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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 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 08 octombrie 2018. Membrii
echipei multidisciplinare IDOM de monitorizare a fost compusă din Vanu Jereghi,
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 mintale, redenumită în 2018 Centru de
Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilităţi Orhei 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 băieţi/bărbaţi, cu o capacitate maximă de 350
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, i, urmat de
Regulamentului - Cadru privind organizarea şi funcționarea Internatului
psihoneurologic”, aprobat prin ordinul MMPSF nr. 204 din 01.11.2016.
A. Rezidenții Centrului de plasament
3. 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).
4. În prezent în CPTPD Orhei sunt plasate 201 persoane cu dizabilități, dintre care copii 34 cu vârsta cuprinsă între 8-18 ani, care sunt privaţi temporar sau permanent de
mediul familial şi nu pot fi plasaţi în familia extinsă, în casa de copii de tip familial,
serviciul de asistenţă parentală profesionistă, adoptaţi, plasaţi în centrul de plasament
pentru copii separaţi de părinţi sau în casa comunitară şi beneficiari care au atins
vârsta de 18 ani (adulţi-167) şi nu pot fi reintegraţi în familie/comunitate sau plasaţi
în servicii alternative pentru adulţi, cu grad sever de dizabilitate - 83, Gradul II- 9,
Gradul I- 109. Cu deficienţe locomotorii - 79 Deficienţe de văz - 28, Deficienţe de auz 24. Beneficiarii centrului sunt din 37 raioane a RM, cei mai mulţi beneficiari vin din
Chişinău - 70, Bălţi - 12, Sîngerei - 10, Căuşeni ~ 9,Toţi beneficiarii Centrului de
plasament sunt documentaţi.
Tabel nr. 1 Structura beneficiarilor după nozologii (diagnostice)
Nr.
ord
1.
2.
3.
4.
5.

Grup nozologic
Retard mintal ușor
Retard mintal mediu
Retard mintal sever
Retard mintal profund
Din spectrul psihotic

Cod CIM
F71
F72
F73
F74
F20..

Numărul de
beneficiari
1
17
96
89
10

5. Pe lângă persoanele cu tulburări mintale și de comportament/dizabilități psihosociale
și intelectuale, persistă și persoane dizabilitate combinată

Tabel nr. 2 Structura maladiilor somatice/dizabilități combinate IPN Orhei
Nr.
Grup nozologic
ord
1. Deficiențe locomotorii
2. Deficiențe de văz
3. Deficiențe de auz

Număr beneficiari
79
28
24

Tabel nr. 3 Beneficiarii după grade de dizabilitate
Gradul
Mediu (III)
Accentuat (II)
Sever (I)

