
cu privire la crearea ~i dezvoltarea
Serviciului social "Echipa mobila" pentru persoane cu dizabilitati

Datasemnarii:.A.5',Q?::,. 2022
Locul semnarii: municipiul Balti

Unitatea administrativ-teritoriala municipiul Balti, reprezentat de Consiliul municipal
Balti (in continuare "Consiliul municipal"), in persoana primarului municipiului Balti, a
dornnului Nicolai Grigorisin, de 0 parte,

Asociatia Obsteasca Centrul Regional pentru Dezvoltarea Initiativelor Sociale
"CREDIS", in continuare AO "CREDOCs", inregistrata de Ministerul Justitiei al RM cu nr.
002822, cod fiscal: 1011620000083, in persoana presedintelui, doarnna Ana Pricop, pe de alta
parte,
numite in continuare .Parti",

in limita cornpetentelor si atributiilor ce Ie revin, in conformitate cu prevederile legale din:

a) Carta Sociala Europeana - revizuita din 03.05.1996, ratificata de catre Republica Moldova
prin Legea nr. 484-XV din 28.09.2001;

b) Conventia Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, la care Republica
Moldova a aderat prin Hotararea Parlamentului nr. 408-XII din 12.12.1990;

c) Conventia Organizatiei Natiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati,
ratificata de catre Republica Moldova prin Legea nr. 166 - XVIII din 09.07.2010;

d) Legea privind administratia publica locala nr.436 din 28.12.2006;
e) Legea asistentei sociale, nr. 547-XV din 25.12.2003;
f) Legea cu privire la serviciile sociale, 6-. 123-XVIII din 18.06.2010;
g) Legea privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati nr. 60 din 30.03.2012;
h) Legea privind protectia specials a copiilor aflati in situatie de rise si a copiilor separati de

parinti, nr. 140 din 14.06.2013;
i) Hotararea Guvemului nr.722 din 22.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind

organizarea si functionarea Serviciul~i social .Echipa mobila" si a Standardelor minime de
calitate;

j) Decizia Consiliului municipal Balt~ nr. 811 din 30.06.2021 "Cu privire la aprobarea
Strategiei de dezvoltare social-economica a municipiului Balti pentru anii 2021-2025";

au incheiat prezentul Acord de parteneriat (in continuare - Acord) asupra urmatoarelor:

Capitolul I.OBIECTUL ACORDULUI

1.1. Obiectul prezentului Acord ll constituie colaborarea intre pARTI in vederea crearii ~l

dezvoltarii Serviciului social .Echipa mobila" in cadrul proiectului .Echipa mobila Balti -
serviciu de suport si incluziune sociala pentru persoanele cu dizabilitati" realizat de catre AO



"CREDIS", finantat de Uniunea Europeana in cadrul proiectului "Organizatiile societatii
civile actioneaza pentru servicii sociale mai bune", co-finantat si implementat de Fundatia
Soros Moldova, in parteneriat cu A.O. Keystone Moldova si A.0. Institutum Virtutes Civilis,
in~baza contractului de grant Nr. G15164 din 26.1 0.2021. I

PAR TILE vor colabora prin executarea obligatiilor lor corelative din prezentul Acord in
vederea crearii si dezvoltarii Serviciului social .Echipa mobila'' pentru persoane cu
dizabilitati din mun. Balli.

1.3. Colaborarea PA.RTILOR vizeaza urmatoarele directii de activitate:

1.2.

1.3.1 Crearea si dezvoltarea Serviciului social .Echipa mobila" pentru copii si adulti cu
dizabilitati in cadrul Directiei Generale Asistenta Sociala si Protectie a Familiei Balli (In
continuare - DGASPF);
1.3.2 Dezvoltarea capacitatilor principalilor actori sociali comunitari in domeniul incluliunii
sociale a persoanelor cu dizabilitati;
1.3.3 Prevenirea stigmatizarii si discriminarii persoanelor cu dizabilitati.

Capitolul II. DURATA DE IMPLEMENTARE A ACORDULUI

2. Realizarea prevederilor prezentului Acord incepe la data semnarii lui de catre ambele Patti ~i
se incheie la 30.06.2023. I

Capitolul III. RESPONSABILIT ATILE PARTILOR

3.1. Consiliul municipal Balti se obliga:
3.1.1. sa aprobe prin decizie crearea Serviciului social "Echipa mobila'lpe linga DGASPF;
3.1.2. sa aprobe, de comun acord cu AO "CREDIS", Regulamentul de activitate si Statele de

personal pentru Serviciul social .Echipa mobila";
3.1.3. sa coordoneze, in conditiile prezentului Acord, activitatea DGASPF, Directiei de Finante si a

altor structuri administrative din subordine referitor la dezvoltarea Serviciului social "Edhipa
mobila" si sa faciliteze in acest scop cooperarea eficienta intre AO "CREDIS" si structurile
respective;

3.1.4. sa asigure Serviciul social .Echipa mobila" cu spatiu (un birou) renovat si adaptat functionarii
Serviciului, situat pe adresa mun. Balli, piata Independentei, 1, precum si sa asigure
intretinerea acestuia (energie electrica, incalzire, apa, telefonie, internet etc.);

3.1.5. sa sustina formarea profesionala initiala si continua a personalului care va activa in cadrul
Serviciului social .Echipa mobila" si a specialistilor din structurile administrative ale
Consiliului Municipal, implicati in procesul de creare ~i implementare a acestuia;

3.1.6. sa asigure planificarea pentru anul 2023 a cheltuielilor operationale necesare functionarii
eficiente a Serviciului social .Echipa mobila";

3.1.7. sa suporte cheltuielile administrative, operationale si de transport aferente functionarii
Serviciului social .Echipa mobila", incepand cu 01 ianuarie 2023;

3.1.8. sa acorde, dupa caz, sprijin la implementarea procedurilor de monitorizare si evaluare a
Serviciului social .Echipa mobila", in concordanta cu Planul de actiuni (Anexa 1 la prezentul
Acord);

3.1.9. sa asigure, in conformitate cu legislatia in vigoare, accesul reprezentantilor AO "CREDIS" la
informatia necesara privind functionarea Serviciului social "Echipa mobila", pentru
asigurarea calitatii in luarea deciziilor, in conformitate cu obiectul prezentului Acord;

3.1.10. sa conlucreze cu AO "CREDIS" referitor la crearea ~i dezvoltarea Serviciului social "Eohipa
mobila" ;

3.1.11. sa utilizeze unitatea de transport ~i bunurile achizilionate exclusiv pentru functionarea
eficienta a Serviciului social "Echipa mobila" atat in perioada de implementare a proiectului,
cat ~i dupa finalizarea acestuia, pe 0 perioada minima de 5 ani.



3.2. AO "CREDIS" se obliga:
3.2.1. sa acorde asistenta tehnica ~i metodologica DGASPF la crearea si dezvoltarea Serviciului

social .Echipa mobila", conform Planului de actiuni privind implementarea Proiectului
(Anexa 1 la prezentul Acord);

3.2.2. sa doteze oficiul destinat Serviciului social .Echipa mobila" cu mobilier si echipament in
conformitate cu bugetul proiectului (Contractul de grant Nr. G15164 din 26.10.2021);

3.2.3. sa procure si sa predea DGASPF prin contract de donatie conditionat, act primire/predare,
factura fiscala 0 unitate de transport, care va fi utilizata exclusiv in scopul prestarii
Serviciului social .Echipa mobila'';

3.2.4. sa asigure finantarea Serviciului social .Echipa mobila", inclusiv salarizarea specialistilor
Serviciului social "Echipa mobila" din bugetul proiectului pentru 0 perioada de 8 luni,
conform bugetului proiectului (Anexa 2 la prezentul Acord);

3.2.5. sa acorde suport ~i sa participe, de comun acord cu DGASPF, la selectarea personalului care
va activa in cadrul Serviciului social .Echipa mobila";

3.2.6. sa acorde suport DGASPF la elaborarea fiselor postului pentru personalul care va activa in
cadrul Serviciului social .Echipa mobila";

3.2.7. sa realizeze formarea profesionala initiala si continua a specialistilor din cadrul Serviciului
social .Echipa Mobila";

3.2.8. sa realizeze 0 vizita de studiu pentru schimb de experienta si preluarea bunelor practici pentru
specialistii din cadrul Serviciului social "Echipa mobila" si DGASPF;

3.2.9. sa acorde asistenta DGASPF la elaborarea manualului de proceduri interne privind
organizarea si functionarea Serviciului social .Echipa mobila";

3.2.1O.sa ofere suport metodologic DGASPF in procesul de acreditare initial a a Serviciului social
.Echipa mobila";

3.2.11. sa conlucreze cu DGASPF In stabilirea mecanismului de monitorizare, supervizare si
evaluare a serviciului creat, precum si in implementarea acestuia;

