

2 Abaclia 42 5 46 5 42 5 

3 Bașcalia 37 4 36 4 35 4 

4 Carabetovca 20 2 20 2 20 2 

5 Iordanovca 10 1 8 1 8 1 

6 Iserlia 18 2 20 2 15 2 

7 Sadaclia 60 6 56 6 51 6 

Total 342 34 340 32 316 32 

 


