
 

 

 

 

 

Raport de activitate pentru anul 2022 

Centrul Comunitar de Sănătate Mintală 

mun. Bălți 

 

 

 

 



I Date generale despre CCSM mun. Bălți 

Centrul Comunitar de Sănătate Mintală mun. Bălți reprezintă un serviciu specializat de 

sănătate mintală, medico-social, distinct, care oferă persoanelor cu probleme de sănătate mintală 

asistență și reabilitare psihosocială, sprijin și mediere în relații cu familia și comunitatea, furnizînd 

asistență medico-psihosocială în scopul oferirii beneficiului public. 

Scopul Centrului Comunitar de Sănătate Mintală mun. Bălți este ameliorarea sănătăţii 

mintale și îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu probleme de sănătate mintală prin prestarea 

serviciilor orientate spre prevenirea, depistarea precoce, tratamentul, reabilitarea, promovarea 

modului sănătos de viaţă şi protecţia sănătăţii mintale în comunitate, precum şi crearea premiselor 

benefice de reabilitare şi integrarea lor socio-familială.  

Centrul are următoarele obiective majore: 

a)reabilitarea medico-psiho-socială, menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii şi stimularea procesului de 

socializare şi resocializare a  copiilor, tinerilor şi adulţilor cu dizabilităţi psihice şi motorii, persoanelor 

cu probleme de sănătate mintală, precum şi integrarea/reintegrare lor în mediul familial; 

b)prevenirea instituţionalizării, dezinstituţionalizarea/revenirea a copiilor, tinerilor şi adulţilor cu 

dizabilităţi psihice şi motorii persoanelor cu probleme de sănătate mintală din instituţiile rezidenţiale 

în societate şi incluziunea socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală; 

c)sporirea accesului populaţiei la asistenţa medico-socială în cazul problemelor de sănătate mintală 

conform principiului multidisciplinarităţii  şi integrităţii serviciilor prestate, în special a celor în 

situaţii de risc sporit şi deosebit de vulnerabili;  

d)crearea unor servicii complexe cost - eficiente orientate spre îmbunătăţirea sănătăţii mintale a 

populaţiei şi asigurarea continuităţii serviciilor de sănătate mintală în comunitate; 

e)asigurarea suportului consultativ – metodic şi informaţional în sănătatea mintală prin sporirea 

nivelului de cunoştinţe, sensibilizarea opiniei publice, formarea atitudinilor şi practicilor sigure la 

populaţie, ce ţin de propria lor sănătate, sănătate mintală şi dezvoltare; 

f)implicarea nemijlocită a comunităţii în reabilitarea psiho-socială a persoanelor cu probleme de 

sănătate mintală, precum şi în prevenirea şi promovarea sănătăţii mintale în societate; 

g)dezvoltarea abilităţilor primare, de autodeservire şi educaţionale a persoanelor cu probleme de 

sănătate mintală şi sporirea nivelului general de conştientizare asupra importanţei menţinerii persoanei 

cu necesităţi speciale în familie şi în comunitate.  

Serviciile pe care le oferă Centru СCSM sunt: 

1. Centrul de zi ocupațional pentru copii și adulți, 

2. Departamentul consultativ, 

3. Plasament temporar, 

4. Echipa mobilă. 



 

Pentru Centrul de zi ocupaţional serviciile sunt divizate în trei programe de bază: 

 programa de reabilitare psiho–socială prin supraveghere şi consultanţă profesională: 

programe de reabilitare vocaţională, de petrecere a timpului liber, de consiliere şi 

psihoterapie pentru pacienţi şi familii;  

 programa de prevenire a instituţionalizării, dezinstituţionalizare şi incluziune socială: 

desfăşurarea activităţilor de menaj, artistice şi de socializare; 

 programa de menţinere şi îmbunătăţire a sănătăţii: alimentaţie complexă, activităţi de 

menţinere a igienei personale a beneficiarilor, promovarea modului sănătos de viata, 

prevenirea maladiilor somatice şi psihice. 

