
 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 
privind respectarea drepturilor omului în  

Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități 
 (copiii de gen feminin) 

r. Hîncești 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chișinău,  
2019 



 

CUPRINS 
 

INTRODUCERE 3 

INFORMAȚII DESPRE INSTITUȚIA REZIDENȚIALĂ   4 

REZIDENȚII CENTRULUI DE PLASAMENT 4 

PERSONALUL CENTRULUI ȘI RELAȚIILE CU ALTE AUTORITĂȚI 7 

IMPLICAREA ÎN MUNCĂ A BENEFICIARILOR 8 

RELE TRATAMENTE  8 

CONDIȚII DE VIAȚĂ 9 

ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂȚII 10 

SĂNĂTATEA REPRODUCTIVĂ ȘI VIAȚA PRIVATĂ A BENEFICIARELOR 12 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 13 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

I. Introducere  
 

Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea aplicării efective a 
drepturilor omului față de persoanele cu dizabilități mentale 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 12 octombrie 2018. Membrii 

echipei multidisciplinare IDOM de monitorizare a fost compusă din Alexandru Cebanaș, 
Dumitru Russu, Nelea Panfil, Ecaterina Golovatîi 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) 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. Casa-internat pentru copii cu deficiențe mentale, redenumită în 2018 Centru de 

Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilităţi Hîncești reprezintă o instituție 
publică de asistență socială care prestează servicii în regim de plasament copiilor cu 
dizabilități mintale în scopul recuperării, reabilitării, (re)integrării sociale și familiale a 
acestora. Este o instituţie doar pentru fete/femei, cu o capacitate maximă de 315 copii. 

2. Activitatea instituției a fost reglementată de Regulamentul-cadru de funcționare a 
casei-internat pentru copii cu deficiențe mintale, aprobat prin ordinul nr. 45 din 
13.06.2008 al Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, urmat de 
Regulamentului - Cadru privind organizarea şi funcționarea Internatului 
psihoneurologic”, aprobat prin ordinul MMPSF nr. 204 din 01.11.2016.   

3. Redefinirea instituţiei în 2018 în Centru de Plasament Temporar pentru Persoane cu 
Dizabilităţi Hîncești este o perioadă de tranziţie în procesul de dezinstituţionalizare 
demarat de către MSMPS odată cu aprobarea Programului Naţional prin HG  Nr. 893 
din  12.09.2018 cu privire la aprobarea Programului național de dezinstituționalizare a 
persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale 
gestionate de Agenția Națională Asistență Socială pentru  anii 2018-2026 și a Planului 
de acțiuni privind implementarea acestuia.1 
 

A. Rezidenții Centrului de plasament 
 

4. 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. Potrivit Legii serviciilor sociale nr. nr. 123 din 18.06.2010, instituțiile rezidențiale 
din subordinea MMPSF prestează servicii sociale cu specializare înaltă, deoarece 
01.11.2016, admiterea beneficiarilor în plasament se realizează conform cererilor 
personale sau cererii reprezentantului legal. 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 beneficiarului.(Ordin MPSFC nr. 55 din 
12.06.2009). 

5. Actualmente în instituţie sunt plasate 268 beneficiare, din ele:  doar 22,5% au vârsta de 
până la 18 ani, restul beneficiarelor au vârsta mai mare  de 18 ani. Cea mai mică 
beneficiara are 7 ani şi cea mai mare a atins vârsta de 56 de ani. Persoanele care au 
atins majoratul şi nu sunt transferate în instituţiile rezidenţiale pentru adulţi. În 2017-
2018 11 beneficiare au fost plasate în 2 case comunitare. 

6. Conform datelor prezentate la momentul vizitei internatul din toți cei 268 de 
beneficiari (fete): 
 

Tabel nr. 1 Structura beneficiarilor după nozologii (diagnostice) 

Nr. 
ord 

Grup nozologic Cod CIM 
Numărul de 
beneficiari 

1. Retard mintal ușor  F71 4 
2. Retard mintal mediu F72 6 
3. Retard mintal sever F73 167 
4. Retard mintal profund F74 91 
5. Dereglări de comportament F78.1 6 

                                                        
1 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377713;  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377713


 

 
7. La acestea în diferite combinații se asociază: Paralizie cerebrală infantilă (98), epilepsie 

(98), microcefalie (26), hidrocefalie (7), maladii genetice (53), etc. Maladii somatice: 
vicii cardiace (9), patologie renală (34), hepatite virale (26), anemii (48), anomalii de 
dezvoltare a intestinului gros (6), tulburări endocrinologice (36). Pe parcursul 
ultimului an au fost atestate acutizări și îmbolnăviri somatice cu IRVA (138), bronșite, 
pneumonii,amigdalite, otite, dermatite, gastrite, infecții urinare acute,anemii, patologie 
chirurgicală, oftalmologice, altele – în total peste 430 de instanțe. 

