GRUPUL DE LUCRU POLITICI SOCIALE,
EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE
Nr. 13/47 din 19.12.2013
În atenţia
Doamnei Valentina Buliga,
Ministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,
Stimată doamnă Ministru,
În urma examinării proiectelor Regulamentului–cadru al Serviciului de îngrijire la domiciliu şi al
Standardelor minime de calitate, propuse pentru consultări publice de către Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei, membrii Grupului de lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate al
Consiliului Naţional pentru Participare şi constituenţii comunică că le susţin, totodată, venind cu
următoarele recomandări de îmbunătăţire a acestora.
La proiectul Regulamentului-cadru:
1) Pct. 8, lit. f) – se propune de a adăuga după sintagma „în sectorul de activitate” cuvintele „a
lucrătorului social”.
2) Pct. 10, lit. a) – sintagma „motive întemeiate” este oarecum confuză în contextul serviciilor contra
plată. De exemplu: copilul adult al unei persoane cu dizabilități este o persoană cu dizabilități, care
nu poate îngriji adecvat de părintele său în vîrstă sau cu dizabilități. Este acesta un motiv întemeiat?
Dacă da, atunci acești beneficiari ar trebui mai degrabă să beneficieze de servicii gratuite (pct.9 al
prezentului Regulament). Un alt exemplu ar fi beneficiarii ai căror copii sunt plecați peste hotare, șiau lăsat părinții definitiv și nu-i susțin în nici un fel, ori sunt de negăsit. Și acești beneficiari ar trebui
mai degrabă să beneficieze de servicii gratuite (pct.9 al prezentului Regulament).
În acest context, se propune de a revizui pct. 9 și pct. 10.
3) Secţiunea 2 – se propune redenumirea secţiunii în „Drepturile şi obligaţiile prestatorului de
Serviciu”.
4) Pct.11 – se propune de a înlocui cuvîntul „atribuţiile „ cu cuvîntul „obligaţiile”.
5) Secţiunea 4 – se propune completarea denumirii cu cuvintele „în Serviciu”.
La proiectul Standardelor minime de calitate:
Titlul Anexei 2 – se propune de a adăuga după cuvîntul „Standarde” cuvintele „minime de calitate”.
Cu înaltă considerațiune,

Daniela Mămăligă,
Coordonator Grup Politici Sociale, Educație și Sănătate,
Consiliul Național pentru Participare
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