
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

PROIECT
DECIZIE Nr.^W 
din 0^7Wi2O22

cu privire la raportul de activitate al Azilului de bătrâni și invalizi 
în anul 2022

în conformitate cu:

- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
Decizia consiliului raional nr. 01/16 din 16.03.2021 cu privire la Programul de activitate al 
consiliului raional Cimișlia pentru anul 2021;
Decizia consiliului raional nr. 02/01 din 10.05.2006 cu privire la Regulamentul de organizare 
și funcționare a Azilului de bătrâni și invalizi din raionul Cimișlia.

Audiind raportul de activitate a Azilului de bătrâni și invalizi din raionul Cimișlia pentru 
anul 2021 - 2022, prezentat de directoarea instituției, doamna Polina Jucovscaia, Consiliul 
Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se ia act de raportul de activitate a Azilului de bătrâni și invalizi din orașul Cimișlia 
pentru anul 2022 (se anexează).

2. Directoarea Azilului de bătrâni și invalizi din orașul Cimișlia, Polina Jucovscaia, va 
asigura executarea calitativă și în termenii stabiliți a sarcinilor/atribuțiilor stabilite în 
Regulamentul de organizare și funcționare a Azilului de bătrâni și invalizi din orașul 
Cimișlia și a deciziilor consiliului raional pe domeniul de competență.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie domnului Vadim Torgai, 
vicepreședinte al raionului.

4. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 
cunoștință: » »

- Dlui Vadim Torgai, vicepreședinte al raionului;
- Azilul de bătrîni și invalizi;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia .www.raioncimislia.md

Președintele ședinței 
Contrasemnează:

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

http://www.raioncimislia.md


Coordonat:
Președintele raionului

Avizat:
Vicepreședinte al raionului

Secretarul consiliului

Șef, Secția Administrație Publică

Șef, Serviciul Juridic

Proiect elaborat:

Mihail Olărescu

Polina Jucovscaia

Vadim Torgai

Gheorghe Netedu

Mariana Vasluian 
^%^Ghenadie Grosu

Director, Azilul de bătrîni și invalizi din orașul Cimișlia

Anexa 
la Decizia consiliului raional 

nr. / din 2022

RAPORT
cu privire la activitatea Azilului de Bătrâni și Invalizi din orașul Cimișlia 

pe perioada anului 2022

Azilul este o instituție rezidențială de îngrijire și asistență pentru persoane în etate și persoane 
cu dizabilități, care funcționează ca serviciu social, fondat de Consiliul Raional Cimișlia, începând 
cu anul 2007.

Azilul a fost luat la evidența de stat către Camera înregistrării de Stat, oficiul teritorial 
Hîncești, ca AZIL DE BĂTRÎNI ȘI INVALIZI DIN ORAȘUL CIMIȘLIA, cu numărul de 
identificare de stat (IDNO) 1007601008889, nu deține acreditare, pentru, că nu dispune de condiții 
corespunzătoare. Terenul aferent și clădirea este proprietatea Consiliului Raional Cimișlia.

Azilul este un serviciu rezidențial pentru persoane în etate și persoane cu dizabilități, care se 
află pe strada Cetatea Albă 5.

Azilul își desfășoară activitatea in conformitate cu legislația in vigoare : 
- Legea nr. 547/2003 privind asistenta sociala;

- Hotărârea Guvernului nr. 1500/2004 pentru aprobarea Regulamentului - tip cu privire la 
funcționarea azilului pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități;
- Hotărârea Guvernului nr. 323/2013, cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind 
organizarea și funcționarea Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și a Standardelor 
minime de calitate;
- alte acte normative in vigoare din domeniul asistentei sociale.

Scopul Azilului este asigurarea unui ansamblu de servicii sociale, medicale si conexe, realizate 
pentru a corespunde nevoilor beneficiarilor, in vederea depășirii situațiilor de dificultate in care 
aceștia se regăsesc.

Personalul Azilului este constituit din personal medical mediu: asistenta medicală superioară 
și asistenta medicală. Din personal pentru servicii sociale avem numai asistent social pe 0,5 unități, 
psiholog și lucrător în domeniul culturii, din lipsa acestor specialiști, bineînțeles, ca suferă 
beneficiarii.



Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 323/2013 pentru a deservi până la 50 beneficiari, ar trebui, 
pentru o bună deservire, să avem 31 de unități. Dar, în realitate, avem numai 18 unități, astfel 
calitatea serviciilor suferă.

