
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2022 

Proiect 

 

Cu privire la crearea Serviciului social 

„Echipă mobilă” pe lîngă Direcția Generală 

Asistență Socială și Protecția Familiei 

         În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1), alin. (2) lit. j), lit.p1), lit. r), lit. y) din Legea 

RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii RM cu privire la 

organizații necomerciale nr. 86 din 11.06.2020, Legii RM asistenţei sociale nr.547-XV din 

25.12.2003, Legii RM cu privire la serviciile sociale , nr. 123-XVIII din 18.06.2010, Legea RM 

nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, prevederilor 

Convenţiei ONU cu privire la protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi,  ratificată de către 

Republica Moldova prin Legea nr. 166 - XVIII din 09.07.2010, Deciziei Consiliului mun. Bălți 

nr. 8/1 din 17.01.2021 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social-economică a 

municipiului Bălți pentru anii 2021-2025”, Hotărîrii Guvernului nr.722 din 22.09.2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă 

mobilă” şi a Standardelor minime de calitate, luând în considerație adresarea președintelui 

AO„Credis” nr. de inregistrare 03/21 din 06.01.2022 și în scopul facilitării accesului la servicii 

sociale precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități prin crearea și 

dezvoltarea Serviciului social „Echipă mobilă”, în cadrul implementării Proiectului „Echipă 

mobilă Bălți – serviciu de suport și incluziune socială pentru persoanele cu dizabilități” în 

parteneriat cu Asociaţia Obştească Centrul Regional pentru Dezvoltarea Iniţiativelor Sociale 

„CREDIS”, -  

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se aprobă Acordul de parteneriat cu privire la crearea şi dezvoltarea Serviciului social 

,,Echipă mobilă” între Uniunea administrativ teritorială municipiul Bălți, reprezentat 

de Consiliul municipal Bălți, şi Asociaţia Obştească Centrul Regional pentru 

Dezvoltarea Iniţiativelor Sociale „CREDIS”, conform anexei nr.1. 

2. Se pune în sarcina Primarului municipiului Bălți dlui Nicolai Grigorișin să semneze 

Acordul  de parteneriat cu privire la crearea şi dezvoltarea Serviciului social ,,Echipă 

mobilă” între Uniunea administrativ teritorială municipiul Bălți, reprezentat de 

Consiliul municipal Bălți, şi Asociaţia Obştească Centrul Regional pentru 

Dezvoltarea Iniţiativelor Sociale „CREDIS”. 

3. Se creează Serviciul social ,,Echipă mobilă” pe lîngă Direcţia Generală Asistenţă 

Socială şi Protecţia a Familiei. 

4. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social 

„Echipă mobilă”, conform anexei nr.2. 

5. Se aprobă statele de personal ale Serviciului social „Echipă mobilă”, conform anexei 

nr.3. 



6. Cheltuielile de creare a Serviciului social „Echipă mobilă” vor fi suportate de către 

Asociaţia Obştească Centrul Regional pentru Dezvoltarea Iniţiativelor Sociale 

„CREDIS”, cu suportul UE, în conformitate cu Acordul de parteneriat cu privire la 

crearea şi dezvoltarea Serviciului social ,,Echipă mobilă”. 

7. Primarul mun. Bălți dl Nicolai Grigorișin să asigure: 

7.1.Alocarea spațiului adaptat pentru amplasarea Serviciul social „Echipă mobilă”, 

precum și să asigure întreținerea acestuia în conformitate cu condițiile Acordului de 

parteneriat. 

7.2.Finanțarea cheltuielilor ce țin de întreținerea Serviciului social „Echipă mobilă” în     

limita alocațiilor prevezute anual în bugetul municipal, începînd din 01.01.2023. 

8. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune ]n sarcina comisiilor 

consultative de specialitate: pentru activități economico-financiare, pentru educație, 

protecţie socială și sănătate publică, pentru drept şi disciplină, pentru gospodărie 

municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a II 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



                                                                                                                                         Anexa nr. 1 

                                                                                                       la decizia Consiliului mun. Bălți 

                                                                                                         nr. _____ din _________ 2022  

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

cu privire la crearea şi dezvoltarea 

Serviciului social „Echipă mobilă” pentru persoane cu dizabilităţi 

 

 

Data semnării:___________2022 

Locul semnării: municipiul Bălți 

 

Unitatea administrativ teritorială municipiul Bălți, reprezentat de Consiliul Municipal 

Bălți (în continuare „Consiliul Municipal”), în persoana Primarului municipiului Bălți, a 

domnului Nicolai Grigorișin, de o parte,  

și 

 

Asociaţia Obştească Centrul Regional pentru Dezvoltarea Iniţiativelor Sociale 

„CREDIS”, în continuare AO „CREDIS”, înregistrată de Ministerul Justiţiei al RM cu nr. 

002822, cod fiscal: 1011620000083, în persoana președintelui, doamna Ana Pricop, pe de altă 

parte, 

numite în continuare „Părți”, 

 

în limita competențelor și atribuțiilor ce le revin,  în conformitate cu prevederile legale din: 

 

a) Carta Socială Europeană – revizuită din 03.05.1996, ratificată de către Republica Moldova  

prin Legea nr. 484-XV din 28.09.2001; 

b) Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, la care Republica 

Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 408–XII  din  12.12.1990; 

c) Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, 

ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr. 166 – XVIII din 09.07.2010; 

d) Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006; 

e) Legea asistenţei sociale, nr. 547-XV din 25.12.2003; 

f) Legea cu privire la serviciile sociale,  nr. 123-XVIII din 18.06.2010; 

g) Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nr. 60 din 30.03.2012;  

h) Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de 

părinți, nr. 140 din 14.06.2013;   

i) Hotărârea Guvernului nr.722 din 22.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

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

calitate; 

j) Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 8/1 din 30.06.2021 „Cu privire la aprobarea 

Strategiei de dezvoltare social-economică a municipiului Bălți pentru anii 2021-2025”; 

 

au încheiat prezentul Acord de parteneriat (în continuare – Acord) asupra următoarelor: 

 

Capitolul I. OBIECTUL ACORDULUI 

 

1.1. Obiectul prezentului Acord îl constituie colaborarea între PĂRŢI în vederea creării şi 

dezvoltării Serviciului social „Echipă mobilă” în cadrul proiectului „Echipa mobilă Bălți – 

serviciu de suport și incluziune socială pentru persoanele cu dizabilități” realizat de către AO 



„CREDIS”, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul proiectului „Organizațiile societății 

civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația 

Soros Moldova, în parteneriat cu A.O. Keystone Moldova și A.O. Institutum Virtutes Civilis, 

în baza contractului de grant Nr. G15164 din 26.10.2021. 

1.2. PĂRŢILE vor colabora prin executarea obligaţiilor lor corelative din prezentul Acord în 

vederea creării și dezvoltării Serviciului social „Echipă mobilă” pentru persoane cu 

dizabilităţi din mun. Bălți. 

1.3. Colaborarea PĂRŢILOR vizează următoarele direcţii de activitate:  

1.3.1 Crearea şi dezvoltarea Serviciului social „Echipă mobilă” pentru copii și adulți cu 

dizabilități în cadrul Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Bălți (în 

continuare – DGASPF); 

1.3.2 Dezvoltarea capacităților principalilor actori sociali comunitari în domeniul incluziunii 

sociale a persoanelor cu dizabilităţi;  

1.3.3 Prevenirea stigmatizării şi discriminării persoanelor cu dizabilităţi.  

 

Capitolul II. DURATĂ DE IMPLEMENTARE A ACORDULUI  

 

2. Realizarea prevederilor prezentului Acord începe la data semnării lui de către ambele Părți și 

se încheie la 30.06.2023. 

 

  Capitolul III. RESPONSABILITĂȚILE PĂRŢILOR 

 

3.1. Consiliul Municipal Bălți se obligă: 

3.1.1. să aprobe prin decizie crearea Serviciului social „Echipă mobilă”pe lîngă DGASPF; 

3.1.2. să aprobe, de comun acord cu AO „CREDIS”, Regulamentul de activitate şi Statele de 

personal pentru Serviciul social „Echipă mobilă”; 

3.1.3. să coordoneze, în condiţiile prezentului Acord, activitatea DGASPF, Direcţiei de Finanţe şi a 

altor structuri administrative din subordine referitor la dezvoltarea Serviciului social „Echipă 

mobilă” şi să faciliteze în acest scop cooperarea eficientă între AO „CREDIS” şi structurile 

respective; 

3.1.4. să asigure Serviciul social „Echipă mobilă” cu spaţiu (un birou) renovat şi adaptat funcționării 

Serviciului, situat pe adresa mun. Bălți, piața Independenței, 1, precum și să asigure 

întreținerea acestuia (energie electrică, încălzire, apă, telefonie, internet etc.); 

3.1.5. să susţină formarea profesională inițială și continuă a personalului care va activa în cadrul 

Serviciului social „Echipă mobilă” şi a specialiştilor din structurile administrative ale 

Consiliului Municipal, implicaţi în procesul de creare şi implementare a acestuia; 

3.1.6. să asigure planificarea pentru anul 2023 a cheltuielilor operaţionale necesare funcţionării 

eficiente a Serviciului social „Echipă mobilă”; 

3.1.7. să suporte cheltuielile administrative, operaţionale şi de transport aferente funcţionării 

Serviciului social „Echipă mobilă”, începând cu 01 ianuarie 2023; 

3.1.8. să acorde, după caz, sprijin la implementarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a 

Serviciului social „Echipă mobilă”, în concordanță cu Planul de acţiuni (Anexa 1 la prezentul 

Acord); 

3.1.9. să asigure, în conformitate cu legislaţia în vigoare, accesul reprezentanților AO „CREDIS” la 

informaţia necesară privind funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă”, pentru 

asigurarea calităţii în luarea deciziilor, în conformitate cu obiectul prezentului Acord; 

3.1.10. să conlucreze cu AO „CREDIS” referitor la crearea şi dezvoltarea Serviciului social „Echipă 

mobilă” ; 

3.1.11. să utilizeze unitatea de transport și bunurile achiziționate exclusiv pentru funcţionarea 

eficientă a Serviciului social „Echipă mobilă” atât în perioada de implementare a proiectului, 

cât și după finalizarea acestuia, pe o perioadă minimă de 5 ani. 



