
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
          Proiect 

 Nr. 158 din 10.12.2020 

                                                                                                                                               
H O T Ă R Â R E 

privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Botoșani, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani  
                 

            Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă  ordinară în data de...............2020, 

          urmare adresei nr.25031 din 14.09.2020 a Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani,  
          analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 18232 din  

10.12.2020 privind  propunerea de înființare a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Botoșani, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, 

          având în vedere: 

-  Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 18233 din 10.12.2020 ; 

-  Avizul comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi agrement; 

- Avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate, 

- Avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 26303 din                    

02.12.2020, 

în conformitate cu prevederile art.51 alin. (6) lit. „a” din Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 

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

prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 şi ale art.25 alin. 2 din Metodologia de reorganizare a 

centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Președintelui 

A.N.P.D. nr. 877/2018, 

în temeiul art.173 alin.(1) lit. „d” și alin.(5) lit. „b”, 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 înfiinţarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Botoșani, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Botoșani, cu o capacitate de 32 locuri prin restructurarea Centrul de Îngrijire 

și Asistență Adășeni, 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 JUDEŢULUI,   

                        Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

Botoşani,  

Nr.____ din ________ 2020 



                                                                                                                                                                                          

Anexa  

                                    la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani  

nr. ________ din________ 2020 

 

Structura Organizatorică a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități  Botoșani, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani 
 

Tip personal Posturi Total 

Personal de conducere Șef centru  1 post  1post 

 Personal de 

specialitate îngrijire şi 

asistenţă 

Asistent social  1 post 

20,5 posturi 

Medic 1 post cu ½ normă 

         Asistent medical 4 posturi       

Instructor de ergoterapie 1post 

Infirmier 14 posturi 

 

Personal cu funcţii 

administrative 

             Referent  1 post  

 

 

11 posturi 

 

 

 

Muncitor calificat 6 posturi 

Muncitor necalificat  1 post 

Paznic 1 post 

Îngrijitor 2 posturi 

Total personal contractual                                                                      32.5 posturi 

 

 

 
  PREŞEDINTE,                                                             Avizat pentru legalitate: 

     Doina – Elena Federovici      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                        Marcel – Stelică Bejenariu 

 

                                                                             
 



 
Nr. 18232 din 10.12.2020 

  

 

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 prevederilor art.II, alin.(3) și (4) din Ordonanța de Urgență nr.69/2018 pentru 

modificarea și competarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap și Deciziei Președintelui ANPD nr. 878/2018 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare 

a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, pentru 

Centrul de Îngrijire și Asistență Adășeni s-a elaborat un Plan de restructurare care a  fost  avizat de 

ANPD cu nr.9172/ANPD/30.10.2019 și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr.209/19.12.2019.  

 Astfel, prin adresa nr. 25031 din 14.09.2020, înregistrată la Consiliul judeţean Botoşani cu nr. 

12563 din 16.09.2020, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani propune 

înființarea „Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani, cu o 

capacitate de 32 locuri. 

Conform solicitării și a Planului de restructurare, Centrul de Îngrijire și Asistență Adășeni se 

va restructura, urmând ca beneficiarii să fie transferați astfel:  

 32 de beneficiari vor fi transferați la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Botoșani, cu o capacitate de 32 locuri; 

 50 de beneficiari vor fi transferați la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Adășeni, cu o capacitate de 50 locuri; 

 4 beneficiari vor fi transferați într-o locuință maxim protejată , cu o capacitate de 10 

locuri (LMP 2) care se va construi în municipiul Botoșani, str. A.S.Pușkin, nr.2, prin PIN 2018 – 

sesiunea 2 „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe 

protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi 

pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”. 

  Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani, se va 

înființa urmare reabilitării imobilului, (fost spital de psihiatrie, construit în anul 1975), aflat în 

administrarea DGASPC Botoșani, situat în Calea Națională, nr.20, municipiul  Botoșani. 

Precizez că, înființarea serviciului social de tip centru de îngrijire și asistență pentru persoane 

adulte cu dizabilități, cu o capacitate de 32 locuri (câte 2 persoane/cameră), este soluția optimă pentru 

a putea asigura beneficiarilor servicii personalizate (găzduire, asistenţă pentru sănătate, consiliere 

psihosocială, suport emoţional, socializare şi activităţi culturale) pentru dezvoltarea abilităţilor de 

viaţă independentă şi depăşirea situaţiilor de dificultate, în vederea reintegrării familiale, prevenirii şi 

combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. 