Număr
83
9
109

6. Potrivit evaluatorilor, în cele mai multe cazuri în dosarele personale lipsesc
documentele menţionate atât în Mecanismul de referire, cât şi în Regulamentul –
Cadru. Lipseşte 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.
7. Din analiza dosarelor personale ale beneficiarilor, remarcăm că în mai multe cazurile
informația nu este reactualizată periodic, nici cu privire la familiile
beneficiarilor, nici cu privire la serviciile prestate acestora în instituție. Deşi a
fost instituit moratoriu privind noile intrări în instituţie, un număr de 6 beneficiari au
fost plasați în CPTPD Orhei în perioada 2016-2018. Peste jumătate din beneficiarii
referiți în perioada respectivă provin de la Centrul republican de plasament şi
reabilitare pentru copii de vârstă fragedă – Chişinău, Centrul municipal de plasament si
reabilitare pentru copii de vârstă fragedă– Chișinău, Centrul de plasament temporar și
reabilitare pentru copii, beneficiari care provin din familii. Pentru fiecare beneficiar, pe
lângă dosarul personal, se păstrează: certificatul de naștere, buletinul de identitate,
certificatul privind gradul de dizabilitate și în unele cazuri recomandările oferite de
Consiliul național de determinare a dizabilității și capacității de muncă (pentru
beneficiarii examinate de Consiliu după 2013). Echipa de evaluatori nu a avut
posibilitatea să analizeze progresele/regresele beneficiarilor, în lipsa
instrumentelor de monitorizare aplicate anual de diferiți specialiști.
8. Actualmente instituția funcționează preponderent pentru adulți, deși în Regulament
încă rămâne a fi stipulat faptul că instituția este pentru copii. Începând cu anul 2016,
toți copiii au fost plasaţi în grupe separate de adulţi, iar utilizatorii de scaune cu rotile
au fost plasaţi la etajul I pentru a facilita accesul în curte. Însă aceste modificări nu sunt
suficiente pentru a asigura standarde de calitate și protecție persoanelor cu dizabilități
plasate în instituție, în special pentru persoanele minore.
9. În 2017-2018 10 beneficiari au fost plasate în 2 Locuinţe protejate, care rămân a fi în
gestiunea instituţiei rezidenţiale. Redefinirea instituţiei în 2018 din Casa de copii cu
deficienţe mintale (băieţi) Orhei în Centru de Plasament Temporar pentru Persoane cu
Dizabilităţi Orhei constituie 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
10. În instituţie sunt 10 beneficiari lipsiţi de capacitatea de exerciţiu. 7 beneficiari au fost
lipsiţi de capacitatea de exerciţiu din iniţiativa părinţilor , 3 beneficiari au fost lipsiţi de
capacitatea de exerciţiu din iniţiativa instituţiei. Beneficiari nu au fost restabiliți în
capacitatea de exerciţiu pe parcursul semestrului I din 2018.
11. 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 drept2. 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.
12. Analizând mișcarea beneficiarilor în/din instituţia rezidențială Orhei în perioada 20162018, constatăm că pe parcursul a 3 ani s-au înregistrat 6 ”noi intrări” și respectiv 11
”ieșiri”, din care 3 beneficiari au fost externaţi și 8 beneficiari au decedat.
Observăm că în perioada 2016 - 2018 mișcarea beneficiarilor a înregistrat o
valoare negativă. Astfel, de la 209 de beneficiari în anul 2016 se ajunge la 203
beneficiari la sfârșitul anului 2018.
Tabelul nr. 4 Mișcarea beneficiarilor în/din CPTPD Orhei 2016-2018
ANUL
2016 2017
Nr. beneficiari
209
208
INTRĂRI
TOTAL, din care
5
0
din familie
1
din alte instituții
4
IEȘIRI
TOTAL, din care
6
5
reintegrați în familie
2
0
transferați în alte instituții
1
1
decedați
2
4
servicii sociale
1
1
Inclusiv beneficiari in 2 Locuințe protejate

2018
203
1
1
1
0
2
0
10

13. În rezultatului monitorizării s-a constatat că există una din secții unde sunt plasați
băieții cu dizabilități severe unde aceștia erau sub un regim de supraveghere riguroasă
în care nu aveau dreptul individual de a circula liber sau de a părăsi instituția, ceea ce
constituie o încălcare a dreptului la libera circulație și libertăți persoanei.
14. Mortalitatea (toate cauzele) este în scădere în ultimii 3 ani:

1

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377713;
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/ ;
2

Tabelul nr. 5 Mortalitatea (all cause, abs.)

15. Analiza ratei mortalității arată că ea constituie aprox. 10 la 1000 populație, ceea ce
este comparativă cu rata mortalității în populația generală pentru Republica
Moldova 3 . Studiile internaționale relevă mortalitatea în populația specială a
persoanelor cu tulburări mintale de cel puțin 2 ori mai mare decât cea a populației
generale (2.24), 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 excelent. Trebuie să luăm în considerație că datele sunt la nivelul a 9 luni
a anului curent (2018).
16. 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.
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
3

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
4 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.

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”.
B. Personalul Centrului de plasament și relațiile cu alte autorități
18. Conform raportului de activitate pe I semestru al anului 2018 unităţile de personal
aprobate - 199. Activează - 167 persoane, dintre care personal femei - 153, bărbaţi-14,
angajaţi pe parcursul lunilor ianuarie-iunie - 27, eliberați - 37. Daca am deviza
persoanele după categoria de vârstă, atunci am obţine aşa rezultate: 18 ani - 0, 18-30
ani - 7, 30- 57 ani - 143, pensionari - 8, altele 9 persoane sunt în concediul pentru
îngrijirea copilului. Referitor la pregătirea profesională: Studii medii ~ 119, Studii
superioare - 15, Studii medii de specialitate - 33.
Tabelul nr. 6 Schema de încadrare a personalului pe categorii Orhei
Nr.
Funcția
Ord.
1.
Medici:
2.
Asistenți medicali

Număr de unități
4
19

Note
Plus 2 aflate in concedii de
maternitate

3.