 Centrul de zi prestează servicii de la ora 8.00 - 17.00, pe parcursul a 5 zile în săptămînă 

pentru 45 de persoane, dintre care 25 sunt adulți cu tulburări psihice, 10 tineri şi 10 copii 

cu dizabilități mixte severe. 10 adulti din centrul de zi sunt incluși in plasament temporar. 

 Termenul maxim de  integrare în Centru de zi este de 3 luni, după care se va efectua 

reevaluarea cazului. 

Serviciul Departament consulativ: 

 oferă consultaţii medicale, psihologice şi juridice persoanelor din comunitate cu probleme de 

sănătate mintală pentru 20 de persoane, care nu sunt încadraţi în ale servicii le centrului, pînă 

la 10 persoane adulte şi 10 copii. 

 Departament consultativ prestează servicii de la ora 8.00 - 17.00, pe parcursul a 5 zile în 

săptămînă. 

Serviciul Plasament temporar: 

Este acordat beneficiarului atunci cînd familia sa se află în imposibilitate temporară de ai oferi 

temporar îngrijirea necesară.  Termenul maxim de  integrare în Plasament temporar este de 6 luni, 

după care se va efectua reevaluarea cazului. Plasamentul temporar poate găzdui pină la 10 persoane 

adulte. 

Serviciul Echipa mobilă: activează în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, 

pentru 30 beneficiari anual, dintre care 15 adulţi şi 15 copii. 

 

 

Serviciile  pe care le oferă Centrul sunt variate, în concordanţă cu nevoile persoanelor cu 

probleme de sănătate mintală şi sunt divizate în patru programe de bază: 

 

Programul CENTRU DE ZI 

 Centrul de zi prestează servicii de la 8.00 pînă la 19.00, 5 zile pe săptămână în care oferă toate 

serviciile necesare celor care frecventează Centrul 

 Capacitatea centrului de zi este de 45 persoane pe zi(25 maturi+10copii); 

 Centrul de zi oferă alimentaţie complexă de trei ori pe zi, menţinerea igienei personale a 

fiecărui beneficiar; 



 Centrul de zi oferă un tratament medicamentos  

 Centrul de zi oferă programe specializate de reabilitare psihosocială cum ar fi programe de 

reabilitare vocaţională, terapie ocupaţională, activităţi creative şi social-utile, programe de 

petrecere a timpului liber, programe de consultanţă şi consiliere (psihiatrică, psihologică, 

medicală, socială); 

 Activitatea centrului de zi se realizează cu participarea în toate activităţile a beneficiarilor şi 

familiilor sale; 

 Reevaluarea necesităţii sistării în serviciu se face odată la şase luni. 

 

Admiterea beneficiarului în Centrul de zi se face în corespundere cu următoarele criterii: 

 Tulburare psihică în stare de remisie; 

 Retard mintal gradul uşor sau mediu; 

 Vârsta de la 18 ani până la 60 ani; 

 Prezenţa invalidităţii (după caz);  

 Prezenţa unui membru a familiei sau a reprezentantului legal (după caz). 

Activităţi realizate: 

 

  S-au efectuat interviuri cu persoanele cu probleme de sănătate mintală şi familia (părinţii) 

pentru a determina nevoile de bază ale familiei  



 S-a efectuat anamneza, astfel, s-a colectat în mod detaliat. Strângerea anamnezei a inclus  date 

despre starea sănătăţii persoanei de la naştere până la momentul evaluării, factorii genetici care 

au putut influenţa dezvoltarea persoanei, metodele de tratament care au fost utilizate şi  

monitorizarea . 

 Prin metoda observaţiei directe şi sistematice s-a evaluat persoana în situaţii non formale, 

interacţiunea cu membrii familiei, mediul social, comunicarea, nivelul cognitiv iniţial, etc. 

 Prin diverse testări standardizate s-a evaluat abilităţile de care dispune persoana cu dizabilităţi. 

