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RAPORT 
privind vizita de monitorizare 

 a Azilul Republican pentru invalizi şi pensionari (28.02.2014),  

din mun. Chişinău, str. Valea Rădiului,16  

 

Una din atribuţiile de bază ale avocaţilor parlamentari este asigurarea 

respectării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului de către autorităţile 

publice centrale şi locale.  

În urma difuzării reportajului la postul de telviziune PROTV privind 

condiţiile de cazare a persoanelor la Azilul Republican pentru invalizi şi 

pensionari, cu sediul în mun. Chişinău, str. Valea Rădiului16, în temeiul art. 24 al 

Legii Nr.1349-XIII din 17.10.97 cu privire la avocaţii parlamentari, la 28.02.2014 

(de la 14
00 

– 16
20

)  colaboratorii Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova   

Gheorghe Bosîi, consultant principal în Serviciul Investigaţii şi Monitorizare, 

Elena Draghici, consultant în Serviciul Investigaţii şi Monitorizare au efectuat o 

vizită de monitorizare inopinată în instituţia vizată. 

Vizita de monitorizare a fost organizată în scopul de a elucida circumstanţele 

expuse în reportajul difuzat, precum şi pentru a efectua un control privind 

respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în instituţie. 

Discuţiile au fost duse cu administraţia azilului în persoana contabilei, 

medicului-şef, asistentei medicale superioare, infirmierelor. Directorul instituţiei la 

momentul vizitei era în concediu. De asemenea s-a discutat şi cu beneficiarii 

azilului. 

 

Condiţiile locative 

 

Edificiul Azilului este format din două blocuri: Blocul 1 (43 de odăi 

locuibile) şi Blocul 2 (70 odăi locuibile). 
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 Starea generală a blocurilor locative este relativ satisfăcătoare. Atît la intrare 

cît şi în interiorul blocurilor există rampe care le permit persoanelor cu dizabilităţi 

locomotorii să se deplaseze de sine stătător. De asemenea ascensorul este adaptat 

pentru intrare cu cărucior.  

 

 

   
 

 

Etajul 2 al Blocului 1, după reparaţia capitală, deocamdată nu este dat în 

exploatare. 

 
 

                             
 



              
Urmează de menţionat faptul că defecţiunea de la etajul reparat (scurgerea 

apei), care a devenit subiectul reportajului difuzat în mass-media, , la momentul 

vizitei, a fost înlăturată.  

Considerăm oportun a atenţiona Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei asupra necesităţii de a întreprinde în comun cu administraţia Azilului   

măsurile necesare pentru a exclude riscul de producere unui alt incident de acest 

fel. 

În Blocul 2, de la et.2, sînt camere a căror reparaţie nu este finisată. În cadrul 

vizitei a fost adusă la cunoştinţă informaţia despre faptul că surse financiare pentru 

reparaţie au fost alocate doar în anul 2012 şi 2014. În anul 2013 pentru reparaţie n-

au fost alocate  mijloace financiare. 

  

 
 

 

 

 

 

 



Etajele 3 şi 4ale Blocului 2 sînt într-o stare nesatisfăcătoare. 

          
 

                             
          

Potrivit informaţiei prezentate de către contabila instituţiei, la momentul 

vizitei în Azil erau plasaţi 150 de beneficiari, dintre care 34 sînt imobilizaţi la pat.  

Întru verificarea informaţiei privind condiţiile de trai şi igienă, în special a 

lenjeriei de pat, au fost vizitate unele camere în care erau plasate persoane 

imobilizate la pat. Aşternutul ş lenjeria de pat a beneficiarilor erau curate. În 

Blocul 2 pe panou era afişată informaţia despre programul de schimb a lenjeriei de 

pat. Potrivit acestui program, lenjeria de pat este schimbată de două ori pe lună. 

 

La capitolul modului de selectare şi de cazare a beneficiarilor, abateri nu au 

fost constatate.  

Administraţia azilului a dat asigurări că atît condiţiile de cazare cît şi cele de 

selectare a beneficiarilor corespund Regulamentului de funcţionare al Azilului 

Republican pentru invalizi şi pensionari din mun. Chişinău, aprobat de Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la 05.01.2004 şi în conformitate cu 

Regulamentul–tip cu privire la funcţionarea azilului pentru persoane în vîrstă şi 



persoane cu dizabilităţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1500 din 

31.12.2004. 

În cadrul vizitei, în Blocul 2 a fost identificată o persoană cu dizabilităţi 

mintale (retard mintal). 

Potrivit pct. 23 al Regulamentul–tip cu privire la funcţionarea azilului pentru 

persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

1500 din 31.12.2004: „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 instituţii specializate.”. 