8. În același timp de spitalizare au avut nevoie 44 persoane, majoritatea în secțiile 
somatice, 2 în psihiatrie. 80 persoane utilizatoare de cărucioare și 6 persoane la suport. 
 

Tabel nr. 2 Beneficiarii după grade de dizabilitate 
Gradul Număr 

Mediu (III) 10 
Accentuat (II) 90 
Sever (I) 166 

9. Legea Nr. 1402 din 16.12.1997 privind sănătatea mentală 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 
tutela2. Până la intrarea în vigoare a Legii Nr. 66 din  13.04.2017 cu privire la 
modificarea şi completarea unor acte legislative, un număr de circa 178 au declarate 
incapabile juridic prin Hotărâre judecătorească la iniţiativa administraţiei instituţiei.  

10. 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 drept3. Prin urmare, nici o persoană din instituție nu poate fi 
depravată de libertate sau izolată, în lipsa unui acord informat. Menționăm la acest 
capitol că totuși există mulți beneficiari care o data 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 
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. 

11. 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. 

12. 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, 

                                                        
2Legea 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  
3 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/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312970&lang=1
http://lex.justice.md/md/370424/


 

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”. 

13. Analizând mișcarea beneficiarilor în/din instituția rezidențială Hîncești în perioada 
2016-2018, constatăm că pe parcursul a 3 ani s-au înregistrat 2 ”noi intrări” și 
respectiv 36 ”ieșiri”, din care 31 beneficiare au fost externate și 5  beneficiare au 
decedat. Observăm că în perioada 2016 -  2018 mișcarea beneficiarilor a 
înregistrat o valoare negativă. Astfel, de la 301 de beneficiari în anul 2016 se 
ajunge la 475 beneficiari la sfârșitul anului 2018.    

 

Tabelul nr. 3 Mișcarea beneficiarilor în/din CPTPD Hîncești 2016-2018 
ANUL 2016 2017 2018 
Nr. beneficiari  301 277 268 
INTRĂRI  TOTAL, din care  2 0 0 

din familie  1 0 0 
din alte instituții 1 0 0 

IEȘIRI  TOTAL, din care  26 7 1 
reintegrați în familie 24 6 1 
transferați în alte instituții 0 0 0 
decedați  2 1 2 
servicii sociale 0 1 0 

    
 
14. Potrivit evaluatorilor, în cele mai multe cazuri în dosarele personale lipsesc 

documentele menţionate atât în Mecanismul de referire, cât şi în Regulamentul – 
Cadru. Lipseşte este cererea personală privind plasamentul în instituţia rezidenţială, 
în situaţia adulţilor. 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.  

15. 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. Implementarea Managementului de caz nu 
sunt respectate nici în cazul copiilor, nici în cazul adulţilor. 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). În mai multe dosare există referințe 
psihopedagogice ale beneficiarelor, care nu întotdeauna au specificată data la care au 
fost întocmite, astfel este dificil de analizat progresele sau vârsta la care se referă 
caracteristicile respective (memoria, atenția, gândirea etc.) Pentru fiecare beneficiară, 
pe lângă dosarul personal, se păstrează: certificatul de naștere, buletinul de identitate, 
hotărârea judecătorească privind declararea incapacității persoanei (în cazul 
beneficiarelor mai mari de 18 ani declarate incapabile), certificatul privind gradul de 
dizabilitate și în unele cazuri recomandările oferite de Consiliul național de 
determinare a dizabilității și capacității de muncă (pentru beneficiarele examinate de 
Consiliu după 2013). Actele de identitate ale beneficiarelor sunt păstrate separat de 



 

dosarul personal, din comoditatea utilizării în caz de necesitate, urgențe medicale etc., 
conform explicațiilor mediul șef și asistentului social 

16. Echipa de evaluatori nu a avut posibilitatea să analizeze progresele/regresele 
beneficiarelor, în lipsa instrumentelor  de monitorizare aplicate anual de diferiți 
specialiști.   

17. Mortalitatea (toate cauzele) este în scădere în ultimii 3 ani: 
Tabelul nr. 4 Mortalitatea (all cause, abs.) 

 
 

18.  Analiza ratei mortalității arată că ea constituie aprox. 7.5 la 1000 populație, ceea ce 
este mai mică decât rata mortalității în populația generală pentru Republica Moldova4. 
Studiile internaționale relevă mortalitatea în populația specială a persoanelor cu 
tulburări mintale de cel puțin 2 ori mai mare decât cea a populației generale (2.25), cu 
cel puțin o decadă de ani potențial pierduți de viață (YPLL – years of potential life lost – 
indicator al deceselor premature). Acest indicator caracterizează în mare parte 
calitatea serviciilor medicale. Pentru instituții rezidențiale de așa tip acest indicator 
este foarte bun. Trebuie să luăm în considerație că datele sunt la nivelul a 9 luni a 
anului curent (2018). Parțial indicatorul mai mic ca în populația generală se poate 
datora faptului că mediana de vârstă în populația internatului este deplasată spre 
stânga – 22% din beneficiari sunt fete până la 18 ani iar cea mai în vârstă beneficiară 
are 56 ani. 

