
 
Proiect 

Nr. 155 din 22.07.2021 

                                                                  H O T Ă R Â R E 

 

privind înființarea „Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani” în cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare pentru Copilul și Adultul cu Dizabilități „Sfântul Spiridon” Botoșani 

 

              Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de ...............07.2021,   

             urmare adreselor nr.13001 din 20.04.2021 și nr.3285 din 27.01.2021 a Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu 

nr.7148 din 22.04.2021 și nr.1720 din 28.01.2021, 

             analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 

7970/10.05.2021 privind necesitatea înființării „Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie 

de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare pentru Copilul și Adultul cu Dizabilități „Sfântul Spiridon” Botoșani, 

             având în vedere: 

 -  Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 7971din 10.05.2021; 

 - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Botoșani, 

 - Avizul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 

nr.15036/18762/ANDPDCA/DDPD/MI 28.06.2021, 

             în conformitate cu art.51 alin.(6) lit.a) din Legea nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și art.31 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr.268/2007, 

             în temeiul art.173 alin.(1) lit.a) şi lit.f), alin.(2) lit.c) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

  

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.1 Se aprobă înființarea „Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip 

Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani”, fără personalitate juridică, cu o 

capacitate de 8 beneficiari/zi, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul și 

Adultul cu Dizabilități „Sfântul Spiridon” Botoșani, cu sediul în mun.Botoșani, str.Pușkin, nr.2, 

corp C2, jud.Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani, conform structurii organizatorice prevăzută în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.                           

             Art.2 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri prin Direcţia Buget – Finanţe din cadrul aparatului de specialitate şi 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                           Avizat pentru legalitate, 

     Doina-Elena Federovici                                                                Secretar general al județului, 

                                                                                              Marcel - Stelică Bejenariu 

 

    

 
Botoşani, 

Nr._________   

   __________2021 
 



     
                                                                                                                                                                                     

Anexa  

                                    la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani  

nr. ________ din________ 2021 

 

 

 

Structura Organizatorică a „Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip 

Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare pentru Copilul și Adultul cu Dizabilități „Sfântul Spiridon” Botoșani 
 

Tip personal Posturi Total 

 

Personal de specialitate  

Medic primar 
0,5 

 

 

5,75 posturi 

Medic primar 0,25 

Psiholog stagiar 1 

Asistent social debutant 1 

Asistent medical principal 1 

Asistent medical 1 

Kinetoterapeut principal 1 

Personal cu funcții 

administrative Îngrijitor  

 

1 
1 post 

Total personal contractual                                                                      6,75 posturi 

 

 

 PREŞEDINTE,                                                 Avizat pentru legalitate: 

                Doina-Elena Federovici                                      Secretar general al judeţului,      

                                                              Marcel - Stelică Bejenariu                                                                          
 



 
Nr.7970 din 10.05.2021 

  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 
  În conformitate cu art.173 alin.(1) lit.d) şi alin.(5) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, una din atribuțiile Consiliului Judeţean Botoşani este de gestionare a 

serviciilor publice de interes judeţean, respectiv de a asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 

de interes județean privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor adulte cu handicap, a 

peroanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

 În contextul modificărilor legislative intervenite în domeniul persoanelor cu dizabilități, prevăzute la 

art.51 alin.(6) și (8) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrele de zi și centrele rezidențiale publice pentru 

persoane adulte cu handicap se înființează ca structură cu sau fără personalitate juridică, cu avizul Autorității 

Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități și funcționează cu respectarea standardelor specific de calitate. 

 Prin adresa nr.3285 din 27.01.2021, înregistrată la Consiliul judeţean Botoşani cu nr.1720 din 

28.01.2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani propune înființarea „Centrului 

de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani”, 

fără personalitate juridică, cu o capacitate de 8 beneficiari/zi, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

pentru Copilul și Adultul cu Dizabilități ,,Sfântul Spiridon” Botoșani,  cu sediul în mun. Botoșani, str. Pușkin, 

nr.2, corp C2, jud. Botoșani. 

 Scopul serviciului social „Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani” este de a oferi intervenții specializate centrate pe recuperarea 

neuromotorie, pentru a răspnde nevoilor individuale, identificate prin evaluare, ale persoanelor adulte cu 

dizabilități, din familie/centre rezidențiale, în vederea menținerii/dezvoltării potențialului personal, prevenirii și 

combaterii riscului de excluziune socială prin promovarea incluziunii și creșterea calității vieții, a depășirii 

situațiilor de dificultate și prevenirii fenomenelor care pot duce la instituționalizare, precum și pentru reducerea 

numărului de persoane adulte cu dizabilități beneficiare ale protecției de tip rezidențial.  

