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I. Introducere  
 

Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea aplicării efective a 
drepturilor omului față de persoanele cu dizabilități mintale în vederea protecției 
drepturilor acestora” finanțat de Ambasada Finlandei la București, precum și Agenția 
Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) prin programul Core–
Support, implementat de Asociația IDOM Moldova.  

 
Vizita în instituție a fost inopinată și a avut loc în ziua de 30 octombrie 2018. Membrii 

echipei multidisciplinare IDOM de monitorizare a fost compusă din Dumitru Russu, 
Alexandru Cebanaș, Nelea Panfil, Ecaterina Golovatîi, Arcadie Astrahan și Doina Ioana 
Străisteanu. 
 

a. Obiectivele 
a) evaluarea modului de implementare a recomandărilor formulate anterior de 

autorităților naționale și internaționale din domeniul drepturilor omului, cu referire 
la instituția monitorizată; 

b) identificarea practicilor endemice de încălcare a drepturilor omului față de 
rezidenții Centrului; 

c) Monitorizarea implementării recomandărilor CpPT în urma vizitei din data de 16 
martie 2017.  

d) constatarea situației la zi, cu documentarea stărilor de fapt în raport ce urmează a fi 
făcut public. 
 

b. Metodologia folosită 
Pe durata vizitei inopinate, în scopul documentării și fixării situației, membrii echipei au 
desfășurat interviuri cu beneficiarii și angajații instituției, atât în grup, cât și individual, 
discuții cu personalul care acordă servicii directe beneficiarilor (infirmiere); discutarea 
problemelor identificate cu administrația instituției, fotografierea, observarea directă a 
spaţiilor în care locuiesc beneficiarii şi a spaţiilor comune de îngrijire şi igienă, analiza 
documentelor (dosare personale ale beneficiarilor, registre, cartele medicale, baze de date 
ale instituției etc.); observarea comportamentelor beneficiarilor în diferite 
situații/activități și în diferite părți ale zilei; observarea implicării personalului în 
realizarea sarcinilor de către beneficiari (măsura în care personalul acordă suport, ghidare 
sau substituie beneficiarii în realizarea sarcinilor). Menționăm că accesul la toate 
înscrierile medicale și personale s-a produs doar cu acordul expres al persoanelor vizate 
(beneficiarilor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. Informații despre instituția rezidențială 
1. În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 454 din 16.05.2018 cu privire la reorganizarea 

Agenției Naționale Asistență Socială1, activitatea Internatului Psihoneurologic din 
Bălți, redenumit în Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități 
(adulte), mun. Bălți (în continuare Centrul), este gestionat de Agenția Națională 
Asistență Socială. Ultima este autoritate administrativă în subordinea Ministerului 
Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale. 

2. Centrul, ca succesor de drept, funcționează în baza la „Regulamentul – Cadru privind 
organizarea şi funcţionarea Internatului psihoneurologic pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi mintale din subordinea  Ministerului Muncii, Protecţiei Socialei şi Familiei”, 
aprobat prin ordinul MMPSF nr. 204 din 01.11.20162.  

3. Conform documentelor din arhiva,  instituția a fost reprofilată de 2 ori în perioada 
anilor 1972-1984:  
 Din 1972 instituția a activat în calitate de ”Casă de copii cu deficienţe mintale” până 

în 1981; 
 În 1981 ”Casa de copii cu deficienţe mintale” a fost reprofilată în „Casa veteranilor”, 

destinată pentru pensionari, ”invalizi de muncă şi de război”. În anul respectiv au 
fost date în exploatare 2 blocuri de cazare, ospătăria, sala de festivităţi şi alte 
încăperi auxiliare. În 1984 au fost date în exploatare alte 2 blocuri de cazare, fiind 
majorată capacitatea instituţiei până la 450 locuri și ulterior până la 505. 

 În 1984 „Casa veteranilor”a fost reprofilată în Internatul Psiho-Neurologic Bălţi. În 
2004 a fost majorat numărul de locuri al IPN Bălți până la 550.  

 În 2018 IPN Bălţi a fost redenumit Centru de Plasament Temporar pentru Persoane 
cu Dizabilităţi Bălţi (În continuare CPTPD Bălţi) 

4. Potrivit Legii serviciilor sociale nr. nr. 123 din 18.06.2010, instituțiile rezidențiale din 
subordinea MMPSF prestează servicii sociale cu specializare înaltă, deoarece impun un 
şir de intervenţii complexe ce pot include orice combinaţie de servicii sociale 
specializate, acordate beneficiarilor cu dependenţă sporită şi care necesită 
supraveghere continuă (24/24 ore).  

5. Infrastructura Centrului include un teren cu o suprafață totală de 44817,0 m2, dintre 
care 9065,60 m2 constituie suprafața totală a imobilului şi 35851,0 m2 - suprafața 
terenului aferent. Complexul de clădiri al Centrului, destinat pentru cazare, alimentare, 
asistență medicală, recuperare şi îngrijire zilnică a beneficiarilor, include 14 obiecte: 

– 4 blocuri de cazare tipice, fiecare cu 4 nivele şi capacitatea de 120-150 locuri; 

– Cabinete de examinare medicală; 

– Blocul alimentar, compus din cantina cu ospătărie; 

– Sala festivă, biblioteca, alte încăperi; 

– Spații pentru activități comune, terasa;  

– Săli de trecere, încăperi auxiliare; 

– Bloc administrativ, cu anexă; 

– Depozit pentru produsele alimentare;  

– Centrala termică; 

– Spălătoria, secția gospodărie; 

– Garaj pentru șapte unități auto. 

 
 

                                                        
1 HG nr. 454 din 16.05.2018 cu privire la reorganizarea Agenției Naționale Asistență Socială, accesibilă la adresa: 

http://lex.justice.md/md/375489/  
2 Ordinul MMPSF nr. 204 din 01.11.2016, https://msmps.gov.md/sites/default/files/skmbt_22316110709050.pdf  

http://lex.justice.md/md/375489/
https://msmps.gov.md/sites/default/files/skmbt_22316110709050.pdf


 

A. Rezidenții Centrului de plasament 
 

6. Conform Regulamentului - Cadru privind organizarea şi funcționarea Internatului 
psihoneurologic pentru persoane adulte cu dizabilităţi mintale din subordinea 
Ministerului Muncii, Protecţiei Socialei şi Familiei”, aprobat prin ordinul MMPSF nr. 
204 din 01.11.2016, admiterea beneficiarilor în plasament se realizează conform 
cererilor personale sau cererii reprezentantului legal.   

7. Există un set de reguli şi proceduri standardizate privind traseul pe care-l parcurge 
beneficiarul în sistemul de servicii sociale, numit  Mecanismul de referire al cazului 
în sistemul de servicii sociale. Mecanismul de referire este valabil pentru toate 
grupurile de beneficiari. Aplicarea mecanismului de referire al cazului în sistemul de 
servicii sociale urmăreşte scopul de soluţionare rapidă şi eficientă a situaţiei 
beneficiarului3. 

