CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SĂNĂTATE
Sinteza activităţii săptămânale
pentru perioada (15.02 - 19.02.2021)
şi acțiunile planificate pentru săptămâna următoare (22.02 - 26.02.2021)
Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi Indicatori de produs/rezultat
Sarcinile /acțiunile planificate
realizate pentru săptămâna precedentă
pentru săptămâna următoare
(15.02 - 19.02.2021)Descrierea succintă a
(22.02 - 26.02.2021)
sarcinii
Continuarea participării la instruiri în format
Instruire desfăşurată în perioada Asigurarea procesului de restituire
online cu genericul „Consolidarea
la 16 februarie 2021.
MSMPS a biletelor de călătorie
Capacităţilor specialiştilor la nivel teritorial din Participanţi:6 angajaţi din
gratuită în cadrul statelor membre ale
domeniul asistenţei sociale în completarea
domeniul asistenţiei sociale
CSI, nedestribuite pentru perioada
formularului statistic nr. 9 „Violenţa în
comunitare.
2016-2020.
familie””.
Organizator: MSMPS
Prezentarea publică a Rapoartelor de activitate Întocmirea graficului de
Prezentarea publică a Rapoartelor de
a Direcțiilor teritoriale de asistență socială și
prezentare a rapoartelor de
activitate a Direcțiilor teritoriale de
Centrului de găzduire și orientare a
activitate a subdiviziunilor
asistență socială și Centrului de
persoanelor fără domiciliu stabil.
structurale.
găzduire și orientare a persoanelor
fără domiciliu stabil.
Colectarea şi raportarea anuală a datelor
Colectarea, verificarea, și
Raportarea anuală a datelor statistice
statistice privind domeniul „Violenţă în
analizarea indicatorilor/datelor privind domeniul „Violenţă în
familie”
statistici din domeniul.
familie”
75% din volumul acțiunilor

Riscuri /probleme

Note

Tergiversarea
termenului de
prezentare a biletelor
de către DAS.
Informaţie eronată.
Tergiversarea
termenilor.
Suprasarcină.
Defecțiuni tehnice.
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Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi
realizate pentru săptămâna precedentă
(15.02 - 19.02.2021)Descrierea succintă a
sarcinii

Indicatori de produs/rezultat

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(22.02 - 26.02.2021)

Riscuri /probleme

Note

realizate.
Iniţierea procesului de evaluare, monitorizare
şi raportare a nivelului de realizare a
Programului naţional de incluziune socială a
persoanelor cu dizabilităţi.
Participarea la şedinţa de lucru cu
reprezentanţii Agenţiei de Guvernare
electronică, în vederea determinării măsurilor
de eficientizare a modului de achitare a plăţilor
sociale, prin utilizarea serviciului
guvernamental de plăți electronice (MPay).
Iniţierea relaţiilor de colaborare cu Direcţia
generală ocuparea forţei de muncă mun.
Chişinău în domeniul muncii, inclusiv dreptul
la muncă și încadrarea în cîmpul muncii a
persoanelor cu dizabilităţi.
Asigurarea accesului persoanelor aflate în
situaţie de dificultate la serviciile/prestaţiile
sociale.
Realizarea intervențiilor la domiciliul
beneficiarilor în vederea prestării serviciilor
sociale

Colectarea, verificarea, și
analizarea indicatorilor/datelor
statistici din domeniul de
asistenţă socială.
90% din volumul acțiunilor
realizate.
Şedinţa desfăşurată în data de
16.02.2021.
Au fost stabilite sarcini de
analiză a
aspectelor/indicatorilor ce vor
servi drept temei în
determinarea modului optim de
achitare a plăţilor sociale.
Realizate discuţii de parteneriat
şi stabilirea drepturilor şi
obligaţiunilor părţilor.

Raportare a nivelului de realizare a
Programului naţional de incluziune
socială a persoanelor cu dizabilităţi.