Infirmiere
112
Total (conducere, profil,
199
auxiliar)
19. 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.
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. Rele tratamente
22. Aproximativ 143 beneficiari necesită suport comportamental specializată, întrucât
prezintă comportamente problematice:
 persoana își provoacă durere sie însăși
 persoana cauzează durere altor persoane;
 persoana distruge intenționat obiectele, rupe obiectele de vestimentație etc.
 persoana sustrage obiecte care nu-i aparțin ;

 persoana mănâncă produse necomestibile (persoane care necesită supraveghere
permanentă, întrucât acest comportament este de intensitate mare);
23. Comportamentele problematice sunt înregistrate în registrul de observaţie a
beneficiarilor, unde la fel se înregistrează şi problemele de sănătate, accesele
convulsive etc.
24. În instituţie nu există psiholog care ar putea să acorde suport comportamental
specializat. Nicăieri nu este indicată strategia de comportament a persoanei de suport
în situaţie de criză comportamentală. Angajaţii nu au criterii clare de determinare a
comportamentului problematic, de înregistrare a acestuia. In dosarele personale
lipsesc datele cu referire la incidenţa comportamentelor problematice.
25. Nu există o instrucțiune în acord cu legislaţia cu privire la utilizarea măsurilor de
constrângere. Din spusele angajaţilor, acestea nu se aplică. În acelaşi timp, au fost
identificate 2 persoane internate în Spitalul Psihiatric din Orhei, din cauza dificultăţilor
de gestionare a comportamentului problematic.
D. Condiții de viață
26. Centrul de plasament temporar or. Orhei este amplasată la distanţa de 5 km de
localitatea Orhei, în apropierea unui cimitir. Distanţa dintre instituţie şi localitate
reduce accesul la serviciile din comunitate. În apropierea instituţiei nu există căi de
acces circulate de mijloacele de transport public în comun. Centrul este o instituţie
socială, care, deşi a fost redefinit în 2018, continuă să activeze în baza Regulamentuluicadru de funcţionare aprobat prin ordinul MPSFC nr.45 din 13 iunie 2008. Conform
Regulamentului-cadru de funcționare a CICDM Orhei, instituţia prestează următoarele
servicii: de susţinere a integrităţii fiziologice prin asigurarea alimentaţiei
corespunzătoare şi menţinerea igienei personale; de îngrijire şi întreţinere zilnică întrun cadru de viaţă cât mai asemănător celui din familie; de reabilitare psiho-socială şi
medicală; psiho-pedagogice; de pregătire pentru (re)integrare socio-familială;
dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor cu comunitatea.
27. CPTPD Orhei este o clădire-tip cu patru blocuri dată în exploatare în anul 1992.
Interiorul instituţiei este organizat în 22 blocuri locative, însă doar 18 dintre ele
funcţionează actualmente. Fiecare bloc locativ constituie o autonomie separată,
incluzând dormitor, antreu, coridor, grup sanitar şi baie, ieşire separată cu balcon.
Dormitoarele au o suprafaţă de circa 36 m², unui beneficiar îi revine o suprafaţă de
circa 3 m². Numărul beneficiarilor într-un dormitor constituie 11-12 persoane, ceea ce
contravine standardelor minime de calitate privind instituţiile de tip rezidenţial.
Dormitoarele nu asigură pentru fiecare beneficiar un spaţiu personal adecvat,
inclusiv intimitate. În dormitoare nu există mobilier pentru păstrarea obiectelor
personale ale beneficiarilor, se atestă o insuficienţă de noptiere şi sertare.
Mobilierul existent nu corespunde necesităților beneficiarilor.
28. Instituţia asigură beneficiarilor toalete cu acces direct din dormitoare sau aflate în
apropierea dormitoarelor (o toaletă la cel mult 4 beneficiari). WC nu asigură
intimitatea beneficiarilor (există doar ușa de intrare, dar nu există uși separate
pentru fiecare vas de WC).
29. În fiecare grupă există câte 2 seturi de duş. Băile sunt amplasate în apropierea
dormitoarelor. În băi nu există căzi adaptate și dispozitive, bare pentru a asigura
suportul beneficiarilor imobilizați. În coridoare sunt plasate dulapuri pentru
beneficiari, în care sunt păstrate prosoape, pastă de dinţi, săpun etc.
30. Unele blocuri de locuit ale beneficiarilor dispun de clase de studii. În aceste săli se
realizează unele activităţi educative ale beneficiarilor.
31. Zonele de utilizare comună ale instituţiei includ spaţii, care sunt destinate pentru
realizarea diferitor activităţi de recuperare, reabilitare, petrecerea activităţilor

