
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE nr._____ 

din ____ ________________2020 

Chişinău 
 

cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costului Serviciului de 

îngrijire socială la domiciliu 

  

În  temeiul Legii nr. 547/2003 asistenţei sociale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), Legii nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 541),  
 

 Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se aprobă Metodologia de calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la 

domiciliu (se anexează).  

2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri este asigurată de către 

prestatorii publici și privați de servicii de îngrijire socială la domiciliu.  

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2021. 

       

 

  Prim-ministru                                                                              Ion CHICU                                                       
 

 

        Contrasemnează: 
 

Ministrul sănătății, muncii  

și protecţiei sociale 

 

Ministrul finanţelor                                                

Viorica Dumbrăveanu 

 

 

Sergiu Pușcuța 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă 

 

Metodologie de calcul al costului  

Serviciului de îngrijire socială la domiciliu 

  

I. Dispoziții generale 
 

1. Prezenta Metodologie stabilește modul de calculare al costului Serviciului de 

îngrijire socială la domiciliu (în continuare SÎSD) în conformitate cu prevederile pct. 53 

din Regulamentul-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1034/2014.  
 

2. Costul SÎSD se elaborează de către prestatorii publici și privați de Serviciu în 

baza prezentei Metodologii.  
 

3. Mijloacele financiare acumulate în urma prestării SÎSD contra plată, constituie 

mijloace speciale. 

 

II. Structura costului pentru  

Serviciul de îngrijire socială la domicliu 
 

4. Costul Serviciului este constituit din: 
 

4.1. Cheltuielile curente planificate din contul componentei de bază pentru anul 

bugetar: 
 

a) cheltuielile de personal – includ remunerarea muncii angajaților conform 

statelor de personal (șef Serviciu, contabil, șofer, lucrătorul social), conform 

prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, 

precum și alte plăți salariale ca cheltuielile de călătorie care reflectă cheltuielile pentru 

procurarea biletelor/circulatoarelor pentru transportul public, sau alte drepturi ale 

angajatului pentru transport în scopul exercitării funcţiilor de serviciu, conform 

prevederilor pct. 46 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1034/2014; 
 

b) contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale obligatorii și primele asigurărilor 

obligatorii de asistență medicală -  includ sumele contribuţiilor de asigurări sociale de 

stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate din 

sumele retribuţiilor aferente tuturor categoriilor de personal al SÎSD; 
 

c) cheltuielile pentru inventarul moale, obiectele de mică valoare și scurtă durată 

– includ scurtă de iarnă și de toamnă-primăvară, salopetă/halat, mănuși de protecție din 

cauciuc și din stofă, încălțăminte (de iarnă și de vară), geantă, cărucior, conform 

prevederilor Standardului nr. 9 „Dotarea lucrătorilor sociali” din anexa nr. 2 la Hotărîrea 

Guvernului nr. 1034/2014. 
 

d) cheltuielile de regie/alte cheltuieli pentru consumul materialelor și serviciilor 

– includ cheltuieli privind servicii energetice și comunale, cheltuieli privind utilizarea 

combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor, cheltuieli privind utilizarea pieselor de 



schimb, cheltuieli privind materialele informative, cheltuieli privind rechizite de birou, 

cheltuieli aferente serviciilor poştale, de telefonie şi altor mijloace de comunicare, 

sanitare, precum şi alte cheltuieli necesare pentru o vizită la domiciliu; 
 

e) cheltuielile privind formarea profesională – includ acoperirea cheltuielilor 

privind instruirea inițială și continuă a personalului Serviciului. 
 

4.2. Cheltuielile curente din contul mijloacelor speciale pentru anul bugetar. 
 

4.3. Cheltuielile pentru uzura mijloacelor fixe - includ cheltuielile privind uzura 

mijlocului de transport, utilajelor și dotărilor conform Standardului nr. 8 „Dotarea 

Serviciului” din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1034/2014.  

