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În anul 2022 IP CCOE „Respiraţia a doua” și-a desfășurat activitatea sa conform 

planului anual de activitate, oferind persoanelor în etate socializare, suport și plasament 

temporar. 

 

Scopul Centrului este asigurarea protecţiei sociale a beneficiarilor pentru 

depăşirea situaţiei de dificultate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora, în baza 

evaluării necesităţilor, prin servicii de reabilitare psihosocială,  medicală şi de 

incluziune socială. 

 

Obiectivele Centrului: 

a) prestarea calitativă a serviciilor specializate în funcţie de necesităţile identificate 

al beneficiarilor; 

b) prevenirea instituţionalizării prin menţinerea persoanelor vîrstnice în mediul 

familial şi comunitar; 

c) sensibilizarea opiniei publice despre problemele persoanelor vîrstnice şi 

mobilizarea comunităţii pentru soluţionarea necesităţilor cu care se confruntă 

acest grup la nivel de comunitate.  

d) asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire, reabilitare, menţinerea 

capacităţilor   funcţionale pentru facilitarea integrării sociale a beneficiarilor; 

e) acordarea asistenţei sociomedicale în conformitate cu necesităţile speciale şi 

particularităţile individuale; 

f) promovarea conceptului privind solidaritatea dintre generaţii. 

 

Servicii prestate în cadrul Centrului 

 plasament temporar prestează non-stop pentru 8 persoane, timp de 3 luni, după 

necesitate 6 luni. 

 serviciu de zi  prestează 5 zile pe săptămână de la 9:00 până la 16:00 pentru 24 

persoane în etate timp de o lună, după necesitate 2 luni. 

a) plasament temporar, care prevede  plasamentul persoanei vîrstnice cu prestarea 

spectrului de servicii în corespundere cu necesităţile stabilite în planul 

individualizat de asistenţă şi cererea persoanei (alimentaţie, asistenţă medicală, 

asistenţă igienico-sanitară,consiliere psihologică, reabilitare, ergoterapie, 

organizarea şi asigurarea înmormîntării beneficiarilor conform prevederilor 

contractuale).        

b) serviciu de zi acordă persoanelor vîrstnice asistenţă pentru respectarea igienei 

personale reabilitare, programa de reabilitare psiho – socială, programa de 

menţinere a sănătăţii, activităţi de îngrijire a sănătăţii, kinetoterapie, programa 

socio-culturală, programa medicală, programa de instruire pentru persoanele în 

vârstă, alimentaţie, consiliere psihologiă, (re)itegrare socială, agrement.    



 

Perioada de raportare 01.01.2022 - 31.12.2022 

Informaţia de bază despre prestatorul de servicii 
1. Numele prestatorului de serviciu: Instituția Publică Centrul 

Comunitar pentru oamenii în etate „Respirația a doua” 
2. Numele complet al persoanei autorizate care reprezintă 

instituția Nichitiuc Svetlana Alexandru 

3. Locația: Municipiul Bălți, str. Șevcenco, 23 4. Informații de contact: tel. (0231)3-18-76, 3-46-83 

                                          e-mail: ccoe2@mail.ru 

5. Anul creării: 2008 Decizia consiliului municipal nr. 6/8 din 08.11.2007 6. Servicii prestate: Serviciul de zi (24 persoane) 

                                      Plasament temporar (8 persoane) 

 

Date referitor la resursele umane 
Numărul de personal angajat Studiile angajaților Numărul de 

personal angajat 
Total aprobate Total angajate Inclusiv persoane Vacante Superioare Medii speciale Medii Gimnazial Pe unitate 

întreaga 

(1,0) 

Pe 0,75 sau 

0,5 unități Femei Bărbați 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 14 13 1 2,5  6 1 6 1 12 2 
 

Colaboratorii Centrului 
№ Numele, prenumele angajatului Funcția deținută Unitatea 