În cazul în care a fost dispusă plasarea persoanei cu dizabilităţi în azil, 

administraţia urmează să creeze toate condiţiile necesare întru respectarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

În conformitate cu pct.9 al Regulamentului – tip cu privire la funcţionarea 

azilului pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi: „Azilul are drept scop 

crearea condiţiilor optime de trai, muncă, reabilitare şi asistenţă medico-socială 

pentru persoanele în vîrstă şi persoanele cu disabilităţi.”. 

De altfel şi art. 45, alin.(1) al Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilităţi, stipulează că: „Reabilitarea şi incluziunea 

socială a persoanei cu dizabilităţi se realizează în corespundere cu recomandările 

generale din programul individual de reabilitare şi incluziune socială întocmit de 

Consiliu Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau 

structurile sale teritoriale, precum şi în baza activităţilor şi serviciilor specifice 

elaborate şi oferite de autorităţile responsabile din domeniile medical, social, 

educaţional şi profesional de la locul de trai al persoanei.”. 

În contextul celor expuse, oportun ar fi de elaborat un program individual de 

reabilitare în baza recomandărilor Consiliului Naţional pentru Determinarea 

Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă. 

 

De asemenea a fost menţionat faptul că în azil locuieşte o familie. Ambii 

părinţi sînt persoane cu dizabilităţi locomotorii, iar copiii reieşind din 

circumstanţele existente, sînt nevoiţi să locuiască cu ei.   

Potrivit Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
1
, 

familia este celula de bază şi fundamentală a societăţii care are dreptul să fie 

protejată de societate şi de stat şi că persoanele cu dizabilităţi şi membrii familiilor 

lor ar trebui să primească protecţia şi asistenţa necesară pentru a da posibilitatea 

familiilor să contribuie la exercitarea deplină şi egală a drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi. 

Ţinem să menţionăm faptul, că în temeiul art. 23, alin.(4) al Convenţiei 

ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi: „Statele Părţi se vor asigura că 

un copil nu va fi separat de părinţii lui împotriva voinţei sale, exceptând cazul în 

care autorităţile competente, în urma unui control judiciar stabilesc, în 

conformitate cu legea şi procedurile în vigoare, că această separare este necesară 

în interesul superior al copilului. Copilul nu va fi separat în nici un caz de părinţi 

pe criterii de dizabilitate, fie a copilului, fie a unuia sau ambilor părinţi.”. 

                                                           
1
 Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 166  din  09.07.2010 pentru 

ratificarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Monitorul Oficial 

nr.126-128/428 din 23.07.2010; 



Din alt punct de vedere urmează de menţionat faptul că potrivit art.3, alin.(1) 

al Convenţiei cu privire la drepturile copilului
2
: „ În toate acţiunile care privesc 

copiii, întreprinse de instituţiile de asistenţă socială publice sau private, de 

instanţele judecătoreşti, autorităţile administrative sau de organele legislative, 

interesele copilului vor prevala.”. 

 

Din aceste considerente autorităţile responsabile urmează să examineze 

situaţia per ansamblu pentru a identifica soluţiile optime, astfel ca să nu fie lezate 

nici drepturile copilului şi nici a părintelui cu dizabilităţi.  
 

 

 

 

Alimentaţia 

 

La momentul vizitei beneficiarii luau prînzul. Meniul era afişat la intrare în 

cantină. 

          
 

 

Abateri de la normele naturale pentru întreţinerea persoanelor cazate în 

instituţiile sociale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 506 din 11.05.2006 nu 

au fost identificate. 

A fost comunicată informaţia precum că pentru alimentaţia unui tutelat zilnic 

se achită 35,92 lei din bugetul de stat.  

Condiţiile sanitaro-igienice ale cantinei sînt satisfăcătoare. 

 

                                                           
2
 Conventia cu privire la drepturile copilului,adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 20 

noiembrie 1989 (traducere), (republicata in Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 2001); 



   
 

 

Luînd în consideraţie circumstanţele invocate, propun expedierea unui Aviz 

în temeiul art. 27 al Legii cu privire la avocaţii parlamentari, în adresa Ministerului 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu înaintarea următoarelor recomandări: 

- întreprinderea măsurilor organizatorice întru direcţionarea mijloacelor 

financiare prioritar reparării camerelor din Blocul 2 în care locuiesc 

persoane şi crearea acestora condiţii decente de trai;  

- examinarea posibilităţii de a da în exploatare a et. 2 al Blocului1(recent 

reparat);  

- elaborarea unui program individual de reabilitarea psiho-socială pentru 

persoana cu dizabilităţi mintale aflat în Blocului 2; 

- supravegherea modului de cazare şi de plasare a beneficiarilor în cadrul 

azilului în vederea evitării oricăror forme de discriminare. 

 

 

 

Consultant   Serviciul 

Investigaţii şi Monitorizare   

al CpDOM                                                                     Elena DRAGHICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