3.2.12. sa realizeze activitati de consolidare a cornpetentelor asistentilor sociali comunitari din cadrul
DGASPF in prestarea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilitati;

3.2.13. sa realizeze activitati de consolidare a competentelor pentru membrii de famil~e a
beneficiarilor in domeniul asistentei si ingrijirii persoanelor cu dizabilitati;

3.2.14. sa colaboreze cu autoritatile publice in promovarea Serviciului social .Echipa mobila" la
nivel municipal;

3.2.15. sa realizeze, in colaborare cu DGASPF si alti actori comunitari, activitati de informare,
sensibilizare si prevenire a discriminarii persoanelor cu dizabilitati;

3.2.16. sa doneze la finele proiectului (pana pe 30 iunie 2023) toate bunurile achizitionate in cadrul
proiectului DGASPF Balli, care vor fi utilizate exclusiv in scopul prestarii Serviciului social
.Echipa mobila",

3.3. Directia Generala Asistenta Sociala ~i Protectie a Familiei Balti se obliga:
3.3.1. sa conlucreze cu AO "CREDIS" in vederea crearii si dezvoltarii Serviciului social .Echipa

mobila";
3.3.2. sa participe, de comun acord cu reprezentantii AO "CREDIS" la selectarea personalului care

va activa in cadrul Serviciului social "Echipa mobila";
3.3.3. sa desemneze un supervizor din cadrul DGASPF care va asigura supervizarea profesionala a

specialistilor din cadrul Serviciului social "Echipa mobila";
3.3.4. sa asigure prezenla speciali~tilor din cadrul Serviciului social "Echipa mobila" ~i a

speciali~tilor din cadrul DGASPF la cursurile de formare profesionala initiala ~i contirua,



3.3.5.

precum si sa asigure reprezentantii AO "CREDIS" cu spatiul si logistica necesara pentru
desfasurarea instruirilor;
sa aprobe de comun acord cu AO "CREDIS" manualul de proceduri interne privind
organizarea si functionarea Serviciului social .Echipa mobila"; I

sa asigure implementarea mecanismului de referire a cazurilor persoanelor cu dizabilitat din
I

3.3.6.
mun. Balli catre Serviciul social .Echipa mobila";

3.3.7. sa coordoneze crearea bazei de date a persoanelor cu dizabilitati din municipiul Balli;
3.3.8. sa asigure documentarea cazului in corespundere cu metodologia managementului de caz si

standardelor minime de calitate pentru Serviciul social .Echipa mobila"; I

3.3.9. sa solicite acreditarea initiala si acreditarea Serviciului social .Echipa mobila" in conditiile
legii, cu elaborarea si pregatirea documentatiei necesare; I

3.3.10. sa asigure pre venire a institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din municipiu ~i sa
contribuie la implementarea planurilor individualizate de asistenta ale beneficiarilor elabblrate
de catre specialistii Serviciului social .Echipa mobila";

3.3.11. sa ~si~u~e, de. comun acor~ .cu .A? "C~~IS", monitor~zarea si .e~aluarea activ~tatii
specialistilor din cadrul Serviciului, m conditiile prezentului Acord ~1 m concordant~ cu
prevederile Regulamentului de activitate si Standardelor mini me de calitate a Servic~ului
social .Echipa mobila"; I

3.3.12. sa utilizeze unitatea de transport si bunurile achizitionate exclusiv pentru functionarea
eficienta a Serviciului social .Echipa mobila" atat in perioada de implementare a proiec~lui,
cat si dupa finalizarea acestuia, pe 0 perioada minima de 5 ani;

3.3.13. sa faciliteze organizarea instruirilor de catre AO "CREDIS" la nivel de municipiu pentru
asistentii sociali ~i pentru membrii de familie a beneficiarilor in vederea consoli~1arii
competentelor in prestarea serviciilor si acordarea asistentei persoanelor cu dizabilitati;

3.3.14. sa participe la sedintele comune cu reprezentantii AO "CREDIS" si dupa caz, ai donatorului
si partenerilor de implementare, pentru buna functionare a Serviciului social .Echipa mobila"
si pentru asigurarea calitatii in luarea deciziilor, in conformitate cu obiectul prezentului
~~. I

Capitolul IV. NOTIFICAru
4.1. In intelesul prezentului Acord, orice notificare (instiintare) adresata de 0 PARTE celeilalte,

va fi considerata valabila, daca va fi transmisa acestei ultime pAR TI la adresa mentionata in
prezentul Acord.

4.2. Notificarea se va realiza prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire. Notificarea se
considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul po~tal.

4.3. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare urmatoare
celei in care a fost expediata.

4.4. Convorbirile telefonice ~i comunicarile verbale nu au valoare de notificare, daca nu sunt
acoperite de conditii1e ~imodalitatile prevazute in alineatele precedente ale acestei sectiuhi

Capitolul V. REZILIEREA ACORDULUI

5.1. 0 PARTE poate rezilia Acordul, daca cealalta PARTE nu-l executa.
5.2. Executarea obligatiunilor asumate conform Acordului tine de esenta acestuia.
5.3. Determinarea neexecutarii Acordului se poate realiza in temeiul a cel putin uneIa din

urmatoarele circumstante:
5.3.1. Neexecutarea priveaza substantial PARTEA de ceea ce aceasta se a~tepta de la executarea

Acordului, cu exceptia cazului dnd cealalta PARTE demonstreaza ca nu a prevazut ~i nu
putea sa prevada rezultatul scontat;



5.3.2. Neexecutarea este intentionata sau din culpa grava;
5.3.3. Neexecutarea obligatiei da temei pAR TIl sa presupuna ca nu poate conta pe executarea in

viitor a Acordului.
5.4. Rezilierea Acordului cu cealalta PARTE este realizata in scris, dupa expirarea unui termen

I
rezonabil acordat acesteia in raport cu obligatia neexecutata de catre PARTEA respectiva, si
este comunicata in modurile permise de prezentul Acord privind trimiterea si primirea
notificarilor scrise.

Capitolul VI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

6.1. Prezentul Acord va fi interpretat si aplicat in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
Orice litigiu intervenit intre pARTlLE Acordului in cadrul raporturilor de colaborare va fi
mediat in virtutea principiului de buna credinta, prin toate mijloacele amiabile disponibile.

6.2. In eventualitatea cazului ca nu va fi gasita intelegerea necesara din partea unei pARTl sau
solutia potrivita pentru rezolvarea conflictului, litigiul va fi solutionat de instanta (instantele)
competenta (e) din Republica Moldova.

6.3. Nici una dintre pARTI nu va face uz de prevederile pct.6.2 din prezentul Acord, panafand
PARTEA care se considera prejudiciata, nu instiinteaza in scris cealalta PARTE despre
existenta disputei ~i nu ii ofera celelalte PARTI cincisprezece (15) zile lucratoare pentru a
raspunde la pretentie. Orice notificare (pretentie) facuta in baza prezentului Acord va fi
considerata ca fiind primita de PARTEA careia i s-a adresat, in cazul in care este trimika in
modurile permise de prezentul Acord privind trimiterea si primirea notificarilor scrise.

Capitolul VII. DISPOZITII FINALE

7.1. Obiectul Acordului stipulat la capitolul I se va realiza incepand cu data semnarii acestuia,
respectiv pana la 30 iunie 2023, cu posibilitatea de prelungire cu acordul pARTILOR.

7.2. Prezentul Acord inceteaza prin modalitatile si cazurile prevazute la sectiunea VI a acestuia.

Capitolul VIII. ADRESELE ~I SEMNA.TURILE PA.RTILOR

Prezentul Acord a fost incheiat intr-un numar de doua exemplare, in limba de stat a Republicii
Moldova, cate unul pentru fiecare semnatar al Acordului, fiecare dintre ele fiind considerate
originale si impreuna constituind unul si acelasi in scris.

