
 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

                                                     RAPORT 

 

 

La data de 25 Februarie 2020, în urma unor materiale apărute în presa locală 

în care erau reclamate, cităm” tratamente degradante și inumane,... bătrâni tratați 

ca animalele,... bucătăria un focar de infecții,, reprezentanții ASUM au efectuat o 

vizită de informare, cu privire la modul în care sunt respectate drepturile omului, la 

Centrul de Îngrijire și Asistență Timișul de Sus. Pe parcursul vizitei, delegația ASUM 

a fost însoțită de către șefa centrului și de două persoane angajate ale D.G.A.S.P.C. 

Brașov. Centrul  de Îngrijire și Asistență ,, Timișul de Sus,,  este situat în localitatea 

Timisul de Sus, Șoseaua Națională nr.19, jud. Brașov. Această unitate nu are 

personalitate juridică, funcționând în subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov. Vizita s-a 

efectuat în baza protocolului încheiat cu D.G.A.S.P.C. Brașov. 

 

CONSTATĂRI 

 

- Centrul își desfășoară activitatea în două clădiri care fac obiectul unui dosar de 

retrocedare depus de către Arhiepiscopia Romano-Catolica. Cei 49 de beneficiari 

sunt cazați în 25 camere  ( câte 1-3 persoane) având 9 grupuri sanitare ( 3 grupuri 

sanitare aferente fiecărei secții). Există două săli de mese, câte una pe fiecare 

clădire. În cadrul centrului există o sală de tratament, o magazie cu destinația de 

farmacie, un cabinet de kinetoterapie și masaj, o sală pentru desfășurarea 

activităților recreative, precum și un birou de asistență socială și psihologie. La 

demisolul unei clădiri există blocul alimentar. Spațiul are în componență:bucătăria, 

spălătorul de vase, spațiul pentru frigidere, hol, cameră de zarzavat, beciul, un 

spațiu dezafectat și grupul sanitar . 

- Cele două clădiri sunt dotate cu centrale termice pe combustibil solid, care 

furnizează apă caldă și căldura beneficiarilor. 

-  La data vizitei, în cadrul centrului, s-a constatat că primesc servicii sociale un 

număr de 49 beneficiari, persoane cu încadrare în grad de handicap, cu vârstă 

cuprinsă între 18 si 81 ani . Dintre cei 49 de beneficiari, 38 persoane au numit un 

reprezentant legal, curator sau tutore, după caz, iar pentru celelalte 11 persoane 

sunt inițiate, dar nefinalizate încă, procedurile de numire a unui reprezentant legal. 

Un număr de 9 beneficiari achită, conform Ordinului MMFPSPV 1887/2016 si Legii 

448/2006, contribuție de întreținere în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență. 

 

 FEMEI    
Nr.crt. Grupa de vârstă Vârsta Grad handicap Tip încadrare 



1 20-24 ani 20 ACCENTUAT ASOCIAT 

2   23 GRAV CU AP ASOCIAT 

3   23 ACCENTUAT MINTAL 

4 25-29 ani 27 ACCENTUAT MINTAL 

5   27 GRAV CU AP MINTAL 

6   29 GRAV  MINTAL 

7   29 GRAV ASOCIAT 

8 30-34 ani 30 GRAV MINTAL 

9   31 GRAV MINTAL 

10   32 MEDIU MINTAL 

11   32 GRAV ASOCIAT 

12 35-39 ani 35 ACCENTUAT MINTAL 

13   36 GRAV MINTAL 

14 40-44 ani  41 GRAV CU AP ASOCIAT 

15   44 ACCENTUAT ASOCIAT 

16 45-49 ani 47 GRAV CU AP MINTAL 

17   48 ACCENTUAT MINTAL 

18   49 GRAV CU AP MINTAL 

19   49 GRAV CU AP SOMATIC 

20 55-59 ani 56 GRAV CU AP ASOCIAT 

21   58 ACCENTUAT MINTAL 

22 60-64 ani 62 ACCENTUAT MINTAL 

23  64 GRAV CU AP ASOCIAT 

24 65-69 ani 66 ACCENTUAT ASOCIAT 

25   68 ACCENTUAT PSIHIC 

26  68 ACCENTUAT MINTAL 

27 70-74 ani 71 MEDIU MINTAL 

28 80-84 ani 80 MEDIU MINTAL 

29   81 MEDIU MINTAL 

      