culturale, sportive, de socializare; spaţii destinate asistenţei medicale curente; spaţii în
aer liber. Spațiile sunt dotate cu echipamente, mobilier, utilaje, conform destinației.
32. Beneficiarii au acces sistematic la 11 atelierele și centrele existente în cadrul instituției,
printre care: Centrul ”Olanda”, Centrul ”Bondarul”, Cabinetul de reabilitare destinat
pentru activități de fitness, Centrul ”Mâini Dibace” destinat pentru dezvoltarea
deprinderilor de autogospodărire și creație, etc. Există un program zilnic de activitate
al fiecărui centru, iar beneficiarii le frecventează după dorinţă şi conform programului
individualizat.
33. Instituţia dispune de condiţii pentru acordarea ajutorului medical. Punctul medical,
care anterior mai erau utilizate şi pentru izolarea persoanelor cu probleme de
comportament, este dotat cu 6 boxe pentru izolator.
34. La momentul vizitei de monitorizare în Orhei activau 11 Centre de activități diverse
unde este implicat personal pedagogic. Activitățile din cadrul Centrelor includ:
reabilitare, comunicare, menaj, ludo terapie, ergo-terapie, terapie prin desen și
dezvoltare cognitivă. Cu toate acestea, activităţile desfăşurate în cadrul Centrelor nu
întotdeauna răspund abilităților și nevoilor individuale ale persoanelor implicate.
Procesul de transformare a instituției necesită să fie orientat spre pregătirea
persoanelor cu dizabilități plasate în instituția rezidențială spre tranziție la viața în
comunitate. Din aceste considerente, activitățile din cadrul Centrelor urmează a fi
revizuite și adaptate la procesul de transformare, iar specialişti din cadrul Centrelor
trebuie să fie pregătiți pentru a putea oferi suportul necesar pentru formarea
abilităţilor de autonomie personală şi trai în comunitate.
35. De asemenea, în afara instituţiei se desfășoară activităţi la 2 Centre din oraşul Orhei - “
Vino şi vezi” si „Centru de sănătate mintală” , care includ un număr mic de persoane,
iar din cauza lipsei unui transport adaptat, în aceste activităţi nu pot fi incluse şi
persoane care utilizează scaune cu rotile. De activităţi practice, recomandate în
rezultatul rapoartelor anterioare de monitorizare - vizitarea anumitor locuri din
comunitate, procurarea obiectelor personale de la magazin, vizita la frizerie,
angajarea în câmpul muncii, care ar dezvolta abilităţi de trai în comunitate
beneficiază doar persoanele care au fost plasate in serviciile de Locuinţă
protejată.
36. Ocazional persoanele din CPTPD Orhei participă la expoziții cu vânzări de obiecte
făcute de mână. De asemenea, băieții beneficiază de suport în procesul de vânzare a
produselor confecționate.
37. De asemenea, Instituția are o mini-fermă, centre de activități în care sunt implicate
câteva persoane conform abilităţilor pentru a creştere gradului de autonomie a
persoanelor și pregătirii pentru servicii comunitare.
E. Îngrijirea sănătății
38. Din numărul total de beneficiari din CPTPD Orhei cu dizabilitate locomotorie, minim
85 beneficiari sunt dependenți de altă persoană în activitățile de îngrijire personală. Au
fost îmbunătăţite condiţiile fizice pentru aceste persoane, asigurarea cu mijloace
asistive. La fel, în perioada de alimentaţie, de igienizare – se implică şi asistentele
medicale, si educatorii de rând cu îngrijitorii.
39. Din totalul beneficiarilor cu IMC cu mobilitate adaptată, aproximativ 40 beneficiari
sunt cu deformări ale articulațiilor membrelor inferioare (cu artroze, înțepeniri
articulare, deformări de coloană şi a cutiei toracice cu sindrom algic pronunţat) cu
pronostic nefavorabil în plan de reabilitare. Aceste înțepeniri ale articulațiilor sau
deformări de coloană şi cutie toracică se datorează în majoritatea cazurilor
neoferirii asistenţei corecte la timp, fie până la instituţionalizare, fie în instituţie.
În aceste cazuri nu a putut fi evaluat corect progresul sau regresul la beneficiarii

