CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SĂNĂTATE
Sinteza activităţii
pentru perioada (14.12. - 20.12.2020)
şi acțiunile planificate pentru săptămâna următoare (21.12. - 27.12.2020)
Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi
realizate pentru săptămâna precedentă
(14.12. - 20.12.2020). Descrierea succintă a
sarcinii
Continuarea realizării acţiunilor aferente
procesului de iniţiere/desfăşurare a Campaniei
sociale de sprijin a bătrânilor în contextul
perioadei reci/sărbătorile de iarnă.
Realizarea procesului de evaluare şi raportare a
performanţelor, elaborarea Raportului de
activitate al Direcţiei generale şi
subdiviziunilor structurale, pentru sem. II al
anului 2020 şi Raportul anual.
Sistematizarea obiecţilor/recomandărilor,
definitivarea proiectului de decizie „Cu privire
la operarea de modificări în decizia Consiliului

Indicatori de produs/rezultat

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(21.12. - 27.12.2020)

Şedinţe de lucru de stabilirea
conceptului organizate şi
desfăşurate.

Continuarea realizării acţiunilor
aferente procesului de
iniţiere/desfăşurare a Campaniei
sociale de sprijin a bătrânilor în
contextul perioadei reci/sărbătorile
de iarnă.

Informaţii colecatate, analizate,
sistematizate.
Raport de activitate pentru sem.
II al anului 2020, aferent
Planului de acţiuni al Direcţiei,
întocmit şi prezentat către
PMC.
Proiect definitivat avizat şi
înaintat CMC spre examinare.

Riscuri /probleme

Note

Defecţiuni tehnice
Participarea redusă a
factorilor din
comunitate.
Suprasarcină

Elaborarea şi prezentarea Planului de
acţiuni privind prevenirea şi
combaterea traficului de fiinţe umane
pentru anul 2021.
Elaborarea şi prezentarea
propunerilor în vederea elaborării
Planului de acţiuni privind

Lipsa propunerilor
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Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi
realizate pentru săptămâna precedentă
(14.12. - 20.12.2020). Descrierea succintă a
sarcinii
municipal Chişinău nr. 5/17 din 24.07.2018” şi
înaintarea către CMC.

Continuarea participării, monitorizării şi
coordonării activităţilor grupului de lucru,
privind organizarea desfăşurării activităţilor în
domeniul prevenirii HIV și alte ITS.
Raportarea acţiunilor realizate în contextul
Zilei internaţionale a persoanelor cu
dizabilităţi.
Participarea la atelierul de lucru cu genericul
„Managementul perfornmanţelor – aspecte ce
ţin de planificarea şi raportarea activităţii”
Partciparea la şedinţa de consultare a
Raportului de monitorizare”Planul de acţiuni
pentru anul 2019 al programului naţional
dezinstituţionalizare a persoanelor cu
dizabilităţi intelectuale şi psihosociale din
instituţiile rezidenţiale”
Asigurarea accesului persoanelor aflate în
situaţie de dificultate la serviciile/prestaţiile
sociale.
Realizarea intervențiilor la domiciliul
beneficiarilor în vederea prestării serviciilor
sociale

Indicatori de produs/rezultat

Monitorizarea activităţilor de
elaborare şi promovare a
spoturilor video privind accesul
la testarea benevolă la HIV.

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(21.12. - 27.12.2020)

Riscuri /probleme

Note

implementarea Strategiei de
consolidare a relaţiilor interetnice în
municipiul Chişinău pentru anul
2021.
Continuarea participării,
monitorizării şi coordonării
activităţilor grupului de lucru,
privind organizarea desfăşurării
activităţilor în domeniul prevenirii
HIV și alte ITS.