 
B. Personalul Centrului de plasament și relațiile cu alte autorități 

19. Conform raportului de activitate pe I semestru al anului 2018 unităţile de personal 
aprobate - 206. Activează: personal de conducere – 11 unități, personal de specialitate 
– 153 unități, personal auxiliar – 42 unități. Conform rezultatelor vizitei precedente din 
analiza statelor de personal echipa de monitorizare deduce că instituția 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.  

                                                        
4 Numărul decedaţilor în RM în anul 2017 a fost de 36 768 persoane, rata mortalităţii generale constituind 10,4 decedaţi la 
1,000 locuitori, conform datelor oferite de Biroul Național de Statistică 
5 Walker ER, McGee RE, Druss BG. Mortality in mental disorders and global disease burden implications: a systematic review 
and meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2015;72(4):334-41. 



 

 

Tabel nr. 5 Schema de încadrare a personalului pe categorii Hâncești 

Nr. 
Ord. 

Funcția 
Număr de 

unități 
1. Medici 3 
 psihiatru 1 
 neurolog 1 
 ginecolog 1 
2. Asistente Medicale 16 
3. Infirmiere 107 

 
20. Din discuțiile cu personalul deducem că calificarea personală 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. 

21. 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 
  

22. Pe parcursul monitorizării s-a constatat că beneficiarele  se implică frecvent în munci 
pe teritoriul Centrului, precum: măturat, ștergerea prafului, spălatul podelelor, ducerea 
gunoiului, aranjatul patului, sortatul și aranjatul hainelor în dulap, strângerea 
tacâmurilor și ștersul mesei etc.   

23. Există persoane care refuză să se implice în activități gospodărești, chiar dacă starea 
fizică și intelectuală, le permite;  

24. În circa 50%, beneficiarele nu posedă abilități gospodărești pentru că starea fizică 
și/sau intelectuală nu le permite. Menționăm că  în realitate mai multe beneficiare ar 
putea fi implicate, dar mediul instituțional nu permite acest lucru.  

 
 
 

D. Rele tratamente  
 

25. Mai mult de 50 % dintre persoane nu prezintă probleme de comportament, în timp ce 
restul beneficiarelor prezintă cel puțin un comportament problematic de diferită 
gravitate și care se manifestă cu o periodicitate diferită (de câteva ori pe zi, zilnic sau o 
dată la câteva săptămâni). Cele mai frecvente comportamente problematice 
înregistrate de evaluatori în urma observațiilor și discuțiilor cu personalul grupelor:  
 persoana își provoacă durere sie însăși  
 persoana cauzează durere altor persoane; 
 persoana refuză să realizeze sarcinile propuse, să se implice în activități; 
 persoana folosește cuvinte vulgare, ameninţă; 



 

 persoana distruge intenționat obiectele, rupe obiectele de vestimentație etc.  
 persoana sustrage obiecte care nu-i aparțin ; 
 persoana mănâncă produse necomestibile (aproximativ 10 persoane necesită 

supraveghere permanentă, întrucât acest comportament  este de intensitate mare); 
 persoana prezintă pericol de rătăcire  

26. Din observațiile evaluatorilor, beneficiarele nu au control supra propriilor dorinţe 
sau decizii – în permanenţă conduita acestora este ghidată de îngrijitori, 
respectiv cele mai multe comportamente problemă apar atunci când sunt mai 
puţini angajaţi, sau după ce pleacă educatorii. 

27. Nu există o instrucțiune în acord cu legislaţia cu privire la utilizarea măsurilor de 
constrângere. Din spusele angajaţilor, acestea nu se aplică. Incidentele sunt înregistrate 
în Registru de evidentă a leziunilor corporale. Deşi circa jumătate din beneficiare 
prezintă cel puţin un comportament problematic, în acest registru foarte puţine 
incidente raportate. 