 În incinta CCSM s-au organizat şedinţe ale echipei multidisciplinare care au avut scopul de 

prezentare a cazurilor evaluate primar; 

 La fel, au avut loc şedinţe ale echipei cu participarea rudelor sau a beneficiarilor cu scopul 

alcătuirii planurilor individualizate de intevenţie; 

 Consilierea\consultanta beneficiarilor de catre specialistii echipei multidisciplinare s-a 

efectuat conform planului individualizat de asistenta al fiecărui beneficiar.  

 Şedinţele profesionale au fost efectuate conform planului individualizat de asistenţă; 

 Au fost aplicate un şir de tehnici stabilite în cadrul planului individualizat de intervenţie; 

 Efectuarea reevaluării beneficiarilor aflaţi în asistenţă; 

 Organizarea ieşirilor la aer liber a beneficiarilor; 

 

S-au organizat excursii săptămânale în diverse locuri publice - parcuri orăşeneşti, la lacul 

oraşenesc. 

 

 
 Organizarea activiăţilor ocupaţionale 

Activităţile ocupaţionale în cadrul Programului Centru de Zi sunt promovate zilnic de către 

specialiştii centrului. Astfel, 5 zile pe săptămână se organizează activităţi creative şi social-utile:  

- desenul/aplicaţia,  

- muzica/dansul,  

- cusutul/tricotarea,  

- grădinăritul/meşteşugăritul,  

- manifestări de sărbători sau cu ocazii speciale. 

Toate aceste activităţi sunt petrecute de către asistenţi sociali medicali şi de către psihologi. La 

moment este stabilit un grafic de ocupaţii unde sunt promovate activităţi atât creative cat şi social-

utile. Fiecare benefeciar fregventează activităţile în dependenţă de planul individualizat de asistenţă.  



 

 
 

 

Manifestările organizate la CCSM pe parcursul anului 2021 

 

№ Manifestarea Data promovării Cantitatea participanţilor 

1 Manifestare de Ziua Îndrăgostiţilor 

„O inimă fierbinte” 

 

14 febrarie 2022 25 beneficari 

2 Manifestare de 8 martie „Salon de 

frumusețe” 

 

8 martie 2022 25 beneficari 

3 Manifestare de Paşte „ Hristos a 

Înviat” 

 

 25 beneficari 

4 Ziua orașului 22 mai 2022 25 beneficari 

5 Manifestare de Ziua copilului  

 

1 iunie 2022 25 beneficari 

6 Prevenirea suicidului Septembrie2022 25 beneficari 

7 Manifestare cu beneficiarii 

“Drepturile omului în Sănătatea 

Mintală” 

 

10 octombrie 2022 25 beneficiari 

8 Toamna de aur 

 

25 octombrie 2022 25 beneficari 

9 Ziua Internațională a persoanelor 

cu disabilități 

03 decembrie  2022 25 beneficari 

10 Manifestare de Revelion 

 

26 decembrie 2022 25 beneficari 

 

 

 

 



În cadrul centrului de zi toţi beneficiază de tratament adecvat şi alimentaţie corectă, primesc 

consultanţă profesională.  

 

Organizarea seminarilor pentru rudele şi părinţii persoanelor aflate în asistenţă în scopul 

îmbogăţirii cunoştinţelor, abilităţilor si creşterea competenţelor lor de a răspunde cât mai bine nevoilor 

rudelor sale. 

 S-au organizat consiliere familială pentru părinţi care au avut scopul îmbogăţirea cunoştinţelor, 

abilităţilor si creşterea competenţelor părinţilor şi familiilor persoanelor cu dizabilităţi de a răspunde 

cât mai bine nevoilor rudelor sale. 

 

Obiectivele acestor au fost: 

 

1. Obiective generale: 

 Însuşirea noţiunilor în Sănătatea Mintală; 

 Însuşirea principiilor de reabilitare medico-psiho-socială a persoanelor cu disabilităţi; 

 Familiarizarea cu psihopatologia generală; 

 Familiarizarea cu tipurile de servicii comunitare; 

 Însuşirea noţiunilor, metodelor şi importanţei terapiei ocupaţionale; 

 Familiarizarea cu noţiunile de comunicarea şi conflictul; 

 Însuşirea modalităţilor de comunicare în diverse forme de dizabilitate. 