Raport întocmit şi publicat pe
pagina web a Direcţiei.
Şedinţă desfăşurată la data de
15.12.2020.
Şedinţă desfăşurată cu 59
organizaţii ale societăţii civile.
Probleme discutate.
100 % de cereri de acordare,
examinate.
55 de intervenţii realizate de
către specialiştii serviciului
„Echipă Mobilă”;
3248 intervenţii realizate de

Asigurarea accesului persoanelor
aflate în situaţie de dificultate la
serviciile/prestaţiile sociale.
Realizarea intervențiilor la domiciliul
beneficiarilor în vederea prestării
Serviciilor sociale

Neîntrunirea
condiţiilor
eligibilitate.
Risc de infectare cu
noul virus Covid-19
atât pentru
beneficiari cât şi
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Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi
realizate pentru săptămâna precedentă
(14.12. - 20.12.2020). Descrierea succintă a
sarcinii

Indicatori de produs/rezultat

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(21.12. - 27.12.2020)

Riscuri /probleme

către lucrătorii sociali.

pentru angajaţii
Serviciului

Soluţionarea cazurilor complexe a persoanelor
aflate în situaţii de risc social.

Organizată şi desfăşurată
Soluţionarea cazurilor complexe a
şedinţa EMD, în cadrul căreia
persoanelor aflate în situaţii de risc
s-au examinat – 23 dosare.
social.
Facilitarea accesului la
serviciile sociale şi prestaţiile
sociale – 2 cazuri de risc social.
Examinat 2 caz de violenţă în
familie sesizate de IP.

Neprezentarea
membrilor EMD;
Lipsa mecanismelor
de lucru;
Lipsa conlucrării
intersectoriale;
Lipsa resurselor ce
acoperă necesităţile
persoanelor.

Întocmirea listelor şi ordinelor de plată,
precum şi înaintarea spre achitare a ajutoarelor
materiale.

Liste întocmite, aprobate şi
înaintate spre achitare a
ajutoarelor materiale unice:
- 907 persoane, în sumă de
517000,0 lei (în baza
cererii şi evalurăii
necesităţiilor);
- 50 familii, cu 3 şi mai
mulţi copii în instituţiile de
învăţământ preşcolar, în
sumă de 35000,00 lei;
- 75 familii pentru naşterea
celui de-al 3lea copil (77
copii), în sumă de
154000,00 lei.

Note
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Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi
realizate pentru săptămâna precedentă
(14.12. - 20.12.2020). Descrierea succintă a
sarcinii
Susținerea persoanelor/familiilor social
vulnerabile prin acordarea asistenţei umanitare

Găzduirea şi orientarea persoanelor fără
domiciliu stabil, aflaţi în situaţii de risc.

Indicatori de produs/rezultat

28 persoane din sectorul
Ciocana şi Botanica, au
beneficiat de asistenţă
umanitară sub formă de haine.
15 persoane din s. Rîşcani, cu
suportul unei misiuni religioase
au beneficiat câte un prânz
cald.
Prin intermediul Centrului de
găzduire au beneficiat de
servicii cca 60-65
persoane zilnic, persoane cazate
în izolator - 19, persoane noi2, persoane revenite - 2.
În vederea acordării suportului
beneficiarilor Centrului, s-a
realizat:
• Conlucrarea cu AMT Rîşcani
şi Ciocana în vederea
programării și colaborării cu
medicul de familie și alți
speciațiști de profil pentru a
petrece investigațiile medicale
necesare - 2 persoană;
• Conlucrarea cu IP s. Botanica
şi Rîşcani în vederea stabilirea
identității persoanelor;
•Activități de reintegrare în
familie şi societate a

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(21.12. - 27.12.2020)

Riscuri /probleme

Continuarea susţinerii
persoanelor/familiilor social
vulnerabile prin acordarea asistenţei
umanitare în colaborare cu agenţi
economici, ONG, misiuni religioase.

Lipsa reacţiei de
răspuns.

Găzduirea şi orientarea persoanelor
fără domiciliu stabil şi aflaţi în
situaţii de risc.
Centru de găzduire

Refuzul persoanelor
de a fi cazate în
cadrul Centrului şi
de a beneficia de
serviciile Centrului;

Note

Lipsa diversificărilor
donaţiilor/ajutoarelor
umanitare în vederea
satisfacerii tuturor.

