CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
ЦЕНТР ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В
МОЛДОВЕ

THE CENTER FOR
HUMAN RIGTHTS
OF MOLDOVA

REPREZENTANŢA CAHUL A CENTRULUI PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN
MOLDOVA
MD-2012,Moldova, Chişinău, tr Sfatul Ţării16
Tel: 234-800; Fax: 225-442
e-mail: cpdom@moldova.md

MD-3900, Moldova, or.Cahul,
Piaţa Independenţei 6
tel : (299) 21781

____________ nr.____________

Munteanu Anatolie
Director CpDOM
Avocat Parlamentar

RAPORT
În baza vizitei de monitorizare în Azilul pentru persoanele în etate din
s. Alexandru Ioan Cuza r-ul Cahul, efectuat la 13.02.2013
În vederea asigurării respectării drepturilor fundamentale ale omului şi în
temeiul art. 28,29,45 din Regulamentul Centrului pentru drepturile Omului aprobat
prin Hotărîrea Parlamentului nr.57 din 20.03.2008, în temeiul art. 24,25 din Legea
cu privire la avocaţii parlamentari nr.1349 din 17.10.1997 angajaţii reprezentanţei
Cahul a Centrului pentru Drepturile Omului Cravcenco Anatol –şef reprezentanţă
şi Cioroi Maxim – consultant superior, la data de 13.02.2013 au efectuat în comun
cu specialistul de la Centrul de Sănătate Publică Cahul o vizită de monitorizare în
azilul pentru persoanele în etate din satul Alexandru Ioan Cuza r-ul Cahul. Scopul
vizitei a fost evaluarea situaţiei actuale în azil, dat fiind faptul că în urma unei
vizite de monitorizare efectuate în luna aprilie 2012 au fost depistate un şir de
nereguli în ceea ce ţine de condiţiile de trai ale tutelaţilor din azil, în baza vizitei
din 2012 a preşedintelui raionului Cahul Avram Micinschi, în temeiul art.27 al
Legii 1349/17.10.1997 Cu privire la avocaţii parlamentari, din numele Avocatului
Parlamentar a fost înaintat un aviz cu recomandarea de a înlătura neajunsurile
depistate cu informarea ulterioară a avocatului parlamentar despre măsurile
întreprinse, însă cu regret din partea administraţiei raionului nu a parvenit nici un
răspuns, mai mult decît atît în urma monitorizării petrecute la 13.02.2013 am
constatat că starea de lucruri în azil nu a suferit schimbări esenţiale. Astfel în
urma monitorizării din 13.02.2013 a fost constatat:
Azilul pentru persoanele în etate din s. Alexandru Ioan Cuza raionul Cahul este
amplasat în clădire cu două nivele la o distanţă de 2 Km de satul Alexandru Ioan
Cuza. În azil sînt plasate 29 de persoane în etate 13 bărbaţi şi 16 femei. În azil
funcţionează 10 dormitoare bătrînii sînt plasaţi în 8 dormitoare în care sunt plasate
cîte 3- 4 persoane. Odăile sînt menţinute în curăţenie temperatura aerului nu este
mai joasă de 180C, doar în două odăi amplasate în partea nordică temperatura este

puţin mai joasă, din motiv că aici este amplasat punctul final al încălzirii. Fiecare
odaie este asigurată cu dulapuri pentru haine, fiecare titular are propria noptieră în
care se păstrează obiectele de igienă de prima necesitate. Iluminarea atît naturală
cît şi artificială este adecvată. În general condiţiile igieno-sanitare în odăi este
satisfăcătoare, un neajuns substanţial fiind faptul că reparaţie în odăi nu a fost
efectuată de mult timp şi pe pereţi şi tavan apar fisuri şi cade varul ce prezintă
pericol pentru ochii tutelarilor.

.
La capitolul legătură cu lumea exterioară condiţiile sînt nesatisfăcătoare. Nu
toate odăile sînt asigurate cu aparate de radio, televizor este doar în două odăi şi
aparatele sunt proprietatea persoanelor în etate şi nu ale azilului. În holul azilului
este situată camera de odihnă improvizată care este constituită dintr-un rînd de
scaune de-a lungul peretelui şi un televizor care este defect, azilul nu dispune de
bibliotecă, nu este asigurat cu presa periodică.

Hainele şi lenjeria de pat se spală în maşină de spălat automată, lenjeria se usucă
în coridorul spălătoriei şi se calcă cu ajutorul unui dispozitiv special. Azilul este
asigurat destul cu lenjerie de pat precum şi de corp care este distribuită
beneficiarilor în funcţie de necesitate.

Igiena Personală
Băirea beneficiarilor are loc o dată pe săptămînă în caz de necesitate şi mai des,
însă modul cum se efectuează această procedură lasă mult de dorit. Astfel din
motiv că încă din luna octombrie 2012 s-a defectat boilerul electric apa se
încălzeşte cu fierbătorul astfel este greu de închipuit cît durează băirea a 29 de
tutelaţi a azilului. Directorul azilului pentru a repara boilerul a intervenit cu
multiple demersuri în adresa Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei
Cahul care de fapt şi gestionează bugetul azilului, însă devizul de cheltuieli în
sumă de 2500 lei a fost respins. Azilul este asigurat cu bloc sanitar care este
constituit din două cabine de duş – care nu funcţionează din luna octombrie 2012 şi
o cuvă al cărei robinet nu lucrează, apa rece curge doar într-un singur lavoar.
Azilul este asigurat cu două veceuri unul în interiorul blocului locativ şi unul este
amplasat afară. Condiţiile igienice atestate lasă de dorit şi anume veceul din
interiorul azilului aste unul comun în care lipseşte sistemul de ventilare,

delimitarea după sex lipseşte. Veceul exterior necesită schimbare urgentă deoarece
prezintă pericol de utilizare.