8. Capacitatea oficială a Centrului este de 550 de paturi, la ziua vizitei fiind cazate 
480 de persoane: 
Tabelul nr. 1 Categoriile beneficiarilor  
Categorii (2016) numărul 
Internați  16 
Decedați  23 
Externați  4 
Femei 257 
barbari  256 
psihotronici  482 
Somatici 31 
la pat 71 
Retard mental  174 
Schizofrenie  187  

Paralizie infantila cerebrală  37 
Leziune organica a S.N.C.  10 
Epilepsie cu dementa 31 
Dementa organica  9 
Encefalopatie cu dementa  6 
Boala down  14 
Tulburare organica de personalitate 9 
Dementa vasculara 1 
Dementa in boala Altzgheimer 1 
Dementa in boala Parchinson 1 
Consecinţele tr.col.vert. cu s-m convulsiv 1 
Tulburare afectiva bipolara 1 

 
9. Analizând mișcarea beneficiarilor în/din instituţia rezidențială Bălți în perioada 2016-

2018, constatăm că pe parcursul a 3 ani s-au înregistrat 167 de ”noi intrări” și 
respectiv 199 de ”ieșiri”, din care 27 beneficiari au fost externaţi și 172 
beneficiari au decedat. Observăm că în perioada 2016 -  2018 mișcarea 
beneficiarilor a înregistrat o valoare negativă. Astfel, de la 524 de beneficiari în 
anul 2016 se ajunge la 475 beneficiari la sfârșitul anului 2018.    

 
 
 

                                                        
3 Ordin MPSFC nr. 55 din 12.06.2009; 



 

Tabelul nr. 2 Mișcarea beneficiarilor în/din CPTPD Bălți  2016-2018 
ANUL 2016 2017 2018 
Nr. beneficiari  524 513 475 
INTRĂRI  TOTAL, din care  16 4 5 

din familie  16 3 4 
din alte instituții 0 1 1 

IEȘIRI  TOTAL, din care  27 32 13 
reintegrați în familie 4 8 2 
transferați în alte instituții 0 1 0 
decedați  23 23 11 
servicii sociale 0 1 0 

10. Legea Nr. 1402 din 16.12.1997 privind sănătatea mintală prevede procedura de 
plasare involuntară. Conform articolului 40, instituționalizarea persoanei contrar 
dorinţelor exprimate de aceasta este posibilă doar în temeiul aliniatului (1) litera c), cu 
avizul comisiei medicale, cu participarea medicului psihiatru și eliberat la cererea 
tutorelui persoanei suferinde de tulburări psihice în privinţa căreia este instituită 
tutela4.  

11. În urma monitorizării s-a depistat faptul că unii beneficiari sunt plasați involuntar în 
cadrul unui bloc închis al instituției, din diferite motive, sau că beneficiarii respectivi 
sunt violenți sau nu se supun unor rigori sau după părerea administrației aceștia 
trebuiesc izolați de restul beneficiarilor. În cadrul acestui bloc, rezidenții instituției 
sunt tratați diferențiat față de restul beneficiarilor, pornind de la limitarea libertății 
circulației și finisând cu regimul plimbărilor sub supraveghere la ore special stabilite, 
ceea ce în final contravine standardelor internaționale și naționale ce vizează libertatea 
persoanei 

12. Legal în această instituție conform legii nu poate nimeni să fie privat de libertatea sa, 
ori internarea forțată are loc conform legii în staționarul de psihiatrie în baza hotărârii 
instanței de judecată, pe când în instituția respectivă internarea se face doar în baza 
acordului informat al persoanei.  

13. La modul practic, în Centru de Plasament persoanele sunt private de libertate 
prin plasarea acestora în Blocul II din instituție, care este compus din etajul 2, 3 
și 4 - destinate „supravegherii riguroase”. În situația de limitare a libertății se 
află, în special, circa 90 de persoanele repartizate la etajul 3 (bărbați) și 4 
(femei). În caz că beneficiarii părăsesc instituția fără a avea permisiunea, 
administrația sesizează poliția pentru a găsi persoana și de comun cu angajați ai 
Centrului - readuc persoana în instituție. 

14. n lipsa unor politici de plasare, dislocarea rezidenților în instituție are loc arbitrar, în 
baza percepțiilor personale ale angajaților. La nivel practic, are loc o delimitare 
condiționată de necesitatea unei „supravegheri riguroase” și beneficiarii la „regim 
obișnuit”. Persoanele supravegheate la „regim riguros” sunt amplasate în blocul II. 
Plasarea în secțiile de tip închis din blocul respectiv are loc în cazul unor deficiențe 
mentale severe,  în caz de „agresivitate manifestată”, în cazurile de „ebrietate alcoolică” 
sau alte forme informale de pedeapsă.  

15. Membrii CpPT nu au putut identifica o practică clară de cazare separată a persoanelor 
cu deficiențe mentale de cei cu deficiențe de învățare. Totodată, au fost observate 
cazuri individuale în care concubinii sunt cazați împreună, însă această oportunitate 
este validată doar la regim general, nu și în blocul II. 

                                                        
4Legea Nr. 1402 din  16.12.1997 privind sănătatea mentală, în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 
art.297 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312970&lang=1  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312970&lang=1


 

16. Menționăm că existența în continuare a secțiilor închise în cadrul Centrului constituie o 
încălcare a libertății persoanei prevăzut de art. 5 din CEDO, reușind din statutul 
instituției și din faptul că în cadrul Centrului forțat nu pot fi internați pacienții, nici în 
baza hotărârii judecătorești nici în altă bază.  

17. Din rezultatele vizitei de monitorizare IDOM exprimă îngrijorarea cu privire la violarea 
dreptului la libertate, prin practica obligării în continuare a personalului instituției de a 
reîntoarce în instituție beneficiarii plecați din instituție fără a înștiința 
conducerea/medicul instituției. Mai mult ca atât, asemenea acțiuni sunt contrare 
garanțiilor oferite prin articolul 14 din Convenția privind Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități, conform cărora „1. Statele Părţi se vor asigura că persoanele cu dizabilităţi, 
în condiţii de egalitate cu ceilalţi: (a) Se bucură de dreptul la libertate şi siguranţă a 
persoanei; (b) Nu sunt lipsite de libertate în mod ilegal sau arbitrar şi că orice 
lipsire de libertate se face conform legii şi că existenţa unei dizabilităţi nu va 
justifica în nici un fel lipsirea de libertate. 2. Statele Părţi se vor asigura că, în cazul 
în care persoanele cu dizabilităţi sunt lipsite de libertate, ca urmare a oricărui 
proces, acestea au dreptul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la garanţii, conform 
legislaţiei internaţionale privind drepturile omului şi că vor fi tratate în conformitate 
cu obiectivele şi principiile prezentei Convenţii, inclusiv prin asigurarea unor adaptări 
rezonabile”. 