 

 

 

3.2. AO „CREDIS” se obligă:  

3.2.1. să acorde asistenţă tehnică şi metodologică DGASPF la crearea şi dezvoltarea Serviciului 

social „Echipă mobilă”, conform Planului de acţiuni privind implementarea Proiectului 

(Anexa 1 la prezentul Acord); 

3.2.2. să doteze oficiul destinat Serviciului social „Echipă mobilă” cu mobilier şi echipament în 

conformitate cu bugetul proiectului (Contractul de grant Nr. G15164 din 26.10.2021); 

3.2.3. să procure şi să predea DGASPF prin contract de donație condiționat, act primire/predare, 

factură fiscală  o unitate de transport, care va fi utilizată exclusiv în scopul prestării 

Serviciului social „Echipă mobilă”; 

3.2.4. să asigure finanțarea Serviciului social „Echipă mobilă”, inclusiv salarizarea specialiștilor 

Serviciului social „Echipă mobilă” din bugetul proiectului pentru o perioadă de 8 luni, 

conform bugetului proiectului (Anexa 2 la prezentul Acord); 

3.2.5. să acorde suport şi să participe, de comun acord cu DGASPF, la selectarea personalului care 

va activa în cadrul Serviciului social „Echipă mobilă”; 

3.2.6. să acorde suport DGASPF la elaborarea fişelor postului pentru personalul care va activa în 

cadrul Serviciului social „Echipă mobilă”; 

3.2.7. să realizeze formarea profesională iniţială şi continuă a specialiştilor din cadrul Serviciului 

social „Echipă Mobilă”; 

3.2.8. să realizeze o vizită de studiu pentru schimb de experiență și preluarea bunelor practici pentru 

specialiștii din cadrul Serviciului social „Echipă mobilă” și DGASPF; 

3.2.9. să acorde asistenţă DGASPF  la elaborarea manualului de proceduri interne privind 

organizarea și funcționarea Serviciului social „Echipă mobilă”; 

3.2.10. să ofere suport metodologic DGASPF în procesul de acreditare iniţială a Serviciului social 

„Echipă mobilă”; 

3.2.11. sa conlucreze cu DGASPF  în stabilirea mecanismului de monitorizare, supervizare şi 

evaluare a serviciului creat, precum şi în implementarea acestuia; 

3.2.12. să realizeze activități de consolidare a competențelor  asistenților sociali comunitari din cadrul 

DGASPF în prestarea  serviciilor sociale  pentru persoanele cu dizabilități; 

3.2.13. să realizeze activități de consolidare a competențelor pentru membrii de familie a 

beneficiarilor în domeniul asistenței și îngrijirii persoanelor cu dizabilități; 

3.2.14. să colaboreze cu autoritățile publice în promovarea Serviciului social „Echipă mobilă” la 

nivel municipal; 

3.2.15. să realizeze, în colaborare cu DGASPF și alți actori comunitari, activităţi de informare, 

sensibilizare şi prevenire a discriminării persoanelor cu dizabilități; 

3.2.16. să doneze la finele proiectului (până pe 30 iunie 2023) toate bunurile achiziționate în cadrul 

proiectului DGASPF Bălți, care vor fi utilizate exclusiv în scopul prestării Serviciului social 

„Echipă mobilă”.   

 

3.3. Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Bălți se obligă:  

3.3.1. să conlucreze cu AO „CREDIS” în vederea creării și dezvoltării Serviciului social „Echipă 

mobilă”; 

3.3.2. să participe, de comun acord cu reprezentanţii AO „CREDIS” la selectarea personalului care 

va activa în cadrul Serviciului social „Echipă mobilă”; 

3.3.3. să desemneze un supervizor  din  cadrul DGASPF  care va asigura supervizarea profesională a 

specialiștilor din cadrul  Serviciului social „Echipă mobilă”;  

3.3.4. să asigure prezenţa specialiştilor din cadrul Serviciului social „Echipă mobilă” şi a 

specialiştilor din cadrul DGASPF la cursurile de formare profesională iniţială şi continuă, 



precum şi să asigure reprezentanţii AO „CREDIS” cu spaţiul și logistica necesară pentru 

desfășurarea instruirilor; 

3.3.5. să aprobe de comun acord cu AO „CREDIS” manualul de proceduri interne privind 

organizarea și funcționarea Serviciului social „Echipă mobilă”; 

3.3.6. să asigure implementarea mecanismului de referire a cazurilor persoanelor cu dizabilităţ din 

mun. Bălți către  Serviciul social „Echipă mobilă”; 

3.3.7. să coordoneze crearea bazei de date a persoanelor cu dizabilităţi din municipiul Bălți; 

3.3.8. să asigure documentarea cazului în corespundere cu metodologia managementului de caz și 

standardelor minime de calitate pentru Serviciul social „Echipă mobilă”; 

3.3.9. să solicite acreditarea iniţială şi acreditarea Serviciului social „Echipă mobilă” în condiţiile 

legii, cu elaborarea și pregătirea documentației necesare; 

3.3.10. să asigure prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilităţi din municipiu şi să 

contribuie la implementarea planurilor individualizate de asistență ale beneficiarilor elaborate 

de către specialiștii Serviciului social „Echipă mobilă”; 

3.3.11. să asigure, de comun acord cu AO „CREDIS”, monitorizarea şi evaluarea activităţii 

specialiștilor din cadrul Serviciului, în condiţiile prezentului Acord şi în concordanţă cu 

prevederile Regulamentului de activitate şi Standardelor minime de calitate a Serviciului 

social „Echipă mobilă”; 

3.3.12. să utilizeze unitatea de transport și bunurile achiziționate exclusiv pentru funcţionarea 

eficientă a Serviciului social „Echipă mobilă” atât în perioada de implementare a proiectului, 

cât și după finalizarea acestuia, pe o perioadă minimă de 5 ani; 

3.3.13. să faciliteze organizarea instruirilor  de către AO „CREDIS” la nivel de municipiu  pentru 

asistenții sociali și pentru membrii de familie a beneficiarilor în vederea consolidării 

competențelor în prestarea serviciilor și acordarea asistenței persoanelor cu dizabilităţi;  

3.3.14. să participe la şedinţele comune cu reprezentanții AO „CREDIS” și după caz, ai donatorului 

și partenerilor de implementare, pentru buna funcţionare a Serviciului social „Echipă mobilă” 

şi pentru asigurarea calităţii în luarea deciziilor, în conformitate cu obiectul prezentului 

Acord. 

 

Capitolul IV. NOTIFICĂRI 

4.1. În înțelesul prezentului Acord, orice notificare (înştiinţare) adresată de o PARTE celeilalte, 

va fi considerată valabilă, dacă va fi transmisă acestei ultime PĂRŢI la adresa menţionată în 

prezentul Acord. 

4.2. Notificarea se va realiza prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Notificarea se 

consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal. 

4.3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare următoare 

celei în care a fost expediată. 

4.4. Convorbirile telefonice şi comunicările verbale nu au valoare de notificare, dacă nu sunt 

acoperite de condiţiile şi modalităţile prevăzute în alineatele precedente ale acestei secţiuni 

 

 

Capitolul V. REZILIEREA ACORDULUI  

 

5.1. O PARTE poate rezilia Acordul, dacă cealaltă PARTE nu-l execută.  

5.2. Executarea obligaţiunilor asumate conform Acordului ţine de esenţa acestuia. 

5.3. Determinarea neexecutării Acordului se poate realiza în temeiul a cel puţin uneia din 

următoarele circumstanţe: 

5.3.1. Neexecutarea privează substanţial PARTEA de ceea ce aceasta se aştepta de la executarea 

Acordului, cu excepţia cazului când cealaltă PARTE demonstrează că nu a prevăzut şi nu 

putea să prevadă rezultatul scontat; 



5.3.2. Neexecutarea este intenţionată sau din culpă gravă; 

5.3.3. Neexecutarea obligaţiei dă temei PĂRŢII să presupună că nu poate conta pe executarea în 

viitor a Acordului. 

5.4. Rezilierea Acordului cu cealaltă PARTE este realizată în scris, după expirarea unui termen   

rezonabil acordat acesteia în raport cu obligaţia neexecutată de către PARTEA respectivă, şi 

este comunicată în modurile permise de prezentul Acord privind trimiterea şi primirea 

notificărilor scrise.   

 

Capitolul VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 

6.1. Prezentul Acord va fi interpretat şi aplicat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

Orice litigiu intervenit între PĂRŢILE Acordului în cadrul raporturilor de colaborare va fi 

mediat în virtutea principiului de bună credinţă, prin toate mijloacele amiabile disponibile.  

6.2.      În eventualitatea cazului că nu va fi găsită înţelegerea necesară din partea unei PĂRŢI sau 

soluţia potrivită pentru rezolvarea conflictului, litigiul va fi soluționat de instanța (instanțele) 

competentă (e) din Republica Moldova. 

6.3.     Nici una dintre PĂRŢI nu va face uz de prevederile pct.6.2 din prezentul Acord, până când 

PARTEA care se consideră prejudiciată, nu înştiinţează în scris cealaltă PARTE despre 

existenţa disputei şi nu îi oferă celelalte PĂRŢI cincisprezece (15) zile lucrătoare pentru a 

răspunde la pretenţie. Orice notificare (pretenţie) făcută în baza prezentului Acord va fi 

considerată ca fiind primită de PARTEA căreia i s-a adresat, în cazul în care este trimisă în 

modurile permise de prezentul Acord privind trimiterea şi primirea notificărilor scrise.  

  

Capitolul VII. DISPOZIŢII FINALE 

  

7.1. Obiectul Acordului stipulat la capitolul I  se va realiza începând cu data semnării acestuia, 

respectiv până la 30 iunie 2023, cu posibilitatea  de prelungire cu acordul PĂRŢILOR. 