 

Obiective cognitive ale instruirilor au fost: 

 Însuşirea noţiunilor fundamentale legate de domeniul psiho-medico-social; 

 Cunoaşterea formelor, metodelor şi procedeelor de ajutor a persoanei cu disabilităţi în scopul 

integrării şi reintegrării sociale. 

 

 

Programul PLASAMENT  TEMPORAR 
 Plasamentul temporar oferă asistenţă 24 din 24 ore, 7 zile pe săptămână; 

 Capacitatea plasamentului temporar este pentru 10 persoane; 

 Plasamentul temporar se oferă pe un timp scurt, în perioada dificilă a familiei, 

deplasări, vacanţe, etc., sau în cazul lipsei serviciilor de sănătate mintală accesibile în aria 

domiciliului persoanei cu disabilităţi;  

 Persoanele cu probleme de sănătate mintală din plasament beneficiază de toate 

serviciile centrului de zi; 

  Reevaluarea necesităţii sistării în serviciu se face odată la trei luni. 

 

 

Admiterea beneficiarului în Plasamentul temporar se face în corespundere cu următoarele 

criterii: 

 Tulburare psihică în stare de remisie; 

 Retard mintal gradul uşor sau mediu; 

 Vârsta de la 18 ani până la 60 ani; 

 Prezenţa invalidităţii (după caz); 

 Prezenţa unui membru a familiei sau a reprezentantului legal (după caz); 

 Lipsa serviciului de sănătate mintală accesibil în aria domiciliului persoanei cu disabilităţi; 

Perioade dificile a familiei, deplasări, vacanţe, etc 



 
 

 

Departamentul Echipa Mobilă 

 

Este un serviciu specializat, destinat persoanelor cu dizabilităţi mintale sau dizabilităţi mixte, 

care oferă asistenţă multidisciplinară şi suport profesional la domiciliul beneficiarului, în baza 

nevoilor identificate ale acestuia, cît şi consiliere persoanelor care îl îngrijesc pe acesta, în vederea 

creşterii independenţei şi integrării lui sociale;  

Scopul Serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului prin servicii de reabilitare, 

reabilitarea psihosocială şi (re)integrare acestuia în familie şi societate şi implicarea familiei în 

îngrijirea acestuia, în vederea creşterii gradului lui de independenţă personală, până la atingerea 

autonomiei maxim posibile. 

 

Obiectivele Programului sunt: 

 

 asistenţa la domiciliu a persoanelor cu probleme de sănătate mintală sau disabilităţi mixte; 

 asistenţa medico-socială, consiliere, asistenţă în conformitate cu planul individualizat de 

asistenţă al beneficiarului; 

 consilierea şi instruirea persoanelor care îl îngrijesc pe beneficiar în ceea ce priveşte asistenţa, 

suportul şi acordarea unui minim de terapie de recuperare acestuia, în scopul menţinerii lui în 

familie şi comunitate; 

 dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor pentru o viaţă independentă în comunitate; 

 asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi reintegrare 

familială;  

 

 

 

 



Admiterea beneficiarului în Programul Echipa mobilă se face în corespundere cu următoarele 

criterii: 

 Grad sever de dizabilitate sau grad mediu în cazul nefrecventării serviciilor din comunitate; 

 Persoane cu o funcţionare socială dificilă  (izolaţi acasă, cu probleme de comportament, lipsa 

abilităţilor pentru trai independent);  

 Persoane cu dizabilităţi locomotorii, care au  probleme de sănătate şi necesită periodic 

asistenţă;  

 Persoane cu dizabilităţi din familii social vulnerabile cu risc înalt de instituţionalizare; 

 Persoane cu probleme de comportament care reprezintă risc de a fi respinse de serviciile 

existente în comunitate;  

 

Activităţile realizate: 

 

 S-au efectuat interviuri cu persoanele cu dizabilităţi şi familia (părinţii) pentru a determina 

nevoile de bază ale familiei; 