La moment din personalul medical inferior - sunt 5 infirmiere. Infirmierele au grijă și de 
saloane și de beneficiari. Reieșind din HG 323/2013, pentru 8-10 paturi cu contingent de persoane, 
imobilizate la pat, se stabilește suplimentar o unitate, noi avem, la moment, 13 persoane țintuite la 
pat. Reieșind din recomandări avem nevoie de o unitate suplimentar. La fel, și personalul auxiliar, 
nu corespunde normativului, conform Structurii -tip, din HG 323/2013. De exemplu - ajutorul 
de bucătar lucrează doar pe 0,5 unitate pe când Instituția are nevoie de 1,0 unitate întreagă; lipsește 
infirmiera îngrijitoare a încăperilor; șoferul este doar pe 0,5 unitate; lăcătuș, electrician lipsește ca 
unitate; lăcătuș, instalare tehnică la fel lipsește ca unitate.

Din cauza volumului mare de muncă al angajatului, există concedieri frecvente, așa că deseori 
este necesar să se ofere instrucțiuni și instruire cu privire la modul de îngrijire a beneficiarilor. Pe 
parcursul anului 2022 de raportare, administrația azilului permanent a organizat instruiri pentru 
îndeplinirea criteriilor și a cerințelor corespunzătoare, colaborând cu profesionalism cu toți 
angajații, în beneficiul beneficiarilor Azilului.

Pe perioada de raportare a anului 2022, Azilul a oferit condiții pentru rezidență la 36 de 
beneficiari, permanent a fost plasați 30 beneficiari, ce rezultă că toate locuri/pat ocupate.

Din 36 de beneficiari, 8 persoane în etate și 28 de persoane cu dizabilități, din care 17 femei și 
19 bărbați, din ei 28 beneficiari sunt din raionul Cimișlia, 8 din alte localități ale țării, care au 
nevoie de asistență de specialitate socio-medicală pentru a duce o viață demnă până la finalul ei.

Dintre toți beneficiarii: 
17 sunt țintuiți la pat, 
12 cu hipertensiune arterială după AVC, 
8 beneficiari - cu demență, 
2 beneficiar - cu diabet zaharat, 
2 - cu epilepsie, 
1 - cu consecințe în urma afecțiunilor perinatale, 
9 beneficiari - deficiențe de vedere, 
12 beneficiari - persoane cu deficiențe de auz, 
13 beneficiari - persoane cu dizabilități de vorbire, 
7 persoane - retard mental, 
11 beneficiari - amatori și consumatori de alcool, 
14 beneficiari - cu dereglări în comportament, 
19 beneficiari - cu dereglări ale aparatului locomotor.

Pe parcursul anului 7 beneficiari au fost programați și internați în Secția de Reabilitare pe 
termen mediu 8 zile, unde au fost examinați și au primit tratament conform prescripțiilor medicale. 
Doi beneficiari au fost internați, de urgență, în IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie din Codru, 
Chișinău, pe perioade de 21 și respectiv 19 zile. Un beneficiar, cu regret și pe perioada de raport, 
schimbări înspre bine nu s-au observat, dar din contra s-au agravat, nu se orientează în timp și 
spațiu, spontan devine agresiv, fiind periculos pentru cei din jur. Au fost cazuri când a folosit forța 
fizică către beneficiari și angajați, motive ce în permanență se solicita, și pe timp de noapte, 
serviciu pază, asistent social și poliția. în fonul celor descrise, cu mare efort acesta se plasa în 
instituția specializată. După tratamentele specializate, se observă, că ultimul, nu-și cunoaște 
numele. Adeseori, chiar și pe timp de noapte, cu ton exagerat rostește expresii 
nedeslușiților/aminințătoare, tulburând liniștea instituției. Abandonează, mișilește teritoriul 
instituției, permanent este căutat și adus de către Poliție sau asistent social. Preferă viața de 
vagabond, nu dorește să respecte Regulamentul Azilului, întotdeauna ne amenință că se va 



sinucide sau se va arunca de la etajul 2, spune ca nu dorește să stea în Azil - cu această problemă 
este adusă la cunoștință DASPF Cimișlia, Consiliul Raional, Procuratura și Judecătoria și până la 
moment, această problemă rămâne nerezolvată. Iar comportamentul, periodic agresiv, al acestui 
beneficiar prezintă un pericol real pentru beneficiari și angajați.
Din acești sus menționați beneficiari, al doile-a beneficiar diagnosticat cu epilepsie, tulburări de 
personalitate și alte maladii, prezintă pericol, când devine agresiv, atacă fizic beneficiari din 
preajmă, nu se subordonează regimului disciplinar, dispare spontan din vizorul angajaților unde 
pe neașteptate adeseori survine accesul epileptic, prezentând pericol real de traumatism, astfel de 
incindente pot să se întâmple 3-5 ori/zi.

în anul 2022 au fost:
cazați - 6 beneficiari,
externați - 6 beneficiari,
decedați- 1 beneficiar ( diabet zaharat)

La moment avem 31 de beneficiari, toate paturile sunt ocupate, dintre care 13 beneficiari cu plata 
de 100%, 18 beneficiari cu plata de 75%.