18. În rezultatul monitorizării s-a constatat că situația din aceste secții închise la capitolul 
igienă sanitară este pe alocuri problematică. Situația precară rezultă din numărul 
insuficient de personal. Menționăm că beneficiarii din acest bloc sunt practic privați de 
libertate, ilegal, sunt scoși la plimbare la ore anumite, beneficiarii  nu pot circula liber, 
nu pot ieși la plimbare după propria voință sau necesitate. Astfel, din discuții cu mai 
mult beneficiari s-a constatat faptul că unii beneficiari sunt plasați în cadrul Blocului cu 
regim închis în calitate de pedeapsă, pentru comportamentul lor ori la voința 
sanitarilor cărora nu le place comportamentul unor beneficiari, care s-ar considera 
violenți. Menționăm ca astfel de măsuri și practici sunt ilegale, abuzive și contrar 
drepturilor omului, ori libertatea persoanei este garantată atât de normele 
internaționale cât și de legislația națională. 

19. Conform scrisorii nr. 01-352/ 01353 din 02.05.2018 adresată Institutului pentru 
Drepturile Omului, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a comunicat că va 
întreprinde măsuri în vederea închiderii secţiilor de supraveghere riguroasă din cadrul 
internatelor psihoneurologice. Totodată, Ministerul a solicitat administraţiei 
Internatelor psihoneurologice să întreprindă măsuri în vederea remedierii situaţiei şi 
închiderea secţiilor de supraveghere riguroasă, inclusiv reevaluarea beneficiarilor 
plasaţi în aceste secţii. Despre măsurile întreprinse, însă, nu am fost informați. 

20. În timpul vizitei, am observat că veceul și baia din aceste secții nu dispun de uși 
individuale sau separeuri, cerință necesară pentru asigurarea respectării intimității și 
demnității umane. În același timp, încăperile sanitare necesită reparație cosmetică. 

21. În sens legal, din data de 2 iunie 2018 în Republica Moldova toate persoanele și-au 
redobândit capacitatea deplină de exercițiu, iar măsurile de ocrotire sub forma tutelă 
sau curatelă au încetat de drept5. Prin urmare, nici o persoană din instituție nu poate fi 
privată de libertate sau izolată, în lipsa unui acord informat. Menționăm la acest capitol 
că totuși există mulți beneficiari care o dată ce vor fi dezinstituționalizați vor avea 
nevoie de a le fi instituită o măsură de ocrotire asupra lor, ori la momentul de față 
practic toți cei care au fost declarați incapabili prin hotărârea instanței de judecată 
fiind declarați prin lege capabili, rămân în continuare cu necesitatea de a fi asistați la 

                                                        
5 Legea nr. 66 din  13.04.2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, Articolul XVII alin. (1) 

și (4) 

http://lex.justice.md/md/370424/  

http://lex.justice.md/md/370424/


 

luarea deciziilor. Aici menționăm că instituția este cea care trebuie să inițieze astfel de 
procese în cadrul cărora să fie instituită o măsură de protecție acomodată necesităților 
beneficiarului. 

22. Până la intrarea în vigoare a LEGE Nr. 66 din  13.04.2017 cu privire la modificarea şi 
completarea unor acte legislative, în instituția rezidențială erau circa 141 beneficiari 
declarați incapabili, dintre care circa 115 aveau tutore stabilit în comunitate, iar pentru 
7 beneficiari rolul de tutore îl exercita Directorul instituției, din care beneficiarii au fost 
transferați în CPTPD Bălți. În cele mai multe cazuri, persoanele declarate incapabile au 
fost plasate în instituție din familie și cei mai mulți tutori (cu unele excepții) sunt rude 
ale beneficiarilor, care de fapt au semnat cererea de plasament.  

23. Potrivit evaluatorilor, în cele mai multe cazuri în dosarele personale lipsesc 
documentele menţionate atât în Mecanismul de referire, cât şi în Regulamentul – 
Cadru, iar cel mai important document care lipseşte este cererea personală 
privind plasamentul în instituţia rezidenţială. Observăm că cea mai mare parte 
cererile personale de plasament, anexate la dosarele beneficiarilor, nu au fost 
scrise de către beneficiari și uneori lipsește inclusiv semnătura beneficiarului pe 
cererea de tip standard. Doar în cazurile persoanelor plasate după 2016 în dosarele 
beneficiarilor erau relativ complete, conţinând : ancheta socială, actele privind situația 
familială a beneficiarului, actele privind existența sau inexistența bunurilor mobiliare 
și imobiliare ale beneficiarului.  

24. Din analiza dosarelor personale ale beneficiarilor, remarcăm că informația nu este 
reactualizată periodic, nici cu privire la familiile beneficiarilor, nici cu privire la 
serviciile prestate acestora în instituție. Constatăm că nu toate dosarele personale 
ale beneficiarilor instituţiei rezidenţiale din Bălți conțin planuri individualizate de 
asistență. Potrivit prevederilor Legii cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 
18.06.2010, prestatorul de servicii sociale cu specializare înaltă nu poate presta 
servicii beneficiarului în lipsa evaluării complexe și a planului individualizat de 
asistenţă (art. 18). De asemenea, pentru a determina eficienţa serviciilor acordate şi 
necesitatea continuării sau sistării asistenţei, situaţia beneficiarului necesită a fi 
reevaluată periodic de către prestatorul de servicii sociale, cel puțin o data la 6 luni 
(art.19).  

25. Echipa de evaluatori nu a avut posibilitatea să analizeze progresele/regresele 
beneficiarilor CPTPD Bălți, în lipsa instrumentelor  de monitorizare aplicate 
anual de diferiți specialiști.  A fost invocat motivul insuficienţei resurselor umane 
pentru a realiza acest volum de lucru. 

