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RAPORT DE ACTIVITATE  

AL CENTRULUI –MEDICO SOCIAL „REBECA”, MUN. BĂLȚI,  PENTRU ANUL 2022 

 

Centrul medico-social de zi „REBECA”, fiind unicul centru in mun. Bălți care oferă asistență medico-

socială și servicii de îngrijire la domiciliu, își exprimă profunda recunoștință pentru sprijinul neprețuit oferit 

și o cooperare deosebită care a dus la rezultate de impact pentru cetățenii municipiului Bălți.  

Centrul REBECA este  

Centrul medico-social de zi „REBECA”, a oferit o gama largă de servicii medico-sociale atît la domiciliu 

cît si în cadrul centrului REBECA. Serviciile au fost acordate individual beneficiarilor reieșind din 

necesitățile bio-psiho-sociale  la indicația strica a medicului. 

 

 

REZULTATELE ACTIVITĂȚII  

  

n/r Articole Servicii medico-

sociale acordate   

în  incinta Centrului  

Servicii medico-

sociale acordate  

la domiciliu   

Total  

1 Beneficiari deserviți  

 

357  200 557 

2 Inclusiv Beneficisari primari  

 

156 78 234 

3 Inclusiv Beneficiari 

secundari 

 

201 122 323 

4 Vizite  a beneficiarilor la 

centru  

 

1228 1592 2820 

5 Proceduri medicale   

 

4242 6510 10752 

6 Servicii sociale  

 

3766 5079 8845 

7 Femei  

 

292 159 351 

8 Bărbați  

 

65 41 106 

9 Singuratici  

 

149 57 206 



10  Numărul anual  

de beneficiari deserviți de un 

asistent medical  

179 100 279 

11 Acreditarea centrului  Acreditarea cu succes a Centrului Medico-Social de zi „Rebeca” pe 

perioada de 5 ani. 

 

 

 

 
 

EVENIMENTE ORGANIZATE 

 

n/r Eveniment Data 

evenimentuluui 

Bunuri materiale distribuite Organizația 

donatoare 

1 Ziua  igienizării  12 septembrie  45 pachete cu detergenți 

Componența unui pachet: 

1.Praf despălat(1,400kg)-1buc. 

2.Săpun lichid antibacterial0,5    

   -2buc 

3.Detergent de vase 1,0 lt Prima -  

    1buc 

Biserica lui |Isus 

Hristos a sfinților 

zilelor din urmă -  

direct 

beneficiarilor CMS 

REBECA 



4. Gel de duș (0,250)- 2 buc. 

5. Șampon 1,0 lt – 1 buc 
6. Gel Cosmeplant antibacterian  

    p/maini  1,0 lt – 1 buc 

2 Ziua  de suport pentru 

beneficiarii cu afectiuni 

cardio-vasculare. 

29 septembrie Tensiometre - 25 

 

Biserica lui |Isus 

Hristos a sfinților 

zilelor din urmă -  

direct 

beneficiarilor CMS 

REBECA 

3 Ziua   Internaţională a 

persoanelor vârstnice 

01 octombrie  25 pachete cu produse 

alimentare 

Componența unui pachet: 

1.Făină de grîu 2kg)-1 buc. 

2.Fulgi de ovăz(500gr)-1buc 

3.Paste (1kg)-1buc. 

4.Ulei rafinat (3litre)-1buc. 

5.Orez classic(1kg)-1buc. 

6.Mălai Fin (1kg)-1buc. 

7.Griș (1kg)-1buc. 

8. Biscuiti  (0,5 kg)- 2 buc 

9. Bomboane în asortiment 

(1kg)- 1buc. 

10. Napolitane  (0,2kg) - 2 buc 

AO Home care -  

direct 

beneficiarilor CMS 

REBECA 

4 Ziua Mondială de 

profilaxie și combatere 

a    Diabetului Zaharat 

 

14 noiembrie  Determinarea glicemiei  

la 1075  beneficiari cu 35 

glucometre, cîte 100 teste și 

100 lancete pentru fiecate  

AO Home care -  

direct 

beneficiarilor  

CMS REBECA 

 

5 Ziua  Internaţională a 

Persoanelor cu 

Dizabilităţi  

3 decembrie Bastoane -50 

Premărgătoare - 25 

WC portative  - 20 

 

AO Home care -  

direct 

beneficiarilor  

CMS REBECA  

6  Cu ocazia sărbătorilor 

de iarnă  

20 decembrie  25 seturi de albituri  AO Home care -  

direct 

beneficiarilor  

CMS REBECA 

7  Cu ocazia sarbatorilor 

de iarna 

28 decembrie  35 scurte pentru copii nvoiasi AO Home care -  

direct rudelor 

beneficiarilor  

CMS REBECA 

Repartizarea seturilor de albituri 

 



 

Repartizarea bunurilor 

 

  

 
14 noiembrie Ziua Mondială de profilaxie și combatere a  Diabetului Zaharat 

  



 

  
 

COLABORARE  

Nr/r Denumirea 

institutiei/organizației 

Domeniul de colaborare 

1 Asociația Obștească Homecare Suport pentru pacientii din păturile vulnerabile a societății 

2 Biserica lui |Isus Hristos a 

sfinților zilelor din urmă 

Suport pentru pacientii din păturile vulnerabile a societății 

3 CCOE Respirația a doua  Dezvoltarea serviciilor de îngrijire medico-sociale  la 

domiciliu 

4 Colegiul de medicină Bălți  Dezvoltarea voluntariatului în domeniul de îngrijiri la 

domiciliu 

5 Asociația Obștească Casmed Educație  in domeniul de ingrijiri si educație pentru sănătate 

6 Asociația Obștească People in 

Need 

Dezvoltarea serviciilor comunitare 

7 Reteaua Organizațiilor 

Neguvernamentale prestatoare 

de îngrijiri comunitare  

 privind  elaborarea si prezentarea spre aprobare a  

cadrului normativ pentru organizarea si functionarea 

noii profesii de ingrijitor în serviciile de ingrijiri la 

domiciliu.   

 elaborarea Metodologiei de calcul  pentru serviciile 

sociale de ingrijire la domiciliu 

Schimb de experiență în domeniul de îngrijiri la domiciliu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIFICULTĂȚI 

Nr/r Descrierea dificultăților  Cauza  

1 Numărul mare de solicitări pentru îngrijiri la 

domiciliu 

lipsa de cadre 

 

CONCLUZII 

Nr/r Descrierea concluziei   

1 Mecanismul de referire si de sesizare a fost respectat   

2 Colectivul  de lucru a fost suficient aprovizionat cu echipament de protecție personala si 

dezinfectatnte pentru a nu-si pune in pericol sanatatea proprie si sanatatea pacientilor asistati. 

3 A fost elaborat, validat profilul ocupational si  standardul ocupational al ingrijitorului. 

4 Activitatea a fost  necesară si utilă. 

 

 

Cu respect și recunoștință vă  prezentăm Raportul  de activitate  al Centrului medico- social „REBECA”, 

mun. Bălți,  pentru anul 2022 

 

 

 

 

 

Cu considerațiune și mulțumiri pentru colaborare  

Directorul Centrului Medico-Social  de Zi „Rebeca” 

Elena  Adașan   

 

 

 

________________________________________L.Ș. 

 

 

 