În conformitate cu prevederile Deciziei Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele 

cu Dizabilități nr.878/2018, privind Metodologia de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru 

persoane adulte cu handicap, beneficiarii centrului au fost evaluaţi prin utilizarea Fișei de evaluare.  

Conducerea DGASPC Botoșani, a desemnat 3 echipe  de evaluare din cadrul Serviciului 

pentru protecția adulului aflat în dificultate și management de caz și Centrului de Îngrijire și Asistență 

Adășeni, pentru a evalua  nevoile individuale specifice fiecărui beneficiar. 



Având în vedere că la data evaluării, în centrul rezidențial de tip vechi (Centrul de Îngrijire și 

Asistență Adășeni) erau instituționalizate 89 de persoane adulte cu dizabilități, membrii echipelor au 

aplicat  fișele de evaluare pentru toți beneficiarii.  

În urma prelucrării datelor obţinute și identificării nevoilor specifice prin evaluarea individuală 

a celor 89 beneficiari, s-au constatat următoarele: 

 82 persoane necesitau activități și servicii oferite în cadrul unui centru de îngrijire și 

asistență; 

 7 persoane necesitau  servicii sociale oferite în cadrul unei locuințe maxim protejate. 

În prezent, în Centrul de Îngrijire și Asistență Adășeni sunt admise 86 de persoane, 3 persoane 

au decedat în perioada 2019-2020, motiv pentru care, vor fi transferați într-o locuință maxim protejată 

numai 4 beneficiari. 

Luând în considerare faptul că, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități  Botoșani, are o capacitate de 32 de locuri, echipa multidisciplinară din cadrul centrului 

rezidențial împreună cu managerul de caz au reanalizat Fișele de evaluare și au revizuit Planurile 

personalizate pentru toți beneficiarii centrului  iar urmare acestor activități au identificat 32 de 

persoane ca potențiali beneficiari respectiv: 30 persoane cu nevoi specifice de sprijin continuu și 2 

persoane au nevoi specifice de sprijin secvențial . 

De asemenea, din prelucrarea datelor și  informațiilor obținute urmare evaluărilor complexe a 

reieșit că peste 60% dintre beneficiari, necesită activități și servicii specifice centrelor de îngrijire și 

asistență, conform standardelor minime obligatorii de calitate, aprobate prin ordin al ministrului 

muncii și justiției sociale. 

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 Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

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

personalitate juridică, prin restructurarea Centrului de Îngrijire și Asistență Adășeni. 

                                             

 

 

PREŞEDINTE, 
Doina-Elena Federovici 

 

 



 
Nr. 18233  din 10.12.2020                                                                                     Vizat,                                                       

                                                                                                                        Vicepreședinte,                                                                                          

                                                                                                                 Constantin-Liviu Toma                         
 

                                                                                                                                                                      

 

 

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. 

 În contextul prevederilor art. II, alin.(3) și (4) din Ordonanța de Urgență nr.69/2018 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap și Deciziei Președintelui ANPD nr. 878/2018 pentru aprobarea 

Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele 

adulte cu handicap, pentru Centrul de Îngrijire și Asistență Adășeni s-a elaborat un Plan de 

restructurare care a  fost  avizat de ANPD cu nr.9172/ANPD/30.10.2019 și aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr.209/19.12.2019.  
 Astfel, prin adresa nr. 2503 din 14.09.2020, înregistrată la Consiliul judeţean Botoşani cu nr. 

12563 din 16.09.2020, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani 

propune înființarea „Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Botoșani, cu o capacitate de 32 locuri. 

Conform solicitării și a Planului de restructurare, Centrul de Îngrijire și Asistență Adășeni se 

va restructura, urmând ca beneficiarii să fie transferați astfel:  

 32 de beneficiari vor fi transferați la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Botoșani, cu o capacitate de 32 locuri; 

 50 de beneficiari vor fi transferați la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Adășeni, cu o capacitate de 50 locuri; 

 4 beneficiari vor fi transferați într-o locuință maxim protejată , cu o capacitate de 10 locuri 

(LMP 2) care se va construi în municipiul Botoșani, str. A.S.Pușkin, nr.2, prin PIN 2018 – 

sesiunea 2 „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi 

locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii 

de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”. 

          Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani se va 

înființa urmare reabilitării imobilului, (fost spital de psihiatrie, construit în anul 1975), aflat în 

administrarea DGASPC Botoșani, situat în Calea Națională, nr.20, municipiul  Botoșani. 

          Terenul pe care este amplasată clădirea are o suprafață de 1529 mp și are următoarele 

vecinătăți: 

-spre nord: Calea Națională; 

-spre vest: locuințe proprietate privată; 

-spre sud: locuințe proprietate privată; 

-spre est: locuințe proprietate privată. 

         Accesul în incinta centrului se realizează pe un singur sens de circulație, printr-un carosabil 

care face legătura cu Calea Națională. 



        Pentru circulația pietonală sunt trotuare în jurul clădirii și o alee pietonală cu lățimea de 1 m 

amplasată în spatele clădirii în paralel cu rigola existentă. Aleea pietonală face legătura cu platforma 

pietonală de la intrarea în clădire. Accesul carosabil are lățimea de 4.00 m cu lungimea totala de 44.25 m 

iar platformele carosabile au lățimea de 4.15 respectiv 8.00 m , incluzând accesul și parcajele . 
        Spațiile verzi se vor amenaja prin așternerea stratului de pământ pe zonele dintre împrejmuirea 

existentă și carosabil sau trotuare. 

       Imobilul a fost reabilitat atât la exterior cât și la interior, s-au realizat finisajele interioare și 

exterioare, a fost înlocuit acoperișul și partea de construcție a fost modernizată energetic. Spațiul a 

fost reorganizat cu respectarea standardelor de calitate aferente, permițând îngrijirea unui număr de 

32 de beneficiari.  

      Clădirea centrului este structurată în parter și etaj, cu o suprafaţă utilă de 834 m², dispunerea 

încăperilor fiind realizată astfel încât să asigure toate funcțiunile necesare persoanelor cu dizabilități. 

Principalii indicatori spațiali ai centrului sunt următorii:  

Nr. crt. 
Indicator Imobil 

1.   Aria construită locuință 834 m² 

2.   Aria desfășurată (inclusiv terasa exterioară) 1153 m² 

3.   Număr de nivele S+P+E 

 Descrierea funcțională a clădirii: 

Nr.crt. Destinație încăpere Suprafețe utile 

Parter 

1. Dormitor 1 13,23 m² 

2. Dormitor  2  12,64 m² 

3. Dormitor  3  12,82 m² 

4. Dormitor  4 26,43 m² 

5. Dormitor  5 12,71 m² 

6. Dormitor  6 12,97 m² 

7. Dormitor  7  12,95 m² 

8. Dormitor  8 12,55 m² 

9. Hol 14,70 m² 

10. Sală servire masă 36,45 m² 

11. Grup sanitar persoane cu dizabilități 8,42 m² 



12. Centrala Termică 9.20 m² 

13. Grup sanitar 6,08 m² 

14. Cameră preluare hrană 12,63 m² 

15. Moncharge 1,05 m² 

16. Hol serviciu 11,80 m² 

17. Magazie 4,72 m² 

18. Vestiar 2,21 m² 

19. Grup sanitar 4,25 m² 

20. Izolator 4,71 m² 

21. Cabinet medic 10,50 m² 

22. Casa scării 14,93 m² 

23. Hol 5,91 m² 

24. Hol acces 5,83 m² 

25. Dușuri 5,30 m² 

26. Grup sanitar persoane handicap 6,56 m² 

27. Cameră activități 18,93 m² 

28. Cameră mortuară 8,99 m² 

29. Terasă acces principal 27,69 m² 

30. Depozit 1,87 m² 

31. Grup electrogen 12,95 m² 

32. Terasă acoperită 19,78 m² 

33. Acces CT 3,09 m² 

34. Acces personal 5,36 m² 

 