din motiv că lipsesc fişele kinetoterapeutice de monitorizare cu obiective de
recuperare sau, cel puţin, de profilaxie a complicaţiilor.
40. Nevoile de îngrijire personală includ: evaluare kinetoterapeutică cu program
kinetoterapeutic individual; masaj diferențiat de 3 ori anual în cazurile fără accese;
intervenții chirurgicale clasice sau laser pentru diminuarea spasticității; înlăturarea
contracturilor fixare, mărirea amplitudinii mişcărilor şi profilaxie a complicaţiilor
(înţepenirilor articulare totale).
41. Dizabilitatea intelectuală a fost diagnosticată în toate cazurile. Menționăm că din
totalul beneficiarilor cu dizabilități intelectuale, există şi persoane cu tulburări din
spectrul autist, cu Autism Kanner. De asemenea, sunt cazuri de schizofrenie, de cazuri
cu maladia Down și cu fenilcetonurie.
42. Din totalul beneficiarilor cu dizabilitate intelectuală, aproximativ 50% au abilități
parțiale de îngrijire personală și 30 sunt dependenți total de altă persoană.
43. Aproximativ 70 de beneficiari (cu dizartrie şi cu dislalie) necesită activităţi
logopedice. 132 de beneficiari cu alalie necesită aplicarea tehnicilor necesare
dezvoltării comunicării nonverbale şi verbale unde există potenţial, recomandate de
către psiholog şi logoped. Această necesitate este foarte puţin acoperită în
condiţiile existenţei unui singur logoped angajat.
44. Epilepsia şi sindromul convulsiv a fost diagnosticat aproximativ la 80 de beneficiari ,
care primesc tratament anticonvulsivant prin asigurare medicală și elaborarea unui
calendar cu înregistrare zilnică a acceselor, monitorizarea activităţii epileptoide şi a
tratamentelor anticonvulsivante.
45. Există aproximativ 40 persoane care au in diagnostic disforii, instabilitate emoţională
cu comportamente dificile cărora li se administrează tratament la declanşare.
46. Circa 52% au reținere în dezvoltarea fizică, din care în inele cazuri există o deficiență
de adaos în greutate cu 15-20 kg mai puțin decât norma conform vârstei; Acești
beneficiari necesită determinarea cauzei reținerii în dezvoltarea fizică:
investigaţii de excludere a patologilor gastrice, a dereglărilor metabolice,
helmintiazelor, precum și corectarea raţiei alimentar.
47. Cazurile de traumatisme sunt înregistrate în registrul de observare a
beneficiarilor şi, conform înregistrărilor, majoritatea sunt cauzate de accese
convulsive, unele cazuri sunt rezultate în urma certurilor și violenței
interpersonale dintre beneficiari, auto-mutilări sau căderi din lipsă de atenţie).
48. Cu ajutorul donatorilor în secție sunt amenajate saloane pentru îngrijire medicală
avansată pentru copiii cu deficiențe severe și multiple. Impactul este foarte bun,
considerând cp medicul terapeut are experiență de muncă în secția de terapie
intensive.
49. Disponibilitatea medicamentelor se estimează ca excelentă. 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.
50. 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).
51. Centrul de plasament Orhei colaborează cu structurile din cadrul asistenței medicale
primare din raionul Orhei, în special cu Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Orhei,
care este un centru model susținut de proiectul național MENSANA și Centrul Prietenos
Tinerilor. În același timp asigurarea cu asistența psihiatrică specifică se face de către