Consiliul municipal Balli

Municipiul Balli,

Str. Independentei, 1

Pri
Nic

Asociatia Obsteasca Centrul Regional pentru
Dezvoltarea Initiativelor Sociale "CREDIS"

Municipiul Balti,

str. Puschin, 19

------- --- -



Redactarea finala a documentelor pentru instituirea
Serviciului social "Echipa mobila" (Acord de

de

Decembrie 2021 AO "CREDIS" Demers elaborat si expediat

Materiale pregatite

Proiect de decizie draft

Sedinta
organizata

de planificare

Organizarea si realizarea sedintei cu specialisti Aprilie 2022
DGASPF Balli

Decembrie 2021 AO "CREDIS"

Ianuarie 2022 DGASPF Balli
AO "CREDIS"

Ianuarie 2022

Februarie 2022

AO "CREDIS"

AO "CREDIS" Documente disponibile in
versiunea finala

Februarie 2022 AO "CREDIS"

DGASPF Balli
AO "CREDIS"

Acord de colaborare semnat
Regulamentul de functionare al
serviciului aprobat
Serviciu instituit
Specialisti informati privind
instituirea unui nou serviciu si
necesitatea identificarii
beneficiarilor pentru Serviciul
dat



Creare baza de date beneficiari Mai 2022 Echipa Mobila Baza de date creata

Elaborarea hartii privind repartizarea zonala a Mai 2022
potentialilor beneficiari

Echipa Mobila Harta creata

Infonnarea asistentilor sociali comunitari (ASC) Mai 2022
privind necesitatea referirii beneficiarilor catre
serviciul social "Echi a mobila"
Pregatirea fonnularelor pentru dosarul beneficiarilor Mai 2022
(cerere, fisa de evaluare, contract, plan de asistenta
individualizata, altele)
Elaborarea documentatiei pentru ofertanti in vederea Februarie 2022
procurarii echipamentului tehnic si mobilierului

Postare anunturi de achizitii pe platforme online

Intocmirea procesului verbal de selectarea a ofertelor
castigatoare si aprobarea achizitiilor cu donatorul
Realizarea achizitiilor ~i dotarea oficiului Serviciului
social "Echipa mobila" cu mobilier si tehnica de birou
Asigurarea Serviciului social .Echipa mobila" cu
materiale de birotica si consumabile medicale necesare
derularii serviciului
Achizitionarea unui mijloc de transport (automobil)
pentru activitatea Serviciului social .Echipa mobila"

AO "CREDIS"

AO "CREDIS
Echipa Mobila

AO "CREDIS

Februarie 2022 AO "CREDIS

Martie 2022 AO "CREDIS

Aprilie 2022 AO "CREDIS"

Mai 2022- AO "CREDIS"
Decembrie 2022

Iunie 2022 AO "CREDIS"

Elaborarea fiselor de post pentru fiecare specialist din Martie 2022
cadrul Serviciului social .Echipa mobila" ~i
coordonarea acestora cu DGASPF Balti

AO "CREDIS

Martie 2022 AO "CREDIS"

Martie 2022 AO "CREDIS"
DGASPF Balti

Martie 2022 AO "CREDIS

Martie 2022 AO "CREDIS

Aprilie 2022 AO "CREDIS

Elaborarea textului anuntului de recrutare per functie

Postarea anuntului in mass media locala, pe pagina
Facebook a AO "CREDIS", portal uri de angajare, etc
Elaborarea fiselor/testelor pentru intervievarea
candidatilor
Elaborarea contractelor de angajare si coordonare cu
donatorul
Anuntarea candidatilor pentru interviu

Asistenti sociali comunitari
informati

Dosar pregatit

Tenneni de referinta elaborati

Anunturi postate

Proces verbal de selectie

Birou dotat pentru activitatea
Echipei Mobile
Serviciul social .Echipa
mobila" dotat cu materialele
necesare
Serviciul social .Echipa
mobila" dotat cu unitate de
trans ort si functional
Fise de post create

Text anunt definitivat

Anun] plasat

Teste elaborate

Contracte elaborate si aprobate
(5 tipuri)
Candidati anuntati



Realizarea interviurilor de angajare

Elaborarea procesului verbal de selectie

Aprilie 2022

de angajare a Aprilie 2022

Aprilie 2022

AO "CREDIS

AO "CREDIS

Interviuri de angajare realizate

Proces verbal elaborat

AO "CREDIS Aviz favorabil obtinut de la
donator

angajare pentru fiecare Aprilie 2022
al Serviciului social mobila"

Mai2022

AO "CREDIS

AO "CREDIS

5 dosare personale

4 specialisti angajati
prestarea Serviciului
"Echipa mobila"
1 sofer angajat in
serviciului

pentru
social

cadrul

Postare pe pagina Facebook a AO "CREDIS" privind Aprilie 2022
selectarea echipei de specialisti in cadrul Serviciului
social . mobila"

AO "CREDIS Postare realizata

Elaborarea termenilor de referinta pentru expertii la Mai 2022
instruire si postarea pe platforme online si rete le de
socializare

AO "CREDIS Termeni de referinta elaborati
si postati

Identificarea si contractarea expertilor pentru instruirea Mai 2022
initiala

AO "CREDIS Experti identificati
Contracte de prestari servicii
elaborate . semnate

Planificarea si asigurarea aspectelor logistice ale Iunie 2022
(locatie, perioada, lista participantilor,

AO "CREDIS Logistica instruirii asigurata

Iunie 2022 AO "CREDIS Materiale pregatite

Organizarea cursului de instruire initials Iunie 2022 AO "CREDIS
DGASPF Balti

Reflectarea instruirii initiale pe Facebook Iunie 2022 AO "CREDIS

4 specialisti formati in
prestarea Serviciului social

mobila"
Postare realizata

Elaborarea conceptului evenimentului de lansare Iunie 2022 AO "CREDIS
DGASPF

Eveniment de lansare organizat

Elaborarea si expedierea invitatiilor la activitate Iunie 2022 AO "CREDIS Invitatii expediate



si asigurarea aspectelor logistice ale Iunie 2022
evenimentului (locatie, data, alirnentatie, materiale,
invitare mass
Lansarea serviciului social .Echipa mobila" Iunie 2022

AO "CREDIS
DGASPF Balti

AO "CREDIS
DGASPFB

Logistica
asigurata

evenimentului

de

Serviciu lansat

Elaborarea comunicatului de presa, expedierea catre Iunie 2022
mass media si postarea pe pagina Facebook a
serviciului

AO "CREDIS" Comunicat elaborat ~i distribuit

Planificarea prestarii Serviciului social .Echipa Lunar incepand
cu lunie 2022

AO "CREDIS"

Realizarea evaluarilor complexe a beneficiarilor de
serviciu

Mai 2022-
Ianuarie 2023

DGASPF Balli

Plan lunar de activitate privind
prestarea Serviciului social

. mobila"
Beneficiari evaluati

Organizarea sedintelor echipei multidisciplinare

Admiterea beneficiarilor in serviciu

La necesitate

Conform
solicitarilor
incepand cu
Iunie 2022
Lunar

Echipa Mobila

DGASPF Balli
AO "CREDIS"

DGASPF Balli

Procese verbale ale sedintelor

Registrul beneficiarilor

PIA pentru fiecare beneficiar
elaborat

Implementarea planurilor individualizate de asistenta Lunar Echipa Mobila
AO CREDIS"

60 persoane cu dizabilitati
beneficiaza de serviciul de EM

Suspendarea /incetarea prestarii serviciului Anual / la
necesitate

Elaborarea planului de monitorizare a Serviciului lulie 2022 -
social "Echipa mobila" si implementarea acestuia lunie 2023

Organizarea sedintelor de lucru cu specialistii Lunar incepand
serviciului cu Iunie 2022
Raportarea implementarii planului lunar de activitate Lunar
al serviciului

suport pentru DGASPF Martie 2022
. de acreditare

DGASPF Balli
Mobila

DGASPF Balli
AO "CREDIS"

AO "CREDIS"
Echi Mobila
Echipa Mobila
AO "CREDIS"
AO "CREDIS"

Dosar completat cu formularul

Procese verbale
monitorizare
Chestionare completate cu
beneficiarii, Poze de la vizite in
teren
Procese verbale ale sedintelor

Raport disponibil

Lista de necesitati elaborata



Depunerea cererii de acreditare initiala Mai2022 DGASPF Balti
AO CREDIS"

Cerere depusa

a

trirniterea chestionarelorCornpletarea
autoevaluare

~l de Mai 2022 DGASPF Balti
AO "CREDIS"