Nr.crt. Destinație încăpere Suprafețe utile 

Etaj 

1. Dormitor 1 12,73 m² 

2. Dormitor  2 12,73 m² 

3. Dormitor  3 12,88 m² 

4. Dormitor  4 12,88 m² 

5. Dormitor  5 12,84 m² 

6. Dormitor  6  12,84 m² 

7. Dormitor  7 12,75 m² 

8. Dormitor  8 12,75 m² 

9. Sală servire masă 34,80 m² 

10. Hol 14,71 m² 

11. Hol 5,91 m² 

12. Birou șef centru 5,83 m² 

13. Grup sanitar 8,95 m² 

14. Materiale igienico-sanitare 2,86 m² 

15. Casa scării 15,56 m² 

16. Birou 7,64 m² 

17. Călcătorie 10,19 m² 

18. Spălătorie 4,18 m² 

19. Lenjerie murdară 2,53 m² 

20. Oficiu personal 4,66 m² 

21. Hol serviciu 8,36 m² 

22. Cameră preparare hrană 13,74 m² 



23. Moncharge 1,10 m² 

24. Terasă acoperită  51,60 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). 

 Precizăm că, înființarea serviciului social de tip centru de îngrijire și asistență pentru 

persoane adulte cu dizabilități, cu o capacitate de 32 locuri (câte 2 persoane/cameră), este soluția 

optimă pentru a putea asigura beneficiarilor servicii personalizate (găzduire, asistenţă pentru 

sănătate, consiliere psihosocială, suport emoţional, socializare şi activităţi culturale) pentru 

dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă şi depăşirea situaţiilor de dificultate, în vederea 

reintegrării familiale, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii 

sociale şi creşterii calităţii vieţii.  

             Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani va funcţiona 

cu un număr de 32,5 posturi, după cum urmează:  

Tip personal Posturi Total 

Personal de 

conducere 
Șef centru  1post  

1post 

 Personal de 

specialitate îngrijire 

şi asistenţă 

Asistent social  1 post 

20,5 posturi 

Medic 1 post cu ½ normă 

         Asistent medical 4 posturi       

Instructor de ergoterapie 1post 

Infirmier 14 posturi 

 

Personal cu funcţii 

administrative 

             Referent  1 post  

 

 

11 posturi 

 

 

 

Muncitor calificat 6 posturi 

Muncitor necalificat  1 post 

Paznic 1 post 

Îngrijitor 2 posturi 

În conformitate cu prevederile Deciziei Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu 

Dizabilități nr.878/2018, privind Metodologia de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru 

persoane adulte cu handicap, beneficiarii centrului au fost evaluaţi prin utilizarea Fișei de evaluare.  

Conducerea DGASPC Botoșani a desemnat 3 echipe  de evaluare din cadrul Serviciului pentru 

protecția adultului aflat în dificultate și management de caz și Centrului de Îngrijire și Asistență 

Adășeni, pentru a evalua  nevoile individuale specifice fiecărui beneficiar. 

Având în vedere că la data evaluării, în centrul rezidențial de tip vechi (Centrul de Îngrijire și 

Asistență Adășeni) erau instituționalizate 89 de persoane adulte cu dizabilități, membrii echipelor au 

aplicat  fișele de evaluare pentru toți beneficiarii.  



În urma prelucrării datelor obţinute și identificării nevoilor specifice prin evaluarea individuală a 

celor 89 beneficiari, s-au constatat următoarele: 

 82 persoane necesitau activități și servicii oferite în cadrul unui centru de îngrijire și asistență; 

 7 persoane necesitau  servicii sociale oferite în cadrul unei locuințe maxim protejate. 

În prezent, în Centrul de Îngrijire și Asistență Adășeni sunt admise 86 de persoane, 3 persoane au 

decedat în perioada 2019-2020, motiv pentru care, vor fi transferați într-o locuință maxim protejată 

numai 4 beneficiari.  

Luând în considerare faptul că, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități  Botoșani are o capacitate de 32 de locuri, echipa multidisciplinară din cadrul centrului 

rezidențial împreună cu managerul de caz au reanalizat Fișele de evaluare și au revizuit Planurile 

personalizate pentru toți beneficiarii centrului, iar urmare acestor activități au identificat 32 de 

persoane ca potențiali beneficiari respectiv: 30 persoane cu nevoi specifice de sprijin continuu și 2 

persoane au nevoi specifice de sprijin secvențial . 