1. Nichitiuc Svetlana Director 1,0 

2. Cervac Olga Contabil 1,0 

3. Siminiuc Natalia  Psiholog 1,0 

4. Cebanaș Maria Asistent social 1,0 

5. Varvariuc Olga Asistent social 1,0 

6. Slivciuc Rodica Asistent social 1,0 

7. Ignat Iulia Asistent medical 1,0 

8. Stanțier Liudmila Bufitieră 1,0 

9. Siminiuc Iulita Șef de gospodărie 0,5 

10. Alexandruc Marin Șef de gospodărie 0,5 

11. Matveeva Svetlana Dădacă de schimb 1,0 

12. Lomacinscaia Ala Dădacă de schimb 1,0 

13. Cebotari Galina Dădacă de schimb 1,0 

14. Șlepac Angela Dădacă de schimb 1,0 
 



Numărul de beneficiari care beneficiază de serviciile de  plasament temporar 
 

 

Numărul total de beneficiari pentru anul   

2022 

Numărul de beneficiari noi  2022 

Bărbați  Femei Bărbați  Femei 

7 7 6 1 

 

Numărul de beneficiari care beneficiază de serviciile de  zi 
 

 

Numărul total de beneficiari pentru anul   

2022 

Numărul de beneficiari noi  2022 

 Bărbați Bărbați  Bărbați  Femei  

14 70 6 30 

 

Numărul total de vizite în cadrul Centrului 
(servicii de zi) 

 
Luna Numărul total de vizite pe luni  

Ianuarie 322 

Februarie 269 

Martie 349 

Aprilie 386 

Mai 425 

Iunie 498 

Iulie  480 

August 522 

Septembrie 518 

Octombrie 495 

Noembrie 496 

Decembrie 528 
 

Total: 5286 
 

 

Numărul serviciilor prestate pe perioada raportată 
 

Activitățile desfășurate de către asistenții sociali 
      

Asistenții sociali ai Centrului asigură servicii specializate persoanelor în vârstă. Asigurarea accesului populației 

la servicii sociale de înaltă calitate, îmbunătățirea calității vieții, prevenirea plasării în instituții specializate prin 

menținerea persoanelor în vârstă în familie. Susține persoanele în vârstă aflate în situație de criză prin inițierea 

procesului de colectare a datelor și completarea dosarului personal al beneficiarului în conformitate cu 

metodologia de management de caz. În calitate de manager de caz, monitorizează acțiunile întreprinse de 

echipa multidisciplinară și de beneficiar pentru îmbunătățirea/rezolvarea situației. 

 

№ 
 

 

Serviciile prestate 

 

 

Scopul activității 

 

 

Numărul serviciilor 

prestate                   

ianuarie-decembrie 

2022 

Numărul total de 

beneficiari care au 

participat în cadrul 

activităților ianuarie-

decembrie 2022 

1. 

Publicarea 

evenimentelor/activităț

ilor pe pagina web a 

Centrului (facebook) 

 

Informarea publicului despre 

activitățile  Centrului 

 

 

 

35 

 

2. 
Vizita la domiciliu 

(evaluarea inițială) 

Evaluarea beneficiarului pentru a 

decide dacă persoana îndeplinește 

criteriile de admitere în cadrul  

 

43 

 

43 



Centrului. 

3. 
Consultații 

individuale 

Consilierea socială este consiliere 

calificată, acordată persoanelor 

vârstnice care se confruntă cu 

diverse probleme în vederea 

socializării acestora, refacerii și 

optimizarii funcțiilor lor sociale 

și dezvoltării normelor sociale de 

comunicare. În cadrul consilierii 

sociale se pot distinge 

următoarele domenii: medicale și 

sociale, socio-juridice, socio-

economice etc. 

 

 

 

 

1983 

 

 

 

 

340 

4. Terapia ocupațională 

Dezvoltarea- abilităţilor motorii 

fine a mîinii; atenţia; imaginaţia; 

dezvoltarea deprinderilor 

manuale; familiarizarea cu 

diferite materiale; consolidarea 

abilităţilor de a finaliza lucrul 

început; 

 

 

95 

 

 

570 

5. 