Participare la procedura de acreditare initiala a Conform DGASPF Balti
serviciului graficului de

evaluare stabilit
de CNAPSS
~~~1-¥" 2022

Obtinerea acreditarii Serviciului social "Echipa
mobila"

planului instruire continua a
personalului din cadrul Serviciului social .Echipa
mobila" luand in calcul DGASPF·

Chestionare
expediate
National
Prestatorilor
Sociale

completate si
catre Consiliul
de Acreditare a

de Servicii

Elaborarea termenilor de referinta pentru expertii la Ianuarie 2023
instruire si postarea pe platforme online si rete1e de
socializare

AO "CREDIS"

Acreditarea initiala
serviciului obtinuta

Identificarea ~i contractarea expertilor pentru instruire Ianuarie 2023 AO "CREDIS"

de acreditare

Planificarea si asigurarea aspectelor logistice ale Ianuarie 2023
(locatie, perioada, lista participantilor,

AO "CREDIS"

Plan de instruire continua
elaborat

Termeni de referinta elaborati
si postati

Experti identificati
Contracte de prestari servicn
elaborate . sernnate
Logistica instruirii asigurata

Februarie 2023 AO "CREDIS" Materiale pregatite

Organizarea cursurilor de instruire continua Februarie - Mai AO "CREDIS"
2023

Reflectarea activitatii pe Facebook Februarie - Mai AO "CREDIS"
2023

4 specialisti formati

Postare realizata



Iulie 2022

Iulie 2022

August 2022

AO "CREDIS"
DGASPF Balli

AO "CREDIS"

AO "CREDIS"
DGASPF Balti

Logistica instruirii asigurata

Suport informativ
Agenda
Chestionar de evaluare
20 asistenti sociali din cadrul
DGASPF Balti abilitati privind
serviciul social "Echipa
mobila",

Evaluarea instruirii Augusts 2022 AO "CREDIS"

Reflectarea activitatii pe Facebook August 2022

Elaborarea termenilor de referinta pentru expertii la Februarie 2023
instruire si postarea pe platforme online si retele de
socializare

~l contractarea expertului/expertilor Februarie 2023
pentru instruire

Planificarea si asigurarea aspectelor logistice ale Februarie 2023
(locatie, perioada, lista participantilor,

lista Martie 2023

AO "CREDIS"

AO "CREDIS"

AO "CREDIS"

AO "CREDIS"

AO "CREDIS"

Chestionare completate,
testimoniale de la participanti

de instruire
Postare realizata

Termeni de referinta elaborati
si postati

Experti identificati
Contracte de prestari servicu
elaborate . semnate
Logistica instruirii asigurata

Materiale pregatite

Martie 2023

Reflectarea activitatii pe Facebook

Elaborare ~i expediere demers catre DASPF Criuleni

Martie 2023

Septembrie
2022

AO "CREDIS"

AO "CREDIS"

AO "CREDIS"

40 membri ai familiilor
beneficiarilor .
Postare realizata

Demers expediat
Acord obtinut de la DASPF
Criuleni



Planificarea si asigurarea aspectelor logistice ale Septembrie AO "CREDIS"
(locatie, perioada, lista participantilor, 2022

Elaborarea conceptului evenimentului

Octombrie 2022 AO "CREDIS"
DGASPF Balti

Expedierea invitatiilor catre participantii la eveniment Iunie 2022

AO "CREDIS"

AO "CREDIS"

Logistica activitatii asigurata

Vizita organizata

Invitatii expediate

Invitatii expediateLansarea invitatiei catre presa Iunie 2022 AO "CREDIS"

Planificarea si asigurarea aspectelor logistice ale Iunie 2022
activitatii (locatie, lista participantilor, alimentatie,

AO "CREDIS" Logistica evenimentului
asigurata

Iunie 2022 AO "CREDIS"

Mai 2023 AO "CREDIS"
Mai 2023 AO "CREDIS"

Iunie 2023 AO "CREDIS"

Iunie 2023 AO "CREDIS"

Iunie 2023 AO "CREDIS"

Elaborarea conceptului evenimentului

Invitarea reprezentantilor donatorului la eveniment

Expedierea invitatiilor catre participantii la eveniment

Lansarea invitatiei catre presa

Planificarea si asigurarea aspectelor logistice ale
activitatii (locatie, lista participantilor, alimentatie,

Postare realizata

Concept elaborat

Invitatii expediate

Invitatii expediate

Invitatii expediate

Logistica evenimentului
asigurata

Reflectarea activitatii pe Facebook Postare realizata

compamei pentru Februarie 2022

Iunie 2023 AO "CREDIS"

Design banner elaboratIdentificarea ~l

elaborarea desi
Banner aprobatFebruarie 2022

Februarie 2022

Aprobarea bannerului cu donatorul

AO "CREDIS"

AO "CREDIS"
Banner disponibilPrintarea bannerului AO "CREDIS"

Crearea unei pagini pe Facebook a Serviciului social Mai 2022
mobila"

AO "CREDIS" Pagina Facebook creata



Promovarea paginii de Facebook Mai 2022-
Iunie 2023

AO "CREDIS"

Elaborarea textului pentru pliantul serviciului si Mai 2022
acestuia cu donatorul

AO "CREDIS"

500 urmaritori ai pagmn
serviciului pana la finele

Text pliant aprobat

Identificarea si contractarea companiei pentru Iunie 2022
elaborarea acestuia

AO "CREDIS" 4000 Pliante tiparite

Elaborarea planului de distribuire a pliantelor. lunie 2023
Distribuirea beneficiarilor de servicii.

Echipa mobila Plan de distribuire

Identificarea si contractarea companiei pentru Aprilie 2022
elaborarea spotului de promovare a Serviciului social

. mobila"

AO "CREDIS" Funizor identificat

Elaborarea conceptului spotului, aprobarea acestuia cu Aprilie 2022
donatorul

AO "CREDIS" Concept spot aprobat

Elaborarea spotului si diseminarea acestuia Mai 2022 AO "CREDIS" Comunitatea inforrnata despre
serviciul social .Echipa
rnobila"

Colectarea istoriilor de succes din cadrul serviciului Octombrie 2022, AO "CREDIS"
Februarie 2023,
Mai 2023

Minim 3 istorii colectate,
elaborate ~1 distribuite pe
pagina CREDIS si Facebook a
serviciului

Reflectarea periodica a activitatii serviciului pe retele
de socializare

Trimestrial AO "CREDIS" Vizibilitatea proiectului ~1 a
Serviciului social .Echipa
mobila" asigurata
Articole realizate . distribuite

Elaborarea si expedierea raportului narativ Trimestrial AO "CREDIS" Raport narativ expediat

Elaborarea si expedierea raportului financiar Trimestrial AO "CREDIS" Raport financiar expediat

Organizarea sedintelor de coordonare cu echipa Lunar I la
proiectului/donatorii/partenerii necesitate

AO "CREDIS" Sedinte organizate
Managementul proiectului



***BUGET
al proiectului "Echipa Mobilii Biilti - serviciu de suport ~i """LI.n.'"

2.

3.

Organizarea mesei rotunde de lansare a serviciului

Organizarea cursului de instruire initiala pentru specialistii EM (5 zile), 4 particlpanti

Organizarea cursului de instruire continua pentru specialistii EM (3 zile), 4 partlclpanti

Organizarea cursului de instruire pentru familiile beneficiarilor (3 zile), 40 particlpanti

Organizarea cursului de instruire pentru asistentii sociaIi comunitari (1 zi], 20 particlpantl

Organizarea unei vizite de schimb de experienta pentru specialistii EM, or. Criuleni, 5 partlclpantl

Organizarea evenimentului de incheiere a proiectului

5. DOTAREA$1ACTIVITATEASERVICIULUIECHIP'\MOBIL(

Achizitionarea unui mijloc de transport pentru activitatea Echipei Mobile. Bugetul include costurile pentru
inregistrarea auto, asigurare CASCO/RCA,lnspectia tehnica ~i in dependents de dotare + 1 set Pneuri
lama
Licitatia pentru achizitia unitatii de transport va Ii rea/izata centra/izat de Fundatia Soros. Specilicafiile
tehnice unitatii de transport vorIi convenite cu Beneficiarul.

"Remunerarile includ toate impozitele conform leglslatiei in vigoare.
**Fundatia nu va accepta cheltuielile de transport terestru care depasesc suma suficienta pentru deplasarea cu taxiul pe rutele
respective.
***Toate produsele procurate vor fi noi. Produse uzate sau la mana a doua (second-hand) nu vor fi acceptate.



Capitolul I
Dispozii generale

1.Regulamentul privind organizarea si functionarea Serviciului social "Echipa mobila" (in
continuare - Regulament) reglementeaza modul de organizare si functionare a Serviciului.

2. Serviciul social .Echipa mobila" (in continuare - Serviciul) este instituit prin decizia
Consiliului municipal Balti nr. 2110 din 11.03.2022, pe ling a Directia Generala Asistenta Socials
si Protectia Familiei.

3. In sensul prezentului Regulament, notiunile utilizate mai jos semnifica urmatoarele:
a) Serviciul social .Echipa mobila" - serviciu specializat, destinat persoanelor cu

dizabilitati, accentuate sau severe, care ofera asistenta sociala si suport la dorniciliul
beneficiarilor, in baza nevoilor identificate ale acestuia, cat si consiliere si suport persoanelor
care il ingrijesc pe acesta, in vederea cresterii independentei si integrarii lui sociale;

b) benejiciari ai Serviciului - persoane cu grad de dizabilitate si persoanele care le
ingrijesc pe acestea, selectate in conformitate cu criteriile de admitere in Serviciu, reglementate
in anexa nr.1 la prezentul Regulament;

c) prestator de serviciu - autoritatea administratiei publice locale de nivelul a doilea,
asociatiile obstesti specializate in domeniu, care au creat Serviciul;