 S-a efectuat anamneza, astfel, s-a colectat în mod detaliat. Strângerea anamnezei a inclus  date 

despre starea sănătăţii persoanei de la naştere până la momentul evaluării, factorii genetici care 

au putut influenţa dezvoltarea persoanei, metodele de tratament care au fost utilizate şi  

monitorizarea; 

 Prin metoda observaţiei directe şi sistematice s-a evaluat persoana în situaţii non formale, 

interacţiunea cu membrii familiei, mediul social, comunicarea, nivelul cognitiv iniţial, etc.; 

 Prin diverse testări standardizate s-a evaluat abilităţile de care dispune persoana cu dizabilităţi; 

 In incinta CCSM s-au organizat şedinţe ale echipei multidisciplinare care au avut scopul de 

prezentare a cazurilor evaluate primar;; 

 La fel, au avut loc şedinţe ale echipei cu participarea rudelor sau a beneficiarilor cu scopul 

alcătuirii planurilor individualizate de intevenţie; 

 Conselierea\consultanta beneficiarilor de catre specialistii echipei multidisciplinare s-a 

efectuat conform planului individualizat de asistenta al fiecărui beneficiar. Şedinţele de  

conselierea\consultanta s-au oferit la domiciliul fiecărui beneficiar şi prin telefon; 

 Şedinţele profesionale au fost efectuate conform planului individualizat de asistenta la 

domiciliul fiecărui beneficiar; 

 Au fost aplicate un şir de tehnici stabilite în cadrul planului individualizat de intervenţie; 

 Efectuarea reevaluării beneficiarilor aflaţi în asistenţă; 

 Organizarea ieşirilor la aer liber a beneficiarilor; 

 Organizarea seminarilor pentru rudele şi părinţii persoanelor aflate în asistenţă în scopul 

îmbogăţirii cunoştinţelor, abilităţilor si creşterea competenţelor lor de a răspunde cât mai bine 

nevoilor rudelor sale. 

 

 

Impactul Programului Echipa mobila 

 Asistenţa la domiciliu a avut un impact deosebit asupra mai multor grupuri ţintă. 

Impactul asupra beneficiarului: 

1) Serviciile echipei mobile sunt prestate în cadrul familiei şi cu participarea activă a acesteia 

pentru a se asigura recuperarea şi compensarea dizabilităţii persoanelor aflate în dificultate, în 

vederea reducerii limitărilor în activitate şi a creşterii participării sociale a persoanelor cu 

dizabilităţi. 

2) Lucrul echipei mobile are un impact şi asupra dezvoltării personale a fiecărui beneficiar - 

cresterea responsabilitatii individuale pentru includerea comunitara, dobîndirea deprinderilor 

de a trai independent in comunitate, creşterea independenţii beneficiarilor. 



3) Serviciul dat îşi asumă reponsabilitatea sa ajute persoanele cu disabilităţi mixte sa-si 

implineasca nevoile curente de viata precum alimentatia, imbracamintea si locuinta, sa 

dezvolte abilitatile necesare pentru a raspunde la cerintele vietii in comunitate, sa faca fata 

greutăţilor, sa dezvoltde relatii cu cei din jur si sa persevereze in includerea si participarea in 

comunitate. 

 

Impactul asupra familiei beneficiarului: 

 

Echipa mobilă acopera familiile cu persoane, care au disabilităţi mixte cu un grad înalt de sărăcie care 

nu au resurse pentru oferirea unei asistenţe de calitate acestor persoane şi va contribui astfel la 

prevenirea instituţionalizării acestora. 

 

Impactul asupra comunităţii: 

1) Prin activitatea serviciului de Echipă Mobilă se previn cheltuieli mult mai mari care ar fi 

necesare dacă aceste persoane ar fi întreţinute în instituţii rezidenţiale sau dacă s-ar deplasa în 

centrele de recuperare mari din republică pentru a participa la un program terapeutic sau de 

reabilitare; 

2) Serviciul de echipă mobilă este un serviciu centrat pe client si orientat spre recuperare si a 

demonstrat in toate studiile controlate ca este un program deosebit de eficient care reduce 

spitalizarea, reduce dizabilitatea psiho-sociala, creste stabilitatea rezidentiala, imbunatateste 

calitatea vietii, si conduce la reintegrare familiala si sociala.  