100 % de cereri de acordare,
examinate.

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

45 de intervenţii realizate de
către specialiştii serviciului
„Echipă Mobilă”;
3203 intervenţii realizate de
către lucrătorii sociali.

Indicatori incorecți.
Lipsa indicatorilor
din partea altor
entități cu
competență în
domeniu.

Desfăşurarea analizei
aspectelor/indicatorilor ce vor servi
drept temei în determinarea modului
optim de achitare a plăţilor sociale.

Întocmirea proiectului de Acord de
colaborare şi semnarea acestuia de
către părţi.

Neîntrunirea
condiţiilor
eligibilitate.
Risc de infectare cu
noul virus Covid-19
atât pentru
beneficiari cât şi
pentru angajaţii
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Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi
realizate pentru săptămâna precedentă
(15.02 - 19.02.2021)Descrierea succintă a
sarcinii

Indicatori de produs/rezultat

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(22.02 - 26.02.2021)

Riscuri /probleme

Note

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

Întocmirea, aprobarea şi înaintarea spre
achitare a listelor şi ordinelor de plată în
vederea acordării ajutoarelor materiale.

-A fost realizată evaluarea
iniţială a cazului, cu ieşirea la
faţa locului a comişiei de
examinare, compusă din trei
colaboratori ai Direcţiei,
privind identificarea unei soluţii
în vederea garantării drepturilor
persoanei în etate Gulica
Valeria. La moment dna este
internată la spitalul “Sf.
Treime”. Cazul rămâne în
continuare în vizorul Direcţiei
asistenţă socială sect. Botanica,
pentru a întreprinde măsurile
necesare în scopul depăşirii
situaţiei de dificultate;
- Sesizare IP, privind
eliberarea din detenţie a unui
minor, identificarea rudelor în
scopul prelungiirii
tratamentului medical.
Întocmite, aprobate şi înainate
spre plată listele pentru
acordarea ajutoarelor materiale:
- 49 familii, pentru naşterea
a 51 copii, în sumă de 102
000,0 lei.

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

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

Întocmirea, aprobarea şi înaintarea
spre achitare a listelor şi ordinelor de
plată în vederea acordării ajutoarelor
materiale.
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Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi
realizate pentru săptămâna precedentă
(15.02 - 19.02.2021)Descrierea succintă a
sarcinii

Indicatori de produs/rezultat

Riscuri /probleme

Note

-

Susținerea persoanelor/familiilor social
vulnerabile prin acordarea asistenţei umanitare

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

357 persoane, în baza
necesitţilor evaluate, în
sumă de 203 500,0 lei.
- 56 familii cu 3 şi mai mulţi
copii în instituţii de
educaţie timpurie, în sumă
de 39 200,0 lei.
Repartizărea ajutorului
umanitar sub formă de colete cu
produse alimentare – 10 familii
(DAS Ciocana).
DAS Ciocana a încheiat
un acord de parteneriat cu o
frizerie din sector care urmează
să ofere servicii de frizerie
beneficiarilor de la SÎSD – 5
persoane.
Acordarea a 50 de
prânzuri gratuite pentru 10
persoane din SÎSD (perioada
15.02-19.02.2021, 5 zile în
săptămână), act de binefacere
de la un agent economic (DAS
Crentru)
Prin intermediul Centrului de
găzduire au beneficiat de
servicii cca 75-80 persoane
zilnic, persoane cazate în
izolator - 16, persoane noi - 11,
persoane revenite - 1.

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(22.02 - 26.02.2021)

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.