7.2. Prezentul Acord încetează prin modalităţile şi cazurile prevăzute la secţiunea VI a acestuia.  

 

Capitolul VIII. ADRESELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

Prezentul Acord a fost încheiat într-un număr de două exemplare, în limba de stat a Republicii 

Moldova,  câte unul pentru fiecare semnatar al Acordului, fiecare dintre ele fiind considerate 

originale şi împreună constituind unul şi același în scris. 

 

 

Consiliul municipal Bălți                                         Asoțiația Obștească Centrului Regional 

pentru 

                                                                                    Dezvoltarea Inițiativelor Sociale „CREDIS” 

                                                           

 

Municipiul Bălți,                                                       Municipiul Bălți,  

                                                        

Str. Independenței, 1                                                 str. Pușchin, 19 

 

Primarul municipiul Bălți:                                       Președintele: 

Nicolai GRIGORIȘIN                                               Ana PRICOP 

 ___________________                                              ______________ 

 

LS.                                                                               L.S. 

  

 



Anexa 1 la Acordul de parteneriat  

 

 

PLAN DE ACȚIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

„Echipa mobilă Bălți – serviciu de suport și incluziune socială pentru persoanele cu dizabilități” 

(01.11.2021 –  30.06.2023) 

 

ACTIVITĂȚI SUB-ACTIVITĂȚI PERIOADA RESPONSABILI REZULTATE 

Obiectivul 1. Crearea accesului la serviciul social „Echipă mobilă” pentru minim 60 persoane cu dizabilități din mun. Bălți până la finele anului 2022. 

1.1. Organizarea unei 

ședințe comune de 

planificare și 

dezvoltare a 

serviciului social 

„Echipa mobilă” Bălți 

Elaborarea draftului Acordului de colaborare cu 

Consiliul Municipal  

Decembrie 2021 AO „CREDIS” Draft de Acord disponibil  

Elaborarea și înaintarea demersului către Primăria 

Bălți privind organizarea ședinței  

Decembrie 2021 AO „CREDIS” Demers elaborat și expediat  

Pregătirea agendei și a prezentării Power Point despre 

proiect și Serviciul social „Echipa mobilă” 

Decembrie 2021 AO „CREDIS” Materiale pregătite  

Elaborarea și coordonarea proiectului de decizii 

privind semnarea Acordului de parteneriat cu privire la 

crearea şi dezvoltarea Serviciului social „Echipă 

mobilă” Bălți 

Ianuarie 2022 DGASPF Bălți 

AO „CREDIS” 

Proiect de decizie draft 

Organizarea ședinței de lucru cu partenerii Ianuarie 2022 AO „CREDIS” Ședință de planificare 

organizată  

Redactarea finală a documentelor pentru instituirea 

Serviciului social „Echipă mobilă” (Acord de 

colaborare, Regulamentul de funcționare a serviciului) 

Februarie 2022 AO „CREDIS” Documente disponibile în 

versiunea finală 

 

Participarea la ședința Consiliului Municipal Bălți Februarie 2022 AO „CREDIS” Acord de colaborare semnat  

Regulamentul de funcționare al 

serviciului aprobat 

Serviciu instituit  

A.1.2. Identificarea și 

selectarea 

beneficiarilor 

 

 

Organizarea și realizarea ședinței cu specialiști 

DGASPF Bălți 

Aprilie 2022 

 

DGASPF Bălți 

AO „CREDIS”  

Specialiști informați privind 

instituirea unui nou serviciu și 

necesitatea identificării 

beneficiarilor pentru Serviciul 

dat 



Creare bază de date beneficiari Mai 2022 Echipa Mobilă  Bază de date creată 

Elaborarea hărții privind repartizarea zonală a 

potențialilor beneficiari 

Mai  2022 Echipa Mobilă Hartă creată  

Informarea asistenților sociali comunitari (ASC) 

privind necesitatea referirii beneficiarilor către 

serviciul social  „Echipă mobilă” 

Mai 2022 AO „CREDIS” Asistenți sociali comunitari 

informați  

Pregătirea formularelor pentru dosarul beneficiarilor 

(cerere, fișa de evaluare, contract, plan de asistență 

individualizată, altele) 

Mai 2022 AO „CREDIS 

Echipa Mobilă  

Dosar pregătit 

A1.3. Dotarea 

serviciului 

 

 

Elaborarea documentației pentru ofertanți în vederea 

procurării echipamentului tehnic și mobilierului 

Februarie 2022 AO „CREDIS Termeni de referință elaborați  

Postare anunțuri de achiziții pe platforme online Februarie 2022 AO „CREDIS Anunțuri postate 

Întocmirea procesului verbal de selectarea a ofertelor 

câștigătoare și aprobarea achizițiilor cu donatorul 

Martie 2022 AO „CREDIS Proces verbal de selecție 

Realizarea achizițiilor și dotarea oficiului Serviciului 

social „Echipă mobilă”  cu mobilier și tehnică de birou 

Aprilie 2022 AO „CREDIS” Birou dotat pentru activitatea 

Echipei Mobile 

Asigurarea Serviciului social „Echipă mobilă” cu 

materiale de birotică și consumabile medicale necesare 

derulării serviciului 

Mai 2022 – 

Decembrie 2022 

AO „CREDIS” Serviciul social „Echipă 

mobilă” dotat cu materialele 

necesare 

Achiziționarea unui mijloc de transport (automobil) 

pentru activitatea Serviciului social „Echipă mobilă”  

Iunie 2022 AO „CREDIS” Serviciul social „Echipă 

mobilă” dotat cu unitate de 

transport și funcțional 

A1.4. 

Recrutare/angajare 

personal 

Elaborarea fișelor de post pentru fiecare specialist din 

cadrul Serviciului social „Echipă mobilă” și 

coordonarea acestora cu DGASPF Bălți 

Martie 2022 AO „CREDIS Fișe de post create 

Elaborarea textului anunțului de recrutare per funcție Martie 2022 AO „CREDIS” Text anunț definitivat 

Postarea anunțului în mass media locală, pe pagina 

Facebook a AO „CREDIS”, portaluri de angajare, etc 

Martie 2022 AO „CREDIS” 

DGASPF Bălți 

Anunț plasat 

Elaborarea fișelor/testelor pentru intervievarea 

candidaților 

Martie 2022 AO „CREDIS Teste elaborate 

Elaborarea contractelor de angajare și coordonare cu 

donatorul  

Martie 2022 AO „CREDIS Contracte elaborate și aprobate 

(5 tipuri) 

Anunțarea candidaților pentru interviu Aprilie 2022 AO „CREDIS Candidați anunțați 



Realizarea interviurilor de angajare Aprilie 2022 AO „CREDIS Interviuri de angajare realizate 

Elaborarea procesului verbal de selecție Aprilie 2022 AO „CREDIS Proces verbal elaborat  

Primirea avizului privind acceptul de angajare a 

personalului din partea finanțatorului 

Aprilie 2022 AO „CREDIS Aviz favorabil obținut de la 

donator 

Perfectarea dosarului de angajare pentru fiecare 

specialist al Serviciului social „Echipă mobilă” 

Aprilie 2022 AO „CREDIS 5 dosare personale 

Instalarea pe post a personalului Mai 2022 AO „CREDIS 4 specialiști angajați pentru 

prestarea Serviciului social 

„Echipă mobilă” 

1 șofer angajat în cadrul 

serviciului 

Postare pe pagina Facebook a AO „CREDIS” privind 

selectarea echipei de specialiști în cadrul Serviciului 

social „Echipă mobilă” 

Aprilie 2022 AO „CREDIS Postare realizată  

A1.5. Organizarea 

cursului de instruire 

inițială pentru 

specialiștii Echipei 

mobile  

Elaborarea termenilor de referință pentru experții la 

instruire și postarea pe platforme online și rețele de 

socializare 

Mai 2022 

 

AO „CREDIS Termeni de referință elaborați 

și postați  

Identificarea și contractarea experților pentru instruirea 

inițială 

Mai 2022 AO „CREDIS Experți identificați 

Contracte de prestări servicii 

elaborate și semnate 

Planificarea și asigurarea aspectelor logistice ale 

instruirii (locație, perioadă, lista participanților, 

alimentație, cazare) 

Iunie 2022 AO „CREDIS Logistica instruirii asigurată 

Pregătirea materialelor pentru instruire (agendă, listă 

de prezență, suport de curs, certificate, chestionare pre 

și post instruire) 

Iunie 2022 AO „CREDIS Materiale pregătite 

Organizarea cursului de instruire inițială Iunie 2022 AO „CREDIS 

DGASPF Bălți 

4 specialiști formați în 

prestarea Serviciului social 

„Echipă mobilă” 

Reflectarea instruirii inițiale pe Facebook Iunie 2022 AO „CREDIS Postare realizată  

A1.6. Lansarea 

serviciului Echipă 

mobilă 

Elaborarea conceptului evenimentului de lansare  

 

Iunie 2022 AO „CREDIS 

DGASPF Bălți 

Eveniment de lansare organizat 

Elaborarea și expedierea invitațiilor la activitate Iunie 2022 AO „CREDIS Invitații expediate 



Planificarea și asigurarea aspectelor logistice ale 

evenimentului (locație, dată, alimentație, materiale, 

invitare mass media) 

Iunie 2022 AO „CREDIS 

DGASPF Bălți 

 

Logistica evenimentului 

asigurată 

Lansarea serviciului social „Echipă mobilă” Iunie 2022 AO „CREDIS 

DGASPF Bălți 

Serviciu lansat 

Elaborarea comunicatului de presă, expedierea către 

mass media și postarea pe pagina Facebook a 

serviciului 

Iunie 2022 AO „CREDIS” Comunicat elaborat și distribuit 

A1.7. Prestarea 

serviciului de către 

Echipa mobilă 

Planificarea prestării Serviciului social „Echipă 

mobilă” 

Lunar începând 

cu Iunie 2022 

AO „CREDIS”  Plan lunar de activitate privind 

prestarea Serviciului social 

„Echipă mobilă” 