Potențialii beneficiari ai Azilului sunt persoane în etate și persoane cu dizabilități, care se 
găsesc într-o situație de vulnerabilitate, respectiv, imposibilitatea de a-și asigura singure 
activitățile de bază ale vieții zilnice, nu se pot gospodări singure și necesită asistență și îngrijire.

Fiind o instituție rezidențială, pentru persoane în etate și persoane cu dizabilități, azilul are, ca 
scop principal, acordarea de servicii calitative pentru asigurarea nevoilor sociale asistaților și 
creșterea calității vieții acestora. Azilul a asigurat cu asistența socială, pe parcursul anului, în 
mediu, 28 de beneficiari lunar. Sau îndeplinit pe perioada raportării 10 950 zile /pat, 912,5 zile/pat 
lunar, sau 100%.

Prin misiunea sa, Azilul se angajează în lupta împotriva sărăciei și a excluderii din structurile 
sociale, și pentru promovarea dezvoltării umane și a dreptății sociale.

Pentru a realiza propria misiune, se urmărește să se atingă următoarele obiective:
Asigurarea protecției și îngrijirii beneficiarilor pe o perioadă nedeterminată, la un nivel 
corespunzător Standardelor minime de calitate, conform HG 1500/2004, HG 323/2013 și în 
conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 547 / 2003.
Asigurarea unei îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, pentru o recuperare socială și medicală 
cât mai bună, ținând cont de diagnostic și de particularitățile fiecărui caz în parte, conform planului 
individual de intervenție și a fișei geriatrice socio-medicale.
Menținerea relațiilor cu familia de proveniență și cu ceilalți membri ai comunității, pentru a evita 
izolarea persoanelor în etate și a persoanelor cu dizabilități.
Prevenirea și tratarea sindromului de abandon, datorat schimbării statutului persoanelor în etate și 
persoanelor cu dizabilități în societate, prin serviciile personalului specializat - medici, asistenți 
sociali, asistenți medicali.
Acordarea de asistență paliativă și consiliere spirituală, pentru a ajuta beneficiarii să trăiască cu 
seninătate și demnitate ultima etapă a vieții.

încercăm mereu, ca persoane în etate și persoane cu dizabilități, rezidenți în Azil, să se bucure 
de o atmosferă familială și să beneficiaze de o gamă variată de servicii sociale și medicale de 
calitate.

Există și disconfort pentru beneficiari, deoarece locuiesc într-o cameră cu trei- patru persoane, 
nu este prevăzut un WC și un duș în salon.

Activitățile și serviciile principale oferite sunt:
❖ îngrijire personală în funcție de gradul de dependență,
♦ ♦♦ supraveghere,
❖ îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale,



❖ asistență medicală asigurată de medic de familie Casapu Claudia,
❖ cazare pe perioadă determinată și nedeterminată,
❖ masă de 3 ori pe zi și o gustărică la ora 15.00,
❖ curățenie,
❖ socializare și activități culturale,
❖ terapii de recuperare fizică/ psihică/ mentală,
❖ terapie ocupațională (se axează pe nevoile specifice ale unei persoane, care sunt necesare 

pentru stilul de viață ales, încearcă să înțeleagă stilul de viață al beneficiarului, mediul în 
care trăiește, abilitățile pe care le are și va analiza funcționalitatea și mobilitatea prezentă 
comparativ cu cea din trecut.

S-a efectuat analiza la fiecare beneficiar și s-a stabilit obiective necesare de atins, pentru a dobândi 
independență sau pentru ca persoana să se adapteze la noul stil de viață (îmbăierea, îmbrăcatul, 
mâncatul, retragerea de la consumul de alcool și fumatul și anumite activități recreative). Rolul 
terapiei ocupaționale variază de la beneficiar la beneficiar, deoarece toate terapiile trebuie 
personalizate în funcție de caz. Mai mult decât atât, munca și obiectivele propuse sunt unice 
fiecărui beneficiar, deoarece fiecare beneficiar are diferite ocupații și interese în viață).

❖ alte activități administrative etc.
Sau respectat principiile care stau la baza acordării serviciilor oferite.

Azilul se organizează și funcționează conform Deciziei Consiliului Raional Cimișlia nr. 02/01 
din 10 mai 2006, cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență 
socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute 
în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte 
internaționale în materie la care Moldova este parte, precum și în standardele minime de calitate 
aplicabile, conform HG 323/2013.