d) manager de caz - specialist al Serviciului, cu functie de coordonator al acestuia;
e) echipa multidisciplinara de specialisti - grupul de specialisti din mai multe domenii

(asistent social comunitar, medic de familie, educator, pedagog, psiholog, psihiatru, logoped
etc.), care colaboreaza la solutionarea situatiilor de dificultate a beneficiarului, conform
prevederilor Managementului de caz;

j) Comisia multidisciplinara - grupul de specialisti instituit in cadrul Directiei Generale
Asistenta Sociala ~i Protectie Familiei, care decide admiterea solicitantului in Serviciu.

4. Perioada prestarii Serviciului catre beneficiar se stabileste de echipa multidisciplinara
de specialisti, in functie de necesitatile de ingrijire si suport special ale beneficiarului, cit si a
necesitatile de consiliere si instruire a persoanelor care il ingrijesc. Perioada de prestare I a
Serviciului nu va depasi mai mult de 12 luni. La data suspendarii sau incetarii prestarii
Serviciului cazul este transmis managerului de caz.

Capito lui II
Principiile de organizare a Serviciului

5. Serviciul va fi creat si implementat in conformitate cu urmatoarele principii:
1) principiul respectului neconditionat al dernnitatii si integritatii personale;
2) principiul prestarii serviciilor doar in folosul beneficiarului;
3) principiul abordarii multidisciplinare in procesul de ingrijire si in realizarea incluziunii

sociale a persoanei cu dizabilitati;
4) principiul promovarii rolurilor sociale valorizate si a imaginii pozitive a persoanelor cu

dizabilitati;
5) principiul legaturii indispensabile cu familia, reteaua sociala si comunitatea;
6) principiul incluziunii comunitare si reintegrarii familiale;
7) principiul participarii beneficiarului sau al reprezentantului legal in procesul de

planificare ~i prestare a Serviciului;



8) prineipiul adaptarii Servieiului la necesitatile individuale ale benefieiarului;
9) prineipiul asigurarii confidentialitatii datelor eu earaeter personal ale benefieiarului,

obtinute in proeesul de prestare a Servieiului;
10) principiul planificarii activitatii Serviciului centrat pe persoana;
11) principiul parteneriatului public privat in dezvoltarea Serviciului;
12) principiul transparentei si desehiderii spre comunitate al Serviciului;
13) principiul durabilitatii si continuitatii Serviciului.

Capitolul III
Scopul ~i obiectivele Serviciului

6. Scopul Servieiului este irnbunatatirea calitatii vietii beneficiarului pnn servicii de
recuperare, reabilitare psihosociala la domiciliu, prevenirea institutionalizarii, reintegrarea si
incluziunea sociala, precum si implicarea familiei in ingrijirea acestuia, in vederea cresterii
gradului lui de independenta personal a, pina la autonomia maxim posibila,

7. Obiectivele Servieiului sunt:
1) Reeuperarea, reabilitarea si asigurarea aeeesului persoanelor eu dizabilitati la servidii

medieale, educationale si soeiale;
2) Sporirea gradului de independenta a persoanelor eu dizabilitati pina la atingerea

automomiei maxim posibile;
3) Prevenirea institutionalizarii si incluziunea soeiala a persoanelor eu dizabilitati;
4) Asigurarea socializarii benefieiarilor, dezvoltarea relatiilor cu eomunitatea si aceesul la

resursele si servieiile existente in eomunitate.
Capitolul IV

Competentele si drepturile prestatorului de serviciu
8. Pornind de la modul de organizare si functionare a Servieiului, prestatorul de serviciu

realizeaza urmatoarele competente:
1) presteaza servieii in conformitate eu Standardele minime de ealitate, potrivit

prevederilor legislatiei;
2) utilizeaza proeedura privind admiterea, suspendarea si incetarea prestarii Servieiului

catre beneficiar in baza deeiziei eehipei multidiseiplinare de specialisti;
3) asigura Servieiul eu personal in conditiile Standardelor minime de ealitate si in functie

de numar de benefieiari ai Servieiului;
4) asigura asistenta, suport, integrare ~i reabilitare psihosociala a beneficiarului Serviciului;
5) asigura consiliere si asistenta familiei si altor persoane implicate in procesul de

incluziune a benefieiarului;
6) asigura baza materiala si unitatile de personal ale Serviciului, conform Standardelor

minime de calitate ale Serviciului;
7) asigura evidenta contabila a Serviciului;
8) asigura beneficiarilor si persoanelor implicate in ingrijirea si incluziunea sociala a

acestora asistenta in cunoasterea si exercitarea drepturilor si obligatiilor lor, ce decurg din stare a
de sanatate a beneficiarului;

9) asigura un sistem de primire, inregistrare si solutionare a plingerilor cu privire la
serviciile oferite in cadrul Serviciului, in conformitate eu legislatia in vigoare;

10) colaboreaza permanent cu profesionistii, autoritatile administratiei publiee locale si alti
prestatori de servicii pentru incluziunea sociala a benefisiarilor ~i accesul lui la alte servieii din
comunitate;

11) asigura informarea societatii cu privire la activitatea Serviciului.
9. Prestatorul de serviciu este in drept:



1) sa colaboreze cu profesionisti ~i sa stabileasca parteneriate cu autoritatile administratibi
publice locale, asociatii obstesti, institutii, organizatii si agenti economici, in scopul realiz1ii
competentelor sale, in conformitate cu Iegislatia in vigoare;

2) sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii, de la autoritatile administratiei publice
centrale si locale, institutii si organizatii documente, materiale si info rmati i necesare pentru
exercitarea atributiilor sale;

3) sa acceseze mijloace financiare de la organizatii donatoare si sa le foloseasca in scopul
realizarii competentelor sale, in conformitate cu legislatia in vigoare; I

Capitolul V
Organizarea ~i functionarea Serviciului

Sectiunea 1
Admiterea beneficiarului in Serviciu

10. Persoana care indeplineste criteriile de eligibilitate prevazuta la anexa nr.l din
prezentul Regulament sau reprezentantullegal al acesteia depune 0 cerere scrisa la seful Directi~i
Generale Asistenta Sociala si Protectie a Familiei Balti sau la prestatorii privati de servidii
conform prevederilor Legii RM nr.123/20 10 , in a carei raza teritoriala se afla domiciliul,
resedinta sau se gaseste acesta.

11. Cererea de admit ere a beneficiarului in Serviciu este insotita de urmatoarele
documente: I

1) copia de pe documentele de identitate;
2) copia certificatului de incadrare in grad de dizabilitate;
3) copia programului individual de reabilitare si incluziune social;
4) extrasul din cartela medicala;
5) hotarirea instantei de judecata privind instituirea tutelei asupra persoanelor supuse unei

masuri de ocrotire juridiciara (tutela), dupa caz. I

12. Prestatorul privat de servicii conform prevederilor Legii nr.l33/2010 care inregistrat
cererea si documentele anexate 0 transmite pentru examinare Directiei Generale Asistenta
Sociala si Protectie a Familiei Balti. I

13. Solicitantul de servicii sociale sau reprezentantul legal al acesteia primeste in caz qe
necesitate din parte a asistentului social comunitar sau a specialistului din cadrul Directiei
Generale Asistenta Sociala si Protectia Familiei Balti la intocmirea si inregistrarea cererii.

14. In cazul in care dosarul este incomplete (a se vedea anexa nr.2 la prezentul
Regulament), asistentul social comunitar sau specialistul responsabil, dupa caz, cere
solicitantului ori reprezentantului legal al acestuia, care a inregistrat cererea, completarJa
dosarului cu documentele necesare si 11transmite echipei multidisciplinare de specialisti,

15. Asistentul social comunitar:
I

1) efectueaza impreuna cu specialistii EMD evaluarea initial a a solicitantului in termen de
pina lal 0 zile de la data inregistrarii cererii sale in vederea solicitarii de servicii sociale; I

2) intocmeste un raport de evaluare initiala si deschide cazul acestuia cu acordul ~efului
serviciului de asistenta sociala comunitara;

3) efectueaza 0 evaluare complexa a acestuia pentru a stabili necesitatea prestarii
Serviciului in termen de cel mult 10 zile de la data preluarii cazului pentru efectuarea evaluarii
complexe;

4) realizeaza evaluarea initiala ~i complexa, in cazul copilului-solicitant de servicii sociale,
in conformitate cu Managementul de caz, aprobat prin ordinul MMPSF nr.96 din 18.05.2016;

5) efectueaza, in cazul solicitantului adult de servicii sociale, evaluarea initiala ~i complexa
in conformitate cu Managementul de caz, aprobat prin ordinul MPSFC nr.71 din 03.10.2008.



6) completeaza formularul unificat de evaluare complexa a solicitantului, care inclu1e
concluziile echipei multidisciplinare de specialisti cu recomandari privind prestarea Serviciului
