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RAPORT
Întocmit în baza vizitelor de monitorizare în azilurile pentru persoanele în
vîrstă și persoane cu dizabilități.
În vederea asigurării respectării drepturilor fundamentale ale omului și în
temeiul art. 7, 40; din Legea Republicii Moldova Nr.164 din 31.07.2015 pentru
aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a oficiului Avocatului
Poporului. Angagații reprezentanței Cahul a OAP, seful reprezentanței Cravcenco
Anatoli și consultantul superior Cioroi Maxim în prima decadă a lunii aprilie 2018
au efectuat vizite de monitorizare în cele trei aziluri pentru persoane în etate și
persoane cu dizabilități amplasate în r-ul Cahul.
I. Azilul din com. Alexandru Ioan Cuza raionul Cahul
Date generale.
Azilul pentru persoanele în etate din satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul
este amplasat în clădire cu două nivele la o distanţă de 2 km de satul Alexandru
Ioan Cuza. Azilul este adaptat cu balustrade pentru beneficiarii cu dizabilități
locomotorii. Capacitatea azilului este de 35 tutelați, în azil la momentul vizitei
erau plasați 23 de tutelați, 11 bărbaţi şi 12 femei, dintre care 4 benificiari sunt cu
plată. Tutelații azilului sînt deserviți de un personal constituit din 17 unități. În azil
funcţionează 9 dormitoare, bătrânii sânt plasaţi în 7 dormitoare în care sunt plasate
câte 3 - 4 persoane. Odăile sânt menţinute în curăţenie temperatura aerului nu este
mai joasă de 200C, geamurile din saloane au fost schimbate. Fiecare odaie este
asigurată cu dulapuri pentru haine, fiecare titular are propria noptieră în care se
păstrează obiectele de igienă de prima necesitate. Iluminarea, atât naturală cât şi
artificială, este adecvată. În general condiţiile igieno-sanitare în odăile locuibile
este satisfăcătoare. Nu toate odăile sânt asigurate cu aparate de radio, televizor este
doar în trei odăi. În azil a fost amenajată camera de odihnă care a fost amenajată
cu fotolii, garnitură mobiliară. Pe garnitura mobiliară a fost instalat un televizor
nou. Azilul nu dispune de bibliotecă, nu este asigurat cu presa periodică. A fost

eliberat un dormitor și în locul lui a fost amenajată ospătăria, a fost renovat
mobilierul cantinei. Hainele şi lenjeria de pat se spală în două maşini de spălat
automate şi se calcă cu ajutorul unui dispozitiv special. Necesitățile azilului cu
lengerie atât de pat cît și cea personală sunt asigurate pe deplin, se distribuie
beneficiarelor în dependenţă de necesitate şi gradul de uzură.
Igiena personală
Îmbăierea beneficiarilor are loc o dată pe săptămână în caz de necesitate şi mai
des. Azilul este asigurat cu bloc sanitar care este constituit din două cabine de duş
şi o cuvă. Azilul este asigurat cu două veceuri unul în interiorul blocului locativ şi
unul este amplasat în exterior. Fiind verificat depozitul am constatat că azilului e
asigurat cu produse igienico-sanitare și cu îmbrăcăminte, încălțăminte și inventar.
Serviciul Medical
Fiind verificat serviciul medical, am constatat că azilul este aprovizionat cu toate
medicamentele necesare pentru acordarea asistenței medicale curente
beneficiarilor, o problemă constitue faptul că localitatea unde este amplasat azilul
nu are medic de familie, asistența medicală primară este acordată de către
asistentul medical a azilului, în caz de necesitate este solicitat serviciul Asistența
Medicală de Urgență din. satul Găvănoasa localitate amplasată la 26 km de Azil. În
cabinetul medical lipsește lavoar cu apă curentă, nu este lampă de cuarț, nu este
amenajat izolator medical. O altă deviere de la prevederile normelor de funcțianare
a instituțiilor respective1 este faptul că mai mult din jumătate de tutelați sunt
diagnosticați cu boli psihice. Comisia medicală complexă tutelații au trecut-o în
luna decembrie 2017.