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Azilului sunt 
următoarele:
a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de 
șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia, demnitatea personală și 
întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, 
după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

Azilul întâmpină dificultăți în respectarea prevederilor legislațiilor sănătății mintale și a 
protecției persoanelor cu tulburări psihice conform Legii nr. 35/2008 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind asistența psihiatrică (în textul legii, 
cuvintele „sănătate psihică” se înlocuiesc cu cuvintele „sănătate mentală”). Deoarece nu avem o 
unitate de specialist în domeniu, de care avem nevoie permanentă, din cauză, că, sunt cazați în 
Azil cu diagnoza mentală, dar conform Regulamentului de funcționare a Azilului în pct. 6.4 este 
clar stabilit, că: ”Nu se admite cazarea în Azil a persoanelor cu boli psihice, a bolnavilor de 
alcoolism, narcomanie, toxicomanie, tuberculoză, cu alte maladii care necesită tratament în 
instituții specializate”;



h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu 
frații, copiii, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături 
de atașament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților 
persoanei beneficiare de a trăi independent;
1) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora 
în soluționarea situațiilor de dificultate;
m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 
capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care 
se pot confrunta la un moment dat.

Obiectivele principale Azilului:
să asigure persoanelor îngrijite maximum de autonomie si siguranța;
să ofere condiții de îngrijire care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea persoanei 
îngrijite;
să permită menținerea si ameliorarea capacităților fizice si intelectuale;
să stimuleze participarea beneficiarilor la viața sociala;
să faciliteze si sa încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;
să asigure supravegherea si îngrijirea medicala necesara, potrivit reglementarilor privind 
asigurările sociale de sănătate;
să prevină si sa amelioreze consecințele legate de procesul de îmbătrânire.
Categorii de servicii:
Servicii sociale
> ■ servicii de baza-, ajutor pentru igiena corporala, îmbrăcare si dezbrăcare, igiena 
eliminărilor, hrănire si hidratare, transfer si mobilizare, deplasare in interior, 
comunicare;

servicii de suport, consiliere administrativa, activități de prevenire a marginalizării sociale si 
de reintegrare sociala in raport cu capacitatea psiho- afectivă, ajutor pentru menținerea sau 
readaptarea capacităților fizice sau intelectuale, activități de menaj, deplasare in exterior, activități 
de petrecere a timpului liber.
Servicii medicale

> • activități de diagnostic, îngrijiri, tratamente, în funcție de tipul de afecțiuni pe care îl prezintă 
beneficiarul;

> • consultații la cabinetul medical al centrului ,precum si orientarea către instituții medicale de 
profil acolo unde este cazul;
Descriere
Servicii de cazare
Azilul este asigurat cu o capacitate de 30 de locuri, dispuse pe 2 nivele, asigura servicii de găzduire 
permanentă, în camere mobilate si utilate : paturi cu saltele, noptiere, scaune, masa, TV, chiuveta, 
prosoape, produse de igiena personala.
Servicii de masa
Serviciile de masa sunt compuse din 3 mese principale/zi (mic-dejun, prânz si cina) si 1 gustări/zi. 
Meniul este diversificat, corespunzător din punct de vedere calitativ si cantitativ si adaptat conform 



indicațiilor medicale, asigurat necesarul minim de calorii si nutrienti în raport cu vârsta 
beneficiarilor.
Asistenta medicala si ingrijire
Asistenta medicala propriu-zisa:
- asistenta medicala curativa si de urgenta
- selecționarea cazurilor problema
- plan terapeutic
- supravegherea dinamica a planului terapeutic
Prevenirea si depistarea bolilor infecțioase și parazitare:
- control parazitologic
- controale medicale după necesitate
- vaccinări preventive: in anul 2022 au fost vaccinați anti COVID 19 beneficiarii Azilului (numai 
1 a refuzat), de către personalul medical, cu acordul beneficiarilor.
Educație sanitara :
- consiliere medicala
- discuții cu beneficiarii
- materiale informative.
Asistența medicala este asigurată de către un medic de familie. Medicul de familie monitorizează 

de câte ori este necesar starea de sănătate a beneficiarilor, prescrie tratamente in funcție de 
diagnostice, întocmește rețete și identifică necesitatea de spitalizare a beneficiarilor, asigurând 
servicii medicale de calitate. Serviciile de asistenta medicala asigurate de către medic si asistenta 
medicala sunt prestate in cabinetul pentru asistenta medicală al Azilului situat la etajul II al clădirii, 
regretabil este că, nu este dotat corespunzător. Asistenta medicală se duce cu vizita în camere 
beneficiarilor nedeplasabili.
Asistenta sociala, consiliere psihologica si asistenta religioasa.

Activități pe latura asistenței sociale:
- Activități de informare;
- Consiliere sociala: diagnoza; plan de consiliere; strategii de intervenție.
Metodologii de lucru:
- consiliere individuală;
- consiliere familială;
- intervenție in caz de criza;

Aria de desfășurare a activităților: in cabinetul de asistenta sociala, situat la etajul 1; la 
solicitarea beneficiarului activitatea de consiliere se poate desfășura în camera în care acesta este 
cazat.
Asistenta spiritual religioasa

Serviciile spiritual-religioase cuprind activități:
individuale in camera beneficiarului; rugăciune;
servicii si ritualuri religioase specifice, ascultare activa.