catre solicitant.

16. Echipa multidisciplinara de specialisti analizeaza, in cadrul sedintei, in termen de 3 zile
lucratoare de la finalizarea evaluarii complexe, admiterea solicitantului la servicii prestate ~n
cadrul Serviciului in baza criteriilor de admitere, specificate in anexa nr.I la prezentul
Regulament.

17. In cazul prestatorilor privati de servicii conform prevederilor Legii nr. 123/2010,
echipa multidisciplinara de specialisti este instituita de catre autoritatea administratiei publice
locale de la locul de trai al beneficiarului.

18. In urma evaluarii complexe a solicitantului de Serviciu, managerul de caz convoaca in
termen de 3 zile sedinta comuna a echipei multidisciplinare de specialisti si a speciali~til9r
Serviciului, in cadrul careia se elaboreaza planul individualizat de asistenta al beneficiarului,

I

care se anexeaza la dosarul personal al acestuia. Managerul de caz implica in acest proces
beneficiarul Serviciului, reprezentantul lui legal ~i persoanele implicate in procesul de
incluziune, dupa caz.

19. Comisia multidisciplinara instituita in cadrul Directiei generale asistenta sociala si
protectia familiei Balti decide admiterea solicitantului in Serviciu in cazul in care: r

1) aceasta indeplineste cumulativ criteriile de admitere a beneficiarilor in Serviciu,
prevazute in anexa nr.l la prezentul Regulament;

2) raportul de evaluare complexa a solicitantului, care atesta concordanta necesitatilor sale
individuale de asistenta ~i suport cu specificul Serviciului;

20. Comisia multidisciplinara este in drept sa refuze admiterea solicitantului atunci cind
acesta nu cumuleaza criteriile de admitere in Serviciu.

21. Comisia multidisciplinara comunica in scris despre acceptul sau refuzul sau motivat de
a admite solicitantul in Serviciu in termen de 3 zile lucratoare de la sedinta comuna stipulata la
punctul 18 al prezentului Regulament.

22. Odata cu admiterea solicitantului in Serviciu in conditiile prezentului Regulament, seful
Serviciului introduce in registrul de evidenta a beneficiarilor Serviciului urmatoarele informatii:

1) numele si prenumele beneficiarului admis in Serviciu;
2) datele personale, adresa de la domiciliu;
3) problema in legatura cu care a fost solicitata prestarea Serviciului;
4) perioada aprobata de prestare a Serviciului ~i rezultatul pre stari i Serviciului asuPl1la

beneficiarului;
5) Seful Serviciului prezinta datele cu referire la admiterea beneficiarului in Serviciu catre

Specialistul in problemele persoanelor cu dizabilitati (in cazul beneficiarilor adulti) sa~
Specialistul in problemele familiilor cu copii in situatii de rise (in cazul beneficiarilor copii) dir
cadrul Directiei generale asistenta sociala si protectia familiei.

23. Beneficiarul ori reprezentantul lui legal si seful Serviciului sernneaza un acord de
Icolaborare si prestare a serviciului in baza planului individualizat de asistenta.

24. Acordul de colaborare semnat cu beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia
Iprecizeaza:

1) obiectivele planului individualizat de asistenta;
2) data inceperii ~i incetarii prestarii Serviciului catre beneficiar;
3) drepturile ~i responsabilitatile beneficiarului ori ale reprezentantului legal ~i ale ~efuhli

Serviciului privind implementarea planului individualizat de asistenta;
4) cauzele care pot determina suspendarea ori incetarea prestarii Serviciului catre beneficiar;
5) obligatia ~efului Serviciului de a informa in scris beneficiarul sau reprezentantul legal al

acestuia cu privire la motivele suspendarii sau incetarii prestarii Serviciului;
6) persoana de referinta care va relata managerului de caz despre evolutia beneficiarului

dupa incetarea sau suspendarea prestarii Serviciului.



Sectiunea a 2-a
Drepturile si obligatiile beneficiarului admis in Serviciu

25. Promovarea si respectarea drepturilor beneficiarilor Serviciului revine In principal
managerului de caz si personalului Serviciului, autoritatilor administratiei publice locale de
nivelul intii si al doilea In teritoriul carora este domiciliu beneficiarul.

26. Beneficiarul Serviciului ori reprezentantul sau legal, dupa caz, are dreptul:
1) de a fi informat asupra drepturilor si obligatiilor beneficiarului Serviciului si de a fi

consultat cu privire la toate deciziile care privesc beneficiarul;
2) de a consimti, prin acord de colaborare, asupra serviciilor asigurate de prestatorul de

serviciu;
3) de a fi informat cu privire la toate activitatile desfasurate de prestatorul de serviciu la

domiciliul beneficiarului;
4) de a aplica, in conditiile, procedura privind inregistrarea ~i rezolvarea plingerilor privind

serviciile prestate;
5) de a-si exprima liber optiunile si de a i se respecta opinia;
6) de a fi asistat si sprijinit de personalul Serviciului in dezvoltarea lui, in conformitate cu

I
particularitatile de virsta si individuale, precurn si la dobindirea deprinderilor necesare cresterii
autonomiei sale;

7) de a fi sprijinit de personalul Serviciului pentru a se integra social;
8) de a i se pastra si utiliza datele cu caracter personal in siguranta si confidentialitate;
9) de a cere suspendarea sau incetarea prestarii serviciilor, daca are capacitate deplina de

exercitiu,
27. Beneficiarul Serviciului si reprezentantul sau legal, dupa caz, precurn si persoanele

implicate In procesul de incluziune a acestuia, au urmatoarele obligatii: I

1) sa comunice prestatorului de serviciu sau managerului de caz, in termen de 2 zile
lucratoare de la luarea la cunostinta, despre orice eveniment de natura sa conduca la modificarea,
suspendarea sau incetarea dreptului de a fi adrnis in Serviciu;

2) sa se prezinte ~i sa participe, la solicitarea managerului de caz, la sedinte pentru
intocmirea si revizuirea planului individualizat de asistenta;

3) sa colaboreze cu managerul de caz si specialistii care au ca scop recuperarea, reabilitarea,
educatia si integrarea sociala a beneficiarului;

4) sa respecte termenele acordului de colaborare semnat cu Seful Serviciului.

Sectiunea a 3-a
Revizuirea planului individualizat de asistenta al beneficiarului

28. Asistentul social al Serviciului revizuieste planul individualizat de asistenta al
beneficiarului:

1) dupa prima luna de admitere;
2) la trei luni de la admitere;
3) la necesitate.
29. In procesul de revizuire a planului individualizat de asistenta, precum si la sedintele de

revizuire, asistentul social al Serviciului implica echipa multidisciplinara de specialisti,
beneficiarul si/sau reprezentantul lui legal, persoanele impicate in procesul de incluziune a
acestuia si personalul angajat in prestarea Serviciului catre beneficiar.

30. Planul individualizat revizuit de asistenta al beneficiarului include concluziile sau
recomandarile rezultate in urma revizuirii acestuia, care se notifica in scris tuturor persoanelor
interesate, inclusiv beneficiarului intr-o forma accesibila ori reprezentantului lui legal, precum ~i
persoanelor implicate in procesul de incluziune a acestuia, dupa caz.



Sectiunea a 4-a
Monitorizarea ~i evaluarea serviciilor prestate in cadrul Serviciului

31. Asistentul social al Serviciului rnonitorizeaza serviciile prestate beneficiarului, prin
realizarea vizitelor la domiciliul acestuia. I

32. Beneficiarul este vizitat de asistentul social al Serviciului in conformitate cu planhl
individualizat de asistenta, precum si la solicitarea beneficiarului sau a reprezentantului s~u
legal, dupa caz. I

33. Asistentul social al Serviciului efectueaza vizite la domiciliul beneficiarului nu mai rar
de 0 data pe luna. I

I

2) intocmeste un raport de monitorizare cu privire la vizita, care este anexat la dosarhl
beneficiarului.

34. La fiecare vizita, asistentul social al Serviciului:
I) se asigura ca are 0 intrevedere individuala cu beneficiarul;

35. Asistentul social al Serviciului intreprinde actiuni suplimentare de monitorizare, inclusiv
in cazuri de urgenta sau oricaror suspiciuni de abuz fata de beneficiar. I

36. In cazul prestatorilor privati de servicii, conform prevederilor Legii nr.123/2010, acestia
prezinta, la cererea Asistentului social al Serviciului, informatii despre activitatea lor in privinta
beneficiarilor Serviciului.

37. Seful-adjunct al DGASPF Balti evalueaza anual activitatea Serviciul in baza rapoartelor
" I

de monitorizare prezentate de catre seful Serviciului si in conformitate cu Standardele minime qe
calitate.

38. Seful-adjunct al DGASPF Balti elaboreaza, in baza rapoartelor de monitorizare a
serviciilor acordate, un raport anual de evaluare a eficientei si impactului Serviciului.