Ora muzicală 

 

 

Muzica este un limbaj pe care toți 

îl pot vorbi, poate apropia 

oameni, indiferent de cultură, 

context sau principii personale. 

Persoanele care cîntă au șansa de 

a se împrieteni mai ușor și de a 

lega relații strânse cu cei din jur. 

Ora muzicală ajută la 

relaxare,armonie,veselie și 

dispoziția bună.  

 

 

 

51 

 

 

 

144 

6. 
Ora informativă 

 

Cu scopul de a  informa 

beneficiarii despre situatia din 

țara și din lume. 

 

186 

 

2418 

7. 
Dansterapia  

 

Are scopul de a se mişca şi de a 

deveni mai activi. 

Dansul este o modalitate de 

mișcare, fiecare rutină de dans 

reprezintă un adevarat 

antrenament pentru corp. Este o 

modalitate de îmbunătățire a 

echilibrului și concentrării. 

 

 

102 

 

 

714 

8. Presa periodică 

Este analizată informația 

publicată în ziar, cu scopul de a 

se informa despre situatia din 

țara și din lume, cu dezbateri și 

comentarii. 

 

 

274 

 

 

4658 

9. 
Semnificația zilei 

 

Zilnic este oferită informație 

privind cele mai importante 

evenimente ale acestei zile. Fiind 

completată cu informație 

suplimentară, la solicitare. 

 

251 

 

4267 

10. Concursuri 

Identificarea celui mai activ și 

mai creativ beneficiar, prin 

rezolvarea problemelor de logică 

și a testelor de inteligență etc. 

 

 

40 

 

619 

11. 

Organizarea 

concursului lunar 
„Cea mai bună bunică 

sau bunicul lunii” 

Pe baza rezultatelor 

concursurilor desfășurate în 

cursul lunii se determină 

bunica sau bunicul lunii. 

 

12 

 

249 

12. 

Jocuri intelectuale  

 

Dezvoltă logica, imaginația, 

spiritul de echipă. Aplicarea 

cunoștințelor și aptitudinilor într-

un mod interesant și folositor. 

Schimb de experiență și 

identificarea noilor interlocutori. 

 

 

251 

 

 

1613 



13. 

Felicitarea omagiaților 

cu ocazia zilei de 

naștere 

Urările de bine aferente au ca 

scop dezvoltarea și menținerea 

simpatiei, iubirii între cei 

dragi. Și cuvintele de felicitare 

în sine nu sunt altceva decât o 

manifestare a grijii și trezirea 

sentimentelor calde față de o 

altă persoană. 

 

 

16 

 

 

16 

14. 

Felicitarea 

beneficiarilor cu 

sărbătorile 

semnificative din 

anul 2022 

 

Felicitarea beneficiarilor cu 

scopul de a manifesta 

plenitudinea sentimentului de 

atenție, grijă, iubire, nevoia de 

a face parte din societate, 

sprijin și comunicare între 

generații. 

 

03.01.2022 17 

14.02.2022 14 

18.02.2022 14 

22.02.2022 6 

04.03.2022 12 

21.04.2022 20 

10.05.2022 21 

20.05.2022 21 

01.06.2022 24 

26.08.2022 24 

30.09.2022 30 

01.10.2022 15 

23.12.2022 24 

30.12.2022 9 

15. 
Excursii (serviciul de 

zi) 

Excursiile sunt menite să 

contribuie la formarea unei 

viziuni asupra lumii, să 

contribuie la dezvoltarea 

cuprinzătoare a individului, să-și 

lărgească orizonturile, să viziteze 

un muzeu, expoziții sau alt loc de 

interes, cu scop de divertisment 

pentru schimbul de informații 

între colegi despre schimbările 

care au avut loc în arhitectura 

orașului. 

 

 

 

4 

 

 

 

35 

16. 

Vizionarea filmului 

artistic  

 

Are rolul de a atrage atenția 

asupra unor fenomene, retrăirea 

momentelor din trecut, nostalgie, 

ridicarea dispoziției, aducerea 

aminte de tinerețe și petrecerea 

timpului liber. 