Situații financiare si statistice.
In intervalul 01.01.2022-31.12.2022, Azilul a înregistrat următoarele cheltuieli:
- Cheltuieli pentru procurarea produselor alimentare (hrana beneficiarilor) - 550 000 lei;
- Cheltuieli materiale consumabile (materiale de uz gospodăresc si rechizite de birou, scutece, 
altele) - 99 530 lei.
- Cheltuieli pentru procurarea medicamentelor/ materiale sanitare - 50 000 lei.
Veniturile proprii sunt constituite din încasările contribuțiilor de întreținere de la beneficiari si de 
la susținătorii legali ai acestora - 1 012 900,00 lei.



Planul la art. 142 310 ’’încasare serviciile cu plată” pentru anul bugetar 2022 a fost mărit în sumă 
de 143 000 lei, datorită faptului că, pe parcursul anului s-a respectat cota planificată în buget pe 
anul 2022, în cantitate de 10 beneficiari, cu plata de 100% (41 OOlei), la fel, datorită faptului, că în 
luna aprilie a fost mărită pensia beneficiarilor, iar în luna octombrie 2022 li s-a acordat ajutor în 
sumă de 1500 lei, din care 75% au fost achitate pe contul instituției.
Descrierea activităților / serviciilor oferite.

In cadrul acestei activități, Azilul, a asigurat beneficiarii cu:
□ Găzduirea, în fiecare salon sunt plasați câte 3 persoane, s-a atras mare atenția asupra 
compatibilității beneficiarilor. Cu părere de rău saloanele nu sunt asigurate cu echipament sanitar, 
spațiu și accesibilitatea beneficiarilor sunt numai parțial respectate, din motivul, că nu corespunde 
normativelor cu 9m2 pentru un beneficiar cu cărucior, ce împiedică încurajarea mobilității și 
autonomia persoanelor cu dizabilități.
□ Sală de mese, spațiu cu post telefonic, cabinet pentru asistenta medicală, capelă, parc. Totuși 
mai avem nevoie de sala de odihnă, cabinet de psihoterapie.
□ Obiecte de inventar, paturi simple și paturi adaptate nevoilor beneficiarilor, lenjerie și accesorii 
de pat, noptieră, dulap, fotoliu rulant, cadru ortopedic, cârje. S-a planificat pe anul 2022 pentru 
fiecare beneficiar cîte un scaun, dar, din motive financiare, din cauza scumpirii spontane a prețului 
la gaze naturale, au fost revizuite prioritățile (achitarea gazului).
□ Igienizarea și întreținerea camerelor de locuit și a spațiilor comune. Efectuarea de către 
personalul de îngrijire a curățeniei în camere, și igienizarea toaletelor, băilor și a tuturor obiectelor 
de igienă personale și comune;
□ S-a asigurat beneficiarilor o alimentație în concordanță cu nevoile și preferințele lor, constând 
în trei mese calde pe zi și o gustărică, preparate în bucătăria proprie oferindu-se meniuri complete 
și variate;
□ Servirea mesei a avut loc în sala de mese, într-o ambianță plăcută, iar beneficiarii care nu se pot 
deplasa sau nu se pot servi independent, au primit masa în cameră, fiind ajutați sau hrăniți de către 
personalul infirmier;
□ S-a asigurat hidratarea corespunzătoare beneficiarelor, având grijă ca necesarul de lichide, sub 
formă de ceaiuri, compoturi, apă potabilă, sucuri, etc.
□ Spălarea și igienizarea lenjeriei de pat și de corp, garderobei personale a persoanelor în etate 
și persoanelor cu dizabilități, s-a efectuat de către personalul specializat.
Asistență medicală și îngrijire.

Azilul a asigurat pentru acest serviciu, personal specializat constând din asistenți medicali, 
infirmiere, medic de familie, medici specialiști.
Prin această activitate de bază s-au asigurat:
□ Servicii de menținere a sănătății, terapie și recuperare medicală, în baza evaluării/reevaluării 
nevoilor individuale, și administrarea medicației în baza prescripțiilor medicale, cu respectarea 
normelor legale în vigoare;
□ Monitorizarea zilnică în scop preventiv și terapeutic a stării de sănătate fizică și mentală a 
beneficiarilor, evaluarea și adaptarea regimului alimentar conform indicațiilor medicale;
□ Condiții corespunzătoare de menținere a igienei personale;
□ Asistență calificată pentru menținerea igienei personale a beneficiarilor care nu se pot îngriji 
singuri, și efectuarea igienei personale în funcție de gradul de dependență al fiecărui asistat;
□ îngrijire corporală, toaletare, baie generală, îngrijirea unghiilor și a părului;
□ Consiliere, asistență, echipamente și materiale necesare beneficiarilor care au probleme de 
continență, și măsuri de prevenire a escarelor;