Realizarea evaluărilor complexe a beneficiarilor de 

serviciu 

Mai 2022 – 

Ianuarie 2023 

DGASPF Bălți Beneficiari evaluați 

Organizarea ședințelor echipei multidisciplinare La necesitate  Echipa Mobilă Procese verbale ale ședințelor 

Admiterea beneficiarilor în serviciu Conform 

solicitărilor 

începând cu 

Iunie 2022  

DGASPF Bălți  

AO „CREDIS” 

Registrul beneficiarilor 

Elaborarea Planului Individualizat de Asistență  (per 

beneficiar) 

Lunar  DGASPF Bălți PIA pentru fiecare beneficiar 

elaborat 

Implementarea planurilor individualizate de asistență Lunar  Echipa Mobilă 

AO „CREDIS” 

60 persoane cu dizabilități 

beneficiază de serviciul de EM 

Suspendarea /încetarea prestării serviciului Anual / la 

necesitate  

DGASPF Bălți 

Echipa Mobilă 

Dosar completat cu formularul 

corespunzător 

Elaborarea planului de monitorizare a Serviciului 

social „Echipă mobilă” și implementarea acestuia 

Iulie 2022 – 

Iunie 2023 

DGASPF Bălți 

AO „CREDIS” 

Procese verbale de 

monitorizare 

Chestionare completate cu 

beneficiarii, Poze de la vizite în 

teren 

Organizarea ședințelor de lucru cu specialiștii 

serviciului  

Lunar începând 

cu Iunie 2022 

AO „CREDIS”  

Echipa Mobilă  

Procese verbale ale ședințelor 

Raportarea implementării planului lunar de activitate 

al serviciului 

Lunar  Echipa Mobilă 

AO „CREDIS” 

Raport disponibil  

 

A.1.8. Pregătirea 

Identificarea necesităților de suport pentru DGASPF 

Bălți privind inițierea procesului de acreditare  

Martie 2022 AO „CREDIS” Listă de necesități elaborată 



dosarului de aplicare 

pentru acreditarea 

inițială a serviciului 

 

 

Depunerea cererii de acreditare inițială Mai 2022 DGASPF Bălți 

AO „CREDIS” 

Cerere depusă 

Completarea și trimiterea chestionarelor de 

autoevaluare 

Mai 2022 DGASPF Bălți 

AO „CREDIS” 

Chestionare completate și 

expediate către Consiliul 

Național de Acreditare a 

Prestatorilor de Servicii 

Sociale   

Participare la procedura de acreditare inițială a 

serviciului 

Conform 

graficului de 

evaluare stabilit 

de CNAPSS 

pentru 2022 

DGASPF Bălți 

 

Acreditarea inițială a 

serviciului obținută  

Obținerea acreditării Serviciului social „Echipă 

mobilă” 

Iunie/Iulie 2022 DGASPF Bălți 

AO „CREDIS” 

Certificat de acreditare 

disponibil  

Obiectivul 2. Consolidarea competențelor personalului serviciului și familiilor beneficiarilor în prestarea serviciilor pentru persoane cu dizabilități. 

A2.1. Derularea 

cursurilor de instruire 

continuă pentru 

specialiștii Echipei 

Elaborarea planului de instruire continuă a 

personalului din cadrul Serviciului social „Echipă 

mobilă” luând în calcul planul DGASPF Bălți  

Octombrie 2022  AO „CREDIS” 

DGASPF Bălți 

Plan de instruire continuă 

elaborat 

Elaborarea termenilor de referință pentru experții la 

instruire și postarea pe platforme online și rețele de 

socializare 

Ianuarie 2023 AO „CREDIS” Termeni de referință elaborați 

și postați  

Identificarea și contractarea experților pentru instruire Ianuarie 2023  AO „CREDIS” Experți identificați 

Contracte de prestări servicii 

elaborate și semnate 

Planificarea și asigurarea aspectelor logistice ale 

instruirii (locație, perioadă, lista participanților, 

alimentație, cazare) 

Ianuarie 2023 AO „CREDIS” Logistica instruirii asigurată 

Pregătirea materialelor pentru instruire (agendă, listă 

de prezență, suport de curs, certificate, chestionare pre 

și post instruire) 

Februarie 2023 AO „CREDIS” Materiale pregătite 

Organizarea cursurilor de instruire continuă Februarie – Mai 

2023 

AO „CREDIS” 

Experți  

4 specialiști formați  

Reflectarea activității pe Facebook Februarie – Mai 

2023 

AO „CREDIS” Postare realizată  



A2.2. Desfășurarea 

instruirii  pentru 

asistenții sociali 

comunitari 

 

 

Planificarea și asigurarea aspectelor logistice ale 

instruirii (locație, perioadă, lista participanților, 

alimentație) 

Iulie 2022 AO „CREDIS” 

DGASPF Bălți 

Logistica instruirii asigurată 

Pregătirea materialelor pentru instruire (agendă, listă 

de prezență, suport de curs, certificate, chestionare pre 

și post instruire) 

Iulie 2022 AO „CREDIS” Suport informativ  

Agenda 

Chestionar de evaluare 

Organizarea instruirii August 2022 AO „CREDIS” 

DGASPF Bălți 

20 asistenți sociali din cadrul 

DGASPF Bălți abilitați privind 

serviciul social „Echipă 

mobilă”. 

Evaluarea instruirii Augusts 2022 AO „CREDIS” Chestionare completate, 

testimoniale de la participanți 

Raport de instruire 

Reflectarea activității pe Facebook August 2022 AO „CREDIS” Postare realizată  

A2.3. Organizarea 

cursurilor de instruire 

pentru familiile 

beneficiarilor 

Elaborarea termenilor de referință pentru experții la 

instruire și postarea pe platforme online și rețele de 

socializare 

Februarie 2023 AO „CREDIS” Termeni de referință elaborați 

și postați  

Identificarea și contractarea expertului/experților 

pentru instruire 

Februarie 2023 AO „CREDIS” Experți identificați 

Contracte de prestări servicii 

elaborate și semnate 

Planificarea și asigurarea aspectelor logistice ale 

instruirii (locație, perioadă, lista participanților, 

alimentație) 

Februarie 2023 AO „CREDIS” Logistica instruirii asigurată 

Pregătirea materialelor pentru instruire (agendă, listă 

de prezență, suport de curs, certificate, chestionare pre 

și post instruire) 

Martie 2023 AO „CREDIS” Materiale pregătite 

Organizarea cursurilor de instruire  Martie 2023 AO „CREDIS” 

Expert/ți 

40 membri ai familiilor 

beneficiarilor instruiți 

Reflectarea activității pe Facebook Martie 2023 AO „CREDIS” Postare realizată 

A2.4. Organizarea 

unui schimb de 

experiență pentru 

Elaborare și expediere demers către DASPF Criuleni  Septembrie 

2022 

AO „CREDIS” Demers expediat 

Acord obținut de la DASPF 

Criuleni  



specialiștii din cadrul 

Echipei mobile 

Planificarea și asigurarea aspectelor logistice ale 

instruirii (locație, perioadă, lista participanților, 

alimentație, transport) 

Septembrie 

2022 

AO „CREDIS” Logistica activității asigurată 

Organizarea vizitei de studiu în or. Criuleni  Octombrie 2022 AO „CREDIS” 

DGASPF Bălți 

Vizită organizată  

Reflectarea activității pe Facebook Octombrie 2022 AO „CREDIS” Postare realizată 

Obiectivul 3. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la nevoile și drepturile persoanelor cu dizabilități. 

A3.1. Organizarea 

evenimentului de 

lansare a proiectului 

Elaborarea conceptului evenimentului  Iunie 2022 AO „CREDIS” Concept elaborat  

Expedierea invitațiilor către participanții la eveniment Iunie 2022 AO „CREDIS” Invitații expediate 

Lansarea invitației către presă Iunie 2022 AO „CREDIS” Invitații expediate 

Planificarea și asigurarea aspectelor logistice ale 

activității (locație, lista participanților, alimentație, 

materiale) 

Iunie 2022 AO „CREDIS” Logistica evenimentului 

asigurată  

Reflectarea activității pe Facebook Iunie 2022 AO „CREDIS” Postare realizată 

A3.1.1. Organizarea 

evenimentului de 

încheiere a proiectului 

 

 

Elaborarea conceptului evenimentului  Mai 2023 AO „CREDIS” Concept elaborat  

Invitarea reprezentanților donatorului la eveniment Mai 2023 AO „CREDIS” Invitații expediate 

Expedierea invitațiilor către participanții la eveniment Iunie 2023 AO „CREDIS” Invitații expediate 

Lansarea invitației către presă Iunie 2023 AO „CREDIS” Invitații expediate 

Planificarea și asigurarea aspectelor logistice ale 

activității (locație, lista participanților, alimentație, 

materiale) 

Iunie 2023 AO „CREDIS” Logistica evenimentului 

asigurată  

Reflectarea activității pe Facebook Iunie 2023 AO „CREDIS” Postare realizată 

A3.2.Organizarea unei 

campanii de 

informare și 

sensibilizare 

 

 

Identificarea și contractarea companiei pentru 

elaborarea designului banerului proiectului  

Februarie 2022 AO „CREDIS” Design banner elaborat 

Aprobarea bannerului cu donatorul  Februarie 2022 AO „CREDIS” Banner aprobat  

Printarea bannerului  Februarie 2022 AO „CREDIS” Banner disponibil  

Crearea unei pagini pe Facebook a Serviciului social 

„Echipă mobilă” 

Mai 2022 AO „CREDIS” Pagina Facebook creată 



 

 

Promovarea paginii de Facebook  Mai 2022 –  

Iunie 2023 

AO „CREDIS” 500 urmăritori ai paginii 

serviciului până la finele 

proiectului 

Elaborarea textului pentru pliantul serviciului  și 

aprobarea acestuia cu donatorul  

Mai 2022 AO „CREDIS” Text pliant aprobat  

Identificarea și contractarea companiei pentru 

elaborarea designului pliantului și printarea acestuia  

Iunie 2022 AO „CREDIS” 4000 Pliante tipărite 

Elaborarea planului de distribuire a pliantelor. 