 

             
 

 



 
 

 

 

 

INDICATORII DE PERFORMANŢĂ 

Centrul Comunitar de Sănătate Mintală 

Pentru anul 2022 

 

Tabelul nr. 1 Numărul de state şi personal care activează la CCSM aprobate) 

 

    
NUMĂRUL 

DE STATE 

APROBATE 

NUMĂRUL DE 

PERSOANE 

CARE OCUPA 

STATELE 

APROBATE 

(MENTIONATI 

ŞARJA DE 

OCUPAŢIE) 

1 Director 1 1 

2 Contabil Șef 1 1 

3 Contabil 1 1 

4 Jurist 1 1 

5 Economist 0,5 0,5 

6 Psihiatru 2 0,5 



7 

Asistenta medicală proceduri (nursa 

psihiatrică) 1,5 1,5 

8 Psiholog centrul de zi 4,5 3,5 

9 Asistenta medicală farmacist 0,5 0,5 

10 Asistenta medicală fizioproceduri 0,5 0 

11 Asistenta medicală (kinetoterapeut) 1 1 

12 Asistenta medicală masor 1 0,5 

13 Ergoterapeut 1,5 0 

14 Asistent social centrul de zi 2 2 

15 Logoped 0,5 0,5 

16 Îngrijitor de încăperi 1 1 

17 Șofer 1 0 

18 Infirmier/ infirmieră 2,5 2,5 

19 Asistent medical plasament temporar 3 3 

20 Sora dietetică 1 1 

21 Magazioner 1 1 

22 Merceolog 1 1 

23 Bucătar 2 2 

24 Ajutor de bucătar 2 1 

25 Bufetieră 2 2 

   TOTAL: 36 29 

 

Tabelul nr. 2 Reprezentarea personalului pe nivelul de studii şi vârstă 

 

  PERSONAL IN 

VIRSTA DE  

29 ANI 

PERSONAL IN 

VIRSTA DE 30-

40 ANI 

PERSONAL 

IN VIRSTA 

DE 41-50 ANI 

PERSONAL IN 

VIRSTA DE 

51-60 ANI 

PERSONA

L IN 

VIRSTA 

DE  60 

ANI 

 STUDII F M F M F M F M F M 

1 ELEMENTARE           

2 MEDII   1    1  3  

3 MEDII SPECIALE   3    3 1 3 1 

4 SUPERIOARE 5  5 1 1    1  

 

 

 

 

Tabelul nr.  3 Reprezentarea personalului pe grade de calificare şi ştiinţifice  

 

  GRAD DE CALIFICARE GRAD ŞTTINŢIFIC 

  GR. 

SUPERI

OR 

GR. I GR. 

II 

DENUMIREA + NUMARUL 

PERSOANELOR 



1 PSIHIATRU 1    

2 PSIHOLOG     

3 ASISTENT SOCIAL     

4 ASISTENT MEDICAL 4  1  

 

INDICATORII PE SERVICIU ÎNTREG (la nivel de CCSM”) 

 

Indicatori cantitativi: 

Tabelul nr.  4 Reprezentarea numărului mediu de beneficiari 

 

 INDICATORUL 2022 

1 Numărul mediu de beneficiari pe zi (suma beneficiarilor din fiecare zi 

impartita la numarul de zile de funcţionare a CCSM” pe an) 
78 

3 Numărul total de beneficiar/zi (suma beneficiarilor din fiecare zi pe parcursul 

intregului an) 
12978 

 

În anul 2022 la CCSM au  beneficiat de serviciile centrului în mediu pe zi 78 de 

benefeciari, iar numărul total de benefeciari pe zi pe parcursul întregului an avem 12170 

de beneficiari/zi, astfel avem pentru luna: 
 

 Ianuarie – 967 beneficiari/zi 

 Februarie –1142  beneficiari/zi 

 Martie – 1079 beneficiari/zi 

 Aprilie – 1005 beneficiari/zi 

 Mai – 994 beneficiari/zi 

 Iunie – 1121 beneficiari/zi 

 Iulie – 1079 beneficiari/zi 

 August – 1138beneficiari/zi 

 Septembrie – 1041 beneficiari/zi 

 Octombrie -1238 beneficiari/zi 

 Noiembrie – 998 beneficiari/zi 

 Decembrie – 1176 beneficiari/zi. 