 
Tabelul nr. 3 Statistica deceselor pe anii 2016-2018 

 

2016 

Femei 9 Bărbați  14 

18-57 ani 3 18-62 ani 6 

Peste 57 ani 6 Peste 62 ani  8 

Vârsta medie  54,8 ani Vârsta medie 63,8 ani 

2017 

Femei  15 Bărbați  9 



 

18-57 ani 2 18-62 ani 4 

Peste 57 ani 13 Peste 62 ani 5 

Vârsta medie  70 ani Vârsta medie  50 ani 

2018 

Femei  6 Bărbați  4 

18-57 ani 2 18-62 ani  3 

Peste 57 ani 4 Peste 62 ani 1 

Vârsta medie 
femei 

66,5 ani Vârsta medie bărbați 61 

 
B. Personalul Centrului de plasament și relațiile cu alte autorități 

26. Personalul ce deservește instituția numără 223 de persoane, dintre care 184 femei și 
39 bărbați, care include: 13 bucătari, 18 bufetiere, 3 medici, 1 farmacistă, 25 asistenți 
medicali, 11 contabili, 33 personal auxiliar, 113 personal inferior, 3 persoane în 
concediu de maternitate și 17 funcții vacante. Funcțiile vacante includ următoarele 
unități: 1 medic dentist, 0.75 medic terapeut,  0.75 medic neurolog, 1 medic psihiatru, 
0.25 asistent medic fizioproceduri, 1 manager serviciu social, 2.75 asistent social, 0,25 
secretar dactilograf, 3 infirmier, 0.5 frizer, 1 felcer, 1 contabil adjunct, 0.5 contabil, 0.5 
specialist achiziții publice, 0.5 economist. 

27. Programul de lucru al medicilor include activitatea doar pe timp de zi, iar pe timp de 
noapte o secție este deservită de 1 asistent medical și 1-2 personal inferior în 
schimburi a câte 24 de ore. Personalul instituției beneficiază de instruiri doar în mod 
sporadic, fiind resimțită necesitatea asigurării instruirilor continui, obligatorie și cu 
frecvență sporită. 

28. Conform rezultatelor vizitei precedente din analiza statelor de personal echipa de 
monitorizare deduce că instituția nici pe de parte nu dispune, la moment, de un număr 
suficient de personal medical și cel auxiliar. În aceste condiții este imposibil să se 
asigure asistența și sprijinul necesar beneficiarilor instituțiilor.  

29. Din discuțiile cu personalul deducem că calificarea profesională necesită urgent de a fi 
sporită, prin încurajarea măsurilor de instruire continuă, cu accent în domeniul 
Drepturilor Omului. Programul de lucru al personalului care lucrează în ture, este de la 
17.00-08.00 și de la 08.00-17.00. Regimul de lucru al personalului administrativ este 
de la 08.00-17.00. 

30. În ceea ce privește incidentele de securitate menționăm faptul că acum există o 
practică de a apela poliția pentru orice incident, bătaie între beneficiari în urma cărora 
poliția întocmește procese verbale contravenționale beneficiarilor care se fac vinovați 
de incidentele în cauză. În urma discuțiilor cu administrația CPTPD, aceștia relevă că 
această practică i-a responsabilizat pe beneficiari, deoarece cei care creează astfel de 
situații sunt obligați să achite amenda stabilită pentru încălcările contravenționale. 
Astfel, beneficiarii sancționați ulterior sunt obligați să muncească ca să achite amenzile 
contravenționale. Din discuția cu mai mulți beneficiari o altă latură a acestei practici 
mai puțin pozitive, este că beneficiarii nu au resurse financiare pentru a achita 
amenzile, și au fost cazuri în instanță că au fost anulate, dar în schimb îi 



 

responsabilizează ca să nu mai săvârșească abateri pe teritoriul CPTPD. La fel 
menționăm că a fost constatat faptul că nu există stomatolog, există doar servicii de 
extragere a dinților, dar lipsesc restul serviciilor medicale stomatologice, la fel nu 
există tehnician și utilaj în acest domeniu. În această ordine de idei este de menționat 
faptul că din cauza acestor neajunsuri beneficiarii sunt lipsiți de aceste servicii 
neîntemeiat și ilegal. 

31. Administrația instituției la fel a menționat faptul că nu există o colaborare cu Oficiul 
Teritorial Chișinău al CNAJGS, adică nu se practică transmiterea solicitărilor de 
asistență juridică în privința unor beneficiari pentru acordarea asistenței juridice 
garantate de stat pe cauzele acelor beneficiari. Recomandarea  a fost de a interveni cu 
solicitări concrete către OTC al CNAJGS pe fiecare beneficiar care are nevoie de 
asistență juridică garantată de stat, cu anexarea tuturor actelor necesare în acest sens 
și cu monitorizarea procesului de desemnare a avocatului, preluarea datelor de contact 
ale avocatului desemnat de oficiu până la finalul procesului de acordare a asistenței 
garantate de stat, inclusiv cu adresarea către șeful oficiului teritorial Chișinău sau chiar 
cu șeful Aparatului CNAJGS.  

 
 

C. Implicarea în muncă a beneficiarilor 
  

32. Pe parcursul monitorizării s-a constatat că unii din beneficiari sunt antrenați la munci 
de efectuare a curățeniei, la munci de amenajare a teritoriului internatului, la munci în 
cantina instituției. 

33. Există un registru de evidență a beneficiarilor implicați în activități de menaj. La 
compartimentul activități am identificat cele mai frecvente activități gospodărești în 
care se implică persoanele frecvent: efectuarea curățeniei în odăile în care locuiesc 
(ștergerea prafului, măturatul, spălatul podelelor, ducerea gunoiului, aranjatul patului 
etc.), sortatul și spălatul hainelor, aranjatul hainelor în dulap, îngrijirea florilor, 
efectuarea curățeniei în curtea instituției, prășit, săpat, curățirea copacilor etc.  Mulți 
beneficiari se implică în activități gospodărești doar la solicitarea infirmierilor și/sau 
foarte rar. Există persoane care refuză constant să se implice în oricare activități 
gospodărești, chiar dacă starea fizică și intelectuală le permite. Aceste persoane 
manifestă dezinteres pentru activități de orice gen din cauza stării psihice. 

34. Din discuțiile individuale cu beneficiarii, constatăm că există persoane care prestează 
munci remunerate în instituție sau în comunitate:  
 un beneficiar a menţionat că repară electrocasnice (observăm că mai mulți 

beneficiari ai CPTPD Bălți posedă în odăi televizoare, ceainice electrice, frigidere, 
mașini de spălat semiautomate, aparate de radio); 

 unii beneficiari au comunicat că muncesc cu ziua în oraș, ocazional sau la solicitare, 
cele mai frecvente activități fiind efectuarea curățeniei în casele locuitorilor, în curți, 
lucrări agricole la vile, lucrări de construcție, plata pentru o zi de muncă variind 
între 100 lei; iar, uneori, în loc de bani primesc de la localnici mâncare, băuturi, 
țigări;  

 Cea mai mare parte din beneficiari își petrec timpul, fără să facă nimic în cadrul 
instituției, deoarece nu există nici un atelier de lucru sau activități planificate și 
diferențiate, în care să poată fi implicați mai mulți beneficiari, în funcție de 
interese și abilități.  Unii beneficiari, care au mai multe abilități, își organizează 
timpul liber citind cărți (în instituție este bibliotecă), desenând, jucând șah sau cărți, 
cântând în strană la biserica de pe teritoriul instituției, privind televizorul sau 
ascultând muzică.   