specialistul local (medicul psihiatru), inclusiv medicamentele psihotrope exclusiv din
sursele internatului.
52. Internatul colaborează bine cu medicina de familie, în așa fel medicii din Centrul
Medicilor de Familie cunosc rezidenții și le asigură acces la serviciile de tratament și
reabilitare în sistemul sanitar de stat (medicul de familie Diana Negruzzi și pediatrul
din CMF Lidia Rusu). Este un acces bun la investigații de laborator și tratament somatic
în comunitate. În 2017 au fost efectuate la toți beneficiarii teste de laborator –
urograme, hemograme, analize biochimice, markeri, MRS, etc.
53. Toți beneficiarii au primit tratament antihelmintic conform vârstei. Pe parcursul anilor
2016-2017 a fost depistat un caz de tuberculoză pulmonară, care a primit tratament
specific în spitalul de psihiatrie și a fost reintegrat cu rezultat de succes de tratament.
Au fost monitorizați contacții, fără particularități. Faptul că focarul a fost limitat denotă
o situație sanitaro-igienică mai favorabilă decât în instituțiile care au avut focare cu
bolnavi multipli de TBC.
54. 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 timostabilizatoare necesare pentru tulburări afective, posibil datorat
numărului relativ mic de tulburări afective. Specificul internatului din Orhei și Hîncești,
spre deosebire de cele care au fost întotdeauna adulte, este că plasarea inițială a fost
preponderent în baza tulburărilor intelectuale și nu psihotice sau de personalitate. În
așa fel, chiar dacă la moment sunt doar 34 copii și 167 adulți, grupul nozologic s-a
păstrat (aceeași beneficiari au atins majoratul). Spre deosebire de alte internate pentru
adulți unde au fost plasați beneficiari cu tulburări psihiatrice caracteristice și
dobândite după vârsta de 18 ani.
55. În 2017 pentru procurarea medicamentelor s-au cheltuit în bugetul total 568.7 mii lei,
iar medicament de alte 40.1 mii lei au fost primite cu titlu gratuit. Ponderea
medicamentelor la beneficiar a constituit 7.75 lei/beneficiar/zi.
56. Din relatările medicilor uneori sunt dificultăți în plasarea beneficiarilor internatului în
secțiile somatice ale spitalului raional, unde uneori sunt întâlniți cu ostilitate, fapt care
ar putea atesta cazuri de discriminare pe motiv de dizabilitate psihosocială, însă în
majoritatea cazurilor se reușește internarea în secția somatică generală.
57. Accesibilitatea economică – bună, toate serviciile de sănătate sunt prestate gratuit.
58. 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. Situația în acest domeniu este
comparabilă însă cu cea din sectorul sanitar general (în comunitate) în populația
persoanelor cu tulburări mintale și de comportament.
59. 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 interviul beneficiarilor lucrătorii medicali sunt foarte
suportivi, atenți, nu se atestă conflicte sau cazuri de abuzuri.
60. După evaluarea documentației medicale, indicatorilor generali de sănătate În farmacie
pe lângă psihotrope sunt preparate foarte utile, inclusiv vitamine, nootrope și
metabolice, ceea ce atestă un nivel ridicat de atenție medicală.
61. 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 continue – în
anii 2017 - 2018 conform planului au fost instruite în cursuri de specializare externe 6
(1+5) asistente medicale. În instituție au loc conferințe medicale lunar. Tematica
ajutorului de urgență, traumatismele, maladii digestive, renale, alergice, hemoragiile ,
etc. se regăsesc în planul instruirilor interne ale sectorului medical. Lucrătorii medicali
de asemenea sunt instruiți în materie de respectare a drepturilor omului și măsuri de
reabilitare socială.
62. 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.
63. Înscrisurile în documentația medicală sunt suficiente, periodice cu reevaluări. Se scriu
epicrize anuale, planuri anuale de reabilitare. 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.
64. 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.
A. Sănătatea Reproductivă și Viața Privată a Beneficiarelor
65. În instituţie nu sunt practicate activităţile de educaţie sexuală pentru beneficiari,
administraţia instituţiei considerând că angajaţii nu dispun de abilităţile necesare
pentru a oferi aceste cunoştinţe beneficiarilor.
66. În acelaşi timp, au fost identificate cazuri de abuz sexual practicat de unii
beneficiari asupra altor beneficiari. Instituţia nu are o politică clară de identificare,
sesizare şi raportare a abuzurilor în cazul adulţilor (în cazul copiilor există
Instrucţiunea privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi
monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării,
traficului), care a fost pusă în aplicare în 2018 într-un caz de abuz sexual.