 BĂRBAȚI    
Nr.crt. Grupă de vârstă Vârsta Grad handicap Tip încadrare 

1 18-19 ani 18 GRAV CU AP ASOCIAT 

2 20-24 ani 22 GRAV CU AP ASOCIAT 

3 25-29 ani 26 ACCENTUAT MINTAL 

4 30-34 ani 30 GRAV CU AP MINTAL 

5   34 ACCENTUAT MINTAL 

6 35-39 ani 38 ACCENTUAT MINTAL 

7   38 ACCENTUAT MINTAL 

8   39 GRAV CU AP ASOCIAT 

9 45-49 ani 47 ACCENTUAT MINTAL 

10   48 ACCENTUAT MINTAL 

11   49 GRAV CU AP ASOCIAT 

12 50-54 ani 50 ACCENTUAT MINTAL 

13   54 ACCENTUAT MINTAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dormitoarele, grupurile sanitare, spațiile comune, blocul alimentar, sălile de  mese 

sunt curate, igienizate și întreținute, asigurându-se un mediu familial, prietenos și 

lipsit de pericole, respectandu-se astfel Modulul I, Standardul 2-Găzduire, din Anexa 

1 a Ordinului 82/2019 

- curtea este îngrijită, curată, și are în dotare mobilier de recreere (leagăne, bănci...) 

- beneficiari sunt îngrijiți, îmbrăcați curat, în timpul vizitei o parte dintre aceștia 

desfășurau activități de terapie ocupațională. 

- la subsolul clădirii am găsit o încăpere nefolosită, goală, încuiată dar igienizată. 

Șefa centrului ne-a informat că acesta este un spațiu dezafectat, nefolosit de ani de 

zile. 

- personalul angajat este amabil, vizibil interesat de problemele beneficiarilor. 

Comunicarea dintre  angajații centrului și beneficiari este una de tip familial, caldă, 

prietenoasă! 

- șefa centrului este o persoană energică, preocupată și implicată în problemele 

centrului. 

- Din discuțiile purtate cu beneficiarii centrului s-a concluzionat faptul că aceștia sunt 

multumiți de serviciile sociale primite, de hrană, de condițiile de găzduire, de 

serviciile de asistență socială. Comisia nu a identificat forme de abuz, lovire, 

exploatare, tratamente degradante ori inumane, sau neglijarea beneficiarilor. În 

urma discuțiilor purtate cu beneficiara C.M. s-a evidențiat faptul că personalul de 

îngrijire (infirmiere, îngrijitoare ) este insuficient, o infirmiera deserveste pe tură un 

număr de 18 beneficiari, situație care îngreunează îngrijirea fiecarui beneficiar în 

momentul apariției nevoiei.  Deasemenea d-na.C.M. semnalează faptul că din punctul 

ei de vedere și specialiștii(psihologul, asistentul social, psihopedagogul) au foarte 

multe documente de întocmit, iar timpul petrecut direct cu beneficiarii este foarte 

puțin sau insuficient pentru acoperirea nevoilor. Aceasta recomandă ca activitatea 

personalului de specialitate să se axeze pe beneficiar, iar întocmirea documentelor să 

fie cât mai sumară. Deasemenea sesizează faptul că în organigrama centrului nu sunt 

prevăzute posturi de ,,femeie de serviciu,, care să efectueze curățenia, această 

activitate revenind tot în sarcina infirmierei de serviciu, ceea ce împiedică infirmiera 

să asigure servicii strict beneficiarilor.  

 

ASIGURAREA HRANEI 

 

-meniul zilnic este afișat și se întocmește cu consultarea beneficiarilor, ținând cont pe 

cât  posibil (în funcție de aprovizionarea cu alimente) de preferințele acestora. 

Aceștia sunt mulțumiți de calitatea hranei, singurul aspect pe care îl reclamă este 

14 55-59 ani 57 ACCENTUAT MINTAL 

15   57 MEDIU ASOCIAT 

16   59 GRAV CU AP MINTAL 

17 60-64 ani 61 GRAV CU AP SOMATIC 

18 65-69 ani 65 GRAV CU AP MINTAL 

19   68 ACCENTUAT FIZIC 

20   69 GRAV CU AP MINTAL  



lipsa diversității acesteia. Magazia centrului era aproape goală, nu exista niciun tip 

de carne, mezeluri, etc.  

 

ASISTENȚĂ MEDICALĂ 

 

Centrul beneficiază de un cabinet medical și o farmacie proprie.Cabinetul medical 

este deservit de un doctor de medicină generală și 4 asistente. Asistentele angajate 

asigură serviciul de permanență. Magazia cu destinație de farmacie, nu este dotată cu 

medicamente necesare pentru perioada anotimpului rece, mai ales că la nivel 

național este declarată epidemie de gripă. Deasemenea nu existau în magazie  măsti 

de protecție. 

 

DEFICIENȚE 

 

- Magazia cu destinație de farmacie, nu este dotată cu medicamente necesare pentru 

perioada anotimpului rece, mai ales că la nivel național este declarată epidemie de 

gripă. Deasemenea nu existau în magazie  măsti de protecție. 

-Întreg personalul de serviciu nu purta ecuson. 

-În curtea centrului sunt depozitate 3 caroseri de autoturisme, foarte ruginite, care 

prezintă un real pericol de accidentare cât și de infecții , pentru beneficiari și 

angajați. 