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

29. Nu se cunosc cazuri când a fost chemată poliţia. 
 

 

E. Condiții de viață 
 

30. Instituţia este situată în partea de sud-vest al or. Hîncești la o distanţă de 3 km de 
centrul oraşului. Complexul clădirilor ocupat de CPTPD Hîncești include următoarele 
13 obiecte. Există  3 blocuri locative (A,B și C), fiecare cu 2 nivele şi demisol, în care 
locuiesc beneficiarele. Fiind repartizate în blocuri în funcţie de gravitatea deficienţelor 
şi după principiul accesibilității spaţiilor. Astfel, în blocul A sunt repartizate 
beneficiarele cu deficienţe grave, iar în blocul C – beneficiarele cu deficienţe medii și 
uşoare. La etajul I al fiecărui bloc sunt amplasate grupele în care sunt mai multe 
beneficiare cu dizabilități locomotorii, utilizatoare de scaune rulante, iar la etajul II – 
grupele în care beneficiarele se deplasează de sine stătător. În cele trei blocuri sunt 
amplasate 15 de grupe, fiecare grupă fiind constituită dintr-un număr variabil de 
beneficiare: de la 9 persoane (grupele cu dizabilități severe) până la 20 de persoane 
(grupele cu dizabilități medii).   

31. Potrivit explicațiilor angajaţilor, beneficiarele sunt repartizate în grupe în funcție de 
câteva criterii: vârsta biologică, nivel de dezvoltare, diagnosticul, mobilitatea, 
capacitatea de a se îngriji.  

32. Pentru realizarea activităţilor, fiecare grupă dispune de 2 tipuri de săli: o sală dotată cu 
dulap, mese și scaune pentru activităţile de zi (activităţi educaţionale, de timp liber, TV 
etc.) și unul sau două dormitoare. Un dormitor este dotat cu dulap pentru haine 
(pentru fiecare beneficiară este atribuită o poliță cu numele acesteia), dulap pentru 
încălțăminte și paturi în funcție de numărul de beneficiare din grupa respectivă. 
Fiecare grupă dispune de un de grup sanitar, care poate fi situat în imediata apropiere 
a dormitorului sau la capătul holului. Un grup sanitar conține de obicei un lavoar, un 
vas de WC și o cadă de baie, utilizate de toate beneficiarele grupei respective. În curtea 
instituției este alocat un spațiu pentru fiecare grupă, unde, în condiții meteorologice 
favorabile, beneficiarele își petrec timpul în aer liber.    

33. Din punct de vedere al normativelor privind accesibilitatea clădirilor pentru peroanele 
cu dizabilități, CPTPD Hîncești nu este accesibilă pentru persoanele cu diferite 
tipuri de dizabilități (locomotorii, intelectuale, senzoriale). La fel, în grupurile 
sanitare, care nu sunt acomodate rezonabil, nu este asigurat dreptul la intimitate 
– nu există separatoare între vasele de wc şi nici uşi. Acelaşi lucru este specific şi 
pentru baie. 



 

34. Instituţia rezidențială raportează periodic la MSMPS în baza unor indicatori pentru a 
asigura continuitatea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilități şi respectarea 
principiilor managementului de caz. 

35. În instituţie activează următoarele programe de activitate:  
A. Programul “Școala” care are loc in afara grupelor. În cadrul programului activează 

câteva grupe de fete, selectate  după nivelul de abilităţi. Scopul acestui program este 
formarea deprinderilor de scris, citit şi de calculat. 

B. Activităţi educative – acest program se implementează în majoritatea grupelor unde 
se realizează activităţi de educaţie, dezvoltarea deprinderilor de viață, învățarea şi 
recitarea poeziilor, înscenarea unor poveşti, învăţarea unor cântece, dansuri, 
reproducerea unor cunoştințe legate de mediul înconjurător, corpul uman, igienă, 
confecţionarea lucrărilor manuale.   

C. Gospodărie auxiliară – program care se bazează pe creşterea animalelor şi păsărilor. 
În acest program sunt implicate fetele care doresc și care dispun de abilităţi 
necesare, fiind implicate la hrănirea animalelor şi la realizarea curăţeniei.  

D. Ateliere de lucru manual unde se realizează activități de croşetat, brodat, colaj, etc.  
36. Programele nu corespund necesităţilor persoanelor pentru pregătirea de la trai 

în instituţia rezidenţială spre tranziţie la viaţa în comunitate.  
37. Activităţile din afara instituţiei care organizează diferite ieşiri din instituţie ale fetelor 

plasate în instituție, precum vizite la muzee, teatru, ieşiri la pizzerie, sunt destinate 
unui număr limitat de persoane. De asemenea, în activităţile din afara instituţiei 
lipsesc activităţi ce ar contribui la dezvoltarea abilităţilor practice (vizitarea 
anumitor locuri din comunitate, procurarea obiectelor personale de la magazin, 
vizita la frizerie, angajarea în câmpul muncii),  care ar favoriza ulterior o mai 
uşoară adaptare în serviciile de tip comunitar. 

38. În instituție mai sunt organizate activități de divertisment precum: discotecă, 
prezentare de filme, spectacole, teatru de păpuşi, clovni, concerte cu invitarea diferitor 
interpreți de muzică, colective de copii etc., însă majoritatea activităţilor sunt 
orientate pentru copii mici. 