Bucătăria şi depozitul alimentar
Fiind verificat blocul alimentar am constatat că prepararea hranei se efectuează
în încăperea care recent a fost reparată capital, însă din cauza că nu a fost
instalată ventilarea flux-reflux pe pereţii şi tavanul bucătăriei persistă

abundent mucegai, la momentul monitorizării se prepara prînzul pentru tutelaţi
(terci cu sos cu carne de porc (slănină)) dat fiind faptul că în azil doi tutelaţi suferă
de diabet zaharat alimente dietice (masa Nr.9) nu au fost identificate. Fiind
verificat depozitul pentru păstrarea produselor alimentare am constatat că nu sînt
respectate normele sanitaro epidemiologice şi anume:
- În depozit persistă miros accentuat de putrefacţie a produselor alimentare, în
congelator au fost găsit numai 3kg de carne de porc, documente ce confirmă
proveninţa, aviz sanitar, ultima aprovizionare a azilului cu produse din carne a
fost la data de 19.12.2012 contracte pentru livrarea produselor alimentare în
anul 2013 nu au fost încheiate.
- Cantitatea de paste făinoase din depozit pun sub îndoială respectarea normelor
stabilite în legislaţie1.
- Cîntarul din depozit nu a trecut expertiza metrologică.
- Ventilarea în depozit lipseşte.
- Şeful depozitului nu are cunoştinţe elementare în domeniul merceologiei, nu
sunt cunoscute termenii şi condiţiile de păstrare a produselor alimentare.

1

Hotărîrea Guvernului Nr.506/ 11.05.2006 privind aprobarea normelor naturale pentru întreţinerea persoanelor
cazate în instituţiile sociale.

Serviciul Medical
Fiind verificat serviciul medical am constatat că aprovizionarea cu medicamente
se efectuează normal, periodic titularii sînt vizitaţi de medicul de familie, însă au
fost scoase la iveală nereguli şi anume:
- Izolatorul medical lipseşte;
- Cabinetul medical nu este aprovizionat cu lavoar cu apă curentă, lampa de
cuarţ lipseşte.
- Examinarea medicală complexă cu implicarea medicilor de profil nu se
efectuează cu regularitate2
- În azil sînt instituţionalizaţi 6 persoane cu devieri mentale ceia ce contravine cu
prevederile legislaţiei.3
Situaţia Antiincendiară
Fiind verificată asigurarea antiincediară am constatat că obiecţiile înaintate
directorului azilului în luna aprilie 2012 parţial au fost înlăturate şi anume au fost
asigurate obiectivele azilului cu stingătoare, însă situaţia a rămas aceeaşi: cu firele

2

Examinare medicală în 2010; ultima în 2012 datorită faptului că a fost identificat caz de contaminare cu TBC a
unui tutelar şi a unui angajat a azilului.
3
Pct.23 al Hotărîrii Guvernului nr.1500/31.12.2004 pentru aprobarea regulamentului –tip cu privire la funcţionarea
azilului pentru persoanele în vîrstă şi cu disabilităţi.

electrice care atîrnă din perete şi prezintă pericol vădit pentru personal şi
beneficiarii azilului.

Teritoriul Adiacent
Azilul de bătrîni este amplasat la 2 km de s. Alexandru Ioan Cuza r-ul Cahul
în clădirea fostului spital ftiziopulmonologic. Terenul adiacent în anul 2012 în
urma vizitei angajaţilor CpDOM a fost îngrădită cu o plasă metalică însă peste o
lună de zile 40 m de plasă a fost sustrasă. Efectuînd o comparaţie cu situaţia
atestată în 2012 cu cea actuală am ajuns la concluzia că nu au fost depuse eforturi
pentru amenajarea teritoriului. Astfel bazinelepentru ape reziduale au fost
astupate doar cu o bucată de tablă. Aşa şi nu au fost instalate scaune şi masă în
curte pentru a putea titularii să stea la aer liber în perioada caldă a anului, în
preajma azilului nu a fost luate deşeurile menajere acumulate în cursul reparaţiei.
În jurul azilului au fost a fost aplicată o fîşie de arătură din cauza că din cauza erbii
uscate de două ori a fost incendiu pe terenul adiacent azilului.

În urma vizitei efectuate, de către specialistul Centrului de sănătate Publică
Cahul a fost întocmit proces -verbal de examinare-sanitar epidemiologică a
obiectivului, ulterior va fi întocmită o prescripţie sanitară şi proces-verbal de
contravenţie pe persoanele responsabile de admitere a neregulilor atestate. De

asemenea în adresa organelor de drept vor fi îndreptate materialele pentru
elucidarea cazurilor de aprovizionare cu produse alimentare fără acte de
provienenţă, precum şi transparenţa procesului de achiziţionare şi livrare a
produselor alimentare în azil. Reprezentanţa Cahul a CpDOM va întocmi un proect
de Aviz cu recomandare care va fi prezentat avocatului Parlamentar spre aprobare,
de asemenea în rezultatelor monitorizării efectuate a fost sensibilizată populaţia
prin intermediul ziarului Cahul –Expres precum şi prin intermediul postului de
radio Teleradio Moldova (la efectuarea vizitei de monitorizare a luat parte şi
corespondentul de la Radio Moldova - Agripina Manoil )
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