 

 

44 

 

 

138 

17. Însoțirea beneficiarilor 

Însoțirea beneficiarilor la 

instituțiile de stat (DGASSPF, 

CNAS, Centrul multifuncțional 

etc.) 

 

20 

 

64 

18. 

Discuții profilactice 

(serviciul de plasament 

temporar) 

Convorbirea preventivă este una 

dintre metodele de influență 

asupra beneficiarilor pentru a 

preveni încălcarea 

Regulamentului Centrului. 

Scopul acesteia este de a controla 

comportamentul și de a rezolva o 

situație conflictuală. 

 

 

 

29 

 

 

 

68 

19. 

Cumpărături: alimente, 

bunuri de uz casnic 

(scutece, șervețele 

umede etc.) 

Efectuarea cumpărăturilor  din 

sursele financiare a beneficiarilor 

 

 

137 

 

87 

 

Activitățile desfășurate de către asistenta medicală  



 

№ 

 

Serviciile prestate 

Numărul serviciilor prestate                   

ianuarie-decembrie 2022 

1. Adresări(consultații) 

- Servicii de zi 
 

231 
2. Măsurarea to angajaților (2 ori în zi) 4680 
3. Măsurarea to beneficiarilor 

- Servicii de zi 

- Servicii plasament temporar (2 ori în zi) 

 

4588 

3018 

4. Măsurarea tensiunii arteriale (TA) 

- Servicii de zi 

- Servicii plasament temporar 

 

4588 

1629 

5. Colaborarea cu centrele medicilor de familie 27 
6. Însoțirea beneficiarilor la medicii specialiști 

(beneficiarii plasamentului temporar) 
 

18 
7. Procurare medicamentelor (prescrise de către 

medicul de familie beneficiarilor plasamentului 

temporar) 

 

80 

8. Evidența medicamentelor acordate beneficiarilor 

(prescrise de către medicul de familie) 
744 

9. Completarea fișei medicale a beneficiarului  

- Servicii de zi 

- Servicii plasament temporar 

 

84 

13 
10. Aeroterapie 1349 

11. Salnioterapia 864 
12. Vibromasaj 806 
13. Conversații tematice 44 
14. Măsurarea nivelului de zahăr în sînge(serviciul 

acordat de către Centrul Medical și Social 

„Rebeca”) 

 

20 

15. Distribuirea medicamentelor 147 

 

Activitățile desfășurate de către psiholog 

 

 

 

№ 

 

 

Serviciile prestate 

 

Scopul serviciului 

 

Numărul serviciilor 

prestate                   

ianuarie-decembrie 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Consultații 

individuale 

asigurarea condiţiilor psihologice pentru 

dezvoltarea liberă şi armonioasă a personalităţii 

inclusive la persoanele în etate, etapele de 

formare şi autorealizare socială a Benificiarilor; 

prevenirea apariţiei tendinţelor negative în 

psihologia oamenilor, depăşirea dificultăţilor în 

dezvoltarea individuală, corecţia devierilor de 

comportament, optimizarea stării psihologice a 

persoanelor aflate în dificultate ca urmare a 

atenuării şi/sau soluţionării definitive a 

problemelor psihologice, care le împiedică să se 

autorealizeze în plan pozitiv şi social la orice 

etapă din viaţa activă 

 

 

 

 

 

 

 

338 

 

 

2. 

 

 

Terapia creativă 

Obiectivele terapiei ocupaţionale constau într-un 

program ce vizează ca finalitate creşterea 

încrederii în sine, creşterea independenţei în 

activitatea a pacientului, reintegrarea în mediul 

familial, social şi profesional, deci de a oferi 

clientului condiţia psihosocială a normalităţii. 

 

 

95 



3.  

Meditații și aroma 

terapia 

Aromaterapia înseamnă mai mult decât doar 

aplicarea uleiurilor esențiale, ea face parte dintr-

un regim de vindecare holistic, care implică mai 

mult căutarea și adresarea cauzelor principale ale 

unei boli, mai degrabă decât tratarea simptomelor 

acesteia, și trezirea abilității naturale a 

organismului de a se vindeca și de a-și redobândi 

echilibrul. 