39. Raportul anual de evaluare este prezentat Comisiei multidisciplinare ~i DirectiFi
generale asistenta sociala si protectia familiei si fundamenteaza aprecierea faptului daca acestea
corespund Standardelor minime de calitate. I

Sectiunea a 5-a
Suspendarea si incetarea prestarii de servicii

beneficiarului in cadrul Serviciului
40. In cazul in care s-a sesizat faptul ca prestarea Serviciului catre beneficiar este in

detrimentul acestuia, echipa multidisciplinara de specialisti revizuieste oportunitatea continuarii
I

prestarii Serviciului in baza criteriilor de admitere in Serviciu, reglamentate de anexa nr.l din
prezentul Regulament. I

41. Comisiei multidisciplinara examineaza orice informatie relevanta si decide asupra
necesitatii suspendarii sau incetarii prestarii de Serviciului beneficiarului. I

42. Suspendarea sau incetarea prestarii Serviciului catre beneficiar se face cu respectarea
Standardelor minime de calitate si prevederilor acordului de colaborare semnat de catre

I

beneficiar sau reprezentantullegal al acestuia cu seful Serviciului .
43. Suspendarea sau incetarea prestarii Serviciului catre beneficiar se efectueaza in temeiul

deciziei echipei multidisciplinare de specialisti si a prestatorului de serviciu, confortn
urmatoarelor criterii exhaustive:

1) beneficiarul nu mai indeplineste cumulativ criteriile de admitere in Serviciu;
2) necesitatile specifice ale beneficiarului sau cerintele acestuia sau ale persoanelor implicate

in procesul de incluziune a acestuia nu mai corespund specificului Serviciului;
3) beneficiarul a fost implicat intr-un program de reabilitare si tratament, dupa caz, si au f9st

atinse obiectivele planului individualizat de asistenta;
4) beneficiarul refuza prestarea serviciilor;



5) beneficiarul cu capacitate deplina de exercitiu incalca prevederile acordului de colaborare
semnat cu managerul de caz;

6) Suspendarea sau incetarea prestarii de servicii beneficiarului poate avea loc in temei~ll
cererii acestuia sau a reprezentantului sau legal, dupa caz.

Sectiunea a 6-a
Personalul din cadrul Serviciului implicat in prestarea serviciilor

44. Prestatorul de serviciu asigura functionarea Serviciului, in conformitate cu atributiile ~i
competentele acestuia.

45. Pentru asigurarea activitatii Serviciului, prestatorul de serviciu angajeaza unitati de
personal, Structura, statele de functii ~ifisele de post ale personalului Serviciului sint aprobate de
prestatorul de serviciu, in conformitate cu scopul si obiectivele acestuia, manualul operational III
Serviciului, precum si cu prevederile legislatiei in vigoare.

46. Asistenta ~i suportul beneficiarilor Serviciului sunt efectuate de catre seful Serviciului
.Echipa mobila", asistentul social, specialistii Serviciului, asistentul social comunitar si ~lt
personal specializat din comunitate, dupa caz, in conformitate cu planul individual de asistenta ~i
Standardele minime de calitate. i

47. Prestatorul de serviciu angajeaza personalul in baza contractului individual de rnunca sau
contractului de prestari servicii, dupa caz.

48. Personalul Serviciului activeaza dupa un program ce corespunde cu planul
individualizat de asistenta a beneficiarilor.

49. Directia Generala Asistenta Sociala si Protectie a Familiei Balti efectueaza
supervizarea activitatii managerului de caz si a personalului Serviciului conform prevederilor
Managementului de caz. I

50. Directia Generala Asistenta Sociala ~i Protectie a Familiei Balti are obligatia de I a
promova, de a facilita si de a asigura formarea profesionala initiala si continua cu privire la
asistenta si suportul beneficiarilor admisi in Serviciu si legislatia in domeniu, destinate
managerilor de caz si personalului Serviciului.

51. Formarea profesionala va fi organizata in baza curriculumului unificat, aprobat de
Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei pentru dezvoltarea competentelor profesionale
teoretice si practice si invatarea metodelor si tehnicilor noi de lucru cu beneficiarii Serviciului.

52. Personalul Serviciului are obligatia de a avea 0 atitudine atenta in relatiile cu
beneficiarul si persoanele implicate in procesul de incluziune a acestuia ~i indatorirea de a-I~i
exercita cu operativitate si eficienta atributiile stabilite prin fisa postului.

Sectiunea a 7-a
Competentele personalului implicat in prestarea Serviciului

53. Seful Serviciului este responsabil de:

1) coordonarea si monitorizarea activitatii Serviciului .Echipa mobila", conform prezentului
Regulament ~iStandardelor minime de calitate ale Serviciului;

2) organizarea activita!ii personalului Serviciul conform fi~elorpostului;
3) planificarea ~i organizarea administrarii tuturor resurselor financiare ~i materiale ale

echipei mobile ~i functionarea acesteia in concordanta cu Standardele minime de calitate
ale Serviciului;

4) organizarea instruirii persoanelor implicate in procesul de incluziune a beneficiarului
referitor la asistenta, ingrijirea ~iincluderea acestuia in societate;

5) asigura coordonarea activitatilor de supervizare profesionala a speciali~tilor din Servidu
care este realizata de catre ~eful-adjunct al Directiei Generale Asistenta Sociala ~1

Protectia Familiei Bal!i;
6) asigurarea evidentei beneficiarilor Serviciului ~iactualizarea continua a acesteia;
7) monitorizarea implementarii a planului individualizat de asisten!a al beneficiarului;



8) asigurarea colaborarii personalului Serviciului cu alti specialisti, institutii, organizatii sau
alte grupuri de suport comunitar in asistenta si suportul special al beneficiarului;

9) coordonarea activitatii sale cu managerul de caz si prestatorul de serviciu in scopullual1lii
deciziilor cu privire la interventiile Serviciului .Echipei mobile";

10)prezentarea prestatorului de serviciu a informatiilor, formularelor si rapoartelor privind
activitatea Echipei mobile, precum si situatia beneficiarilor admisi in Serviciu; I

11)raportarea cazurilor de violenta si abuz fata de beneficiar catre Directia Generala
Asistenta Sociala si Protectia Familiei Balti, in corespundere cu HG 270/2013;

12)identificarea resurselor suplimentare pentru activitatea Serviciului;
13)In activitatea sa, seful Serviciului .Echipa mobila" se conduce de actele normative pi

legislative, dispozitiile autoritatilor publice centrale si locale, de prezentul Regulament ~i
Standardele minime de calitate ale Serviciului. I

54. Asistentul social al Serviciului este responsabil de:
1) elaborarea, implementarea si revizuirea, conform prezentului Regulament a planului

individualizat de asistenta al beneficiarului;
2) inregistrarea interventiilor privind fiecare beneficiar intr-un registru;
3) satisfacerea necesitatilor de asistenta si suport a beneficiarului;
4) asistenta beneficiarului in accesarea si valorificarea resurseleor si facilitatilor comunitatii;
5) crearea de grupuri de suport pentru beneficiar la nivel de comunitate;
6) optimizarea relatiilor dintre beneficiarii ~ifamilia acestuia si relatiile lui cu comunitatea;
7) informarea beneficiarului si a familiei acestuia cu privire la drepturile sociale si serviciile

sociale disponibile in teritoriu;
8) instruirea initiala a persoanelor implicate in procesul de incluziune a beneficiarului

Serviciului referitor la asistenta si ingrijirea acestuia si includerea lui in societate; I

9) sprijinul si asistenta pentru rezolvarea unor situatii de criza a beneficiarului;
10)referirea beneficiarului catre alte servicii;
11)sesizarea cazurilor de abuz si violenta fata de beneficiar sefului Serviciului;
12)prezentarea rapoartelor de activitate.
55. Psihologul Serviciului este responsabil de:
1) inregistrarea interventiilor privind fiecare beneficiar intr-un registru;
2) elaborarea si implementarea, conform prezentului Regulament a planului individualizat

de asistenta al beneficiarului; I

3) depistarea situatiile conflictuale generate de prezenta beneficiarului in familie si de
constringerile impuse de starea de sanatate a beneficiarului;

4) organizarea de activitati de consiliere a familiei pentru reducerea riscului de abandon si
institutionalizare si implicarea familiei in programul de recuperare; I

5) optimizarea si armonizarea relatiilor dintre beneficiar si familia acestuia si a relatiilor
• • Iacestuia cu comumtatea;

6) efectuarea observatiilor psihologice asupra mediului social si familial al beneficiarului
Serviciului;

7) evaluarea psihologica a beneficiarului si familia acestuia si oferirea asisitentei
psihologice in corespundere cu necesitatile beneficiarului;

8) sesizarea cazurilor de abuz ~iviolenta fata de beneficiar ~efuluiServiciului.