35. Beneficiarii pot părăsi teritoriul instituției doar cu permisiunea administrației. 
Medicul psihiatru este cel care ia decizia referitor la faptul daca i se permite sau 
nu persoanei să iasă din instituție.  În aceste cazuri li se eliberează permis 



 

pentru anumite. Se duce evidență strictă a ieșirilor. În cazurile manifestărilor de 
violență, manifestare a unor comportamente legate în stare de ebrietate sunt 
închiși în blocul 2. Sunt prezente cazurile de violență dintre beneficiari. De cele mai 
multe ori nu este implicate politia. 

 
 

D. Rele tratamente  
 

36. În instituție are loc abuz verbal și fizic, atât între beneficiari, cât și din partea 
angajaților. Angajații nu întotdeauna intervin prompt în caz de incidente, nu folosesc 
tehnici de de–escaladare nonviolente și nu înregistrează corespunzător incidentele. 
Registrele de incidente sunt completate superficial, fără a se indica descrierea succintă 
a naturii incidentului, personalul ce a intervenit, cine a asistat la acțiuni, care au fost 
procedurile și procedeele aplicate, intervalul de timp și rezultatul consilierii post 
intervenție.  

37. Lipsesc careva înscrisuri privind aplicarea în practică a ordinului pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare şi raportare a 
pretinselor cazuri  de tortură, tratament inuman sau degradant.6 Potrivit acestuia 
lucrătorii medicali sunt obligaţi să asigure transmiterea către procuror a plângerilor, 
declaraţiilor sau a altor informaţii despre pretinse fapte de tortură, tratament inuman 
sau degradant. Contrar regulamentului, lipsește un registru de evidenţă a recepţionării 
şi transmiterii plângerilor, declaraţiilor sau altor informaţii despre pretinse fapte de 
tortură, tratament inuman sau degradant. 

38. Cele mai frecvente comportamente problematice identificate din discuțiile cu 
personalul de îngrijire și cu beneficiarii:  
 cauzarea durerii altor persoane; 
 distrugerea intenționată a obiectelor, ruperea articolelor de vestimentație; 
 sustragerea obiectelor care nu le aparțin – bani, calculatoare, telefoane etc.; 
 folosirea cuvintelor vulgare și ameninţări; 
 părăsirea instituției fără anunţare și rătăcirea; 
 comportamente autodistructive (persoane deseori își cauzează durere sie însăși și 

unele din ele au tentative de suicid);  
39. Abuzul de alcool al beneficiarilor este o problemă endemică. Personalul instituției 

deseori menționează că o parte din beneficiarii fac abuz de alcool, devin agresivi, ceea 
ce constituie un factor de agitație și nervozitate pentru ceilalți beneficiari din odaie și 
din grupă.  

40. În cazul manifestării comportamentelor problematice, cea mai frecvent aplicată 
metoda este izolarea persoanei în Blocul 2, în una din grupele cu regim închis și 
supraveghere permanentă. Din spusele beneficiarilor, această procedură este 
realizată la indicaţiile medicului psihiatru din instituţie și comportă un caracter de 
sancțiune disciplinară. În instituţie mai este utilizată constrângerea fizică 
(imobilizarea de către personal, sau de către alt beneficiar  a unui beneficiar prin 
aplicarea forţei fizice), şi cea chimică (administrarea forţată a medicamentelor 
cu scopul de control al comportamentului pacientului). Acestea au demonstrat 
ineficiența sa în contracararea abuzului de alcool. 

41. Nu există o instrucțiune internă în acord cu legislaţia privind utilizarea măsurilor de 
constrângere. Crizele de comportament sau/și incidentele sunt înregistrate în mai 
multe registre:  
 Registru de evidentă a cazurilor excepționale 

 Registru de primire-predare a schimburilor 

                                                        
6 Ordin Nr. 1589 din  31.12.2013, a Ministerului Sănătății, accesibil la: 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353245  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353245


 

 Registru pentru echimoze 

 Registru de aplicare a măsurilor de constrângere 

42. Angajații nu au fost instruiți și nu cunosc tehnicile de reducere a comportamentului 
agresiv.  

43. Atât în cazurile beneficiarilor care consumă excesiv alcool în instituţie, cât şi în situaţii 
de incidente majore, este practicată internarea beneficiarului care a manifestat 
comportamentul problematic  în Spitalul de Psihiatrie mun. Bălţi, de cele mai multe ori 
acest lucru se întâmplă fără  consimţământul liber şi informat al persoanei. Acelaşi 
lucru se întâmplă la aplicarea tratament medicamentos – persoanei nu i se aduce la 
cunoştinţă ce substanţă şi în ce scop  este administrată. 

 
E. Condiții de viață 

 

44. Beneficiarii CTPPD Bălți sunt cazați în 4 blocuri locative a câte 4 etaje fiecare. 
Repartizarea beneficiarilor în blocuri și respectiv pe etaje este neuniformă: spre 
exemplu, pe unele etaje locuiesc 23-27 beneficiari, pe altele – 33-39 beneficiari, și chiar 
câte 40-48 persoane. În blocurile 3 și 4, dar și în blocul 1, cu excepția etajului 1, 
beneficiarii au mai mult confort, fiind cazați câte 1-3 persoane în odaie. Fiecare odaie 
dispune de WC și baie, mobilier necesar. 

45. Repartizarea beneficiarilor în grupe ține în principal de criteriul mobilității (în grupele 
de la etajele 1 sunt repartizate persoane cu mobilitate redusă, dar și beneficiari fără 
probleme de mobilitate, care datorită gradului mai înalt de autonomie personală au și 
rolul de îngrijitori); criteriul comportamental (în blocul 2, unde sunt 3 grupe cu regim 
închis și supraveghere permanentă, sunt repartizate sau transferate persoanele care 
prezintă probleme comportamentale grave); 

46. În ceea ce privește repartizarea în odăi, unii beneficiari au comunicat că se ține cont de 
criteriul relațional: există și cupluri, care sunt într-o relație de mai mulți ani. Mai multe 
cupluri au menționat că au fost cununate la biserica din instituție și fiecare cuplu are o 
odaie separată;  beneficiarii care îngrijesc de alți beneficiari pe o perioadă îndelungată, 
de obicei stau împreună în odaie; unii beneficiari au menționat că la cererea lor, cu 
acordul administrației, au avut posibilitatea să aleagă cu cine să locuiască în odaie.   

