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RAPORT  

pe marginea vizitei de monitorizare 

la Internatul Psihoneurologic din satul Bădiceni,  

raionul Soroca, efectuată pe 24.01.2013 

 

 Pe 24.01.2013, angajaţii CpDOM Gheorghe Bosîi, consultant superior şi 

Elena Draghici, consultant, au efectuat o vizită de monitorizare la Internatul 

Psihoneurologic Bădiceni.  

 Iniţial s-a discutat cu directorul Internatul Psihoneurologic, Ion Gulica. Se 

impune de menţionat faptul că, imediat după prezentare şi anunţarea scopului 

vizitei,  directorul internatului a încercat insistent să contacteze telefonic pe cineva 

de la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (în continuare MMPSF). 

Într-un final a reuşit să comunice unui reprezentant al MMPSF despre sosirea 

noastră precum şi despre informaţia pe care dorim s-o aflăm.   

 

Evidenţa de jure a beneficiarilor 

 

 Vizita a început cu verificarea dosarelor personale ale beneficiarilor din 

blocul V, et.2. Luînd în consideraţie faptul că în cadrul monitorizării din 

05.06.2012 au fost depistate persoane fără buletine de identitate, fără certificat 

emis de Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii, precum şi fără adeverinţa de 

naştere, au fost puse întrebări privind evoluţia lucrurilor la capitolul dat. Informaţia 

concretă va fi expediată timp de o săptămînă, însă  verbal ni s-a comunicat că în 

prezent actele se află în proces de perfectare. Procedura e lentă şi anevoioasă, 

deoarece persoanele cu dizabilităţi mintale trebuie să se prezinte cel puţin de două 

ori la instituţiile abilitate. 

 La momentul vizitei la Internatul Psihoneurologic erau 460 de dosare 

personale. 

 

Asistenţa medicală 

 Urmare a verificării fişelor medicale, s-a constatat că există beneficiari 

cărora nu li se administrează preparate tranchilizante, deoarece nu există 

necesitate. 
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Personalul medical a negat faptul că în instituţie s-ar practica provocarea 

intenţionată a avorturilor în rîndul femeilor-beneficiare de serviciile Internatului. 

Pentru evitarea unor sarcini nedorite femeile sunt constant monitorizate şi supuse 

unor controale medicale.  

În pofida acestui fapt, s-a constatat că o beneficiară, F. E., e însărcinată şi 

urmează să nască în zilele următoare, iar administraţia Internatului este alertată, 

deoarece nu cunoaşte cum să procedeze pentru a nu leza drepturile beneficiarei şi 

ale copilului. Felcerul internatului a menţionat că persoana în cauză are momente 

cînd e fizic agresivă şi că obişnuieşte să plece şi să hoinărească pe străzi. Din 

aceste considerente personalul internatului este îngrijorat de soarta copilului ce 

urmează să se nască.  

La capitolul dat ni s-a cerut să intervenim pentru a-i ajuta. 

 

Condiţiile de trai  

În incinta blocului V, unde se află dormitoarele beneficiarelor internatului, 

se simte miros puternic de mucegai. Directorul instituţiei a menţionat că mucegaiul 

se formează pentru că dormitoarele se află pe colţul blocului, dar că periodic se 

efectuează reparaţii cosmetice. El a mai relatat că chiar în viitorul apropiat este 

planificată  o renovare a încăperilor date.  

În incinta Internatului este cald, în dormitoare - curat, plapumele de pe paturi 

sunt de asemenea curate şi noi. 

 

 
 

Vizita de monitorizare a durat de la 11
30 

-14
30 

. 



Latura pozitivă a lucrurilor este că: 

- În prezent are loc procesul de perfectare a actelor de identitate a 

beneficiarilor, în pofida faptului că prin scrisoarea nr. 01-3828 din 

25.10.2012 MMPSF ne-a comunicat că, din lipsa surselor financiare, 

recomandările înaintate prin Avizul nr. 06-2/59 din 21.06.2012 nu pot fi 

îndeplinite; 

- A fost făcută ordine în dosarele personale (mapele fiecărui dosar sunt 

reînnoite,  aranjate şi se caută soluţii pentru fiecare caz în parte pentru a 

identifica documentar fiecare beneficiar); 

- fiecare beneficiar primeşte tratament medical individual, în dependenţă de 

caz (n-a fost observată tendinţa de a li se administra tuturor aceleaşi 

preparate); 

- în incinta Internatului este menţinută ordinea. 

 

Aspectele negative depistate în cadrul vizitei de monitorizare: 

- Internatul Psihoneurologic nu beneficiază de susţinerea MMPSF în 

subordinea căruia se află, fapt constatat în procesul de perfectare a actelor de 

identitate a beneficiarilor; 

- În dormitorul de fete din blocul V persistă un miros puternic de mucegai; 

- Personalul are nevoie de cursuri de instruire şi perfecţionare. 

 

Luînd în consideraţie cele constatate în cadrul vizitei de monitorizare, 

propun: 

- contactarea ONG-lui SOMATO şi solicitarea intervenirii întru soluţionarea 

cazului beneficiarei E.F. şi informarea MMPSF; 

- înaintarea propunerii de revizuire a legislaţiei privind reglementarea 

cazurilor de naştere a copiilor în internate psihoneurologice, precum şi 

măsurile de protecţie a drepturilor beneficiarilor precum şi a copiilor 

acestora. 

 

 

 

Consultant                                                                           

în Serviciul investigaţii  

şi monitorizare  al CpDOM            /semnat/         Elena DRAGHICI 