Tabelul Nr. 5 Numărul beneficiarilor primar acceptaţi în serviciu pe parcursul unui an (persoanele 

care pentru prima data s-au adresat şi au fost acceptati în centru pentru diverse servicii de 

reabilitare) 

 

 varsta Centru de zi Plasament 

temporar 

Echipa 

Mobila 

Departamentul 

Consultativ 

b f b f b f b f 

1 0-7 ani - - - - 1 1 2 2 

2 8-18 ani - - - - 9 7 6 2 

3 18-60 ani - - - - 2 8 20 30 

4 61 ani mai sus - - 1 1 - - - 13 



 TOTAL (m, f): - - 1 1 12 16 31 47 

  108 

 

Tabelul Nr. 6 Numărul de beneficiari total identificaţi şi asistaţi în CCSM pe parcursul unui an 

(inclusiv cei repetaţi): 

 

 vârsta Centru de 

zi 

Plasament 

temporar 

Echipa 

Mobila 

Departamentul 

Consultativ 

b f b f b f b f 

1 0-7 ani 1 - - - 1 1 2 2 

2 8-18 ani 5 5 - - 9 7 6 2 

3 18-60 ani 8 6 1 6 2 8 20 30 

5 61 ani mai sus 2 - - - - - 3 13 

 TOTAL (m, f)): 16 11 4 9 12 16 31 47 

 TOTAL (pe fiecare program): 27 13 28 78 

 TOTAL: 146 

Indicatori cantitativi: 

Tabelul nr. 7. Numărul  beneficiari primari acceptaţi în serviciu în dependenţă de programe 

vârsta Centru de 

zi 

Plasament 

temporar 

Echipa 

Mobila 

Departamentul 

Consultativ 

b f b f b f b f 

0-7 ani - - - - 1 1 - - 

8-18 ani 5 5 - - 9 7 6 1 

60 ani - - - - 2 8 5 11 

61 ani mai sus - - - - - - - - 

TOTAL (m, f)): 5 5 - - 12 16 11 12 

TOTAL (pe fiecare program): 10 - 28 23 

TOTAL: 61 

 

Tabelul nr. 8. Numărul evaluărilor/consultaţiilor primare efectuate de către medicul psihiatru 

 

vârsta Centru de 

zi 

Plasament 

temporar 

Echipa 

Mobila 

Departamentul 

Consultativ 



m f m f m f m f 

0-7 ani 1 - - - - - - - 

8-18 ani 4 5 - - - - - 1 

60 ani 8 6 1 6 - - 15 18 

61 ani mai sus - - 3 3 - - 3 13 

TOTAL (m, f)): 13 12 4 9 - - 18 32 

TOTAL (pe fiecare program): 25 13 - 50 

TOTAL: 88 

 

Tabelul nr. 9.Numărul evaluărilor/consultaţiilor primare efectuate de către asistent  medical (nursă 

psihiatrică) 

 

vârsta Centru de 

zi 

Plasament 

temporar 

Echipa 

Mobila 

Departamentul 

Consultativ 

b f b f b f m f 

0-7 ani 1 - - - 1 1 - - 

8-18 ani 5 5 - - 9 7 - - 

60 ani 8 6 1 6 2 8 14 12 

61 ani mai sus 2 - 3 3 - - 5 3 

TOTAL (m, f)): 16 11 4 9 11 15 20 20 

TOTAL (pe fiecare program): 27 13 25 72 

TOTAL: 157 

 

 

 

 

INDICATORI PSIHOLOGICI 

Tabelul nr. 10 Numărul evaluărilor/consultaţiilor primare efectuate de către către psiholog 