47. În blocul 2 cu "regim închis", condițiile de cazare sunt inferioare celorlalte blocuri: 
odăile beneficiarilor nu dispun de baie și WC, fiind folosite grupurile sanitare comune 
de pe etaj, mobilierul este mai sărac, odăile sunt mai aglomerate, majoritatea 
beneficiarilor nu au lucruri personale, iese doar în curtea instituției sub strictă 
supraveghere a personalului, mănâncă în sufrageria amenajată pe fiecare etaj al 
blocului 2, fără a avea acces la cantina instituției. În blocul 2, dar și în blocul 1 la etajul 
1, sunt odăi în care locuiesc și până la 7-10 persoane în odaie, uneori toate persoanele 
din acelaşi spaţiu având comportamente problematice. Beneficiarii folosesc grupurile 
sanitare comune de pe etaj (4 dușuri, 4 WC și 4 lavoare). În aceste blocuri nu există 
spaţii personalizate, dulapurile, hainele sunt comune. 

48. Beneficiari care mănâncă independent, utilizează tacâmurile disponibile în instituție 
(cană și farfurie, lingură).  O mică parte dintre beneficiari au tacâmuri proprii. În 
timpul meselor există  supraveghere constantă. În cazurile beneficiarilor cu abilități 
scăzute sunt  hrăniți de către personalul de îngrijire și de alți beneficiari cu abilități.  

49. Majoritatea beneficiarilor din blocurile 1, 3 și 4 servesc masa la cantina instituției. 
Persoanele imobilizate la pat și cele în situații de acutizare a maladiilor sunt hrănite în 
odăi, de obicei de către alți beneficiari (colegi de salon). Beneficiarii din blocul 2, etajele 
2,3 și 4, cu regim închis, servesc masa la sufrageria disponibilă pe fiecare etaj, neavând 
acces la cantină. Mai mulți beneficiari utilizatori de scaune rulante din blocurile 1, 
3 și 4 au comunicat că ar prefera să ia masa la cantină, dar datorită faptului că 



 

ambele intrări în cantină sunt inaccesibile (lipsa rampelor), sunt nevoiți să 
mănânce în odăi.   

50. Cei mai mulți dintre beneficiari folosesc independent toaleta, există însă parte dintre 
beneficiari care necesită supraveghere și/sau ghidare din partea altei persoane din 
cauza inaccesibilității fizice a grupului sanitar (nu este adaptat pentru persoane cu 
dizabilități locomotorii). Datorită proiectului de construcție a instituției, grupurile 
sanitare sunt distribuite neuniform. Sunt odăi dotate cu baie și veceu, fiind utilizate 
doar de beneficiarii odăii respective, aceștia fiind cazați câte 1-2 persoane în odaie sau 
maxim 3-4 persoane.  

51. În cazul blocul 2 (etajele 2, 3 și 4), precum și în blocul 1 (etajele 1, 4), grupurile 
sanitare (4 cabine de duș și 4 vase de veceu) sunt utilizate în comun de toți beneficiarii.  

52. Pentru beneficiarii care necesită ghidare, supraveghere în utilizarea veceului, 
această situație este una de disconfort.  Menționăm că în grupurile sanitare 
folosite în comun, lipsesc uși în unitățile de WC comune sau duș, nefiind 
asigurată intimitatea beneficiarilor.  

53. Aproximativ 100 de  beneficiari sunt ajutați fizic și ghidați de către personalul de 
îngrijire și alți beneficiari să se îmbrace și să se dezbrace. În majoritatea cazurilor 
sarcinile de îmbrăcare și dezbrăcare sunt realizate în exclusivitate de către personalul 
de îngrijire și de către alți beneficiari cu abilități din grupă. 

54. Observăm că o parte din beneficiari au haine personale, pe care le păstrează în 
dulapurile din odăi, având posibilitate să aleagă cu se să se îmbrace. Cei care își spală 
hainele singuri, fie manual fie în mașina de spălat, primesc lunar detergent și săpun de 
rufe. Majoritatea au menționat că această cantitate este insuficientă, de aceea își 
procură singuri produse de igienă. Mai mulți beneficiari au afirmat că au haine 
cumpărate de ei sau de membrii familiei, primite din donații, de la biserică.  

55. În același timp, practic o jumătate din beneficiari nu au haine personale, toate 
hainele fiind luate de la depozitul instituției și oferite beneficiarilor de către 
infirmieră, la discreția acesteia. Sub aspect vestimentar, în perioada evaluării, 
majoritatea beneficiarilor aveau un aspect îngrijit, haine curate.  

56. Beneficiarii capabili să se expună menționează că dispun de suficiente produse de 
igienă personală, inclusiv pastă și periuțe de dinți. Cu toate acestea, evaluatorii au 
observat că majoritatea beneficiarilor au probleme grave cu dantura, inclusiv 
lipsa dinților. Constatăm că baia generală se face o dată pe săptămână, iar în celelalte 
zile, beneficiarii care doresc să facă baie pot utiliza apa din boilerul disponibil pe etaj. 
Unii beneficiari s-au arătat nemulțumiți că doar o zi pe săptămână este apă caldă, 
menționând că apa din boiler nu ajunge pentru toți și sunt nevoiți să se spele cu apă 
rece.  

 
F. Îngrijirea sănătății 

57. Circa ¼ dintre beneficiarii plasaţi în instituţia rezidenţială Bălţi sunt cu o dizabilitate 
locomotore (knfirmitate motorie cerebrală infantilă, consecințe ale accidente 
cerebral-vasculare, traumatism craneo-cerebral achiziţionat / hemipareze, fracturi 
vicios consolidate, artroze deformante). În mare parte beneficiarii sunt asiguraţi cu 
scaune rulante, însă nu toate sunt adaptate necesităților acestora, de aceea sunt 
necesare fotolii adecvate pentru a preveni deformările de coloană şi deformări de 
articulaţii. Persoanele cu dizabilităţi locomotorii nu au acces la etaj, ascensoarele 
nu sunt funcţionale sau nu sunt utilizate de către beneficiari, iar accesul acestora 
la alte etaje este limitat. 

58. Conform fișelor medicale, aproximativ 230 persoane au dizabilitatea intelectuală,  iar 
circa 70 de cazuri sunt cu demență de diferită etiologie. 



 

59. Persoanele diagnosticate cu epilepsie și sindrom convulsiv beneficiază de 
tratament anticonvulsivant, iar de monitorizarea acceselor în vederea revizuirii 
periodice a deciziilor privind tactica de tratament (în special a cazurilor de deteriorare 
a stării de sănătate și a cazurilor de absență a acceselor o perioadă mai mare de 3 ani) 
este responsabil medicul psihiatru. In cazuri de acutizare, persoanele sunt internate în 
Spitalul Psihiatric Bălți. 

60. Din totalul beneficiarilor, circa 180 persoane sunt diagnosticați cu Schizofrenii, 
predominant paranoide. Din numărul total de persoane cu diagnostic de Schizofrenie, 
conform fișelor medicale, aproximativ 50 persoane prezintă labilitate emoțională 
afectivă de intensitate severă/înaltă, din care există beneficiari au avut tentative 
suicidale repetate și alți  beneficiari care au comis omoruri. Celelalte persoane prezintă 
labilitate emoțională afectivă de intensitate medie sau joasă cu agresivitate fizică 
moderată.  