 

III. Modul de determinare a costului  

pentru Serviciul de îngrijire socială la domicliu contra plată 
 

5. Costul prestării SÎSD se determină de fiecare prestator de Serviciu pentru un 

beneficiar/lunar sau pentru o vizită. Pentru calcularea costului pentru un beneficiar/lunar 

sau pentru o vizită se ia drept bază cheltuielile planificate/efective pe articole. 
 

6. Pentru calcularea costului prestării SÎSD pentru un beneficiar lunar se aplică 

următoarea formulă: 

 

C b/l = 

 

C cr comp baza + C cr ms + Uzura 
12 l Nr. ben.an 

 

În care:            

C b/l  - reprezintă costul prestării SÎSD pentru un beneficiar lunar; 

C cr comp baza – cheltuielile curente planificate din contul componentei de 

bază pentru anul bugetar; 

C cr ms –  cheltuielile curente planificate din contul mijloacelor speciale pentru 

anul bugetar; 

Uzura  – uzura mijloacelor fixe calculată pentru anul precedent; 

Nr. ben.an – numărul beneficiarilor pe anul precedent; 

12 l – 12 luni. 

 

 

 



7. Pentru calcularea costului prestării SÎSD pentru o vizită se aplică următoarea 

formulă: 

 

C viz = 

 

C cr comp baza + C cr ms + Uzura 

Nr. viz.an 

 

În care:            

C viz  - reprezintă costul prestării SÎSD pentru o vizită; 

C cr comp baza – cheltuielile curente planificate din contul componentei de 

bază pentru anul bugetar; 

C cr ms –  cheltuielile curente planificate din contul mijloacelor speciale pentru 

anul bugetar; 

Uzura  – uzura mijloacelor fixe calculată pentru anul precedent; 

Nr. viz.an – numărul vizitelor efectuate în anul precedent. 

 

IV.  Modul de aprobare, aplicare și ajustare a costului 

pentru serviciile prestate. 

8. Anual, după aprobarea planurilor de finanțare, prestatorii de Serviciu vor 

calcula costul SÎSD pentru un beneficiar lunar sau costul unei vizite pentru următorul 

an bugetar și vor înainta fondatorului propunerile spre aprobare pînă la finele anului 

bugetar curent. 
 

9. Fondatorul, în baza propunerilor parvenite de la prestatorul de Serviciu, va 

aproba prin ordin costul unui beneficiar/lunar sau costul unei vizite pentru Serviciul de 

îngrijire socială la domiciliu. 
 

10. În cazul modificării pe parcursul anului a cheltuielilor curente planificate din 

contul componentei de bază pentru anul bugetar, costul unui beneficiar/lunar, sau a unei 

vizite poate fi recalculat.  

 

 

 



Notă informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al 

costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu 

Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului. 

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 
 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite: 

Proiectul a fost elaborat în temeiul Legii nr. 547/2003 asistenței sociale și Legii nr. 123/2010 

cu privire la serviciile sociale, în contextul implementării prevederilor privind sursele de 

finanțare a serviciilor sociale. De asemenea, acesta urmărește stabilirea modalității de calcul,  

aprobare și ajustare a costului pentru Serviciul de îngrijire socială la domiciliu. 

Concomitent, menționăm că această măsură este prevăzută în Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2020-2023 (Capitolul VI. PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI OCROTIREA SĂNĂTĂȚII, 

pct. 6.1, subpct. 6.7.2.), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 636/2019 și care prevede 

elaborarea și aprobarea Metodologiei de calcul al costului serviciilor de îngrijire socială la 

domiciliu în anul 2020. 
Complementar, potrivit pct. 53 din Regulamentul-cadru al Serviciului de îngrijire socială la 

domiciliu și a Standardelor minime de calitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1034/2014, 

este menționat că, metodologia de calcul al costului serviciilor de îngrijire socială la domiciliu se 

aprobă de Guvern. 