 

 

 

137 

4. Exerciții pentru 

antrenarea 

memoriei 

Scopul activităţi este stimularea,  antrenarea şi 

dezvoltarea memoriei, percepţiei şi atenţia 

îndeosebi pentru persoanele de vîrsta a treia. 

 

99 

5. Jocurii  de energie 

şi spargere a gheţii 

Să restabilească atenția și concentrarea, să se 

relaxeze, să-și ridice dispoziția și să se 

distreze;Să-și schimbe locul de aflare în spațiu;să 

stabilească contactul întere ei;să diminueze starea 

de monotonie sau tensiune, să treacă mai ușor de 

la o activitate la alta;să încheie activitatea sau ziua 

pe o notă pozitivă; 

 

22 

 

Serviciile de primă necesitate 
 

 

 

 

 

 

 

            

Organizarea Echipei Multidisciplinare în vederea deciziei de  

acordare/încetare/prelungire privind fregventarea beneficiarilor 
serviciului de zi din cadrul CCOE „Respirația a doua”  

 
№ Luna Data Activitatea Numărul beneficiarilor 

 

1. 

 

Ianuarie 
 

26.01.2022 

Acordare 

Prelungire 

Încetare  

5 beneficiari 

9 beneficiari 

7 beneficiari 

 

2. 

 

Februarie 
 

23.02.2022 

Acordare 

Prelungire 

Încetare 

Refuz 

6 beneficiari 

10 beneficiari 

2 beneficiari 

1 beneficiari 

 

3. 

 

Martie 
 

24.03.2022 

Acordare 

Prelungire 

Încetare  

10 beneficiari 

9 beneficiari 

7 beneficiari 

 

4. 

 

Aprilie 
 

26.04.2022 

Acordare 

Prelungire 

Încetare 

Refuz 

11 beneficiari 

11 beneficiari 

8 beneficiari 

2 beneficiari 

 

5. 

 

Mai 
 

26.05.2022 

Acordare 

Prelungire 

Încetare 

Refuz 

 

12 beneficiari 

12 beneficiari 

9 beneficiari 

1 beneficiari 

 

6. 

 

Iunie 
 

27.06.2022 

Acordare 

Prelungire 

Încetare  

17 beneficiari 

7 beneficiari 

13 beneficiari  

Servicii  Numărul total pentru anul 2022 

Hrana:   

              dejun  2494  

               prînz  7782 

               cina  2494 

Spălarea rufelor 804 

Duș 816  

Frezerie 55 



Refuz 1 beneficiar 

 

7. 

 

Iulie 
 

26.07.2022 

Acordare 

Prelungire 

Încetare  

Refuz 

10 beneficiari 

14 beneficiari  

7 beneficiari 

2 beneficiari 

 

8. 

 

August 
 

25.08.2022 

Acordare 

Prelungire 

Încetare  

Refuz 

17 beneficiari 

7 beneficiari 

16 beneficiari  

1 beneficiar 

 

9. 

 

Septembrie 
 

26.09.2022 

Acordare 

Prelungire 

Încetare  

Refuz 

16 beneficiari 

 8 beneficiari  

14 beneficiari 

2 beneficiari 

 

10. 

 

Octombrie 
 

25.10.2022 

Acordare 

Prelungire 

Încetare  

Refuz 

15 beneficiari 

9 beneficiari 

13 beneficiari 

2 beneficiari 

 

11. 

 

Noiembrie 
 

24.11.2022 

Acordare 

Prelungire 

Încetare  

Refuz 

15 beneficiari 

9 beneficiari 

9 beneficiari  

3 beneficiar 

 

12. 