De asemenea, din prelucrarea datelor și  informațiilor obținute urmare evaluărilor complexe a 

reieșit că peste 60% dintre beneficiari, necesită activități și servicii specifice centrelor de îngrijire și 

asistență, conform standardelor minime obligatorii de calitate, aprobate prin ordin al ministrului 

muncii și justiției sociale. 

       Activităţile şi serviciile ce pot fi acordate în Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Botoșani sunt următoarele:  

Activităţi 

 

Spațiul în care se va desfășura 

activitatea  

Personal implicat 

 

Informare şi consiliere socială 

cabinetul de  asistență socială și 

psihologic din cadrul centrului 

rezidențial 

Asistent social 

Consiliere psihologică 

cabinetul psihologic și   asistență 

socială din cadrul centrului 

rezidențial/DGASPC 

Psiholog 

Abilitare şi reabilitare  
camera de ergoterapie din cadrul 

centrului rezidenţial 
            Instructor de ergoterapie  

Îngrijire şi asistenţă 

cabinetul medical, 

dormitoarele beneficiarilor din 

cadrul centrului rezidențial 

Infirmieră 

Asistent medical 

Medic  

Menţinerea/dezvoltarea 

aptitudinilor cognitive 

camera de ergoterapie din cadrul 

centrului rezidențial  

Asistent medical 

Instructor de ergoterapie 

Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor zilnice 

camera de ergoterapie din cadrul 

centrului rezidențial 

Asistent medical 

Instructor de ergoterapie 

Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de comunicare 

camera de ergoterapie din cadrul 

centrului rezidențial 

Asistent social 

Instructor de ergoterapie 

Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de mobilitate 

Centrul de servicii de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu/ 

stațiuni balneoclimaterice 

Medic BFT, asistent medical 

BFT, asistent medical 

Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de autoîngrijire 

camera de ergoterapie, 

dormitoarele beneficiarilor din 

cadrul centrului rezidențial 

Infirmieră 

Asistent medical 

Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de îngrijire a 

propriei sănătăţi 

cabinet medical din cadrul 

centrului rezidențial, 

 camera de ergoterapie 

Asistent medical 

Instructor de ergoterapie 

Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de autogospodărire 

camera de ergoterapie, 

dormitoarele beneficiarilor din 

cadrul centrului rezidențial 

 spațiile verzi din curtea centrului 

rezidențial 

Infirmieră  

Asistent medical 

Instructor de ergoterapie 



Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de interacţiune 

camera de ergoterapie din cadrul 

centrului rezidențial 
Asistent social 

Educație/pregătire pentru muncă 
camera de ergoterapie, 

din cadrul centrului rezidențial 

Asistent social 

Instructor de ergoterapie 

Asistență și suport pentru luarea 

unei decizii 

cabinet psihologic și asistență 

socială din cadrul centrului 

rezidențial 

Asistent social 

 

Integrare și participare socială și 

civică – participarea la acțiuni de 

recreere și petrecere a timpului 

liber, vizite, organizarea 

sărbătoririi zilelor de naștere, a 

unor sărbători religioase etc. 

activități desfășurate în 

comunitate 

camera de ergoterapie din cadrul 

centrului rezidențial 

Asistent social 

Infirmier 

Asistent medical 

Instructor de ergoterapie 

   Faţă de cele prezentate, urmărindu-se îmbunătățirea calității vieții rezidenților prin 

diversificarea serviciilor de asistenţă specială acordate acestora, în concordanță cu politicile şi 

strategiile naţionale și judeţene, pentru asigurarea condiţiilor de respectare a drepturilor persoanelor 

adulte cu dizabilităţi şi a nevoilor individuale specifice fiecărui beneficiar, prevăzute în Anexa nr.1 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,  

art. I, pct.7 din Ordonanța de urgență nr.69/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr. 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Decizia Președintelui 

ANPD nr.878/2018 privind Metodologia de restructurare a centrelor rezidenţiale și Planul de 

restructurare al Centrului de Îngrijire și Asistență Adășeni, opinăm că se impune înființarea Centrului 

de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani, în structura Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, fără personalitate juridică, cu o 

capacitate de 32 locuri și a structurii organizatorice a acestuia . 

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

Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani, în structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, fără personalitate juridică, 

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