56. Kinetoterapeutul Serviciului este responsabil de:
1) inregistrarea interventiilor privind fiecare beneficiar intr-un registru;
2) elaborarea ~i implementarea, conform prezentului Regulament a planului individualizat

de asistenta al beneficiarului;
3) evaluarea medicala a beneficiarului Serviciului ~i acordarea asistentei medicale de

recuperare la domiciliu a acestuia;
4) prestarea serviciilor de kinetoterapie;
5) pregatirea persoanelor implicate in procesul de incluziune a beneficiarului pentru a insu~i

tehnicile specifice interventiilor de recuperare ~idesIa~urareaactivitatilor de familiarizare
a acestora cu metodele de ingrijire;

6) sesizarea cazurilor de abuz ~iviolenta fata de beneficiar ~efuluiServiciului;



7) facilitarea accesului beneficiarului la servicii medicale;
57. In vederea realizarii competentelor functionale, Echipa mobile implica si alt personal if

prestarea Serviciului reiesind din necesitatile beneficiarilor.

Sectiunea a 8-a
Modul de finantare a Serviciului

58. Serviciul este finantat din urmatoarele surse:
1)Bugetul municipal Balti;
2) mijloace speciale;
3) alte surse, conform legislatiei in vigoare.
59. Obtinerea mijloacelor speciale se efectueaza in baza acordului sau a contractului

incheiat, conform prevederilor Legii RM nr. 123din 18.06.2010.
60. Salarizarea personalului Serviciului se efectueaza in baza acordului sau a contractului

incheiat, conform legislatiei in vigoare, in baza devizului de cheltuieli al Serviciului, aprobat qe
catre Consiliul municipal.
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Criteriile de admitere a benefic '" ,11 1,••..;; ciu
de catre echipa multidisciplinar~ali~ti

I.Echipa multidisciplinara de specialisti va lua in consideratie urmatoarele criterii de
admitere a beneficiarilor in Serviciu:

1)incadrarea in grad de dizabilitate accentuat sau sever;
2) riscul inalt de abandon si institutionalizare;
3) prezenta acordului scris al beneficiarului sau al reprezentantului legal al acestuia cu

referinta la prestarea Serviciului si a familiei beneficiarului, altor persoane implicate in procesul
de incluziune a acestuia, dupa caz;

4) documentarea de catre asistentul social comunitar al profilului beneficiarului in
conformitate cu Managementul de caz.

2.In urma examinarii criteriilor de corespundere, Comisia multidisciplinara va emite 0

decizie prin care:
1) recomanda beneficiarul pentru prestarea Serviciului;
2) recomanda beneficiarul pentru prestarea Serviciului, dar conditionat, cu scopul

finalizarii unor proceduri suplimentare de investigatie;
3) refuza prestarea Serviciului beneficiarului;
4) recomanda beneficiarului alte servicii.

Anexanr.2
la Regulamentul de organizare

si functionare a Serviciului social .Echipa mobila"

Informatia pe care trebuie sa 0 contina
dosarul personal al beneficiarului

1. Dosarul personal al beneficiarului contine urmatoarele informatii si documente:
1)Cererea in scris a beneficiarului cu capacitate deplina de exercitiu, prin care acesta solicita

prestarea Serviciului sau cererea reprezentantului legal al beneficiarului in cazul beneficiarului
minor ori adult in privinta caruia instanta de judecata a instituit masura de ocrotire judiciare
(tutela);

2)Hotarirea instantei de judecata privind instituirea masurii de ocrotire judiciare (tutela) sau
decizia organului teritorial/local in cazul beneficiarului minor asupra caruia a fost instituita
tutela/curatela;

3)Copia actelor de identitate al beneficiarului;
4)Copia certificatului privind gradul de dizabilitate si capacitatea de munca al beneficiarul~i;
5)Evaluarea initiala completata si semnata de asistentul social si specialistii de referinta care

au efectuat-o;
6)Extras I copie din cartela medicala a beneficiarului;
7)Formularul de evaluare complexa al beneficiarului;
8)Planul individualizat de asistenta al beneficiarului;
9)Acordul de colaborare incheiat de beneficiar ori reprezentantullegal si seful Serviciului;
10) Rapoartele de reexaminare a planului individualizat de asistenta a beneficiarului si

procesele verbale ale sedintelor respective;
11) Recomandarile managerului de caz si fisele de evaluare ale beneficiarului, intocmite

in urma vizitelor la beneficiar de catre personalul Serviciului;
12) Decizia Comisiei multidisciplinare a Directiei Generale Asistenta Sociala si

Protectia Familiei Balti;
13) Alte documente, in eorespundere eu manualul operational al Serviciului.

----------------



Nr Denumirea functiilor Numar de unitati
I

1 Sef serviciu 1 I

2 Kinetoterapeut 1 I

3 Logoped 1 I

4 Psiholog 0,75 I

5 Sofer 0,75 I

Total unitati 4,5
I
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ill. 2110
din 11.03.2022

Cu privire la crearea Serviciului social
.Echipa mobila" pe ling a Directia Generala
Asistenta Sociala si Protectia Familiei

In conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1), alin. (2) lit. j), lit.p'), lit. r), lit. y) din Legea
RM privind administratia publica locala ill. 436-XVI din 28.12.2006, Legea RM cu privire la
organizatii necomerciale ill. 86 din 11.06.2020, Legea RM asistentei sociale ill. 547-XV din
25.12.2003, Legea RM cu privire la serviciile sociale ill. 123-XVIII din 18.06.2010, Legea RM
ill.60 din 30.03.2012 privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati, prevederile
Conventiei ONU cu privire la protectia drepturilor persoanelor cu dizabilitati, ratificata de catre
Republica Moldova prin Legea ill. 166-XVIII din 09.07.2010, decizia Consiliului mun. Balli ill.
811 din 17.01.2021 "Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social-econornica a
municipiului Balti pentru anii 2021-2025", Hotarirea Guvernului ill. 722 din 22.09.2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea Serviciului social .Echipa
mobila" si a Standardelor minime de calitate, luand in consideratie adresarea presedintelui AO
"Credis" cu ill. de inregistrare 03/21 din 06.0 1.2022 si in scopul facilitarii accesului la servicii
sociale, precum si imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati prin crearea ~i
dezvoltarea Serviciului social .Echipa mobila", in cadrul implementarii Proiectului "E~hipa
mobila Balli - serviciu de suport si incluziune socials pentru persoanele cu dizabilitati" in
parteneriat cu Asociatia Obsteasca Centrul Regional pentru Dezvoltarea Initiativelor Sociale
"CREDIS", -

Consiliul municipal Balti DECIDE:

1. Se aproba Acordul de parteneriat cu privire la crearea ~i dezvoltarea Serviciului social
"Echipa mobila" intre unitatea administrativ-teritoriala municipiul Balli, reprezentat de
Consiliul municipal Balli, si Asociatia Obsteasca Centrul Regional pentru Dezvoltarea
Initiativelor Sociale "CREDIS", conform anexei ill. 1.

2. Se pune in sarcina primarului municipiului Balti dlui Nicolai Grigorisin sa semneze
Acordul de parteneriat cu privire la crearea si dezvoltarea Serviciului social "Efhipa
mobila" intre unitatea administrativ-teritoriala municipiul Balti, reprezentat de Consiliul
municipal Balti, si Asociatia Obsteasca Centrul Regional pentru Dezvoltarea Initiativelor
Sociale "CREDIS".

3. Se creeaza Serviciul social "Echipa rnobila" pe linga Directia Generals Asistenta Sociala ~i
Protectia a Familiei.

4. Se aproba Regulamentul cu privire la organizarea si functionarea Serviciului social
.Echipa mobila", conform anexei ill. 2.

5. Se aproba statele de personal ale Serviciului social "Echipa mobi a", conform anexei ill. 3.
6. Cheltuielile de creare a Serviciului social "Echipa mobila" vor fi suportate de catre

Asocialia Ob~teasca Centrul Regional pentru Dezvoltarea Initiativelor Sociale "CREDIS",
Cli suportul UE, in conformitate cu Acordul de parteneriat cu privire la crearea ~i
dezvoltarea Serviciului social "Echipa mobila".

7. Primarul mun. Balli dl Nicolai Grigori~in sa asigure:



8.

7.1. alocarea spatiului adaptat pentru amplasarea Serviciul social .Echipa mobila",
precum si sa asigure intretinerea acestuia in conformitate cu conditiile Acordului de
parteneriat;

7.2. finantarea cheltuielilor ce tin de intretinerea Serviciului social .Echipa mObila'I'in
limita alocatiilor prevezute anual in bugetul municipal, incepind din 01.01.2023.

Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina comisiilor consultative de
specialitate pentru activitati economico-financiare, pentru educatie, protectie sociala si
sanatate publica, pentru drept si disciplina, pentru gospodarie municipala, administrarea
bunurilor si protectia mediului.

Presedintele sedintei a II
extraordinare a Consiliului Cristina Craevscaia-Derenova

Irina SerdiJc