 

Decembrie 
 

26.12.2022 

Acordare 

Prelungire 

Încetare  

13 beneficiari 

11 beneficiari 

13 beneficiari 

 

     Participare în cadrul echipei multidisciplinare organizat de DGASSPF în vederea  

deciziei  de acordare/încetare/prelungire privind fregventarea beneficiarilor 

serviciului de plasament temporar din cadrul CCOE „Respirația a doua”  
 

№ Data Scopul 

1. 24.01.2022 Plasare în cadrul Centrului 

2. 18.02.2022 Plasare în cadrul Centrului 

3. 03.05.2022 Plasare în cadrul Centrului 

4. 07.06.2022 Plasare în cadrul Centrului 

5. 01.07.2022 Plasare în cadrul Centrului 

6. 26.07.2022 Plasare în cadrul Centrului 

7. 05.08.2022 Plasare în cadrul Centrului 

8. 15.08.2022 Plasare în cadrul Centrului 

9. 24.08.2022 Plasare în cadrul Centrului 

 

Organizarea Echipei Multidisciplinare în vederea deciziei pentru soluționarea 

necesitățiilor a beneficiarilor serviciului de plasament temporar din cadrul 

CCOE „Respirația a doua” 

 

 

 

 

№ Data Numărul ședințelor 

1. februarie 2 

2. martie 1 

3. aprilie 1 

4. iunie 1 

Numărul cumulativ de EMD 5 

 

Organizarea Echipei Multidisciplinare în vederea deciziei de încetare/prelungire privind 

frecventarea beneficiarilor serviciului de plasament temporar din cadrul CCOE 

„Respirația a doua” 



№ Data Activitatea Numărul 

ședințelor 

Numărul 

beneficiarilor 

1. ianuarie Prelungire 1 2 beneficiari 

2. septembrie Prelungire 1 3 beneficiari 

3. octombrie Prelungire 1 4 beneficiari 

Numărul cumulativ de EMD 3 

Numărul cumulativ beneficiarilor 9 

 

Ședința Echipei Multidisciplinare în vederea Elaborarii Planului 

 individualizat de asistenţă a beneficiarilor de serviciile sociale, de zi 

 din cadrul CCOE ”Respiraţia a doua” 
 

№ Data Numărul ședințelor Numărul beneficiarilor 

1. ianuarie 7 7 beneficiari 

2. februarie 6 6 beneficiari 

3. martie 6 6 beneficiari 

4. aprilie 11 11 beneficiari 

5. mai 11 11 beneficiari 

6. iunie 13 13 beneficiari 

7. iulie 17 17 beneficiari 

8. august 12 12 beneficiari 

9. septembrie 17 17 beneficiari 

10. octombrie 15 15 beneficiari 

11. Noiembrie 16 16 beneficiari 

12. decembrie 15 15 beneficiari 

Numărul cumulativ de EMD 146 

Numărul cumulativ beneficiarilor 146 

 

Ședința Echipei Multidisciplinare în vederea Elaborarii Planului 

 individualizat de asistenţă a beneficiarilor serviciului de plasament temporar 

 din cadrul CCOE ”Respiraţia a doua” 
 

№ Data Numărul ședințelor Numărul beneficiarilor 

1. ianuarie 1 1 beneficiar 

2. iunie 1 1 beneficiar 

3. iulie 1 1 beneficiar 

4. august 3 3 beneficiari 

5. decembrie 1 1 beneficiar 

Numărul cumulativ de EMD 7 

Numărul cumulativ beneficiarilor 7 

 

Ședința Echipei Multidisciplinare în vederea Reevaluării Planului  

individualizat de asistenţă a beneficiarilor de serviciile sociale, de zi  

din cadrul CCOE ”Respiraţia doua” 
 

№ Data Numărul ședințelor Numărul beneficiarilor 

1. ianuarie 9 9 beneficiari 

2. februarie 12 12 beneficiari 

3. martie 9 9 beneficiari 

4. aprilie 11 11 beneficiari 

5. mai 12 12 beneficiari 

6. iunie 7 7 beneficiari 

7. iulie 23 23 beneficiari 



8. august 7  7 beneficiari 

9. septembrie 8  8 beneficiari 

10. octombrie 9 9 beneficiari 

11. Noiembrie 9 9 beneficiari 

12. decembrie 11 11 beneficiari 

Numărul cumulativ de EMD 127 

Numărul cumulativ beneficiarilor 127 

 