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip 

Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani” sunt persoanele adulte cu dizabilități, cu certificat 

de încadrare într-un grad de handicap în termen de valabilitate, din familie/comunitate (județul Botoșani) și din  

centrele rezidențiale din cadrul DGASPC Botoșani. 

Personalul specializat oferă o abordare integrată, ca răspuns la nevoile de dezvoltare continuă a 

beneficiarilor, menită să furnizeze oportunităţi semnificative pentru viaţa lor, facilitând procesul de recuperare, 

(re)inserţie a persoanelor defavorizate.  

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități  Botoșani,  funcţionează cu un număr de 6,75 posturi.  

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre 

privind înființarea  „Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Botoșani”, fără personalitate juridică, cu o capacitate de 8 beneficiari/zi, în cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul și Adultul cu Dizabilități „Sfântul Spiridon” Botoșani, cu 

sediul în mun. Botoșani, str. Pușkin, nr.2, corp C2, jud. Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Botoșani. 

                                             

 

PREŞEDINTE, 

Doina-Elena Federovici 



 
Nr.7971 din 10.05.2021                                                                                      

 

                                                                                                                 Vizat, 
                                                                                                                    VICEPREȘEDINTE,                                                                                                                       

                                                                                                                               Dorin Birta 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

În conformitate cu art.173 alin.(1) lit.d) şi alin.(5) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019, una din atribuțiile Consiliului Judeţean Botoşani este de gestionare a 

serviciilor publice de interes judeţean, respectiv de a asigura cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes județean privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a 

persoanelor adulte cu handicap, a peroanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri 

aflate în nevoie socială. 

            Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu a fost 

înființat în cadrul Programului de Interes Naţional ANPH-S-2006/PIN 4, realizat cu sprijinul 

Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr.118/30.11.2006 și funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani, ca structură a Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul și Adultul 

cu Dizabilități „Sfântul Spiridon” Botoșani, cu sediul  în mun. Botoșani, str. Pușkin nr. 2, corp C2. 

„Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Botoșani” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de 

organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011, cu modificările 

ulterioare, Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr.82/2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilități (Anexa 6), precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile 

domeniului.  

Centrul  este acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484. Autoritatea 

Națională pentru Persoanele cu Handicap a eliberat avizul de funcționare nr.6328/12.06.2008, 

pentru Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu, situat în municipiul 

Botoșani, str. Ion Pillat nr.8, județul Botoșani, pe baza prevederilor Ordinului nr.559/2008 pentru 

aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidențiale, centrele de zi și locuințele 

protejate pentru personae adulte cu handicap. 

 Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Botoșani are următoarele vecinătăți: 

- pe latura N-V- o proprietate privată; 

- pe latura N-E- o instituție publică (Oficiul Registrul Comerțului);  

- pe latura S-E- Corpul C1 (Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilități și a 

persoanelor adulte cu handicap); 

- curtea interioară și strada Nicolae Grigorescu. 

Principalii indicatori spațiali ai CSRN sunt următorii: 

Nr. crt. 
➢ Indicator ➢ Imobil 

1.   Aria construită 395.23 mp 



2.   Aria desfășurată  395.23 mp 

3.   Număr de nivele 1 

4. Înălțimea maximă de nivel (parter) 5.40 m 

Descrierea funcțională a incintei CSRN:   

Nr.crt. Destinație încăpere Suprafețe utile 

Parter 

1. Cabinet consiliere psiho-socială 30,69 m² 

2. Cabinet consultații 6,6 m² 

3. Sală electroterapie și terapii combinate 79,32 m² 

4. Cabinet masaj 24,39 m² 

5. Sală kinetoterapie 43,70 m² 

6. Hol acces 67,07 m² 

7. Hol acces băi 5,52 m² 

8. Baie personal 11 m² 

9. Baie beneficiari 5,71 m² 

10. Sală hidroterapie 13,19 m² 

11. Cameră centrală termică 31,47 m² 

Total arie utilă parter 318,66 m² 

 Clădirea dispune de următoarele utilități: alimentare cu energie electrică, cu apă rece, 

canalizare, gaz metan, telefonie/cablu TV și este echipată cu tipurile de instalații care asigură buna 

sa funcționare (instalații sanitare interioare, de încălzire, de ventilație și electrice). 

 Amplasamentul este prevăzut cu trotuare perimetrale, alei pietonale, alei carosabile, 

platforme, spații verzi, gazon și parcare. Accesul pietonal și auto se realizează din strada A.S. 

Pușkin.  Scopul serviciului social „Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip 

Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani” este de a oferi intervenții 

specializate centrate pe recuperarea neuromotorie, pentru a răspnde nevoilor individuale, 

identificate prin evaluare, ale persoanelor adulte cu dizabilități, din familie/centre rezidențiale, în 

vederea menținerii/dezvoltării potențialului personal, prevenirii și combaterii riscului de 

excluziune socială prin promovarea incluziunii și creșterea calității vieții, a depășirii situațiilor de 

dificultate și prevenirii fenomenelor care pot duce la instituționalizare, precum și pentru reducerea 

numărului de persoane adulte cu dizabilități beneficiare ale protecției de tip rezidențial.  