Distribuirea pliantelor beneficiarilor de servicii. 

Iunie 2023 Echipa mobilă Plan de distribuire 

Identificarea și contractarea companiei pentru 

elaborarea spotului de promovare a Serviciului social 

„Echipa mobilă” 

Aprilie 2022 AO „CREDIS” Funizor identificat 

Elaborarea conceptului spotului, aprobarea acestuia cu 

donatorul 

Aprilie 2022 AO „CREDIS” Concept spot aprobat 

Elaborarea spotului și diseminarea acestuia Mai 2022  AO „CREDIS” Comunitatea informată despre 

serviciul social „Echipă 

mobilă” 

Colectarea  istoriilor de succes din cadrul serviciului Octombrie 2022,  

Februarie 2023, 

Mai 2023 

AO „CREDIS” Minim 3 istorii colectate, 

elaborate și distribuite pe 

pagina CREDIS și Facebook a 

serviciului 

Reflectarea periodică a activității serviciului pe rețele 

de socializare 

Trimestrial AO „CREDIS” Vizibilitatea proiectului și a 

Serviciului social „Echipă 

mobilă” asigurată 

Articole realizate și distribuite 

Activități de 

coordonare și 

raportare în proiect 

Elaborarea și expedierea raportului narativ Trimestrial  AO „CREDIS” Raport narativ expediat 

Elaborarea și expedierea raportului financiar Trimestrial AO „CREDIS” Raport financiar expediat  

Organizarea ședințelor de coordonare cu echipa 

proiectului/donatorii/partenerii 

Lunar / la 

necesitate 

AO „CREDIS” Ședințe organizate 

Managementul proiectului 

asigurat 

 

 



Anexa 2 la Acordul de parteneriat ... 
 
 

***BUGET DETALIAT  
al proiectului „Echipa Mobilă Bălți – serviciu de suport și incluziune socială pentru persoanele cu dizabilități” 

 

Nr. Descrierea cheltuielilor BUGET, EUR 

1. *SALARII ECHIPA DE PROIECT (coordonator și contabil) 15,000.00 

2. *REMUNERARE SPECIALIȘTI SERVICIU EM 
 

18,650.00 

 Șef serviciu/Asistent social – nivel de implicare 100%  

 Kinetoterapeut/Asistent medical - nivel de implicare 100% 

 Logoped/Psihopedagog - nivel de implicare 100% 

 Psiholog - nivel de implicare 75% 

 Șofer – nivel de implicare 75% 

3. *EXPERȚI/CONSULTANȚI (contracte prestări servicii) 1,880.00 

 Realizarea cursului de instruire inițială și continuă a personalului din serviciu Echipă Mobilă  

  Realizarea cursului de instruire pentru membrii de familie a beneficiarilor  

 Expert - Suport pentru pregătirea dosarului pentru acreditarea inițială a serviciului  

4. CHELTUIELI PE ACTIVITĂȚI 2,396.00 

 Organizarea cursului de instruire inițială pentru specialiștii EM (5 zile), 4 participanți 

 

 Organizarea mesei rotunde de lansare a serviciului 

 Organizarea cursului de instruire continuă pentru specialiștii EM (3 zile), 4 participanți 

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

 Organizarea cursului de instruire pentru asistenții sociali comunitari (1 zi), 20 participanți 

 Organizarea unei vizite de schimb de experiență pentru specialiștii EM, or. Criuleni, 5 participanți 

 Organizarea evenimentului de încheiere a proiectului 

5. DOTAREA ȘI ACTIVITATEA SERVICIULUI ECHIPĂ MOBILĂ 4,205.00 

 Mobilier - masă și scaun de birou - 4 seturi, Dulap – 2 buc. 

 

 Echipament IT - Calculator – 1 buc., Laptop – 2 buc., Imprimantă - 1 buc. 

 Echipament medical (mingi, bastoane, covor, benzi elastice, tonometru, greutăți), Materiale educative  

 
Cheltuieli transport pentru prestarea serviciilor: Mentenanță auto curentă, Combustibil, rambursare 

cheltuieli transport  

 
Consumabile medicale și de protecție (măști, dezinfectant, bahile, mănuși, ulei și cremă pentru masaj, 

etc) 

6. PROCURAREA UNITĂȚII DE TRANSPORT 8,260.00 

 

Achiziționarea unui mijloc de transport pentru activitatea Echipei Mobile. Bugetul include costurile pentru 

înregistrarea auto, asigurare CASCO/RCA, inspecția tehnică și în dependență de dotare + 1 set Pneuri 

iarnă 

Licitația pentru achiziția unității de transport va fi realizată centralizat de Fundația Soros. Specificațiile 

tehnice unității de transport vor fi convenite cu Beneficiarul. 

 

7. ACTIVITĂȚI DE VIZIBILITATE 720.00 

 Campanie de informare și sensibilizare (Pliante – 4,000 buc., Banner – 1 buc., Spot video informativ)  

 Articole în ziar, media locală pentru promovarea activităților proiectului  

8. CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 1,740.00 

 TOTAL, EUR 
 

52,851.00 

 
*Remunerările includ toate impozitele conform legislației în vigoare. 
**Fundația nu va accepta cheltuielile de transport terestru care depășesc suma suficientă pentru deplasarea cu taxiul pe rutele 
respective. 
***Toate produsele procurate vor fi noi. Produse uzate sau la mâna a doua (second-hand) nu vor fi acceptate. 

 



Anexa nr. 2 

La decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. ______ din _______ 2022 

 

REGULAMENTUL  

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă”  

                                                           

                                                             Capitolul I 

Dispozii generale  

1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” (în 

continuare – Regulament) reglementează modul de organizare şi funcţionare a Serviciului.  

2. Serviciul social „Echipă mobilă” (în continuare – Serviciul) este instituit prin decizia 

Consiliului municipal Bălţi nr. ____ din _________, pe lăngă Direcția Generală Asistența 

Socială și Protecția Familiei.  

3.  În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate mai jos semnifică următoarele:  

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

dizabilităţi, accentuate sau severe, care oferă asistenţă socială şi suport la domiciliul 

beneficiarilor, în baza nevoilor identificate ale acestuia, căt şi consiliere şi suport persoanelor 

care îl îngrijesc pe acesta, în vederea creșterii independenței și integrării lui sociale;  

b) beneficiari ai Serviciului – persoane cu grad de dizabilitate și persoanele care le 

îngrijesc pe acestea, selectate în conformitate cu criteriile de admitere în Serviciu, reglementate 

în anexa nr.1 la prezentul Regulament;  

c) prestator de serviciu – autoritatea administraţiei publice locale de nivelul a doilea, 

asociațiile obștești specializate în domeniu, care au creat Serviciul; 

d) manager de caz – specialist al Serviciului, cu funcţie de coordonator al acestuia;  

e) echipa multidisciplinară de specialişti – grupul de specialişti din mai multe domenii 

(asistent social comunitar, medic de familie, educator, pedagog, psiholog, psihiatru, logoped 

etc.), care colaborează la soluţionarea situaţiilor de dificultate a beneficiarului, conform 

prevederilor Managementului de caz;  

f) Comisia multidisciplinară – grupul de specialisti instituit în cadrul Direcției Generale 

Asistență Socială și Protecție Familiei, care decide admiterea solicitantului în Serviciu.  

 4. Perioada prestării Serviciului către beneficiar se stabileşte de echipa multidisciplinară 

de specialişti, în funcţie de necesităţile de îngrijire şi suport special ale beneficiarului, cît şi a 

necesităţile de consiliere şi instruire a persoanelor care îl îngrijesc. Perioada de prestare a 

Serviciului nu va depași mai mult de 12 luni. La data suspendării sau încetării prestării 

Serviciului cazul este transmis managerului de caz.  

Capitolul II 

Principiile de organizare a Serviciului  

5. Serviciul va fi creat şi implementat în conformitate cu următoarele principii:  

1) principiul respectului necondiţionat al demnităţii şi integrităţii personale;  

2) principiul prestării serviciilor doar în folosul beneficiarului;  

3) principiul abordării multidisciplinare în procesul de îngrijire şi în realizarea incluziunii 

sociale a persoanei cu dizabilităţi;  

4) principiul promovării rolurilor sociale valorizate şi a imaginii pozitive a persoanelor cu 

dizabilităţi;  

5) principiul legăturii indispensabile cu familia, reţeaua socială şi comunitatea;  

6) principiul incluziunii comunitare şi reintegrării familiale;  

7) principiul participării beneficiarului sau al reprezentantului legal în procesul de 

planificare şi prestare a Serviciului; 



  

8) principiul adaptării Serviciului la necesităţile individuale ale beneficiarului;  

9) principiul asigurării confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale beneficiarului, 

obţinute în procesul de prestare a Serviciului;  

10) principiul planificării activităţii Serviciului centrat pe persoană;  

11) principiul parteneriatului public privat în dezvoltarea Serviciului;  

12) principiul transparenţei şi deschiderii spre comunitate al Serviciului;  

13) principiul durabilităţii şi continuităţii Serviciului.  

Capitolul III  

Scopul și obiectivele Serviciului 

6. Scopul Serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului prin servicii de 

recuperare, reabilitare psihosocială la domiciliu, prevenirea instituţionalizării, reintegrarea şi 

incluziunea socială, precum și implicarea familiei în îngrijirea acestuia, în vederea creşterii 

gradului lui de independență personală, pînă la autonomia maxim posibilă.  

7. Obiectivele Serviciului sunt:  

1) Recuperarea, reabilitarea și asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la servicii 

medicale, educaționale și sociale; 

2) Sporirea gradului de independentă a persoanelor cu dizabilități pînă la atingerea 

automomiei maxim posibile;  

3) Prevenirea instituţionalizării și incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilități; 

         4) Asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi accesul la 

resursele şi serviciile existente în comunitate.  