(evaluări/examinări primare (psihodiagnostic primar)) 

vârsta Centru de 

zi 

Plasament 

temporar 

Echipa 

Mobila 

Departamentul 

Consultativ 

b f b f b f b f 

0-7 ani 1 - - - - 1 2 2 

8-18 ani 5 5 - - 9 7 6 1 



60 ani 8 6 1 6 2 8 5 11 

61 ani mai sus 2 - 3 3 - - - - 

TOTAL (m, f)): 16 11 4 9 11 16 13 13 

TOTAL (pe fiecare program): 27 13 27 26 

TOTAL:  93 

 

Tabelul nr. 11 Numărul şedinţelor de consiliere psihologică (în baza cazului asistat) 

 

 Centru de zi Plasament 

temporar 

Echipa Mobila Departamentul 

Consultativ 

  2592  1248 2592 3936 

TOTAL: 10368 

 

   

 

Tabelul nr. 12 Numărul şedinţelor de consiliere familiară 

  Centru de zi Plasament 

temporar 

Echipa Mobila Departamentul 

Consultativ 

  624 - 160 1416 

TOTAL:  2200 

 

 

INDICATORI SOCIALI 

 

Tabelul nr. 13 Numărul beneficiarilor evaluaţi primar 

 

  

 

vârsta 

Centru de zi Plasament 

temporar 

Echipa 

Mobila 

Departamentul 

Consultativ 

b f b f b f b f 

1 0-7 ani 1 - - - - 1 2 2 

2 8-18 ani 5 5 - - 9 7 6 1 

3 60 ani 8 6 1 6 2 8 5 11 

4 61 ani mai sus 2 - 3 3 - - - - 

 TOTAL (m, f): 16 11 4 9 11 16 13 13 

 TOTAL (pe fiecare 

program): 

27 13 27 26 

 TOTAL: 93 

 

 

 



Tabelul nr.14Numărul familiilor evaluate primar 

 

 Centru de zi Plasament 

temporar 

Echipa Mobila Departamentul 

Consultativ 

 27 1 27 62 

TOTAL: 117 

 

Tabelul nr. 15 Numărul evaluărilor repetate (reevaluări) 

 

 Centru de zi Plasament 

temporar 

Echipa Mobila Departamentul 

Consultativ 

 108 40 80 118 

TOTAL: 346 

 

 

 

 

 

Tabelul nr. 16  Numărul şedinţelor de Terapie Ocupaţională/Ergoterapie 

 

 

 

 Tipul ergoterapiei Numărul şedinţelor de Terapie 

Ocupaţională/Ergoterapie 

1 Desenul/Aplicaţia 3520 

2 Muzica/Dansul 3520 

3 Cusutul 3520 

4 Grădinăritul 750 

5 Manifestări 12 

6 Excursii 360 

 

INDICATORI MEDICALI 

 

 Numărul beneficiarilor per total, care au primit tratament medicamentos la CCSM: 

 Numărul de persoane la care au parvenit acutizările pentru perioada 2022: 

 Numărul de spitalizări pe motiv de acutizarea tulburării psihice pentru perioada 2021: 

 

Tabelul nr. 17 Numărul intervenţiilor medicale efectuate per total pe an 

   

 2022 

injecţiilor i/m 20 

injecţiilor i/v - 

perfuzii   - 

 

 

 

 



Activități desfășurate în cadrul Centrului pe parcursul anului 2022 

Manifestare de Ziua Îndrăgostiţilor „O inimă fierbinte” 

 

 

 

   



Manifestare de 8 martie  

8 martie 2022 25 beneficari 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manifestare de Paşte „ Hristos a Înviat” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manifestare de Ziua copilului  

 

 

 

 

 



Prevenirea suicidului 

 

 

 

 

 

 

 



Toamna de aur 

 



Sensibilizarea Sindromului Down 

 

 

 

 

 

 

 



Ziua Internațională a invalidului 

 

 

 

 

 



Revelionul 

 

 

 

 

 

 

 