□ Programe de educație sanitară cu personal calificat, încurajându-se viața activă, asigurându-se 
beneficiarilor condiții pentru mișcare și activități în aer liber în parcul Azilului, măsuri de prevenire 
a accidentelor;
□ în funcție de particularitățile stării de sănătate și de indicațiile medicului, toți beneficiarii sunt 
cuprinși, periodic, în programul de activități fizice simple, stimulând autonomia personală a 
vârstnicilor.

Azilul a asigurat beneficiarilor aflați în fază terminală de boală și serviciile de îngrijire necesare, 
precum și servicii spirituale, religioase, în conformitate cu credința religioasă a beneficiarului. 
Beneficiarii și familiile lor au fost tratați cu multă grijă, înțelegere și respect. S-a asigurat 
supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, servicii medicale și tratament 
corespunzător, inclusiv medicație pentru terapia durerii, conform prescripțiilor medicale.
Asistența socială, suport emoțional și după caz, psihoterapie.

Considerând că abordarea stării emoțională a beneficiarilor este un demers complex, care face 
parte din procesul de asistență al acestora, ne-am orientat intervențiile de suport psihologic, 
pornind în primul rând de la observarea provocărilor specifice etapei de viață, cărora persoanele 
în etate trebuie să le facă față. Pe măsura trecerii spre bătrânețe, indivizii se îndreaptă de la 
independență - câștigată în prima jumătate a vieții - spre interdependență și chiar dependență.

Cunoscând transformările pe care persoanele în etate le trăiesc și obstacolele principale pe care 
le au de înfruntat, asistentul social al Azilului a sprijinit beneficiarii în trăirea acestei etape de 
viață cu demnitate optimizând prin intervenții specifice starea lor mentală.

îmbătrânirea este un proces care implică numeroase situații de risc și evenimente stresante, 
de la alterarea funcțiilor cognitive și senzori motorii, la pierderea persoanelor dragi sau 
incapacitatea de a păstra nivelul de activism. S-a avut în vedere identificarea unor activități de 
petrecere a timpului pentru persoanele în etate prin discutarea opțiunilor personale cu privire la 
petrecerea timpului pe care îl are la dispoziție, înțelegerea importanței urmăririi tratamentului 
prescris de medicii specialiști și avantajele urmăririi acestui tratament.
Socializare și petrecere a timpului liber

Asistentul social a asigurat consilierea și asistența socială a beneficiarilor, identificarea 
nevoilor personale sociale necesare îmbunătățirii sau menținerii stării de confort emoțional-psihic, 
al relaționării cu mediul și familia. De asemenea asistentul social a oferit mediere, consiliere și 
intervenție în situații de criză și intermedierea legăturilor cu familia și anturajul. S-a acordat 
consiliere socială persoanelor în etate și persoanelor cu dizabilități, în vederea acomodării acestora 
la viața de comunitate și depășirea oricăror dificultăți, promovându-se dezvoltarea umană și 
dreptatea socială.

Asistentul social a organizat activități de socializare și petrecere a timpului liber, cu scopul 
satisfacerii nevoilor majore de protecție afectivă, de recunoaștere socială, de manifestare a 
experienței, a nevoii de a interacționa și a stabili relații sociale, etc. Persoanele asistate au fost 
cooptate în planificarea și organizarea unor activități culturale, vizionarea unor emisiuni T.V, 
radio, accesul la presă. De asemenea, s-a încurajat vizitarea prietenilor sau alte ieșiri în comunitate 
în funcție de starea de sănătate, și s-a facilitat primirea de vizite din partea familiei sau a prietenilor 
(conform prescripțiilor sanitare).

Pentru menținerea și readaptare capacităților fizice și intelectuale, beneficiarii au fost 
implicați, în funcție de capacitatea fizică și mentală, în diferite acțiuni cu specific gospodăresc, 
activități manuale (cusutul, împletitul), pregătirea mesei, așezarea tacâmurilor și a vaselor, 
curățirea legumelor pentru pregătirea bucatelor, îngrijirea florilor din grădină, etc.

Pe parcursul anului 2022 au avut loc diferite evenimente planificate, la care au participat 
beneficiarii din Azil, un caracter mai deosebit având următoarele activități'.
□ Sărbătorirea An ului Nou în prima zi din an, cu o Slujbă solemnă și o masă festivă.



