
REPUBLICA MOLDOVA PECTIYEJIHKA MOJI^OBA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

PAHOHHBIH COBET 
JIEOBA

DECIZIA NR. 4.3
din 24.09.2020
„Cu privire la activitatea Echipei Mobile 
din subordinea Direcţiei Sociale şi 

Protecţia Familiei Lcova”

PROIECT 

or. Leova

A.

In temeiul art.43 alin. (2) al Legii privind administraţia publică locală 
nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 
2003, Legii cu privire la serviciile sociale, nr.123 -  XVIII din 18.06.2010 , 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social „Echipa Mobilă,, 
şi a Standartelor minime de calitate aprobate prin decizia Consiliului raional 
Leova;

D E C I D E :

1. Se ia act de raportul şefului Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, dl 
Sergiu Postică ”Cu privire la activitatea Serviciului social „Echipa Mobilă din 
subordinea Direcţiei Sociale şi Protecţia Familiei Leova”.
2. Şeful Direcţiei Asistenta Socială si Protecţia Familiei Leova în comun cu
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aparatul Direcţiei:
- vor respecta legislaţia Republicii Moldova privind prestarea serviciilor sociale 
persoanelor cu dizabilităţi;
- vor identifica beneficiarii şi necesităţile acestora;
- vor conlucra cu actorii în cadrul echipelor multidisciplinare locale;
- vor monitoriza prestarea serviciilor calitative în cadrul Serviciului recreat.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie vicepreşedintelui 
raionului, dna Aliona Briciag.

Preşedintele şedinţei9 9 9

Consiliului Raional

Secretarul Consiliului Raional Elena Copoţ



Notă informativă privitor la activitatea 
Serviciului Social Specializat „Echipa Mobilă”

Echipa Mobilă este serviciul social specializat, destinat persoanelor cu 
dizabilităţi accentuate şi severe, care oferă asistenţă socială şi suport la domiciliul 
beneficiarului, în baza nevoilor identificate ale acestuia, cît şi consiliere şi suport 
persoanelor care îl îngrijesc pe acesta, în vederea creşterii independenţei şi integrării 
lui sociale.

Serviciul social „Echipă Mobilă” activează în baza Regulamentului şi a 
standartelor minime de calitate aprobate prin Decizia Consiliului Raional nr. 2.6 din 
18.04.2019.

Serviciul social specializat Echipa Mobilă Leova este dezvoltat prin 
proiectul ”ReCrearea Serviciului Social Specializat Echipa Mobilă Leova”, 
implementat de Asociaţia „Armonie Plus”, în parteneriat cu Consiliul raional 
Leova şi Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Leova, din resursele 
financiare acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai 
bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă şi guvern” co-fmanţat şi 
implementat de Fundaţia Soros-Moldova, în parteneriat cu Asociaţia Keystone 
Moldova, Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi 
Familiei şi Alianţa Organizaţiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi, în sumă de 
49986 EUR.
Scopul proiectului este contribuirea la incluziunea socială şi prevenirea 
instituţionalizării copiilor cu dizabilităţi severe şi accentuate din raionul Leova prin 
Relasarea serviciului social specializat “Echipa Mobilă” şi conştientizarea publicului 
privind drepturile copiilor cu dizabilităţi.
Obiectivele proiectului:
- Relansarea serviciului social specializat “Echipa Mobilă” destinat persoanelor cu 
dizabilităţi severe şi accentuate în raionul Leova;
- Asistarea şi sprijinirea a 75 de persoane cu dizabilităţi severe şi accentuate pentru 
atingerea autonomiei maxim posibile;
- Sporirea gradului de conştientizare a societăţii cu privire la necesitatea protecţiei 
copiilor cu dizabilităţi.
Beneficiari direcţi al serviciului sunt:
- copiii cu dizabilităţi severe şi accentuate din raionul Leova, în special din regiunile 
rurale şi îndepărtate;
- persoane care îi îngrijesc pe copii cu dizabilităţi severe şi accentuate din raionul 
Leova, în special din regiunile rurale şi îndepărtate;
Beneficiari indirecţi al serviciului sunt:
- Reprezentanţi ai actorilor socio-economici;
- Publicul larg.
Rezultate aşteptate
- 75 copii cu dizabilităţi severe şi accentuate din raionul Leova asistaţi prin 
intermediul servicilor prestate de membrii Echipei Mobile;
- 75 familii/părinţi/îngrijitori ai copiilor cu dizabilităţi severe şi accentuate din raionul 
Leova consiliaţi/informaţi/instruiţi;
- Circa 3000 persoane sensibilizate cu privire la necesitatea protecţiei copiilor cu 
dizabilităţi;
- îmbunătăţirea accesului la servicii pentru copiii cu dizabilităţi severe şi accentuate 
din mediul rural;



- Schimbarea concepţiilor de viaţă a părinţilor cu copii cu dizabilităţi şi motivarea 
acestora de a participa activ la procesul de reabilitare, socializare, educare şi îngrijire 
a copilului;
- Formarea deprinderilor de autonomie personală şi socială pentru copiii şi sporirea 
gradului de independenţă;
îmbunătăţirea relaţiilor copiilor cu dizabilităţi cu ceilalţi membri ai familiei, colegii, 
persoane din comunitate;
- Responsabilizarea actorilor socio-economici şi organizaţiilor societăţii civile în 
protecţia persoanelor cu dizabilităţi;
- Sensibilizarea societăţii cu privire la necesitatea protecţiei copiilor cu dizabilităţi 
severe şi accentuate;
- Integrarea socială a părinţilor copiilor cu dizabilităţi severe şi accentuate;

Dezvoltarea partemeriatelor
- Centrul Tineret Leova
- Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor “Orhideea”
- Asociaţia Obştească “Egalitate”
- Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică Leova
- Asociaţia Obştească „Forţa Susţinerii”
- Şcoala de arte “Petre si Ion Aldea Teodorovici”9 9

Acreditarea serviciului
în urma evaluării Consiliului Naţional de Acreditare a prestatorilor de servicii sociale 
la data de 08 august 2019 Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei a primit 
certificatul de acreditare iniţial.

Echipa Mobilă prestează servicii la domiciliu în 10 comunităţi din raionul Leova: 
Tomai, Iargara, Filipeni, Yozniseni, Sărata-Răzeşi, Romanovca, Borogani, Hănăsenii 
Noi, Tigheci, Covurlui.

în perioada implimentării proiectului 46 de copii cu dizabilităţi accentuate şi 
severe au beneficiat de: servicii recuperare medicală, reabilitare psihologică, asistenţă 
socială şi suport domiciliu în baza nevoilor identificate în vederea creşterii 
independeţii şi integrităţii sociale a beneficiarilor.

Ca activităţi din cadrul serviciului sunt: instruirea persoanelor care îi îngrijesc pe 
copiii cu dizabilităţi severe şi accentuate, Campanie de informare şi sensibilizare al 
publicului larg, Clubul „Calea spre sine” creat pentru socializarea tinerilor cu 
dizabilităţi