Ședința Echipei Multidisciplinare în vederea Reevaluării Planului  

individualizat de asistenţă a beneficiarilor serviciului de plasament temporar 

din cadrul CCOE ”Respiraţia a doua” 
 

№ Data Numărul ședințelor Numărul beneficiarilor 

1. martie 8 8 beneficiari 

2. iulie 1 1 beneficiar 

3. octombrie 4 4 beneficiari 

Numărul cumulativ de EMD 13 

Numărul cumulativ beneficiarilor 13 

 

Reevaluarea cazului a beneficiarului cu privire la prelungirea sau încetarea  

prestării serviciilor de zi din cadrul CCOE ”Respiraţia a doua” 
 

№ Data Numărul ședințelor Numărul beneficiarilor 

1. ianuarie 17 17 beneficiari 

2. februarie 14 14 beneficiari 

3. martie 16 16 beneficiari 

4. aprilie 20 20 beneficiari 

5. mai 32 32 beneficiari 

6. iunie 21 21 beneficiari 

7. iulie 22 22 beneficiari 

8. august 26 26 beneficiari 

9. septembrie 24 24 beneficiari 

10. octombrie 24 24 beneficiari 

11. Noiembrie 24 24 beneficiari 

12. decembrie 24 24 beneficiari 

Numărul cumulativ de EMD 264 

Numărul cumulativ beneficiarilor 264 

 

Supervizarea Personalului 

                         Supervizare de grup 
№ Data efectuării Numărul 

participanților 

1. 10.01.2022 4 

2. 03.02.2022 4 

3. 02.03.2022 4 

4. 04.04.2022 4 

5. 03.05.2022 4 

6. 06.06.2022 3 
7. 06.07.2022  3 
8. 01.08.2022 3 
9. 01.09.2022 3 

10. 03.10.2022 4 

11. 03.11.2022 4 



12. 05.12.2022 4 

Total: 12 
 

              Supervizare individuală 
№ Personele  instruite Funcția Nr.de supervizări 

1. Natalia Siminiuc psiholog 51 

2. Maria Cebanaș asistent social 33 

3. Olga Varvariuc asistent social 59 

4. Rodica Slivciuc asistent social 67 

5. Iulia Ignat  asistent medical 48 

Total: 258 
 

Participarea specialiștilor la seminare și training-uri cu scopul formării  

inițiale și continue: 

 

№ Data desfășurșrii Tema seminarului/conferinței Locul 

desfășurării  

1. 
05.04.2022 

Vebinar „Особенности правильного применения 

трудового законодательства” 
Zoom 

2. 

06.04.2022 

Статус беженцев и право на трудоустройство в 

Pеспублике Mолдова. Порядок документации 

беженцев в Управлении по Вопросам Миграции и 

Убежища МВД Республики Молдова. 

Zoom 

3. 
12.04.2022 

Curs de instruire "Terapia Ocupationala- element 

important in sporirea calității vietii" 
Zoom 

4. 17 - 18.05.2022 
Сursul de instruire “În domeniul de Îngrijiri Medico-

Sociale la Domiciliu.” 
Zoom 

5. 12.07.2022 SIA “Registrul electronic al angajaților” Zoom 

6. 13 – 14.10.2022 

 

Desfășurarea activitățiilor și/sau lucrărilor în domeniul 

securității industriale 

Centrul de 

instruire S.R.L. 

“Profisional-

Start” mun.Bălți 

7. 17.11.2022 

Instruirea introductiv generală privind securitatea și 

sănătatea în muncă. Instruirea la I grupă de securitate 

electrică pentru personalul neelectrotehnic. Instruirea 

privind apărarea împotriva incendiilor 

Zoom 

8. 24 – 28.11.2022 Cursul de instruire pentru voluntari Zoom 

9. 06.12.2022 
Etapele de întocmire și prezentarea a situațiilor 

financiare individuale 
Zoom 

 

Organizarea înmormîntării beneficiarilor a serviciului  

de plasament temporar din cadrul CCOE ”Respiraţia a doua” 
 

 

№ Data înmormîntării 
1. 04.02.2022 

2. 01.05.2022 

3. 12.062022 

Partenerii în organizarea activităţilor (partenerii şi existenţa acordului de parteneriat): 
 Clubul Veteranilor mun . Bălţi.    