În aceeași ordine de idei Regulamentul-cadru vizat stabilește dreptul solicitanților la servicii de 

îngrijire socială la domiciliu gratuit sau contra plată. În acest sens, în pct. 12 al Regulamentului-

cadru menționat mai sus, sunt reglementate grupurile de beneficiari care pot beneficia de servicii 

contra plată.  

În acest, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Rețeaua Organizațiilor 

Necomerciale prestatoare de îngrijire comunitare în anul 2017, a realizat Studiul „Evaluarea 

serviciilor medicale și sociale de îngrijire la domiciliu în Republica  Moldova”.  

Scopul studiului constă în efectuarea unei cartografieri a prestatorilor de servicii medicale şi 

sociale la domiciliu (privaţi și publici), constatarea necesităţilor populaţiei privind serviciile de 

îngrijire la domiciliu și evaluarea costurilor serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu.  

Astfel, potrivit Studiului, costul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu reprezintă valoarea 

monetară a tuturor resurselor utilizate pentru a obține un anumit rezultat. Acesta trebuie să includă 

costurile totale de funcționare al Serviciului prestat și să respecte standardele minime de calitate.  

Costul Serviciului este format din cheltuieli precum: cheltuieli de personal, întreținerea spațiilor și 

utilităților, întreținerea unității de transport, servicii de telecomunicații, rechizite de birou, dotarea 

lucrătorilor sociali, instruirea inițială și continuă a personalului, precum și deplasări în scop de 

serviciu. 

Concomitent, în cadrul Studiului s-a constatat că circa 21,8% din respondenți ar dispune de 

posibilitatea de a achita parțial unele servicii și circa 1% ar dispune de posibilitatea de a achita 

integral serviciile.  

Luînd în considerare că, costurile pentru Serviciul de îngrijire socială la domiciliu sunt mult mai 

mici decît costurile altor servicii sociale adresate persoanelor care necesită îngrijire este imperios 

dezvoltarea metodologiei de calcul al costului serviciilor vizate.  
 



Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi:  

Proiectul dat prevede modul de calculare al costului Serviciului de îngrijire socială la 

domiciliu (SÎSD) în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire 

socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

1034/2014.  

Costul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu este constituit din cheltuielile curente 

planificate din contul componentei de bază pentru anul bugetar (cheltuielile de personal, 

contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale obligatorii și primele asigurărilor obligatorii de asistență 

medicală, cheltuielile pentru inventarul moale, obiectele de mică valoare și scurtă durată, 

cheltuielile de regie/alte cheltuieli pentru consumul materialelor și serviciilor cheltuielile privind 

formarea profesională); cheltuielile curente din contul mijloacelor speciale pentru anul bugetar, 

precum și cheltuielile pentru uzura mijloacelor fixe.  

Costul prestării Serviciului de îngrijire socială la domiciliu se determină de fiecare prestator de 

Serviciu pentru un beneficiar/lunar sau pentru o vizită.  
Anual, după aprobarea planurilor de finanțare, prestatorul de Serviciu vor calcula costul unui 

beneficiar/lunar sau costul unei vizite pentru următorul an bugetar și vor înainta fondatorului 

propunerile spre aprobare pînă la finele anului bugetar. 

Fondatorul, în baza propunerilor parvenite de la prestatorul de Serviciu, va aproba prin ordin 

costul unui beneficiar/lunar sau costul unei vizite pentru Serviciul de îngrijire socială la domiciliu. 

În cazul modificării pe parcursul anului a cheltuielilor curente planificate din contul componentei 

de bază pentru anul bugetar, costul unui beneficiar/lunar, sau a unei vizite poate fi recalculat.  

Mijloacele financiare acumulate în urma prestării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu 

contra plată, constituie mijloace speciale. 
 

Fundamentarea economico-financiară: 

Implementarea modificărilor operate nu vor necesita alocarea mijloacelor financiare suplimentare 

din bugetul de stat. 
 