                                                             Capitolul IV 

Competenţele şi drepturile prestatorului de serviciu  

8. Pornind de la modul de organizare şi funcţionare a Serviciului, prestatorul de serviciu 

realizează următoarele competenţe:  

1) prestează servicii în conformitate cu Standardele minime de calitate, potrivit 

prevederilor legislaţiei;  

2) utilizează procedura privind admiterea, suspendarea şi încetarea prestării Serviciului 

către beneficiar în baza deciziei echipei multidisciplinare de specialişti; 

3) asigură Serviciul cu personal în condițiile Standardelor minime de calitate și în funcție 

de număr de beneficiari ai Serviciului;  

4) asigură asistenţă, suport, integrare şi reabilitare psihosocială a beneficiarului Serviciului;  

5) asigură consiliere şi asistenţă familiei şi altor persoane implicate în procesul de 

incluziune a beneficiarului;  

6) asigură baza materială şi unităţile de personal ale Serviciului, conform Standardelor 

minime de calitate ale Serviciului;  

7) asigură evidenţa contabilă a Serviciului;  

8) asigură beneficiarilor şi persoanelor implicate în îngrijirea şi incluziunea socială a 

acestora asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor lor, ce decurg din starea 

de sănătate a beneficiarului;  

9) asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a plîngerilor cu privire la 

serviciile oferite în cadrul Serviciului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

10) colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei publice locale şi alţi 

prestatori de servicii pentru incluziunea socială a beneficiarilor şi accesul lui la alte servicii din 

comunitate;  

11) asigură informarea societăţii cu privire la activitatea Serviciului. 

9. Prestatorul de serviciu este în drept:  



1) să colaboreze cu profesionişti şi să stabilească parteneriate cu autorităţile administraţiei 

publice locale, asociaţii obşteşti, instituţii, organizaţii şi agenţi economici, în scopul realizării 

competenţelor sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

2) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, de la autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale, instituţii şi organizaţii documente, materiale şi informaţii necesare pentru 

exercitarea atribuţiilor sale;  

3) să acceseze mijloace financiare de la organizaţii donatoare şi să le folosească în scopul 

realizării competenţelor sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

Capitolul V  

Organizarea și funcționarea Serviciului  

Secţiunea 1  

Admiterea beneficiarului în Serviciu  

10. Persoana care îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzută la anexa nr.1 din 

prezentul Regulament sau reprezentantul legal al acesteia depune o cerere scrisă la şeful Direcţiei 

Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Bălți sau la prestatorii privaţi de servicii 

conform prevederilor Legii RM nr.123/2010 , în a cărei rază teritorială se află domiciliul, 

reşedinţa sau se găseşte acesta.  

11. Cererea de admitere a beneficiarului în Serviciu este însoţită de următoarele 

documente:  

1) copia de pe documentele de identitate;  

2) copia certificatului de încadrare în grad de dizabilitate; 

3) copia programului individual de reabilitare și incluziune social;  

4) extrasul din cartela medicală;  

5) hotărîrea instanței de judecată privind instituirea tutelei asupra persoanelor supuse unei 

măsuri de ocrotire juridiciară (tutela), după caz. 

12. Prestatorul privat de servicii conform prevederilor Legii nr.133/2010 care înregistrat 

cererea și documentele anexate o transmite pentru examinare Direcţiei Generale Asistenţă 

Socială şi Protecţie a Familiei Bălți. 

13. Solicitantul de servicii sociale sau reprezentantul legal al acesteia primește în caz de 

necesitate din partea asistentului social comunitar sau a specialistului din cadrul Direcţiei 

Generale Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Bălți la întocmirea și înregistrarea cererii. 

14. În cazul în care dosarul este incomplete (a se vedea anexa nr.2 la prezentul 

Regulament), asistentul social comunitar sau specialistul responsabil, după caz, cere 

solicitantului ori reprezentantului legal al acestuia, care a înregistrat cererea, completarea 

dosarului cu documentele necesare şi îl transmite echipei multidisciplinare de specialişti.  

15. Asistentul social comunitar:  

1) efectuează împreună cu specialiştii EMD evaluarea iniţială a solicitantului în termen de 

pînă la10 zile de la data înregistrării cererii sale în vederea solicitării de servicii sociale;  

2) întocmeşte un raport de evaluare iniţială şi deschide cazul acestuia cu acordul Șefului 

serviciului de asistență socială comunitară; 

3) efectuează o evaluare complexă a acestuia pentru a stabili necesitatea prestării 

Serviciului în termen de cel mult 10 zile de la data preluării cazului pentru efectuarea evaluării 

complexe; 

 4) realizează evaluarea inițială și complexă, în cazul copilului-solicitant de servicii sociale, 

în conformitate cu Managementul de caz, aprobat prin ordinul MMPSF nr.96 din 18.05.2016; 

         5) efectuează, în cazul solicitantului adult de servicii sociale, evaluarea inițială și complexă 

în conformitate cu Managementul de caz, aprobat prin ordinul MPSFC nr.71 din 03.10.2008. 

         6) completează formularul unificat de evaluare complexă a solicitantului, care include 

concluziile echipei multidisciplinare de specialişti cu recomandări privind prestarea Serviciului 

către solicitant. 



16. Echipa multidisciplinară de specialişti analizează, în cadrul şedinţei, în termen de 3 zile 

lucrătoare de la finalizarea evaluării complexe, admiterea solicitantului la servicii prestate în 

cadrul Serviciului în baza criteriilor de admitere, specificate în anexa nr.1 la prezentul 

Regulament. 

17. În cazul prestatorilor privaţi de servicii conform prevederilor Legii nr. 123/2010, 

echipa multidisciplinară de specialişti este instituită de către autoritatea administraţiei publice 

locale de la locul de trai al beneficiarului. 

18. În urma evaluării complexe a solicitantului de Serviciu, managerul de caz convoacă în 

termen de 3 zile ședința comună a echipei multidisciplinare de specialişti şi a specialiştilor 

Serviciului, în cadrul căreia se elaborează planul individualizat de asistenţă al beneficiarului, 

care se anexează la dosarul personal al acestuia. Managerul de caz implică în acest proces 

beneficiarul Serviciului, reprezentantul lui legal şi persoanele implicate în procesul de 

incluziune,  după caz. 

 19. Comisia multidisciplinară instituită în cadrul Direcției generale asistență socială și 

protecția familiei Bălți decide admiterea solicitantului în Serviciu în cazul în care: 

  1) aceasta îndeplineşte cumulativ criteriile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, 

prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament; 

2) raportul de evaluare complexă a solicitantului, care atestă concordanţa necesităţilor sale 

individuale de asistenţă şi suport cu specificul Serviciului; 

   20. Comisia multidisciplinară este în drept să refuze admiterea solicitantului atunci cînd 

acesta nu cumulează criteriile de admitere în Serviciu. 

   21. Comisia multidisciplinară comunică în scris despre acceptul sau refuzul său motivat de 

a admite solicitantul în Serviciu în termen de 3 zile lucrătoare de la şedinţa comună stipulată la 

punctul 18 al prezentului Regulament. 

   22. Odată cu admiterea solicitantului în Serviciu în condiţiile prezentului Regulament, şeful 

Serviciului introduce în registrul de evidenţă a beneficiarilor Serviciului următoarele informaţii: 

1) numele şi prenumele beneficiarului admis în Serviciu; 

2) datele personale, adresa de la domiciliu; 

3) problema în legătură cu care a fost solicitată prestarea Serviciului; 

 4) perioada aprobată de prestare a Serviciului şi rezultatul prestării Serviciului asupra 

beneficiarului; 

 5) Şeful Serviciului prezintă datele cu referire la admiterea beneficiarului în Serviciu către 

Specialistul în problemele persoanelor cu dizabilităţi (în cazul beneficiarilor adulţi) sau 

Specialistul în problemele familiilor cu copii în situaţii de risc (în cazul beneficiarilor copii) din 

cadrul Direcției generale asistență socială și protecția familiei. 

23. Beneficiarul ori reprezentantul lui legal şi şeful Serviciului semnează un acord de 

colaborare şi prestare a serviciului în baza planului individualizat de asistenţă.  

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

precizează: 

1) obiectivele planului individualizat de asistenţă; 

2) data începerii şi încetării prestării Serviciului către beneficiar; 

3) drepturile şi responsabilităţile beneficiarului ori ale reprezentantului legal şi ale şefului 

Serviciului privind implementarea planului individualizat de asistenţă; 

4) cauzele care pot determina suspendarea ori încetarea prestării Serviciului către beneficiar; 

5) obligaţia şefului Serviciului de a informa în scris beneficiarul sau reprezentantul legal al 

acestuia cu privire la motivele suspendării sau încetării prestării Serviciului; 

6) persoana de referinţă care va relata managerului de caz despre evoluţia beneficiarului 

după încetarea sau suspendarea prestării Serviciului. 

Secţiunea a 2-a  

Drepturile şi obligaţiile beneficiarului admis în Serviciu  

25. Promovarea şi respectarea drepturilor beneficiarilor Serviciului revine în principal 

managerului de caz şi personalului Serviciului, autorităţilor administraţiei publice locale de 

nivelul întîi și al doilea în teritoriul cărora este domiciliu beneficiarul. 



26. Beneficiarul Serviciului ori reprezentantul său legal, după caz, are dreptul:  

       1) de a fi informat asupra drepturilor şi obligaţiilor beneficiarului Serviciului şi de a fi 

consultat cu privire la toate deciziile care privesc beneficiarul; 

       2) de a consimţi, prin acord de colaborare, asupra serviciilor asigurate de prestatorul de 

serviciu;  

3) de a fi informat cu privire la toate activităţile desfăşurate de prestatorul de serviciu la 

domiciliul beneficiarului;  

4) de a aplica, în condiţiile, procedura privind înregistrarea şi rezolvarea plîngerilor privind 

serviciile prestate; 

5) de a-și exprima liber opțiunile și de a i se respecta opinia;  

6) de a fi asistat şi sprijinit de personalul Serviciului în dezvoltarea lui, în conformitate cu 

particularităţile de vîrstă şi individuale, precum şi la dobîndirea deprinderilor necesare creşterii 

autonomiei sale;  

7) de a fi sprijinit de personalul Serviciului pentru a se integra social;  

8) de a i se păstra şi utiliza datele cu caracter personal în siguranţă şi confidenţialitate;  

9) de a cere suspendarea sau încetarea prestării serviciilor, dacă are capacitate deplină de 

exerciţiu.   