 Centul de instruire ,,Miracol,, din mun.Bălți 

 Centul Medico-Social de zi ,,Rebeca,, din mun.Bălți 

 Universitatea de stat ,,Alecu Russo,, din mun.Bălți 

 IP Centrul  de plasament a copiilor în situație de risc ,,Drumul spre casă,, din mun.Bălți 

 Centrul de Suport al TB în condiți de ambulator din mun.Bălți 

 IP Centrul de Criză  Familială ,,Sotis,, din mun.Bălți 

 Asociația Obștească ,,Homecare,, 

 Birou de Probațiune Bălți. 

 



Activități distractive desfășurate de către  specialiștii Centrului pe parcursul anului 2022: 
                 Evenimentul „Одно сердце на двоих”, desfășurat în data de 14.02.2022, cu scopul de a manifesta plenitudinea                                

sentimentului de iubire între generații (09-11.02.2022 – confecționarea felicitărilor destinate  Zilei Îndrăgostiților). 

 

 

       

          

 

          

 

 

 

 

 

 

 

                               Evenimentul, dedicat Zilei deschiderii Centrului (13 ani de la deschiderea Centrului 20.02.2009 – 20.02.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Evenimentul «Весны прекрасной дуновенье», desfășurat în data de 04.03.2022  
(21.02 – 28.02.2022 г. - confecționarea felicitărilor   dedicate  „Zilei Internaționale a Femeii”  pentru Centrele sociale și beneficiari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 
 

Evenimente dedicate sărbătorilor pascale: 
 

- - 20 aprilie 2022 “Caravana de Paști – O rază de lumină în ziua sfîntă”, dedicată  sărbătorilor pascale. Achiziționarea și 

distribuirea cutiilor  cu  produse alimentare  pentru 5 familii la domiciliu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 21.04.2022 organizarea “Пасха радость нам несет”, înmînarea felicitărilor și pachetelor alimentare de la agent economic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evenimentul dedicat  Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate, «Пусть осень жизни будет молодой», desfășurată 30.09.2022  

și 03.10.2022. În cadrul evenimentului au fost înmînate diplome, cuvinte de felicitare pentru oaspeți invitați și pachete alimentare 

de la agenții economici pentru beneficiarii Centrului. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evenimente organizate în cadrul sărbătorilor de iarnă în perioada 06 - 31 decembrie 2022: 

 
1.  05 – 16.12.2022 г. - confecționarea felicitarilor cu prilejul sărbătorilor de iarna pentru centrele sociale si beneficiari;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 12 – 16.12.2022 - confecționarea decorațiunilor de Revelion, amenajarea și decorarea Centrului, împodobirea pomului de Revelion; 

3. 23 decembrie 2022 - desfășurarea sărbătorii de Revelion «Чудеса новогоднего праздника», înmînarea felicitărilor și cadourilor 

de la agenții economici; 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 



4. 22 – 3.12.2022 г. - Caravana «Свет небесного чуда», dedicată sărbătorilor de Revelion. Achiziționarea și distribuirea cutiilor  cu  

produse alimentare  pentru 5 familii la domiciliu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Felicitarea omagiaților cu ziua de naștere                                                       Ergoterapiа 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 



,,Terapia ocupațională’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desfășurarea concursului  ,,Cea mai bună bunică sau bunel al lunii’’ 

 

  

 

 

 

 



Excursii  prin locurii memorabile din mun. Bălți 
 

 

 

 

 

 

 

Frezărie în colaborare cu Centrul ”Miracol”) 
 

 

 

 

 

 

Modul sănătos de viață – activitate pentru beneficiari, organizată de către asistenta medicală. 

 

 

 

 

 

 
                 

        Directorul Centrului Comunitar pentru oamenii în etate “Respirația a doua”                               Svetlana NICHITIUC 