 
 

F. Îngrijirea sănătății 
39. Majoritatea beneficiarelor sunt încadrate în  grad sever de dizabilitate (cea mai mare 

parte dintre ele fiind expertizate înaintea reformării Consiliului național de 
determinare a dizabilității și capacității de muncă). Circa 120 din beneficiarele evaluate 
au dizabilitate locomotorie, inclusiv tetrapareză spastică cu mobilitate adaptată la 
fotoliu rulant, forme grave de tetraplegie cu imobilizate la pat adaptat. 

40. Prezența complicațiilor severe precum  deformări scheletare de coloană sau deformări 
ușoare ale articulațiilor membrelor inferioare, cu prognostic nefavorabil în plan de 
reabilitare; deformări pe contul luxaţiilor congenitale de şold, prezentând, de 
asemenea pronostic nefavorabil pentru recuperarea lor neuro-motorie. 

41. Instituţia asigură beneficiarele cu încălţăminte ortopedică adecvată. Se ia măsuri 
curative şi profilactice contra instalării contracturilor fixate prin aplicarea protezelor 
ortopedice.  

42. Există fotolii rulante pentru toate beneficiarele, însă nu toate sunt individual 
adaptate la nevoile beneficiarelor. În unele situaţii constatăm că utilizarea 
anumitor fotolii inhibă dezvoltarea deprinderilor motorii. În alte situații este 
necesară schimbarea fotoliului rulant pentru a preveni instalarea contracturilor 
fixate/ gradul luxaţiilor congenitale subtotale de şold/ formarea deformărilor 
scheletare sau progresarea lor. 

43. Dizabilitatea intelectuale. Circa 9 beneficiare sunt vizate ca fiind fără dizabilitate 
intelectuală. Din numărul total de cazuri cu dizabilitate intelectuală, există persoane 



 

autism clasic; tulburări din spectrul autist; sindromul Down, asociată în majoritatea 
cazurilor cu dizabilitate intelectuală  severă; fenilcetonurie.  În cazul aproximativ a 94 
de beneficiare sunt înregistrate convulsii persoanele fiind diagnosticate cu epilepsie 
sau sindrom convulsiv, cărora le este administrat tratament anticonvulsivant prin 
asigurare medicală şi monitorizarea acceselor prin înregistrarea lor grafică sau în 
calendarul acceselor .Aproximativ 80 persoane prezintă sindrom bulbar cu probleme 
grave de glutiție, cu necesitate în alimentaţie tocată (în instituţie este numită dieta nr 
6), o beneficiară este la alimentație prin sondă. Îmbolnăvirile  sau acutizările 
proceselor cronice somatice – există persoane care au suportat tuberculoză în 2005, 
2007, 2012, respectiv este monitorizată starea acestora. De asemenea, sunt 
înregistrate şi monitorizate  cazuri de viciu cardiac congenital confirmat, inclusiv cu 
operaţii operate; persoane cu hipertensiune  arterială, cazuri de hepatite virale. 

44. Disponibilitatea medicamentelor se estimează ca bună. Analiza listei preparatelor din 
farmacie și planificarea lor elucidează că sunt prezente majoritatea medicamentelor 
din grupurile necesare pentru tratarea maladiilor mentale și de comportament dar și 
condițiilor somatice. Evidența psihotropelor se face corespunzător. Din antipsihotice 
cel mai des este folosită levomepromazina (tizercina). Acest preparat se utilizează 
eficient în sindroame psihopatiforme și tulburări de comportament cu agresivitate (din 
spusele lucrătorilor jumătate din beneficiare manifestă diferite forme de așa gen) 

45. Necitând la numărul mare de măsuri de reabilitare socială, nu sunt disponibile servicii 
de asistență psihologică și programe de reabilitare psihologică. Aceste programe fac 
parte din protocoalele naționale și se arată ca semnificative în tratamentul și 
recuperarea persoanelor cu tulburări mintale și de comportament (rezultat de 
sănătate, inclus în conținutul normativ al dreptului la ocrotirea sănătății). 

46. Centrul de plasament din Hîncești colaborează cu instituțiile medicale republicane și 
raionale, ceea ce asigură accesul la serviciile specializate și somatice disponibile în 
comunitate. 

47. În 2017 în spitalul raional Hâncești și alte instituții raionale și republicane au fost 
consultate 412 persoane. Cele mai multe fete – la ginecolog (105 cazuri), chirurg 
stomatolog (35), endocrinolog (14), alți specialiști (restul). Au fost efectuate 
investigații în serviciile medicale din comunitate în volume mari (peste 200 de 
persoane) – roentgen, FGS, tomografie, EcoCord, EEG, USG, dopler, EcoEG, analize 
biolchimice (132), analize sânge generale (273), analize generale de urină (227). Acest 
volum mare de investigații și tratamente relevă o accesibilitate bună la serviciile de 
asistență medicală primară, asistență specializată de ambalator și asistență 
spitalicească. 