Bucătăria şi depozitul alimentar
Comparativ cu situația atestată în cadrul vizitelor anterioare are loc o schimbare
nesemnificativă, însă un aspect pozitiv există în ceea ce privește asigurarea
condițiilor sanitare a încăperilor blocului alimentar. Încăperile se mențin în
curățenie satisfăcătoare, a fost achiziționat un frigider nou, cu toate acestea din
motiv că în urma reparațiilor curente efectuate anterior nu au fost instalate cu
chibzuință sistemele de ventilare artificială flux- reflux astfel din cauza aburilor și
umidității permanente este creat un mediu favorabil pentru extinderea mucegaiului
pe pereți și în locurile de depozitare a produselor alimentare. În cursul discuțiilor
individuale cu angajații care activează pe segmentul alimentar ne-a fost comunicat
că practic de două ori pe săptămână sînt nevoite să prelucreze spațiile cu soluții
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antimucegai pentru a nu permite extinderea igrasiei. În depozitul alimentar erau
prezente legume în cantitate suficientă, paste făinoase, crupe, conservații, produse
lactate. Însă fiind verificate congelatoarele am depistat că lipsesc absolut produse
din carne, fiind verificate meniurile și facturile pentru ultimele 7 zile aferente
vizitei am constatat că produsele din carne lipseau din rația zilnică a tutelaților. De
la începutul anului 2018 în azil nu a fost livrat în afară de carne de pasăre nici o
altă gamă de produse din carne (pește, porcină, vită). Solicitând explicații,
directoarea instituției ne-a comunicat că problema constă în tergiversarea
contractării agenților economici care ar asigura azilul cu produse din carne. Fiind
solicitată informația de la șefa Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei
Cahul, ne-a fost comunicat că la moment a fost luată decizie ca finanțarea să nu fie
ca în perioadele anterioare: Consiliu Raional – DASPF Cahul – Azil, ci direct,
Consiliu Raional – azil, astfel fiind scurtat circuitul financiar vor fi omise cazuri
de întreruperi temporare a livrărilor produselor alimentare.
Situaţia Antiincendiară
Fiind verificată asigurarea antiincediară am constatat că azilului este asigurat cu
stingătoare, scheme de evacuare, ieșiri de rezervă.
Teritoriul Adiacent
Azilul de bătrâni este amplasat la 2 km de s. Alexandru Ioan Cuza r-ul Cahul în
clădirea fostului spital ftiziopulmonologic. Terenul este îngrădit cu o plasă
metalică. Bazinele pentru ape reziduale sunt astupate cu plăți din metal,
menținerea teritoriului adiacent în stare normală este pusă în sarcina unui muncitor
auxiliar, în perioada toamnă, primăvară este implicat și personalul azilului.

II. Azilul din comuna Pelinei raionul Cahul
Date generale.
Azilul este amplasat în s. Pelinei r-ul Cahul într-o aripă adiacentă a grădiniței de
copii. În azil pot fi plasați maximum 10 tutelați, personalul constituie 4 unități, la
momentul vizitei erau plasați 8 titulați, unul dintre care urma în aceiași zi să fie
externat fiind luat de rude. Pînă în anul 2017 azilul funcționa din sursele financiare
acordate de o organizație de caritate din Olanda, din anul 2017 după finisarea
proiectului azilul a trecut la balanța DASPF Cahul.
Condiții habituale
Azilul este asigurat cu trei saloane, bucătărie, baie și două săli de recreare. Toate
încăperi sunt asigurate cu cele necesare și sunt menținute în stare igieno – sanitară
bună. Azilul este asigurat cu cale de acces pentru persoane cu deficiențe fizice. La
capitolul alimentare nu au fost depistate careva carențe, tutelații dispun de o rație

alimentară adecvată, depozitul alimentar la momentul vizitei era asigurat cu toată
gama de produse alimentare în conformitate cu normele stabilite2 .
Asistența medicală
Tutelații azilului sunt deserviți de un lucrător medical care este în statele
angajaților azilului. Azilul este asigurat cu medicamentele necesare, Cabinetul
medicului de familie este amplasat la o distanță de 200 m de azil.
La finele vizitei am ajuns la concluzia că condițiile locative în azilul din satul
Pelinei sunt la un nivel destul de înalt, în luna mai este preconizat de a instala un
gard care ar delimita accesul la azil prin curtea grădiniței de copii.
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III. Azilul din comuna Moscovei raionul Cahul
Azilul pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități este amlasat în com.
Moscovei r-ul Cahul, a fost creat pe baza fostului spital a comuniei. În anul 2016
au demarat lucrări de reparație capitală fiind construit și un bloc nou. În total au
fost investite în jur de 4,7 milioane lei, finanțarea fiind complect acoperită de
Consiliul raional Cahul. La data de 29 ianuarie 2018 azilul și-a demarat
activitatea. Capacitatea azilului este de 20 de locuri, la momentul vizitei erau
instuționalizați 6 beneficiari. Azilul este dotat cu 5 saloane, asigurat cu mobilier și
utilaj nou, grupuri sanitare moderne. Azilul este adaptat cu balustrade pentru
beneficiarii cu dificultăți în deplasare. La finele vizitei de monitorizare în azilul din
com Moscovei am ajuns la concluzia că ultimul corespunde în totalmente tuturor
normelor existente pentru funcționarea unor astfel de obiective sociale.

Conform deciziei Consiliului Raional Cahul, a fost modificată structura
administrativă a celor trei aziluri din raion, astfel directorul azilului din com.
Moscovei are în subordinea sa și azilurile din com A.I. Cuza și com. Pelinei,
administrarea în teritoriu fiind realizată de adjuncții săi.
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