□ în ziua de 7-8 ianuarie, cu ocazia sărbătorii Nașterea lui Isus Hristos (pe stil vechi), s-a celebrat 
o Slujbă solemnă, s-a sfințit apa și s-au binecuvântat camerele beneficiarelor.
□ 1 și 8 martie - Mărțișorul și ziua Internațională a Femeii. Sărbătorile zilelor în care un ansamblu 
folcloric din Cimișlia, a prezentat un concert. Masa festivă.
□ Celebrarea Paștelui prin servicii religioase.
□ Ziua de 1 mai a fost planificat și organizat unui picnic la iarbă verde cu rezidenții, în parcul 
Azilului.
□ în ziua de 9 mai Ziua Victoriei și Ziua Europei.
□ La 27 august Ziua Independenței Republicii Moldova.
□ 28 august Hramul bisericii or. Cimișlia, cu o Slujbă solemnă și o masă festivă.
□ 1 octombrie, Ziua Internațională a oamenilor în etate, prin celebrarea unei slujbe religioase.
□ 3 decembrie Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități.
□ 10 decembrie Ziua Internațională a Dreptului Omului.
□ 25 decembrie (pe stil nou) Sărbătorirea Crăciunului prin celebrări religioase, primirea 
colindători, masa festivă.
PERSONALUL AZILULUI CARE A ACORDAT SERVICIILE PE PARCURSUL ANULUI:
Funcția r Numărul de unități / condiții speciale
Director 1.0 unitate în instituție
Contabil-șef 1.0 unitate în instituție
Contabil casier 1.0 unitate în instituție
Asistentă medicală superioară 1.0 unitate în instituție
Asistentă medicală 1.0 unitate în instituție
Asistent social 0,5 unitate în instituție
Personal medical inferior:
Infirmieră 5.0 unitate în instituție
Personal auxiliar:
Bucătar
Ajutor de bucătar
Operator la utilajul de spălat (spălătoreasă)
Operator cazanelor de gaz perioada rece a anului
Șef de gospodărie
Șofer
Muncitor auxiliar (îngrejirea și reparație încăperii)
18.0 unități.

2.0 unități în instituție 
0.5 unități în instituție 
1.0 unități în instituție 
1,5 unități în instituție 
1.0 unitate în instituție 
0.5 unitate în funcțiune 

1.0 unitate în instituție.

De dorit că, la cazarea în Azil a potențialilor beneficiari, în formularul de Referire a cazului 
spre serviciile sociale, cauza referii să fie clar stipulată, și anume: evaluarea stării de 
sanatate si evaluarea nevoilor si dependenței pentru îngrijire.
Pe parcursul anului am fost susținuți și de oameni cu suflet generos, care a făcut donații Instituției 
sub formă de dulciuri pentru mese festive, mese de pomenire.

Pe parcursului anului de raportare s-a revizuit, completat și s-a efectuat următoarele acțiuni: 
dosarele beneficiarilor și angajaților din Azil sau completat cu actele necesare;
Permanent au fost întocmite tabelele de pontaj și Meniurile conform cerințelor Ordinului 
Ministerului Finanțelor și HG 506/2006 privind aprobarea normelor naturale pentru întreținerea 
persoanelor cazate în instituțiile sociale;
S-au întocmit și s-au revizuit Fisele de post a angajaților instituției.

Toți specialiștii Azilului au suficiente cunoștințe din domeniul social, pentru a aduce toate 
documentele în conformitate cu cerințele instituției.



Problemele pe care le planificăm să fie înlăturate împreuna cu suportul fondatorului:
Bucătăria - nu corespunde cerințelor stabilite în actele normative, din acest motiv nu se eliberează 
autorizația sanitară;
Nu este spațiu, nici condiții corespunzătoare pentru păstrarea legumelor și fructelor;
Necesită instalarea balustradei terasei;
Reparația cosmetică în saloanele și sala et. I și II;
Modificarea rampei conform standardelor în vigoare la intrare în Azil;
Schimbarea parțială a sistemului de canalizare în saloane;
Construirea unui acoperiș deasupra balcoanelor, deoarece când plouă beneficiarii nu pot ieși la 
balcon, și hainele care se usucă acolo la fel se udă;
Automobilul GAZ - 3110, cu numărul de înmatriculare CMAG - 727, anul dării în exploatare 
2000, care se află la balanța Azilului nu funcționează ( s-a efectuat expertiza tehnică și este 
stipulată suma de 50490,00 mii lei pentru reparație). Avem necesitatea autoturismului pentru 
transportarea beneficiarilor la spital, aprovizionarea Azilului cu produse alimentare și de uz 
casnic, medicamente, și altele.
Rugăm de a ne aloca surse financiare pentru procurarea unui automobil specializat, pentru 
transportarea beneficiarilor cu necesități specifice, acceptăm și de mâna a doua. Azilul nu 
dispune de surse financiare.