  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Servicii de Recuperare 

Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani” sunt 



persoanele adulte cu dizabilități, cu certificat de încadrare într-un grad de handicap în termen de 

valabilitate, din familie/comunitate (județul Botoșani) și din  centrele rezidențiale din cadrul 

DGASPC Botoșani. 

   Persoanele cu dizabilități care se prezintă la „Centrul de Servicii de recuperare 

Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani” beneficiază de 

consult medical de specialitate, efectuat de către medicul specialist angajat. După evaluarea 

medicală inițială, medicul recomandă o schemă de tratament și/sau proceduri medicale de 

recuperare. În funcție de diagnosticul stabilit, se efectuează următoarele proceduri: magnetoterapie, 

unde scurte, ultrasunete, electroterapie, laser, masaj, kinetoterapie, hidroterapie cu duș subacvatic.

 Activitatea de evaluare inițială se realizată la nivelul fiecărui cabinet de specialitate. După 

realizarea evaluării iniţiale, specialiștii implicați în recuperarea unui beneficiar îşi stabilesc 

obiectivele şi întocmesc planul personalizat .  

   Personalul specializat oferă o abordare integrată, ca răspuns la nevoile de dezvoltare 

continuă a beneficiarilor, menită să furnizeze oportunităţi semnificative pentru viaţa lor, facilitând 

procesul de recuperare, (re)inserţie a persoanelor defavorizate.  

   Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități  Botoșani,  funcţionează cu un număr de 6,75 posturi , după cum urmează:  

 

Tip personal Nr. posturi Total 

Personal de 

specialitate  

Medic primar 0,5 

5,75 

posturi 

Medic  primar 0,25 

Psiholog stagiar 1 

Asistent social debutant 1 

Asistent medical  

principal 
1 

Asistent medical  1 

Kinetoterapeut principal 1 

Personal cu funcţii 

administrative 

Îngrijitor 
1 1 post 

   Activităţile şi serviciile realizate de către Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie 

de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități  Botoșani sunt următoarele: 

   

Activităţi 

 

Spațiul în care se va desfășura 

activitatea  

Personal implicat 

 

Informare şi consiliere 

socială 
cabinet consiliere psiho-socială 

asistent social  

 

Abilitare şi reabilitare  

cabinet consultații, sala de 

kinetoterapie, cabinet masaj  

cabinet consiliere psiho-socială 

medic, 

kinetoterapeut, asistent medical 

BFT  

psiholog 

Recuperare neuromotorie de 

tip ambulatoriu 

cabinet consultații, sala de 

kinetoterapie, sala de hidroterapie, 

cabinet masaj, sala electroterapie – 

terapii combinate 

medic 

kinetoterapeut 

asistent medical BFT 

asistent medical 



  

 

            Faţă de cele prezentate, motivat de adresa nr.25/94/SLA/LH/08.12.2020, înregistrată la 

D.G.A.S.P.C cu nr.33479/14.12.2020, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități, Copii și Adopții, precum și pentru diversificarea serviciilor de asistenţă specială 

acordate persoanelor cu dizabilități, în concordanță cu politicile şi strategiile naţionale/judeţene, 

pentru asigurarea condiţiilor de respectare a drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi şi a 

nevoilor individuale specifice, prevăzute în Anexa nr.6 la Ordinul ministrului muncii și justiției 

sociale nr.82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru 

serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și faptul că centrul și-a schimbat sediul 

de desfășurare a activităților și serviciilor se propune înființarea „Centrului de Servicii de 

Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani”, 

fără personalitate juridică, cu o capacitate de 8 beneficiari pe zi, în cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare pentru Copilul și Adultul cu Dizabilități ,,Sfântul Spiridon” Botoșani,  cu sediul în 

mun. Botoșani, str. Pușkin, nr.2, corp C2, jud. Botoșani, și a proiectului de organigramă al 

centrului. 

   Având în vedere aspectele menționate, a fost întocmit proiectul de hotărâre privind 

înființarea „Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani”, fără personalitate juridică, cu o capacitate de 8 

beneficiari/zi, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul și Adultul cu 

Dizabilități ”Sfântul Spiridon” Botoșani, cu sediul în mun. Botoșani, str. Pușkin, nr.2, corp C2, jud. 

Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, care 

îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus spre adoptare în ședința Consiliului Județean. 

 
                                               

                                                          Director executiv, 

                                                                      Didii Magda 

              

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane – Șef Serviciu, Ovidiu Antonesei 

Întocmit – Consilier, Roșcănieanu Iftimi Luminița 