Iresponsabilitatea
beneficiarului de a
oferi date false
despre identitatea sa.
Refuzul familiei de a
conlucra cu
colaboratorii
instituției.
Iresponsabilitatea
beneficiarului de a
întreprinde careva
măsuri pentru
schimbarea modului
de viață și statutul
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Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi
realizate pentru săptămâna precedentă
(14.12. - 20.12.2020). Descrierea succintă a
sarcinii

Monitorizarea şi controlul infecţiei cu
Coronavirusul de tip nou (la ziua 18.12.2020)
Determinarea nr. total de cazuri confirmate de
infectare cu COVID-19, decese, vindecări în
RM, municipiul Chişinău.

Indicatori de produs/rezultat

beneficiarilor (preluarea
legăturii cu familiile
beneficiarilor ca scop de
reintegrare în familie persoane; restabilirea pensiei
pentru limita de vârstă – 1
persoană, suport în angajare în
câmpul muncii - în 2persoane;
suport în stabilirea
compensaţiilor pentru transport
etc.;
•Suport informațional și
consiliere psihologică familiei –
3 persoane;
• Consiliere psihologică: 5
ședințe individuale şi 3şedinţă
în grup.
Pe teritoriul RM:
au fost monitorizate – 30 880
cazuri,
confirmate –133 360 cazuri,
tratate – 115 612cazuri,
decese – 2700 cazuri,
active -15 048 cazuri.
Pe teritoriul mun. Chişinău:
confirmate – 55 827 cazuri,
vindecate – 40 855 cazuri,
decese – 889.

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(21.12. - 27.12.2020)

Riscuri /probleme

Note

social.
Acutizarea stărilor a
sănătății mintale.
Lipsa surselor
financiare.
Refuzul specialiștilor
de a conlucra.
Tergiversarea
examinării
demersurilor și
expedierea
răspunsurilor.

Determinarea nr. total de cazuri
confirmate de infectare cu COVID19, decese, vindecări în RM,
municipiul Chişinău.
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Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi
realizate pentru săptămâna precedentă
(14.12. - 20.12.2020). Descrierea succintă a
sarcinii
Supravegherea de către Asistenţa Medicală
Primară din municipiul Chişinău a persoanelor
venite de peste hotare şi persoanelor cu
COVID-19 cazuri suspecte şi confirmate (la
data de 18.12.2020)

Indicatori de produs/rezultat

Total în supraveghere – 10 979
persoane.
nr. focare COVID-19
confirmate total – 13 536,
inclusiv în ziua raportării - 530.

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(21.12. - 27.12.2020)
Continuarea supravegherii de către
Asistenţa Medicală Primară din
municipiul Chişinău a persoanelor
venite de peste hotare şi persoanelor
cu COVID-19 cazuri suspecte şi
confirmate (la data de raportare)
Continuarea realizării tratamentului
la domiciliu al pacienţilor cu forme
uşoare a infecţiei cu COVID-19

Riscuri /probleme

Note

Risc de infectare a
personalului medical

Realizarea tratamentului la domiciliul a
pacienţilor cu forme uşoare a infecţiei cu
COVID-19 _18.12.2020

nr. persoane care sunt
suspecte – 37 072 persoane
(total la ziua raportării)
nr. persoane COVID pozitive
(tratament la domiciliu, formă
uşoară) -35 889 persoane

Testarea primară a persoanelor care se află în
tratament la domiciliu cu forme
uşoare_18.12.2020

Total – 44 657 persoane
din ei testaţi la domiciliu –
7634 per.

Continuarea testării primare la
domiciliu a persoanelor

Testarea repetată din cei cu tratament la
domiciliu (test de control peste 14 zile)
_18.12.2020
Monitorizarea situaţiei persoanelor care au
finalizat tratamentul la domiciliu cu COVID19, forme ușoare_ 18.12.2020

Total – 6500 persoane
din ei testaţi la domiciliu –
5680 per.
Vindecate – 29 287 cazuri,
Internate în spital cu agravare –
1865 persoane,
Decese la domiciliu – 878 per.