27. Beneficiarul Serviciului şi reprezentantul său legal, după caz, precum şi persoanele 

implicate în procesul de incluziune a acestuia, au următoarele obligaţii:  

1) să comunice prestatorului de serviciu sau managerului de caz, în termen de 2 zile 

lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, despre orice eveniment de natură să conducă la modificarea, 

suspendarea sau încetarea dreptului de a fi admis în Serviciu;  

2) să se prezinte şi să participe, la solicitarea managerului de caz, la şedinţe pentru 

întocmirea şi revizuirea planului individualizat de asistenţă;  

3) să colaboreze cu managerul de caz şi specialiştii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, 

educaţia şi integrarea socială a beneficiarului;  

4) să respecte termenele acordului de colaborare semnat cu Șeful Serviciului. 

                                                      Secţiunea a 3-a  

Revizuirea planului individualizat de asistenţă al beneficiarului  

28. Asistentul social al Serviciului revizuieşte planul individualizat de asistenţă al 

beneficiarului:  

  1) după prima lună de admitere;  

  2) la trei luni de la admitere;  

3) la necesitate. 

29. În procesul de revizuire a planului individualizat de asistenţă, precum şi la şedinţele de 

revizuire, asistentul social al Serviciului implică echipa multidisciplinară de specialişti, 

beneficiarul şi/sau reprezentantul lui legal, persoanele impicate în procesul de incluziune a 

acestuia şi personalul angajat în prestarea Serviciului către beneficiar.  

30. Planul individualizat revizuit de asistenţă al beneficiarului include concluziile sau 

recomandările rezultate în urma revizuirii acestuia, care se notifică în scris tuturor persoanelor 

interesate, inclusiv beneficiarului într-o formă accesibilă ori reprezentantului lui legal, precum şi 

persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestuia, după caz.  

                                                          

 

Secţiunea a 4-a 

Monitorizarea şi evaluarea serviciilor prestate în cadrul Serviciului  

31. Asistentul social al Serviciului monitorizează serviciile prestate beneficiarului, prin 

realizarea vizitelor la domiciliul acestuia. 



32. Beneficiarul este vizitat de asistentul social al Serviciului în conformitate cu planul 

individualizat de asistenţă, precum şi la solicitarea beneficiarului sau a reprezentantului său 

legal, după caz.  

33. Asistentul social al Serviciului efectuează vizite la domiciliul beneficiarului nu mai rar 

de o dată pe lună.  

34. La fiecare vizită, asistentul social al Serviciului:  

  1) se asigură că are o întrevedere individuală cu beneficiarul;  

2) întocmeşte un raport de monitorizare cu privire la vizită, care este anexat la dosarul 

beneficiarului.  

    35. Asistentul social al Serviciului întreprinde acţiuni suplimentare de monitorizare, inclusiv 

în cazuri de urgenţă sau oricăror suspiciuni de abuz faţă de beneficiar.  

36. În cazul prestatorilor privaţi de servicii, conform prevederilor Legii nr.123/2010, aceştia 

prezintă, la cererea Asistentului social al Serviciului, informaţii despre activitatea lor în privinţa 

beneficiarilor Serviciului.  

37. Șeful-adjunct al DGASPF Bălți evaluează anual activitatea Serviciul în baza rapoartelor 

de monitorizare prezentate de către șeful Serviciului şi în conformitate cu Standardele minime de 

calitate.  

38. Șeful-adjunct al DGASPF Bălți elaborează, în baza rapoartelor de monitorizare a 

serviciilor acordate, un raport anual de evaluare a eficienţei şi impactului Serviciului.  

39. Raportul anual de evaluare este prezentat Comisiei multidisciplinare și  Direcției  

generale asistenţă socială şi protecția familiei și fundamentează aprecierea faptului dacă acestea 

corespund Standardelor minime de calitate.  

Secţiunea a 5-a  

Suspendarea şi încetarea prestării de servicii  

beneficiarului în cadrul Serviciului  

40. În cazul în care s-a sesizat faptul că prestarea Serviciului către beneficiar este în 

detrimentul acestuia, echipa multidisciplinară de specialişti revizuieşte oportunitatea continuării 

prestării Serviciului în baza criteriilor de admitere în Serviciu, reglamentate de anexa nr.1 din 

prezentul Regulament.  

41. Comisiei multidisciplinară examinează orice informaţie relevantă şi decide asupra 

necesităţii suspendării sau încetării prestării de Serviciului beneficiarului.  

42. Suspendarea sau încetarea prestării Serviciului către beneficiar se face cu respectarea 

Standardelor minime de calitate şi prevederilor acordului de colaborare semnat de către 

beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia cu șeful Serviciului .  

  43. Suspendarea sau încetarea prestării Serviciului către beneficiar se efectuează în temeiul 

deciziei echipei multidisciplinare de specialişti şi a prestatorului de serviciu, conform 

următoarelor criterii exhaustive:  

  1) beneficiarul nu mai îndeplineşte cumulativ criteriile de admitere în Serviciu;  

  2) necesităţile specifice ale beneficiarului sau cerinţele acestuia sau ale persoanelor implicate 

în procesul de incluziune a acestuia nu mai corespund specificului Serviciului;  

  3) beneficiarul a fost implicat într-un program de reabilitare şi tratament, după caz, şi au fost 

atinse obiectivele planului individualizat de asistenţă;  

  4) beneficiarul refuză prestarea serviciilor;  

  5) beneficiarul cu capacitate deplină de exerciţiu încalcă prevederile acordului de colaborare 

semnat cu managerul de caz;     

6)  Suspendarea sau încetarea prestării de servicii beneficiarului poate avea loc în temeiul 

cererii acestuia sau a reprezentantului său legal, după caz. 

                                                       Secţiunea a 6-a  

Personalul din cadrul Serviciului implicat în prestarea serviciilor  



44. Prestatorul de serviciu asigură funcţionarea Serviciului, în conformitate cu atribuţiile şi 

competenţele acestuia.  

45.  Pentru asigurarea activității Serviciului, prestatorul de serviciu angajează unități de 

personal, Structura, statele de funcţii şi fişele de post ale personalului Serviciului sînt aprobate de 

prestatorul de serviciu, în conformitate cu scopul şi obiectivele acestuia, manualul operaţional al 

Serviciului, precum şi cu prevederile legislaţiei în vigoare.  

  46.  Asistenţa şi suportul beneficiarilor Serviciului sunt efectuate de către șeful Serviciului 

„Echipă mobilă”, asistentul social, specialiştii Serviciului, asistentul social comunitar şi alt 

personal specializat din comunitate, după caz, în conformitate cu planul individual de asistenţă şi 

Standardele minime de calitate. 

 47. Prestatorul de serviciu angajează personalul în baza contractului individual de muncă sau 

contractului de prestări servicii, după caz. 

48. Personalul Serviciului activează după un program ce corespunde cu planul 

individualizat de asistenţă a beneficiarilor. 

49. Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei Bălți efectuează 

supervizarea activităţii managerului de caz şi a personalului Serviciului conform prevederilor 

Managementului de caz. 

50.   Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei Bălți are obligaţia de a 

promova, de a facilita şi de a asigura formarea profesională iniţială şi continuă cu privire la 

asistenţa şi suportul beneficiarilor admişi în Serviciu şi legislaţia în domeniu, destinate 

managerilor de caz şi personalului Serviciului. 

51.   Formarea profesională va fi organizată în baza curriculumului unificat, aprobat de 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pentru dezvoltarea competenţelor profesionale 

teoretice şi practice şi învăţarea metodelor şi tehnicilor noi de lucru cu beneficiarii Serviciului. 

52.   Personalul Serviciului are obligaţia de a avea o atitudine atentă în relaţiile cu 

beneficiarul şi persoanele implicate în procesul de incluziune a acestuia şi îndatorirea de a-şi 

exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile stabilite prin fişa postului. 

Secţiunea a 7-a 

Competenţele personalului implicat în prestarea Serviciului 

       53.   Șeful Serviciului este responsabil de: 

1) coordonarea și monitorizarea activității Serviciului „Echipă mobilă”, conform prezentului 

Regulament și Standardelor minime de calitate ale Serviciului; 

2) organizarea activității personalului Serviciul conform fișelor postului; 

3) planificarea şi organizarea administrării tuturor resurselor financiare şi materiale ale 

echipei mobile şi funcţionarea acesteia în concordanţă cu Standardele minime de calitate 

ale Serviciului; 

4) organizarea instruirii persoanelor implicate în procesul de incluziune a beneficiarului 

referitor la asistenţa, îngrijirea şi includerea acestuia în societate; 

5) asigură coordonarea activităților de supervizare profesională a specialiștilor din Serviciu 

care este realizată de către șeful-adjunct al Direcției Generale Asistență Socială și 

Protecția Familiei Bălți; 

6) asigurarea evidenţei beneficiarilor Serviciului şi actualizarea continuă a acesteia; 

7) monitorizarea implementării a planului individualizat de asistență al beneficiarului; 

8) asigurarea colaborării personalului Serviciului cu alţi specialişti, instituţii, organizaţii sau 

alte grupuri de suport comunitar în asistenţa şi suportul special al beneficiarului;  

9) coordonarea activităţii sale cu managerul de caz şi prestatorul de serviciu în scopul luării 

deciziilor cu privire la intervenţiile Serviciului „Echipei mobile”; 

10) prezentarea prestatorului de serviciu  a informaţiilor, formularelor şi rapoartelor privind 

activitatea Echipei mobile, precum şi situaţia beneficiarilor admiși în Serviciu; 

11) raportarea cazurilor de violență și abuz față de beneficiar către Direcția Generală 

Asistență Socială și Protecția Familiei Bălți, în corespundere cu HG 270/2013; 

12) identificarea resurselor suplimentare pentru activitatea Serviciului; 



13) În activitatea sa, şeful Serviciului „Echipă mobilă” se conduce de actele normative şi 

legislative, dispoziţiile autorităţilor publice centrale şi locale, de prezentul Regulament şi 

Standardele minime de calitate ale Serviciului. 

