
                                               Notă explicativă 

la proiectul de decizie Despre modificarea Deciziei nr.1/27 din 28.02.2013 

,,Cu privire la instituirea Serviciului social ,,Echipă mobilă”          

 

 

  În baza Hotărârii Guvernului Nr. 722 din  22.09.2011 a fost aprobat Regulamentul-cadru 

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a Standardelor minime 

de calitate. În conformitate cu hotărîrea respectivă a fost instituit Serviciul social ,,Echipă 

mobilă” ( Decizia nr.1/27 din 28.02.2013).   

 Serviciul social „Echipă mobilă” – serviciu specializat, destinat persoanelor cu dizabilitate 

severă sau accentuată, care oferă asistenţă socială şi suport la domiciliul beneficiarilor, în baza 

nevoilor identificate ale acestora, precum şi consiliere şi suport persoanelor implicate în procesul 

de incluziune a acestora;  

Beneficiari ai Serviciului – persoane cu grad de dizabilitate sever sau accentuat și copiii a 

căror sănătate prezintă tulburări în dezvoltare, dizabilitate sau risc sporit de dizabilitate.  

Pe parcursul activității Serviciului circa 500 persoane cu dizabilității severe și accentuate 

au   beneficiat de servicii sociale. 

În contextul îmbunătăţirii măsurilor de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în 

conformitate cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi  sau creat premize reale pentru a veni cu noi abordări privind 

activitatea Serviciului. 

 În acest sens se adaugă un criteriu nou de eligibilitate care corespunde necesităților 

copiilor cu dizabilități: ,,copii, a căror sănătate prezintă tulburări în dezvoltare, dizabilitate sau 

risc sporit de dizabilitate, dar nu a fos stabilit gradul de dizabilitate, fapt confirmat prin 

Concluzia Consiliului Medical Consultativ”. 

Totodată, se  include un nou obiectiv ,,promovarea sănătății prin prevenirea tulburărilor 

funcționale, minimalizarea întârzierilor în dezvoltare, adaptarea abilităților reprezentanților legali 

și a familiei la individualitatea copilului”.  

Se propune ca termenul de prestare a serviciului beneficiarului să fie stabilit pînă la un 

an, dar nu mai puțin de 6 luni, după caz. 

Deasemenea s-au  ajustat competențele personalului Serviciului.  

În scopul admiterii beneficiarului în Serviciu este descrisă procedura în detalii, conform 

managementului de caz.  

Este redactat textul la majoritatea punctelor din Regulament. 

Avînd în vedere cele menționate mai sus propunem modificarea Deciziei nr.1/27 din 

28.02.2013 ,,Cu privire la instituirea Serviciului social ,,Echipă mobilă” cu aprobarea 

Regulamentului în redacție nouă.          
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