Continuarea testării repetate (test de
control peste 14 zile)

Risc de infectare a
personalului medical

Continuarea monitorizării situaţiei
persoanelor care au finalizat
tratamentul la domiciliu cu COVID19

Risc de infectare a
personalului medical

Monitorizarea situaţiei infectării personalului
medical cu COVID-19 (18.12.2020) din cadrul
IMSP municipale

În RM, până la ziua raportării
au fost infectaţi – 11 158
persoane din rândul angajaților
din sistemul de sănătate.

Continuarea monitorizării situaţiei
personalului medical infectat cu
COVID-19

Risc de infectare a
personalului medical

Risc de infectare a
personalului medical

Risc de infectare a
personalului medical
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Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi
realizate pentru săptămâna precedentă
(14.12. - 20.12.2020). Descrierea succintă a
sarcinii

Indicatori de produs/rezultat

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(21.12. - 27.12.2020)

Riscuri /probleme

Note

Total personal medical, inclusiv
din centrele medicale private –
1591 (14,26%). Din ei:
medici – 572,
asistenți medicali – 619,
infirmiere – 177, personal
auxiliar – 224.
Total personal medical din
instituțiile medicale municipale
- 1398 persoane (12,53%),
dintre care:
medici – 491,
asistenți medicali – 537,
infirmiere -166,
personal auxiliar – 204.
Acordarea asistenţei medicale în cadrul
spitalelor strategice municipale, la ziua
raportării (18.12.2020)

IMSP SCMCC
Se află în tratament
confirmați – 79 pacienți (copii 32, maturi -47) (stare gravă–4,
stare medie – 67, stare uşoară –
8).
Externaţi – 0.

Continuarea acordării asistenţei
medicale pacienţilor
suspecţi/confirmaţi cu COVID-19

Risc de infectare a
personalului medical

IMSP MM nr.2.
Se află în tratament cu COVID19 confirmați – 44 persoane,
dintre care: stare gravă –10
persoane, stare medie – 20,
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Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi
realizate pentru săptămâna precedentă
(14.12. - 20.12.2020). Descrierea succintă a
sarcinii

Indicatori de produs/rezultat

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(21.12. - 27.12.2020)

Riscuri /probleme

Note

stare uşoară – 14. Pacienţi
suspecţi COVID-19 – 3
pacienţi. Externaţi –2.
IMSP SCM „Arhanghel
Mihail”
Se află la tratament
confirmați – 294 pacienți. Din
ei: 138 - stare gravă, intubaţi 2,
stare medie –130 pacienţi, stare
uşoară – 0 pacienţi. Extrem de
gravă – 26.Externaţi –17.
Decedaţi -1.
IMSP SCM Copii
„V.Ignatenco”
Au fost internaţi cu suspecţie –
7 pacienţi; persoane confirmate
COVID-19, care se află în
tratament – 4 formă uşoară.
IMSP SCM „Gh. Paladi”
Se află în tratament – 298
pacienţi confirmați, dintre care:
stare gravă – 117, intubaţi -1,
stare medie 172, stare uşoară –
0. Extrem de gravă 9.Externaţi 10. Deces -0.
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Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi
realizate pentru săptămâna precedentă
(14.12. - 20.12.2020). Descrierea succintă a
sarcinii

Indicatori de produs/rezultat

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(21.12. - 27.12.2020)

Riscuri /probleme

Note

IMSP SCM «Sfânta Treime»
Începând cu 03.08.2020 IMSP
SCM «Sfînta Treime» a preluat
activitatea ca instituție
strategică în lupta cu COVID19:
Bolnavi aflați la tratament
confirmați pozitiv cu infecția
COVID-19 – 235, forme
grave – 87, forme medii – 122.
Extrem de gravă 26. Externați 12. Decedați -0.

Ex:M. Buga, Z. Plugaru
V.Baltă, N. Saranciuc
Tel 022-21-22-36
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