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

Lipsa diversificărilor
donaţiilor/ajutoarelor
umanitare în vederea
satisfacerii tuturor.
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Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi
realizate pentru săptămâna precedentă
(15.02 - 19.02.2021)Descrierea succintă a
sarcinii

Indicatori de produs/rezultat

În vederea acordării suportului
beneficiarilor Centrului, s-a
realizat:
Colaborarea cu AMT
Buiucani, Centru, CS Bubuieci
în vederea programării
beneficiarilor la medicul de
familie și alți specialiști de
profil, în scopul petrecerii
investigațiilor medicale și
întocmirii formei pentru
cazare/plasament în instituții
sociale – 2 persoane;
Conlucrarea cu Centru
medical Terramed sec.
Botanica, în vederea
programării la medic cu scopul
confecționării protezului pentru
picior postraumatic – 1
persoană;
Conlucrarea cu Centrul
Comunitar de Sănătatea
Mintală, în vederea programării
la medicul curant și ridicarea
medicamentelor necesare
zilnic – 1 persoană;
Conlucrarea cu IP sec.
Rîșcani, Ciocana, Centru și
Botanica în vederea stabilirii
identității/datelor persoanelor

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(22.02 - 26.02.2021)

Riscuri /probleme

Note

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

5

Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi
realizate pentru săptămâna precedentă
(15.02 - 19.02.2021)Descrierea succintă a
sarcinii

Indicatori de produs/rezultat

noi admise/beneficiari ai
instituției, stabilirea datelor
veridice și obținerea datelor
despre persoanele aflate în
căutare;
Activități de reintegrare
în familie a beneficiarilor
(Conlucrarea cu APL r-nul
Rezina, or.Comrat, or.Dubăsari,
s.Bubuieci, r-nul Hîncești, or.
Ialoveni, în vederea
identificării rudelor și integrării
în familie - 5 persoane;
preluarea legăturii cu familiile
beneficiarilor ca scop de
reintegrare în familie, suport
informațional și consiliere
psihologică a familiei -1
persoană; conlucrare cu
structurile teritoriale deasistenţă
socială în vederea stabilirii
drepturilor la măsurile de
asistenţă socială);
Reintegrarea
beneficiarului în câmpul muncii
- 3 persoane;
Consiliere psihologică: 6
ședințe individuale şi 4 şedinţă
în grup.

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(22.02 - 26.02.2021)

Riscuri /probleme

Note

răspunsurilor.
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Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi
realizate pentru săptămâna precedentă
(15.02 - 19.02.2021)Descrierea succintă a
sarcinii
Monitorizarea şi controlul infecţiei cu
Coronavirusul de tip nou (la ziua 05.02.2021)
Determinarea nr. total de cazuri confirmate de
infectare cu COVID-19, decese, vindecări în
RM, municipiul Chişinău.

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 19.02.2021)

Indicatori de produs/rezultat

Pe teritoriul RM:
confirmate –174 155 cazuri,
tratate – 159 931 cazuri,
decese – 3 717 cazuri.
Pe teritoriul mun. Chişinău:
confirmate – 74 456 cazuri,
vindecate – 67 480 cazuri,
decese – 1 190.
Total în supraveghere – 4664
persoane.
nr. focare COVID-19
confirmate total – 4329,
inclusiv în ziua raportării - 571.

Realizarea tratamentului la domiciliul a
pacienţilor cu forme uşoare a infecţiei cu
COVID-19 _19.02.2021

nr. persoane care sunt
suspecte – 50 901 persoane
(total la ziua raportării)
nr. persoane COVID pozitive
(tratament la domiciliu, formă
uşoară) -49 327 persoane

Testarea primară a persoanelor care se află în
tratament la domiciliu cu forme
uşoare_19.02.2021
Testarea repetată din cei cu tratament la
domiciliu (test de control peste 14 zile)
_19.02.2021
Monitorizarea situaţiei persoanelor care au
finalizat tratamentul la domiciliu cu COVID19, forme ușoare_ 19.02.2021

Total – 62 424 persoane
din ei testaţi la domiciliu –
10051 per.
Total – 6502 persoane
din ei testaţi la domiciliu –
5682 per.
Vindecate – 43 161 cazuri,
Internate în spital cu agravare –
2 882 persoane,

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(22.02 - 26.02.2021)

Riscuri /probleme

Note

Determinarea nr. total de cazuri
confirmate de infectare cu COVID19, decese, vindecări în RM,
municipiul Chişinău.