Intervin cu rugămintea, de a mă ajuta cu oferirea unui specialist în domeniu, pentru efectuarea 
caietului de sarcini și cheltuieli, din motiv că Azilul nu dispune de un astfel de specialist și surse 
financiare pentru a fi remunerat.

Directoarea Azilului de bătrîni și 
invalizi din orașul Cimișlia Polina Jucovscaia



Notă informativă
la proiectul de decizie nr. din QlL {L 2022

cu privire la raportul de activitate ai Azilului de bătrâni și invalizi din orașul 
Cimișlia, pentru anul 2022

Azilul de bătrâni și invalizi din orașul Cimișlia este un serviciu rezidențial de îngrijire, pentru 
persoane în etate și persoane cu dizabilități, care funcționează ca serviciu social, fondat de 
Consiliul Raional Cimișlia, începând cu anul 2007.

Instituția a fost luată la evidența de stat de către Camera înregistrării de Stat, oficiul teritorial 
Hîncești, ca AZIL DE BĂTRÎNI ȘI INVALIZI DIN ORAȘUL CIMIȘLIA, cu numărul de 
identificare de stat (IDNO) 1007601008889. Terenul aferent și clădirea este proprietatea 
Consiliului Raional Cimișlia. Activitatea Azilului rezultă din funcțiile și atribuțiile prevăzute în 
Regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin decizia Consiliul raional Cimișlia, nr. 
02/01 din 10.05.2006, prevederile planului strategic de dezvoltare socio-economică a raionului 
Cimișlia pentru anul 2022, planului anual de acțiuni al Azilului, deciziile consiliului raional, 
dispozițiile președintelui raionului și fișele de post. Pentru a realiza propria misiune, instituția a 
atins următoarele obiective: Asigurarea protecției și îngrijirii beneficiarilor pe o perioadă 
nedeterminată, la un nivel corespunzător Standardelor minime de calitate, conform HG 
1500/2004, HG 323/2013 și în conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 547 / 2003. 
Asigurarea unei îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, pentru o recuperare socială și medicală 
cât mai bună, ținând cont de diagnostic și de particularitățile fiecărui caz în parte, conform planului 
individual de intervenție și a fișei geriatrice socio-medicale. Menținerea relațiilor cu familia de 
proveniență și cu ceilalți membri ai comunității, pentru a evita izolarea persoanelor în etate și a 
persoanelor cu dizabilități. Prevenirea și tratarea sindromului de abandon, datorat schimbării 
statutului persoanelor în etate și persoanelor cu dizabilități în societate, prin serviciile personalului 
specializat - medici, asistenți sociali, asistenți medicali.

Acordarea de asistență paliativă și consiliere spirituală, pentru a ajuta beneficiarii să trăiască 
cu seninătate și demnitate ultima etapă a vieții. Azilul a activat în vederea prestării următoarelor 
servicii:

Găzduirea, (în fiecare salon sunt plasați câte 3-4 persoane. S-a atras o mare atenția asupra 
compatibilității beneficiarilor. Cu părere de rău, saloanele nu sunt asigurate cu 
echipament/mobilier sanitar specializat, spațiu și accesibilitatea beneficiarilor lasă de dorit. Sunt 
parțial respectate, din motivul, că nu corespunde normativelor, adică, cu 9m2 pentru un beneficiar 
cu cărucior, fapt ce împiedică încurajarea mobilității și autonomia persoanelor cu dizabilități).

Sală de mese, spațiu cu post telefonic, cabinet pentru asistenta medicală, asistență socială, 
parc. Totuși mai avem nevoie de sala de odihnă, cabinet de psihoterapie (psiholog).

Obiecte de inventar : paturi simple și paturi adaptate nevoilor beneficiarilor, lenjerie și 
accesorii de pat, noptieră, dulap, fotoliu rulant, cadru ortopedic, cârje. Igienizarea și întreținerea 
camerelor de locuit și a spațiilor comune. Efectuarea de către personalul de îngrijire a curățeniei 
în camere, și igienizarea toaletelor, băilor și a tuturor obiectelor de igienă personale și comune;

S-a asigurat beneficiarilor o alimentație în concordanță cu nevoile și preferințele lor, și cu 
regimurile recomandate, constând în trei mese calde pe zi și o gustărică, preparate în bucătăria 
instituției, oferindu-se meniuri complete și variate;

Servirea mesei a avut loc în sala de mese, într-o ambianță plăcută, iar beneficiarii care nu se 
pot deplasa sau nu se pot servi independent, au primit masa în cameră, fiind ajutați sau hrăniți de 
către personalul infirmier;

Raportul de activitate al Azilului de bătrâni și invalizi din raionul Cimișlia pentru anul 
2022, se anexează.

Directoarea Azilului de bătrîni și ///
invalizi din orașul Cimișlia ( U"7 Polina Jucovscaia