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: 

Modificările operate prin proiectul dat, nu vor necesita modificarea altor acte normative. 
 

Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

Anunțul privind inițierea elaborării proiectului actului normativ a fost plasat pe pagina electronică 

particip.gov.md și poate fi accesat la următorul link:  

https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7785. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, 

proiectul și nota informativă vor fi plasate pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md și pe 

pagina web oficială a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la compartimentul 

Transparența, secțiunea Proiecte supuse consultărilor publice. 
 

Constatările expertizei anticorupție 

Se va completa urmare efectuării expertizei de către Centrul Național Anticorupție. 
 

Constatările expertizei de compatibilitate. 

Nu se aplică.  

https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7785
http://www.particip.gov.md/
https://msmps.gov.md/ro/content/transparenta


 

Constatările expertizei juridice 

Se va completa urmare efectuării expertizei de către Ministerul Justiției. 
 

Constatările altor expertize 

Nu se aplică. 

 

 

MINISTRU                                                               Viorica DUMBRĂVEANU 



MINISTERUL 

SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI 

PROTECȚIEI SOCIALE 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

MINISTRY 

OF HEALTH, LABOUR AND 

SOCIAL PROTECTION OF THE 

REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

MD-2009, Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 2 

Tel. + 373 22268818; Fax. + 373 22738781 

e-mail: secretariat@msmps.gov.md 

www.msmps.gov.md 

 
 

2, Vasile Alecsandri street, Chisinau, MD-2009 

Tel. + 373 22268818; Fax. + 373 22738781 

e-mail: secretariat@msmps.gov.md 

www.msmps.gov.md 

        

                                                                                  

 

 

 

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  

a proiectelor de acte ale Guvernului în vederea examinării  

în ședința secretarilor generali de stat 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Categoria  și denumirea 

proiectului 

 

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Metodologiei de calcul al costului Serviciului de 

îngrijire socială la domiciliu. 

2. Autoritatea care a elaborat 

proiectul 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

3. Justificarea depunerii cererii  Proiectul dat a fost elaborat în temeiul Legii nr. 

547/2003 asistenței sociale și Legii nr. 123/2010 cu 

privire la serviciile sociale, precum și în scopul 

stabilirii modului de calcul al costului pentru 

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu. 

Concomitent, Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 636/2019, prevede elaborarea și 

aprobarea Metodologiei de calcul al costului 

serviciilor de îngrijire socială la domiciliu.  

4. Lista autorităților și 

instituțiilor a căror avizare 

este necesară 

 

Spre avizare: 

- Ministerul Finanţelor, 

- Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

- Oficiul Avocatului Poporului, 

- Confederaţia Naţională a Sindicatelor, 

- Confederaţia Naţională a Patronatelor. 

Spre expertiză: 

 

 06.11.2020     nr. 15/6137   . 

la nr.                  din                     . 
 

      Cancelaria de Stat a Republicii 

     Moldova    

mailto:secretariat@msmps.gov.md
http://www.msmps.gov.md/
mailto:secretariat@msmps.gov.md
http://www.msmps.gov.md/


- Ministerul Justiției. 

- Centrul Național Anticorupție. 

5. Termenul-limită pentru 

depunerea avizelor / 

expertizelor 

În termen de 10 zile lucrătoare. 

6. Persoana responsabilă de 

promovarea proiectului 

 

Galina Bujor, șef-interimar al Direcției politici de 

asistenţă socială a familiilor cu venituri mici, 

vîrstnicilor şi veteranilor, tel: 022 262146, 

e-mail: galina.bujor@msmps.gov.md 

7. Anexe  - proiectul hotărârii Guvernului;  

- nota informativă la proiect. 

8. Data și ora depunerii cererii 

 

06.11.2020 

9. Semnătura  

MINISTRU 

Viorica DUMBRĂVEANU 
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