54. Asistentul social al Serviciului este responsabil de: 

1) elaborarea, implementarea şi revizuirea, conform prezentului Regulament a planului 

individualizat de asistenţă al beneficiarului; 

2) înregistrarea intervenţiilor privind fiecare beneficiar într-un registru; 

3) satisfacerea necesităţilor de asistenţă şi suport a beneficiarului; 

4) asistenţa beneficiarului în accesarea şi valorificarea resurseleor şi facilităţilor comunităţii; 

5) crearea de grupuri de suport pentru beneficiar la nivel de comunitate;  

6) optimizarea relaţiilor dintre beneficiarii şi familia acestuia şi relaţiile lui cu comunitatea; 

7) informarea beneficiarului şi a familiei acestuia cu privire la drepturile sociale şi serviciile 

sociale disponibile în teritoriu; 

8) instruirea iniţială a persoanelor implicate în procesul de incluziune a beneficiarului 

Serviciului referitor la asistenţa şi îngrijirea acestuia şi includerea lui în societate; 

9) sprijinul şi asistenţa pentru rezolvarea unor situaţii de criză a beneficiarului; 

10) referirea beneficiarului către alte servicii; 

11) sesizarea cazurilor de abuz și violență față de beneficiar șefului Serviciului;  

12) prezentarea rapoartelor de activitate. 

55.  Psihologul Serviciului este responsabil de: 

1) înregistrarea intervenţiilor privind fiecare beneficiar într-un registru; 

2) elaborarea și implementarea, conform prezentului Regulament a planului individualizat 

de asistenţă al beneficiarului; 

3) depistarea situaţiile conflictuale generate de prezenţa beneficiarului în familie şi de 

constrîngerile impuse de starea de sănătate a beneficiarului; 

4) organizarea de activităţi de consiliere a familiei pentru reducerea riscului de abandon şi 

instituţionalizare şi implicarea familiei în programul de recuperare; 

5) optimizarea şi armonizarea relaţiilor dintre beneficiar şi familia acestuia şi a relaţiilor 

acestuia cu comunitatea; 

6) efectuarea observaţiilor psihologice asupra mediului social şi familial al beneficiarului 

Serviciului; 

7) evaluarea psihologică a beneficiarului şi familia acestuia și oferirea asisitenței 

psihologice în corespundere cu necesitățile beneficiarului; 

8) sesizarea cazurilor de abuz și violență față de beneficiar șefului Serviciului.  

      56.  Kinetoterapeutul Serviciului este responsabil de:  

1) înregistrarea intervenţiilor privind fiecare beneficiar într-un registru; 

2) elaborarea și implementarea, conform prezentului Regulament a planului individualizat 

de asistență al beneficiarului;   

3) evaluarea medicală a beneficiarului Serviciului şi acordarea asistenţei medicale de 

recuperare la domiciliu a acestuia;  

4) prestarea serviciilor de kinetoterapie;  

5) pregătirea persoanelor implicate în procesul de incluziune a beneficiarului pentru a însuşi 

tehnicile specifice intervenţiilor de recuperare şi desfăşurarea activităţilor de familiarizare 

a acestora cu metodele de îngrijire; 

6) sesizarea cazurilor de abuz și violența față de beneficiar  șefului Serviciului; 

7) facilitarea accesului beneficiarului la servicii medicale; 

      57. În vederea realizării competenţelor funcţionale, Echipa mobile implică și alt personal în 

prestarea Serviciului reieșind din necesităţile beneficiarilor.  

Secţiunea a 8-a  

Modul de finanţare a Serviciului  

       58. Serviciul este finanţat din următoarele surse:  

       1) Bugetul municipal Bălţi;  

       2) mijloace speciale;  



       3) alte surse, conform legislaţiei în vigoare.  

       59. Obținerea mijloacelor speciale se efectuează în baza acordului sau a contractului 

încheiat, conform prevederilor Legii RM nr. 123din 18.06.2010.  

       60. Salarizarea personalului Serviciului se efectuează în baza acordului sau a contractului 

încheiat, conform legislaţiei în vigoare, în baza devizului de cheltuieli al Serviciului, aprobat de 

către Consiliul municipal .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1  

la Regulamentul de organizare  

şi funcţionare a Serviciului social „Echipă mobilă” 

 

Criteriile de admitere a beneficiarilor în Serviciu 

de către echipa multidisciplinară de specialişti 

1.Echipa multidisciplinară de specialişti va lua în consideraţie următoarele criterii de 

admitere a beneficiarilor în Serviciu:  

1) încadrarea în grad de dizabilitate accentuat sau sever; 

2) riscul înalt de abandon şi instituţionalizare; 

3) prezenţa acordului scris al beneficiarului sau al reprezentantului legal al acestuia cu 

referinţă la prestarea Serviciului şi a familiei beneficiarului, altor persoane implicate în procesul 

de incluziune a acestuia, după caz;  

4)  documentarea de către asistentul social comunitar al profilului beneficiarului în 

conformitate cu Managementul de caz.   

2.În urma examinării criteriilor de corespundere, Comisia multidisciplinară va emite o 

decizie prin care:  

1) recomandă beneficiarul pentru prestarea Serviciului;  

2) recomandă beneficiarul pentru prestarea Serviciului, dar condiţionat, cu scopul 

finalizării unor proceduri suplimentare de investigaţie; 

3) refuză prestarea Serviciului beneficiarului; 

4) recomandă beneficiarului alte servicii.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2  

la Regulamentul de organizare  

şi funcţionare a Serviciului social „Echipă mobilă” 

 

Informaţia pe care trebuie să o conţină 

dosarul personal al beneficiarului 

 

1. Dosarul personal al beneficiarului conţine următoarele informaţii şi documente: 

1) Cererea în scris a beneficiarului cu capacitate deplină de exerciţiu, prin care acesta solicită 

prestarea Serviciului sau cererea reprezentantului legal al beneficiarului în cazul beneficiarului 

minor ori adult în  privința căruia instanţa de judecată a instituit măsura de ocrotire judiciare 

(tutela); 

2) Hotărîrea instanţei de judecată privind instituirea măsurii de ocrotire judiciare (tutela) sau 

decizia organului teritorial/local în cazul beneficiarului minor asupra căruia a fost instituită 

tutela/curatela; 

3) Copia actelor de identitate al beneficiarului; 

4) Copia certificatului privind gradul de dizabilitate şi capacitatea de muncă  al beneficiarului; 

5) Evaluarea iniţială completată şi semnată de asistentul social şi specialiştii de referinţă care 

au efectuat-o; 

6) Extras / copie din cartela medicală a beneficiarului; 

7) Formularul  de evaluare complexă al beneficiarului; 

8) Planul individualizat de asistenţă al beneficiarului; 

9) Acordul de colaborare încheiat de beneficiar ori reprezentantul legal şi şeful Serviciului; 

10)  Rapoartele de reexaminare a planului individualizat de asistenţă a beneficiarului şi 

procesele verbale ale şedinţelor respective; 

11)  Recomandările managerului de caz şi fişele de evaluare ale beneficiarului, întocmite 

în urma vizitelor la beneficiar de către personalul Serviciului; 

12)  Decizia Comisiei multidisciplinare a Direcției Generale Asistență Socială și 

Protecția Familiei Bălți;  

13)  Alte documente, în corespundere cu manualul operațional al Serviciului.  

 

 

 

 

 

 

  



Anexa nr.3 

la Deciziaa Consiliului mun. Bălți 

Nr. _______ din ______________2022 

 

Statele de personal ale Serviciului social „ Echipa mobilă” 

 

 

 

Nr 

 

Denumirea funcțiilor Număr de unități 

1 Șef serviciu 1 

2 Kinetoterapeut 1 

3 Logoped 1 

4 Psiholog 0,75 

5 Șofer 0,75 

 Total unități 4,5 

 

  



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la crearea Serviciului social ,,Echipă mobilă” pe lîngă 

Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei Bălți, Asociația Obștească „CREDIS”. 

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Proiectul deciziei ,,Cu privire la crearea Serviciului social ,,Echipă mobilă” pe lîngă Direcția Generală 

Asistență Socială și Protecția Familiei”, are drept scop crearea unui serviciu specializat, destinat 

persoanelor cu dizabilități, care va oferi asistență socială, psihologică și reabilitare medicală la 

domiciliul beneficiarului de către o echipă multidisciplinară de specialiști, în vederea creșterii 

independenței și integrării sociale a beneficiarilor. Prin implementarea acestui proiect se urmărește 

îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi prin servicii de recuperare, reabilitare 

psihosocială la domiciliul beneficiarului, implicarea familiei în îngrijirea acestuia, precum și 

prevenirea instituţionalizării beneficiarilor. 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul prevede crearea și dezvoltarea unui serviciu specializat pe lângă Direcția Generală Asistență 

Socială și Protecția Familiei Bălți, în baza Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Municipal 

Bălți și Asociația Obștească ,,CREDIS”. 

 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuielile ce țin de crearea și dezvoltarea Serviciului social „Echipă mobilă” vor fi suportate de către 

Asociația Obștească „CREDIS” cu suportul Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile 

societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, cofinanțat și implementat de Fundația 

Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis. 

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul deciziei se încorporează în sistemul actelor normative și nu prevede abrogarea altor decizii. 

 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative proiectul de decizie a fost coordonat cu Direcția Generală Financiar-Economică și  
Direcția juridică. 

7. Constatările expertizei juridice 

Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu Legea nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală, cu modificările și completările ulterioare. Structura și conținutul actului corespund normelor de 

tehnică legislativă. Prin urmare, proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate 

pentru avizare şi Consiliului Municipal Bălți pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

Șef al Direcției Generale Asistență Socială 

și Protecția Familiei Bălți                                                                                Veronica Munteanu 

 

 