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

Risc de infectare a
personalului medical

Risc de infectare a
personalului medical

Continuarea testării primare la
domiciliu a persoanelor

Risc de infectare a
personalului medical

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 COVID-

Risc de infectare a
personalului medical
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Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi
realizate pentru săptămâna precedentă
(15.02 - 19.02.2021)Descrierea succintă a
sarcinii

Monitorizarea situaţiei infectării personalului
medical cu COVID-19 (19.02.2021) din cadrul
IMSP municipale

Acordarea asistenţei medicale în cadrul
spitalelor strategice municipale, la ziua
raportării (19.02.2021)

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(22.02 - 26.02.2021)

Indicatori de produs/rezultat

Decese la domiciliu – 1204 per.

19

În RM, până la ziua raportării
au fost infectaţi – 15 739
persoane din rândul angajaților
din sistemul de sănătate.
Total personal medical din
mun. Chișinău, inclusiv din
centrele medicale private –
1948(12,38%). Din ei:
medici – 708,
asistenți medicali – 748,
infirmiere – 216, personal
auxiliar – 276.
Total personal medical din
instituțiile medicale municipale
- 1701 persoane ( 10,80%),
dintre care:
medici – 603,
asistenți medicali – 649,
infirmiere -197,
personal auxiliar – 252.

Continuarea monitorizării situaţiei
personalului medical infectat cu
COVID-19

Continuarea acordării asistenţei
IMSP SCMCC
Se
află
în
tratament medicale pacienţilor
confirmați – 103 pacienți (stare suspecţi/confirmaţi cu COVID-19
gravă–6, stare medie – 75, stare
uşoară –22. Externaţi – 0.

Riscuri /probleme

Note

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
(15.02 - 19.02.2021)Descrierea succintă a
sarcinii

Indicatori de produs/rezultat

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(22.02 - 26.02.2021)

Riscuri /probleme

Note

IMSP MM nr.2.
Se află în tratament cu COVID19 confirmați – 51 persoane,
dintre care: stare gravă – 10
persoane, stare medie – 21,
stare uşoară – 20, externaţi - 4.
IMSP SCM „Arhanghel
Mihail”
Se
află
la
tratament
confirmați – 295 pacienți. Din
ei: 16 – extrem de gravi,
intubaţi -1, 138 - stare gravă,
stare medie – 141 pacienţi.
Externaţi –24.
IMSP SCM Copii
„V.Ignatenco”
Au fost internaţi cu suspecţie –
43
pacienţi;
persoane
confirmate COVID-19, care se
află în tratament, gravă-0,forma
medie -3, forma uşoară – 1.
IMSP SCM „Gh. Paladi”
Se află în tratament – 300
pacienţi confirmați, dintre care:
10 – extrem de gravi, 4 intubaţi, 113 - stare gravă,
177 – stare medie. Externaţi –
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Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi
realizate pentru săptămâna precedentă
(15.02 - 19.02.2021)Descrierea succintă a
sarcinii

Indicatori de produs/rezultat

Sarcinile /acțiunile planificate
pentru săptămâna următoare
(22.02 - 26.02.2021)

Riscuri /probleme

Note

34.
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 – 251, 24 – forme
extrem de grave, 95 - forme
grave, 132 - forme medii.
Externați - 40.
IMSP SCMFP (reactivată
activitatea
începând
cu
12.02.2021, în conformitate cu
ordinul MSMPS nr.110 din 10
februarie 2021, caz adult
confirmat, forme medii a
infecţiei COVID-19).
Aflaţi întratament137 pacienţi,
externări – 6 pacienţi.
Ex.: Marina Buga,
Violeta Baltă, Nadejda Saranciuc
Tel 022-21-22-36
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