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Consiliul municipal Chisinau

Nota informativa
la proiectul de decizie cu privire la operarea de modificari in statul de personal

al Serviciului social „Echipa Mobila”

1. Denumirea autorului §i, dupa caz, a participantilor la elaborarea 
proiectului________________________________________________________
Prezentul proiect de decizie este elaborat de catre Direc|ia generala asistenja 
sociala §i sanatate a Consiliului municipal Chiginau.______ _________________
2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie §i finalitafile 
urmarite__________________________________________________ ________
Necesitatea elaborarii proiectului mentionat este conditional de necesitatea 
majorarii numarului unita^ilor de personal al Serviciului social „Echipa Mobila”, 
care deriva din numarul mare de cereri depuse de catre persoanele cu dizabilita^i 
severe/accentuate §i capacitatea limitata de solujionare a acestora. Actualmente, in 
cadrul Direc^ei generale asistenja sociala §i sanatate sunt inregistrate circa 38 
cereri, aflate in a§teptare.
In acest context, consideram necesar de a accentua ca, Serviciul „Echipa Mobila” 
poate accepta noi beneficiari doar in limita capacita^ii sale de a oferi servicii 
calitative, dar nu mai mult de 25 de beneficiari lunar, respectiv este necesar ca 
serviciul sa fie extins, la nivel de beneficiari §i de personal. In prezent, beneficiaza 
de asi sten^a §i suport la domiciliu din partea speciali§tilor Echipei Mobile, 50 
persoane cu dizabilitaji.
Tinem sa reiteram ca, prin Hotararea de Guvem nr. 722/2011 au fost aprobate 
Regulamentul-cadru privind organizarea §i func^ionarea Serviciului social 
„Echipa Mobila” §i Standardele minime de calitate.
La data de 30.05.2013, prin decizia Consiliului municipal Chi§inau nr. 5/6, pe 
langa Direcpa generala asisten^a sociala a fost instituit Serviciul social „Echipa 
Mobila”, al carui scop consta in imbunata^irea calita^ii vie îi beneficiarului, prin 
prestarea la domiciliu a serviciilor de consiliere, recuperare §i reabilitare 
psihosociala, in vederea cre§terii gradului de autonomie personala, prevenire a 
institutionalizarii si incluziune sociala. Serviciul este destinat persoanelor adulte 
cu dizabilitati severe §i accentuate din municipiul Chisinau.__________________
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Initial, Serviciul social „Echipa Mobila” de^inea 4 unitap de personal, ulterior, in 
anul 2014, a fost completat cu 10 unitaji de personal §i in prezent acesta cuprinde 
14 unitaji de personal: manager de caz -  2; psiholog -  2; kinetoterapeut -  4; 
logoped -  2; asistent social -  2; §ofer cl. 1-2 .
Serviciul „Echipa Mobila”, instituit pe langa Direcjia generala, este un serviciu 
acreditat de catre Consiliul National de Acreditare a Prestatorilor de Servicii 
Sociale, ceea ce inseamna ca acesta ofera garantia ca drepturile si interesele 
beneficiarilor sunt respectate si ca prestatorul tinde nu doar sa aplice standarde 
minime de calitate, dar sa-si prefectioneze continuu capacitatea de a raspunde 
necesitatilor si asteptarilor beneficiarilor.
Realizand о analiza a impactului Serviciului social „Echipa Mobila” asupra 
beneficiarilor serviciului §i familiilor acestora, din momentul instituirii §i pana in 
prezent, constatam ca acesta este unul semnificativ, deoarece s-au inregistrat 
progrese pe diferite aspecte -  sanatate, dezvoltare intelectuala, autonomie, 
mobilitate, integrare in societate etc. Toate aceste progrese sunt un rezultat direct 
al actiunilor intreprinse de personalul Echipei mobile, al efortului depus de catre 
membrii familiilor, care aplica in practica recomandarile specialistilor Echipei 
mobile §i al faptului ca persoanele cu dizabilita^i au inceput a interac^iona cu alti 
membri din afara mediului familial.
Prin aprobarea proiectului propus, Consiliul municipal Chisinau va contribui la 
dezvoltarea durabila a serviciilor comunitare, destinate persoanelor cu dizabilitaji 
din municipiul Chi§inau, care le va asigura acestora maximum de autonomie, 
dezvoltarea poten^ialului fizic, mintal, social §i profesional, precum §i incluziunea 
sociala.____________________________________________________________
3. Principalele prevederi ale proiectului §i evidentierea elementelor noi______
Potrivit prevederilor Hotararii de Guvem nr. 722/2011, numarul personalului se 
stabile§te §i se revizuie§te periodic de catre prestatorul de serviciu, pentru a 
raspunde dinamicii cerin^elor beneficiarilor.
Respectiv, prin prezentul proiect de decizie, se propune dezvoltarea Serviciului §i 
majorarea statului de personal cu 5 unita^i de personal necesare pentru 
desfa§urarea eficienta a procesului de prestare a serviciilor: manager de caz -  1; 
psiholog -  1; kinetoterapeut -  2; §ofer cl. I -  1.____________________________
4. Fundamentarea economico-financiara_______________________________
Implementarea proiectului de decizie propus necesita alocarea mijloacelor 
financiare din bugetul municipal._______________________________________
5. Avizarea §i consultarea publica a proiectului__________________________
Conform prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparent in procesul 
decizional, proiectul de decizie se va plasa pe pagina web a Direcjiei generate 
asistenta sociala $i sanatate §i a Primariei municipiului Chiginau.______________
6. Intrarea Tn vigoare________________________________________________
Se propune intrarea in vigoare a prevederilor proiectului de decizie din 1 ianuarie
2021.

§ef adjunct interimar Boris GILCA