-Rezervoarele care au fost folosite pentru stocarea combustibilului lichid inflamabil, 

existente în curtea unității sunt un real pericol de incendiu. 

-Personal de îngrijire (infirmiere, îngrijitoare ) insuficient pentru acoperirea nevoilor 

beneficiarilor. 

-alimente nediversificate (doar carne de pui) pentru prepararea hranei zilnice, 

raportate la cerințele beneficiarilor. 

-lipsa materialelor de curățenie din dotarea centrului (din discuțiile purtate cu șeful 

centrului și din documentele prezentate, reiese că aceste nevoi au fost acoperite în 

anul 2020 din sponsorizări). 

-imposibilitatea deplasării în toate spațiile comune a beneficiarilor imobilizați 

locomotor. 

- lipsa din dotarea centrului a materialelor de igienă personală necesare 

beneficiarilor. Din discuțiile purtate cu șefa centrului și din documentele prezentate, 

reiese că aceste nevoi au fost acoperite în anul 2020 din sponsorizări!!! De altfel, tot 

din sponsorizări, atrase prin implicarea personală a șefului de centru, s-au dotat 

unele camere cu mobilier etc. Este lăudabilă și de apreciat implicarea șefului de 

centru. Asta denotă preocupare și interes pentru beneficiarii cazați. Totuși, 

considerăm că toate aceste bunuri ar trebui asigurate și achiziționate de către 

DGASPC Brașov, conform standardelor legale în vigoare.  

- lipsa unui grup sanitar WC,  pentru a putea fi folosit de către beneficiarii care sunt 

transportați în scaun rulant, datorită afecțiunilor locomotorii de care suferă 

 

Recomandări 

 

- În vederea respectării Modulul I, Standardul 4- Asistența pentru sănătate, din 

Anexa 1 a Ordinului 82/2019, - se impune dotarea magaziei /farmaciei cu 



medicamente de urgență și medicamente necesare sezonului rece, precum și cele 

oportune a se folosi în situații de gripă, răceli, viroze, în cantitățile aferente unui 

numar de 49 beneficiari, pentru o perioada minima de 7 zile de tratament . 

- In vederea respectării Modulul I, Standardul 3- Alimentație, din Anexa 1 a 

Ordinului 82/2019, - se impune dotarea centrului cu alimente diversificate , pentru 

prepararea hranei zilnice beneficiarilor,raportat la dorintele si preferintele acestora 

precum si la regimul alimentar recomandat de medic. 

- In vederea respectării Modulul I, Standardul 2- Găzduire, din Anexa 1 a Ordinului 

82/2019, - se impune dotarea centrului cu lift, scaun rulant , sau altă aparatură 

adecvată care să permită beneficiarilor cu afecțiuni locomotorii deplasarea între 

etajele cladirilor. 

- In vederea respectării Normelor I.S.U. a Standardelor minime de calitate –Ordinul 

82/2019, cu privire la dreptul la sănătate și evitarea oricărei situații care ar putea 

pune viața beneficiarilor în pericol, recomandăm dezafectarea rezervoarelor ce au 

fost folosite la depozitarea combustibilului inflamabil și sunt depozitate în curtea 

unității. Deasemenea propunem ridicarea din curtea centrului a celor trei caroserii 

de autoturisme care prezintă un risc ridicat pentru viața beneficiarilor cât și a 

angajaților. 

- In vederea respectării Standardelor minime de calitate –Ordinul 82/2019 cât și a 

Contractului de furnizare de servicii sociale încheiat între DGASPC Brasov și 

beneficiari, sau după caz aparținătorii acestora,- recomandăm aprovizionarea și 

acordarea lunară a materialelor de igienă personală necesare beneficiarilor. 

- In vederea respectării Standardelor minime de calitate –Ordinul 82/2019, - 

ocuparea posturilor vacante de specialitate și îngrijire astfel încât să existe personal 

suficient care să deservească beneficiarii și să le asigure serviciile de îngrijire de 

care aceștia au nevoie, axându-se cu precădere de nevoile fiecarui individ. 

- adaptarea unui grup sanitar WC,  pentru a putea folosit de către beneficiarii care 

sunt transportați în scaun rulant, datorită afecțiunilor locomotorii de care suferă 

- transportul alimentelor de către furnizori ar trebui să se facă cu autoutilitare 

autorizate, special amenajate, în așa fel încât să se respecte păstrarea condițiile de 

temperatură impuse anumitor produse. 

 

Concluzii 

Nu au fost constatate elemente, care să ne creeze o suspiciune rezonabilă, privind 

încălcarea articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, referitoare 

la tortură, pedepse sau tratamente inumane ori degradante.  

 

 

 

 

 

Red.  T.C.S/28.02.2020 

 

 

 

 