48. Vaccinarea a fost suficientă, inclusiv 298 vaccinări contra gripei, 264 Mantou, 43 de 
difterie. 

49. Medicamentele sunt accesate prin procurări directe prin Centrul Comun din 2018, iar 
mecanismul prescrierilor din lista preparatelor compensate de către CNAM nu este 
folosit în linii generale, ceea ce speculativ ar putea duce la micșorarea accesului la 
varietatea medicamentelor specializate psihotrope și somatice accesibile populației 
care trăiește în comunitate. Comparativ se utilizează substanțial mai puține 
antidepresante și antipsihotice necesare pentru tulburări afective, posibil datorat 
numărului relativ mic de tulburări afective și psihotice.  

50. În 2017 pentru procurarea medicamentelor s-au cheltuit în bugetul total  862 200 lei. 
Ponderea medicamentelor la beneficiar a constituit 9.2 lei/beneficiar/zi, cifră ușor mai 
mare decât în alte internate și normativul de 7.36. 

51. Accesibilitatea economică – bună, toate serviciile de sănătate sunt prestate gratuit. 
Accesul la informația despre sănătate este insuficient. Din discuțiile cu beneficiarii 
majoritatea nu cunosc esența maladiei sale, alternativele de tratament, efectele și 



 

reacțiile adverse ale medicamentelor. Informația privind sănătatea reproductivă și 
informația pentru decizii de sănătate limitată, inclusiv posibil în baza viziunii 
personalului referitor la inutilitatea acesteia. 

52. Majoritatea pacienților nu sunt informați formal și nu dau acordul în scris în 
documentația medicală la diferite metode și scheme de tratament, inclusiv pe motivul 
specificului de intelect. Din spusele lucrătoarelor se atestă multiple instanțe de 
tulburări de comportament, care în caz de extreme se înregistrează în registrul de 
incidente. 

53. După evaluarea documentației medicale, indicatorilor generali de sănătate În farmacie 
pe lângă psihotrope sunt preparate utile, inclusiv vitamine, nootrope și metabolice, 
ceea ce atestă un nivel ridicat de atenție medicală.  

54. Lucrătorii medicali cunosc algoritmurile de prim ajutor, au trusele antișoc și alte 
urgențe disponibile. Instituția bugetează în mod regulat resurse financiare pentru 
formarea profesională a specialiștilor, într-un volum mai mic decât în instituțiile 
sanitare. Personalul medical frecventează cursuri de instruire medicală continuă. 
Lucrătorii medicali de asemenea sunt instruiți în materie de respectare a drepturilor 
omului și măsuri de reabilitare socială organizate de către organizații partenere din 
Cehia, Olanda, locale (Keystone, IDOM). 

55. Nu sunt disponibile pe suport de hârtie protocoalele naționale de tratament al 
maladiilor specifice cu care se întâlnesc, însă din explicațiile personalului este acces la 
internet de unde aceste protocoale și standarde pot fi consultate de pe pagina web a 
Ministerului Sănătății. 

56. Înscrisurile în documentația medicală sunt suficiente, periodice cu reevaluări. Se 
urmăresc planurile de vaccinări, se duc toate registrele necesare, inclusiv registrele cu 
tratamente anticonvulsive, tratament somatic, registrul de observații. Înregistrarea 
mișcării medicamentelor conformă. Nu s-au depistat devieri semnificative de la 
protocoalele naționale în tratamentul maladiilor date. 

57. Instituția nu este acreditată în conformitate cu prevederile legislației ca prestator de 
servicii medicale de către Consiliul Național de Acreditare în Sănătate, nici în calitate 
de prestator de servicii sociale de către organul omolog competent în domeniul social, 
de aceea compararea concretă cu toate standardele minime de calitate a serviciilor 
medicale și sociale nu le putem estima. Această situație trebuie remediată din moment 
ce conform actelor normative (vezi raportul general cu referința la legislație) instituția 
prestează servicii „de specializare înaltă” – inclusiv medicale și sociale conform 
regulamentului cadru. 

 
 

G. Sănătatea Reproductivă și Viața Privată a Beneficiarelor 
 

58. În instituţie există un medicul 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; prescrierea și efectuarea tratamentului. Există o 
practică de a verifica şi înregistra regularitatea ciclului menstrual într-un registru.  

59. În instituţie nu sunt practicate activităţile de educaţie sexuală pentru 
beneficiare, administraţia instituţiei considerând că ele sun irelevante, inutile şi 
chiar dăunătoare, deşi aceste activităţi includ asemenea subiecte precum igiena 
personala, relaţie, comunicare non-violentă, elemente de anatomie, identificarea 
semnelor de abuz şi raportarea acestora. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

III. Concluzii și Recomandări 
 

 Îngrijirile medicale pentru beneficiarii Internatului Psiho-neurologic Orhei în linii 

generale sunt foarte bune (atât psihiatrice cât și somatice) confirmat prin rata 

mortalității la indicatorul populației generale la nivel național și internațional. 