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) și
la serviciile specializate de sănătate mintală (CCSM)
 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
 Cazurile plasate în instituţie nu urmează indicaţiile Mecanismul de referire, valabil
pentru toate grupurile de beneficiari, aplicarea căruia urmăreşte scopul de
soluţionare rapidă şi eficientă a situaţiei beneficiarului.(Ordin MPSFC nr. 55 din
12.06.2009).
 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.
 Nu în toate cazurile informația din dosar este actualizată, nici cu privire la
beneficiar, serviciile prestate acestora în instituție sau cu privire la familiile
beneficiarilor.
 Deşi a fost instituit moratoriu privind noile intrări în instituţie, în instituţie continuă
a fi plasaţi beneficiari.
 Nu se aplică anul instrumentele de evaluare a progresele/regresele beneficiarilor
 În unele dosare lipsesc date actualizate prind familia de origine a beneficiarilor, iar
reprezentanții structurilor teritoriale de asistență socială în multe cazuri nu
întotdeauna cunosc faptul că au beneficiari din raion/ municipiu plasați în instituţia
din Orhei și nu monitorizează la nivel local situația familiilor de proveniență a
beneficiarilor și proprietatea acestora.
 Dormitoarele nu asigură pentru fiecare beneficiar un spaţiu personal adecvat, care iar asigura intimitatea. În dormitoare nu există mobilier pentru păstrarea obiectelor
personale ale beneficiarilor, se atestă o insuficienţă de noptiere şi sertare.
Mobilierul existent nu corespunde necesităților beneficiarilor.
 WC nu asigură intimitatea beneficiarilor (există doar ușa de intrare, dar nu există uși
separate pentru fiecare vas de WC).
 În băi nu există căzi adaptate și dispozitive, bare pentru a asigura suportul
beneficiarilor imobilizați.
 Comportamentele problematice nu sunt înregistrate corect, astfel este imposibil de
analizat incidenţa, frecvenţa şi intensitatea comportamentelor problemă per
beneficiar.