61. Conform fișelor medicale, beneficiarii cu schizofrenie primesc tratament permanent, 
cei mai mulți dintre ei fiind conștienți de propria maladie, îndeplinesc indicațiile 
medicului psihiatru.   

62. O mare parte dintre beneficiari prezintă dizabilitate multiplă, iar din totalul 
beneficiarilor evaluați, conform fișelor medicale, circa ½ prezintă labilitate emoțională 
afectivă cu un anumit grad de pericol pentru sine sau cei din jur, în dependență de 
intensitatea manifestărilor.   

63. Serviciul de asistenţă psihologică (de exemplu, pentru a depăși anxietatea, 
depresia) lipsește în totalitate. Conform statelor de personal, este prevăzută o 
unitate de psiholog cu 0,5% volum de muncă implicare, însă, din spusele directorului 
instituției, nimeni nu dorește să vină la această poziție. 

64. Starea somatică a beneficiarilor: Afecțiunile somatice acute și cronice ale sistemului 
respirator, cardiovascular, digestiv, endocrin și urinar sunt monitorizate de către 
medicul terapeut al instituției, care are un volum de muncă de 50%. Persoanele din 
instituția rezidențială Bălți beneficiază de asistența medicală primară și cea de urgență, 
sunt înscriși la Oficiul medicilor de familie de pe sector, însă se plâng de faptul că de 
multe ori sunt nevoiți să scoată bani din buzunar pentru investigații paraclinice, 
deoarece durează prea mult timp pentru a face aceste investigații prin 
programare preventivă. 

65. De asemenea, am observat că nu toți  beneficiarii cu probleme neuro-senzoriale 
sunt asigurați cu ochelari și aparate auditive. 
 
 

G. Sănătatea Reproductivă și Viața Privată a Beneficiarelor 
 

66. În instituţie există un medic ginecolog angajat pe 0,5 unitate, cumul extern. Fișa 
postului are un caracter foarte general și se referă doar la câteva atribuții, cum ar fi 
acordarea asistenței ginecologice beneficiarilor, prescrierea și efectuarea 
tratamentului beneficiarilor și  folosirea echipamentului de protecţie individuală. 

67. Există o practică de a verifica şi înregistra regularitatea ciclului menstrual al femeilor, 
timp în care se distribuie şi absorbantele. Această verificare are şi drept scop 
monitorizarea şi evidenţa posibilelor sarcini. De asemenea, la solicitare, sunt 
distribuite prezervative, însă acestea sunt cerute foarte rar. 

68. Pe durata lunilor septembrie –decembrie 2018, o beneficiară însărcinată regulat 
comunica că este supravegheată și examinată regulat, însă medicul psihiatru și 
ginecologul Centrului Perinatologic mun. Bălți insistau asupra întreruperii sarcinii, 
motivând insistența sa cu dizabilitatea beneficiarei și lipsă condiții de trai în Centru 
pentru mamă și copil. Cel mai probabil că beneficiara va fi lipsită de drepturi părintești 
iar copilul luat în custodia instituțiilor de stat spre adopție, cum s-a întâmplat cu 
beneficiara T.S.. 



 

69. Din discuţiile cu beneficiarele am dedus că se practică uneori realizarea activităţilor de 
instruire pe anumite teme medicale, inclusiv despre HIV/SIDA, infecţii cu transmitere 
sexuală, însă aceste activităţi sunt puţin eficiente, ele se fac în grupuri mari şi nu sunt 
individualizate. Cu excepţia activităţilor de instruire ocazionale, prestate de ONG-uri, 
nu se face consiliere individuală sau activităţi individualizate privind 
revendicarea dreptului la sănătate sexuală şi reproductivă, deşi angajaţii au 
menţionat că există foarte multe probleme legate de acest aspect – persoane HIV 
infectate, infecţii cu transmitere sexuală, abuzuri sexuale în cadrul instituţiei etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. Concluzii și Recomandări 
 

 Cu excepția cazurilor plasate în CPTPD după anul 2016, în dosarele personale lipsesc 

documentele menționate atât în Mecanismul de referire, cât și în Regulamentul – Cadru, 

iar cel mai important document care lipsește este cererea personală privind 

plasamentul în instituția rezidențială. Observăm că cea mai mare parte cererile 

personale de plasament, anexate la dosarele beneficiarilor, nu au fost scrise de către 

beneficiari și uneori lipsește inclusiv semnătura beneficiarului pe cererea de tip 

standard. 

 Informația nu este reactualizată periodic, nici cu privire la familiile beneficiarilor, nici 

cu privire la serviciile prestate acestora în instituție. 

 Nu a fost posibil de a evalua progresele sau regresele beneficiarilor CPTPD Bălți, în lipsa 

instrumentelor  de monitorizare aplicate anual de diferiți specialiști.  Nu toți 

beneficiarii au planuri individuale de asistență. Chiar dacă unii dintre beneficiari au 

planuri de asistență, acestea sunt formal realitate, nu conțin toata informația despre 

persoană, în special acordarea suportului comportamental sau plan de criză. 

 Mai mulți beneficiari utilizatori de scaune rulante cu din blocurile 1, 3 și 4 au comunicat 

că ar prefera să ia masa la cantină, dar datorită faptului că ambele intrări în cantină sunt 

inaccesibile din cauza prezenței scărilor, sunt nevoiți să mănânce în odăi.   

 Persoanele cu dizabilități locomotorii nu au acces la etaj, ascensoarele nu sunt 

funcționale sau nu sunt utilizate de către beneficiari, iar accesul acestora la alte etaje 

este limitat. 

 În grupurile sanitare folosite în comun, lipsesc ușile unitățile de WC comune  sau duș, 

nefiind asigurată intimitatea beneficiarilor. 

 O parte foarte mare din beneficiari nu au haine personale, toate hainele fiind luate de la 

depozitul instituției și oferite beneficiarilor de către infirmieră, la discreția acesteia. 

 Evaluatorii au observat că majoritatea beneficiarilor au probleme grave cu dantura, 

inclusiv lipsa dinților.  

 În cazul manifestărilor a unor sau a mai multor comportamente problematice, cel mai 

frecvent este aplicată metoda de izolare a persoanei în blocul 2, în una din grupele cu 

regim închis și supraveghere permanentă. Angajaţii cred că folosirea constrângerilor 

sau abuzului este justificată sau necesară pentru a controla un comportament perceput 

ca provocator 

 Angajaţii consideră inevitabile practici precum izolarea persoanelor în blocul 2.  În 

instituție mai este utilizată constrângerea fizică (imobilizarea de către personal, sau de 

către alt beneficiar  a unui beneficiar prin aplicarea forței fizice), și cea chimică 

(administrarea forțată a medicamentelor cu scopul de control al comportamentului 

pacientului). 