 Se constată o situație mai bună în accesul la serviciile specializate și generale de 

sănătate disponibile populației generale din teritorii (care trăiesc în comunitate)  

 Asigurarea cu medicamente bună. 

 Se atestă insuficiență în specialiști în psihiatrie și alte specialități. 

 Se atestă lipsa tratamentului psihologic formal (metacognitiv, comportamental, etc.), 

care este esențial pentru reabilitarea și incluziunea persoanelor cu dizabilități 

psihosociale și intelectuale 

 Accesul la asistența medicală de urgență bună 

 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.  Nu toate  

beneficiarele au planuri individuale de asistență.  

 Din punct de vedere al normativelor privind accesibilitatea clădirilor pentru persoanele 

cu dizabilități, CPTPD Hîncești nu este accesibilă pentru persoanele cu diferite tipuri de 

dizabilități (locomotorii, intelectuale, senzoriale).  

 În grupurile sanitare nu este asigurat dreptul la intimitate – nu există separatoare între 

vasele de WC şi nici uşi. Acelaşi lucru este specific şi pentru baie. 

 Beneficiarele nu au control supra propriilor dorinţe sau decizii – în permanenţă 

conduita acestora este ghidată de îngrijitori, respectiv cele mai multe comportamente 

problemă apar atunci când sunt mai puţini angajaţi, sau după ce pleacă educatorii. 

 Deşi circa jumătate din beneficiare prezintă cel puţin un comportament problematic, în 

acest registru foarte puţine incidente raportate. 

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

agresiv. 

 Programele nu corespund necesităţilor persoanelor pentru pregătirea de la trai în 

instituţia rezidenţială spre tranziţie la viaţa în comunitate. 

 Vizite la muzee, teatru, ieşiri la pizzerie, sunt destinate unui număr limitat de persoane, 

care sunt favorizate. De asemenea, în activităţile din afara instituţiei lipsesc activităţi ce 

ar contribui la dezvoltarea abilităţilor practice (vizitarea anumitor locuri din 

comunitate, procurarea obiectelor personale de la magazin, vizita la frizerie, angajarea 



 

în câmpul muncii),  care ar favoriza ulterior o mai uşoară adaptare în serviciile de tip 

comunitar. 

 Activitățile de divertisment precum sărbătorile, discotecă, prezentare de filme, 

spectacole, teatru de păpuşi, clovni, concertele sunt orientate pentru copii mici. 

 Nu toate scaunele rulante sunt adaptate la nevoile beneficiarelor. În unele situaţii 

constatăm că utilizarea anumitor fotolii inhibă dezvoltarea deprinderilor motorii. În 

alte situații este necesară schimbarea fotoliului rulant pentru a preveni instalarea 

contracturilor fixate/ gradul luxaţiilor congenitale sub-totale de şold/ formarea 

deformărilor scheletare sau progresarea lor. 

 În gupele în care trăiesc persoane cu dizabilităţi locomotorii, în fiecare grupă sunt câte 

aproximativ  15 beneficiare, dintre care toate sunt dependente de  scaunul  cu rotile. În 

asemenea situaţie  nu poate fi vorba despre dezvoltarea unor abilități de autonomie 

personală din cauza numărului foarte mic de îngrijitori care acordă suport direct. 

 În instituţie nu sunt practicate activităţile de educaţie sexuală pentru beneficiare, 

administraţia instituţiei considerând că ele sun irelevante, inutile şi chiar dăunătoare, 

deşi aceste activităţi includ asemenea subiecte precum igiena personala, relaţie, 

comunicare non-violentă, elemente de anatomie, identificarea semnelor de abuz şi 

raportarea acestora. 

 Beneficiarele nu au posibilitate să înveţe modalitatea reală de gestionare a banilor – în 

instituţie se practică activităţi cu bancnotele imprimate pe hârtie  pentru efectuarea 

unor activități matematice, însă persoanele nu fac legătură cu realitatea, respectiv nu 

cunosc ce produse pot fi cumpărate cu banii respectivi şi care ar fi costul produselor 

 Beneficiarele sunt  implicate în cadrul instituției în „activităţi”, care nu  contribuie la 

dezvoltarea abilităților de autonomie personala, ci mai degrabă este vorba de  activități 

care trebuie sa le efectueze angajații. De exemplu, mâncarea în grupe este adusă de 

către anumite beneficiare, iar la animale lucrează alte beneficiare. În mod normal, 

persoanele ar trebui să  treacă prin toate activitățile, astfel încât să fie dezvoltate cât 

mai multe abilități de viață independentă.  