 În instituţie nu există psiholog care ar putea să acorde suport comportamental
specializat. Nicăieri nu este indicată strategia de comportament a persoanei de
suport în situaţie de criză comportamentală. Angajaţii nu au criterii clare de
determinare a comportamentului problematic, de înregistrare a acestuia. In
dosarele personale lipsesc datele cu referire la incidenţa comportamentelor
problematice.
 Nu există o politică în acord cu legislaţia cu privire la utilizarea măsurilor de
constrângere. Din spusele angajaţilor, acestea nu se aplică. În acelaşi timp, au fost
identificate 2 persoane internate în Spitalul Psihiatric din Orhei, din cauza
dificultăţilor de gestionare a comportamentului problematic.
 Activităţile desfăşurate în cadrul Centrelor de dezvoltare nu întotdeauna răspund
abilităților și nevoilor individuale ale persoanelor implicate.
 De activităţi practice, recomandate în rezultatul rapoartelor anterioare de
monitorizare - vizitarea anumitor locuri din comunitate, procurarea obiectelor
personale de la magazin, vizita la frizerie, angajarea în câmpul muncii, care ar
dezvolta abilităţi de trai în comunitate beneficiază doar un număr foarte limitat de
persoane
 Nu este posibil de a evalua corect progresul sau regresul în cazul beneficiarilor cu
dizabilitate locomotorie
din motiv că lipsesc fişele kinetoterapeutice de
monitorizare cu obiective de recuperare sau, cel puţin, de profilaxie a complicaţiilor.
 Deşi există foarte mulţi beneficiari recomandaţi pentru asistenţă logopedică, această
necesitate este foarte puţin acoperită în condiţiile existenţei unui singur logoped
angajat.
 Pentru beneficiari cu reținere în dezvoltarea fizică este necesară determinarea
cauzei: investigaţii de excludere a patologilor gastrice, a dereglărilor metabolice,
helmintiazelor, precum și corectarea raţiei alimentar.
 Nici într-un caz nu au fost oferite aparate auditive. Pentru aproximativ 40 de
beneficiari prezintă strabism sau îmbolnăviri primare din punct de vedere
oftalmologic nu a fost indicat investigaţie oftalmologică, tratament sau corecţie prin
ochelari.
 În instituţie nu sunt practicate activităţile de educaţie sexuală pentru beneficiari,
administraţia instituţiei considerând că angajaţii nu dispun de abilităţile necesare
pentru a oferi aceste cunoştinţe beneficiarilor.
 Instituţia nu are o politică clară de identificare, sesizare şi raportare a abuzurilor în
cazul adulţilor.
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;
 Să fie aplicate urmează indicaţiile Mecanismul de referire, valabil pentru toate
grupurile de beneficiari(Ordin MPSFC nr. 55 din 12.06.2009).
 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
 De a implementa principiile acomodării rezonabile pentru persoanele cu diferite
tipuri de dizabilități (locomotorii, intelectuale, senzoriale) în toate spaţiile
comunie ale instituţiile, in special băi, WC-uri, cantină.
 În băi nu există căzi adaptate și dispozitive, bare pentru a asigura suportul
beneficiarilor imobilizați.
4) Asigurarea dreptului la protecție împotriva torturii, tratamentului inuman și
degradant
 De a identifica posibilitatea angajării psiholog care ar putea să acorde suport
comportamental specializat. De a institui o politică clară, în acord cu legislaţia, de
elaborare a criteriilor clare de determinare a comportamentului problematic, de
înregistrare a acestuia în In dosarele personale.
 De a institui o politică clară de identificare, sesizare şi raportare a abuzurilor în
cazul adulţilor.
 De a institui o politică clară, în acord cu legislaţia cu privire la utilizarea
măsurilor de constrângere. De a stopa internările persoanelor în Spitalul
Psihiatric din Orhei, din cauza dificultăţilor de gestionare a comportamentului
problematic.
5) Asigurarea dreptului la sănătate și la mijloacelor asistive
 De a asigura persoanele cu dizabilitate de auz cu investigaţii şi aparate auditive,
iar pentru beneficiari ce prezintă strabism sau îmbolnăviri primare din punct de
vedere oftalmologic - investigaţii oftalmologică, tratament sau corecţie prin
ochelari.
 De a includ în program activităţi de educaţie pentru sănătate, inclusiv de educaţie
sexuală pentru beneficiari care să includă asemenea subiecte precum igiena
personala, relaţie, comunicare non-violentă, elemente de anatomie, identificarea
semnelor de abuz şi raportarea acestora. Nu este posibil de a evalua corect
progresul sau regresul în cazul beneficiarilor cu dizabilitate locomotorie din
motiv că lipsesc fişele kinetoterapeutice de monitorizare cu obiective de
recuperare sau, cel puţin, de profilaxie a complicaţiilor.
 De a identifica posibilitatea pentru a asigura necesitatea de asistenţă logopedică
pentru toţi beneficiarii.
 De a determinarea cauzele reținere în dezvoltarea fizică: investigaţii de
excludere a patologilor gastrice, a dereglărilor metabolice, helmintiazelor,
precum și corectarea raţiei alimentar.

 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.
6) 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 beneficiarilor în activitățile ce țin de îngrijirea personală,
alimentație, menaj. În privința activităților gospodărești, recomandăm implicarea
mai multor beneficiari în realizarea menajului habitatului. Activităţile desfăşurate
în cadrul Centrelor de dezvoltare nu întotdeauna răspund abilităților și nevoilor
individuale ale persoanelor implicate.
 Implementarea programelor de educaţie de educaţie pentru sănătate, inclusiv
educaţie sexuală.

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.