 Nu există o politică în acord cu legislația cu privire la utilizarea măsurilor de 

constrângere. Crizele de comportament sau/și incidentele sunt înregistrate în mai 

multe registre: Registru de evidentă a cazurilor excepționale; registru de primire-

predare a schimburilor; registru pentru echimoze, registru de aplicare a măsurilor de 

constrângere (acesta ne-fiind completat) 

 Angajații nu au fost instruiți și nu cunosc tehnicilor de reducere a comportamentului 

agresiv. 



 

 Atât în cazurile persoanelor care consumă excesiv alcool în instituție, cât și în situații de 

incidente majore  este practicată internarea beneficiarului care a manifestat 

comportamentul problemă  în spitalul de psihiatrie Bălți, de cele mai multe ori acest 

lucru se întâmplă fără  consimțământul liber și informat al persoanei. Același lucru se 

întâmplă la aplicarea tratament medicamentos – persoanei nu i se aduce la cunoștință 

ce substanță și în ce scop  este administrată. 

 Nu există nici un atelier de lucru sau activități planificate și diferențiate, în care să poată 

fi implicați mai mulți beneficiari, în funcție de interese și abilități 

 Beneficiarii pot părăsi teritoriul instituției doar cu permisiunea administrației. Medicul 

psihiatru este cel care ia decizia referitor la faptul daca i se permite sau nu persoanei să 

iasă din instituție.  În aceste cazuri li se eliberează permis pentru anumite. Se duce 

evidență strictă a ieșirilor. În cazurile de ieșire fără permisiune persoanele sunt închise  

în blocul 2. 

 Persoanele cu dizabilități locomotorii nu au acces la etaj, ascensoarele nu sunt 

funcționale sau nu sunt utilizate de către beneficiari, iar accesul acestora la alte etaje 

este limitat. 

 Lipsesc în totalitate servicii de asistența psihologică (de exemplu, pentru a depăși 

anxietatea, depresia – lipsește în totalitate. 

 Nu există activităţi individualizate privind revendicarea dreptului la sănătate sexuală şi 

reproductivă, deşi angajaţii au menţionat că există foarte multe probleme legate de 

acest aspect – persoane HIV infectate, infecţii cu transmitere sexuală, abuzuri sexuale în 

cadrul instituţiei etc. 

 Beneficiarii se plâng de faptul că de multe ori sunt nevoiți să scoată bani din buzunar 

pentru investigații paraclinice. 

 Nu toți  beneficiarii cu probleme neuro-senzoriale sunt asigurați cu ochelari și aparate 

auditive. 

 De foarte multe ori se întâmpla furturi de bani, nu toți beneficiarii pot să-și țină banii în 

siguranță. 

 
Reieșind din cele constatate în procesul monitorizării beneficiarilor, propunem 
următoarele recomandări: 
1) Modificarea Regulamentului-cadru al instituției, care să includă prevederi privind 

dezinstituționalizarea beneficiarilor, proceduri de lucru și colaborare cu structurile 
teritoriale de asistență socială, serviciile oferite beneficiarilor, dispoziții noi privind 
managementul financiar în cazul prestării unor servicii alternative de către instituție, 
proceduri legale de aplicare a măsurilor de constrângere. 

2) Reglementarea și implementarea managementului de caz în instituție în 
perioada de reformare: 
 Evaluarea periodică a beneficiarilor de către o echipă multidisciplinară de specialiști 

din cadrul instituției, elaborarea și implementarea planului individualizat de 
asistență în cazul fiecărui beneficiar în vederea favorizării dezinstituționalizării;  

 Completarea dosarelor personale ale beneficiarilor cu informații privind familia, 
proprietatea etc., prioritar în cazurile când beneficiarii mențin legătura cu familia (a 
se vedea vizitele în/din instituție);  

 Instruirea  personalului instituției în realizarea managementului de caz;  
3) Asigurarea accesului fizic pentru persoane cu dizabilitate fizică 



 

 Asigurarea accesului fizic pentru intrarea în cantină; 

 Asigurarea accesului fizic acces la etaj sau alte spaţii adiacente. 

4) Asigurarea dreptului la intimitate și obiecte personale pentru beneficiari 

 Instalarea ușilor în unitățile de WC comune  sau duș pentru a asigura intimitatea 

beneficiarilor. Adaptarea unităţilor sanitare pentru a asigura accesibilitate pentru 

persoane cu dizabilitate fizică.  

 De a identifica posibilități ca beneficiarii să aibă haine și alte lucruri personale, pe 

care să le îngrijească, să le spele (în conformitatea cu nivelul abilităților) 

 De a identifica posibilități pentru ca beneficiarii să-și țină banii și lucrurile în 

siguranță. 

5) Asigurarea dreptului la protecție împotriva torturii, tratamentului inuman și 
degradant 
 Identificarea strategiilor de a opri plasarea beneficiarilor în spații cu regim închis. 

 Elaborarea politicilor de a utilizarea măsurilor de constrângere în acord cu 

legislația. 

 Instruirea angajații pentru utilizarea tehnicilor non-agresive de reducere a 

comportamentului problematic (de exemplu, sistemul MANDT). 

 Încetarea practicilor aplicarea tratament medicamentos sau de internare în spitalul 

de psihiatrie Bălți fără  consimțământul liber și informat al persoanei.  

6) Asigurarea dreptului la sănătate și la mijloacelor asistive 

 Identificarea posibilităților pentru tratamente stomatologice 

 Identificarea posibilităților pentru asigurarea beneficiarilor cu scaune rulante, 

încălțăminte ortopedică conform necesităților 

 Îmbunătățirea accesului persoanelor din instituții la servicii de asistență medicală 

primară 

 Realizarea activităţilor individualizate privind revendicarea dreptului la sănătate 

sexuală şi reproductivă, cu subiecte care ar include educaţie sexuală, relaţii, sex 

sigur /protejat, protecţie împotriva violenţe şi abuzurilor etc. 

 Evaluarea si identificarea posibilităţilor de acordare a asistenţei psihologice, 

inclusiv acordarea suport comportamental pozitiv 

7) Asigurarea dreptului la libera circulație, dreptului la participare la  activităţi pe 

interese  

 Identificarea mecanismelor legale de a asigura dreptul la libera circulaţie, anularea 

pedepselor pentru ieşire de pe teritoriul instituţiei 

 Identificarea posibilităţilor de amenajare atelierelor  de lucru sau activități 

planificate și diferențiate, în care să poată fi implicați beneficiarii, în funcție de 

interese și abilități 

 

 

 

 

Această publicație este elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova,  

cu suportul Ambasadei Finlandei la București și Suediei. 

 Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. 
 