 
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 



 

 De a implementa principiile acomodării rezonabile pentru persoanele cu diferite 

tipuri de dizabilități (locomotorii, intelectuale, senzoriale).  

 De a evalua periodic persoanele cu dizabilitate locomotorie în aspectul achiziţionării 

deprinderilor motorii. De a adapta mijloacele asistive – scaunele rulante, cadrele de 

suport etc. pentru a preveni instalarea contracturilor musculare, a deformărilor 

scheletare sau progresarea lor. 

4) Asigurarea dreptului la intimitate și obiecte libertate de a lua decizii pentru 

beneficiare 

 În grupurile sanitare nu este asigurat dreptul la intimitate – nu există separatoare 

între vasele de WC şi nici uşi. Acelaşi lucru este specific şi pentru baie. 

 De a include în planurile individuale ale beneficiarelor componenta de luare a 

deciziilor. În situaţia în care există anumite riscuri legate de luarea deciziilor – 

acestea trebuie să fie incluse în planul individual, de asemenea să fie incluse în fişele 

de evaluare. 

 De a oferi posibilităţi reale de învăţare a gestionării banilor, oferirea oportunităţilor 

reale de a face cumpărături. 

 De a realiza activităţile de dezvoltare personală în acord cu planul individual de 

asistenţă, care necesită a fi realizat împreună cu persoana, din toate domeniile de 

dezvoltare. 

 De a oferi oportunităţi egale pentru toate persoanele de a participa la diverse 

evenimente şi ieşiri în comunitate 

5) Asigurarea dreptului la protecție împotriva torturii, tratamentului inuman și 
degradant 
 Prevenirea comportamentelor problematice și/sau înlăturarea factorilor de mediu, 

care provoacă declanșarea comportamentelor problematice, prin schimbarea 

mediului pe de o parte și abilitarea personalului de îngrijire/suport pentru a face 

față provocărilor comportamentale (în instituție – în perioada de tranziție și în 

servicii alternative – după dezinstituționalizare) 

 Instruirea angajații pentru utilizarea tehnicilor non-agresive de reducere a 

comportamentului problematic  

6) Asigurarea dreptului la sănătate și la mijloacelor asistive 

 De a modifica schema de personal, de a creşte numărul de îngrijitori care acordă 

suport direct, în special pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii. 

 De a asigura persoanele cu dizabilitate de auz cu aparate auditive 

 De a includ în program activităţi de educaţie pentru sănătate, inclusiv de educaţie 

sexuală pentru beneficiare care să includă asemenea subiecte precum igiena 

personala, relaţie, comunicare non-violentă, elemente de anatomie, identificarea 

semnelor de abuz şi raportarea acestora. 

 Utilizarea mai largă a mecanismelor de referire și accesare a serviciilor ambulatorii 

și spitalicești disponibile comunității în sistemul sanitar general. 

 De recăutat posibilitatea de accesare mai largă a medicamentelor psihotrope și 

generale din lista medicamentelor compensate disponibile populației generale în 

comunitate prin prescrierea de către medicii de familie și medicii specialiști, inclusiv 

psihiatrii de la CCSM raional. 



 

 Adoptarea documentației unice standardizate pentru asistența medicală și 

includerea în raportarea statistică de ramură pentru considerarea politicilor de 

sănătate 

 Pregătirea și trecerea procedurii de acreditare în sănătate și în domeniul social 

(obligații legale) pentru stimularea respectării standardelor de calitate în ambele 

domenii – ale serviciilor sociale și medicale. 

 Îmbunătățirea accesului la informația privind sănătatea. 

 Pledoarie față de Agenție și Minister să includă obligator în statele de personal 

psihologi cu o curiculă bine determinată bazată pe metode psihoterapeutice 

științifice moderne. 

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

interese, dreptului la dezvoltare şi creştere personală 

 Identificarea mecanismelor legale de a asigura dreptul la libera circulaţie, 

încurajarea ieşirilor  de pe teritoriul instituţiei, în siguranţă, pentru persoanele cu 

grad înalt de autonomie; 

 Abordarea individuală a beneficiarelor în activitățile ce țin de îngrijirea personală, 

alimentație, menaj. În privința activităților gospodărești, recomandăm implicarea 

mai multor beneficiare în realizarea menajului habitatului.  

 Expunerea beneficiarelor la situații reale de viață, specifice vârstei, care să 

favorizeze învățarea comportamentelor sociale adecvate traiului în comunitate 

(ieșiri la cumpărături, incluziune școlară a beneficiarelor de vârstă școlară în 

instituțiile școlare din Hîncești, frecventarea unor cursuri de 

specializare/profesionalizare în afara instituției  de către beneficiare cu abilități de 

muncă, etc.).     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
 


