Proiect
Nr.160 din 10.12.2020

HOTĂRÂRE
privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
„Steaua Speranței”, 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.28546 din 15.10.2020 a Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia
Copilului Botoşani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.14277 din 15.10.2020,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.18230 din
10.12.2020 privind propunerea de înființare a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței”, 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.18231 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.27556 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 „Steaua Speranței”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, cu o capacitate de 13 locuri, prin restructurarea
Centrului de Recuperare și Reabilitare Ionășeni („Casa Rosetti” și „Casa Ionaș”), conform
structurii organizatorice prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Prevederile art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.99 din 29.07.2020 își
încetează aplicabilitatea.
Art.3 – 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,
Doina – Elena Federovici

Botoşani,
Nr._____ din _______ 2020

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

Anexa
la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani
nr. ________ din________ 2020
Structura Organizatorică a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități „Steaua Speranței”, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Botoșani

Tip personal

Posturi

Instructor de ergoterapie

1 post

Asistent medical

2 posturi

Soră medicală

1 post

Infirmier

5 posturi

Îngrijitor

2 posturi

Muncitor calificat

1 post

Șofer

1 post

Personal de specialitate
de îngrijire și asistență

Personal cu funcţii
administrative

Total personal contractual

PREŞEDINTE,
Doina – Elena Federovici

Total

9 posturi

4 posturi

13,0 posturi

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

Nr. 18230 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 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 Recuperare și Reabilitare Ionășeni s-a elaborat un Plan de restructurare care a fost avizat
de ANPD cu nr.9171/ANPD/30.10.2019 și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr.209/19.12.2019.
Prin adresa nr.28546 din 19.10.2020, înregistrată la Consiliul judeţean Botoşani cu nr.14277
din 15.10.2020, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani propune
înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua
Speranței”, cu o capacitate de 13 locuri.
Conform solicitării și a Planului de restructurare, Centrul de Recuperare și Reabilitare Ionășeni
se va restructura, urmând ca beneficiarii să fie transferați astfel:
38 beneficiari vor fi transferați la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități „Rosetti”, cu o capacitate de 38 locuri;
12 beneficiari vor fi transferați la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități „Ionaș”, cu o capacitate de 12 locuri;
13 beneficiari vor fi transferați la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței”, cu o capacitate de 13 locuri.
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua
Speranței”, cod serviciu social 8790 CR-D-II, funcționează în sat Ionășeni, str.Mărului, nr.16A, com.
Vârfu Câmpului, jud.Botoșani. Clădirea a fost construită și donată de către Fundația Star of Hope
Internațional din Suedia în anul 1996. Locația se află la o distanţă de 33 km față de municipiul
Botoşani, în intravilanul satului Ionășeni, la o distanţă de circa 1km faţă de drumul naţional DN 29C
pe partea dreaptă a acestuia, pe direcţia de mers dinspre municipiul Botoșani spre punctul de trecere
al frontierei de la Siret, la aproximativ 5 km de serviciile comunităţii din care face parte.
Precizez că înființarea serviciului social de tip centru de îngrijire și asistență pentru persoane
adulte cu dizabilități, cu o capacitate de 13 locuri (câte 1 sau 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).
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 o echipă de evaluare din cadrul Serviciului pentru
protecția adultului aflat în dificultate și management de caz pentru a evalua nevoile individuale
specifice fiecărui beneficiar de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Ionășeni.
Având în vedere că la data evaluării, în centrul rezidențial de tip vechi (Centrul de Recuperare
și Reabilitare Ionășeni – „Casa Rosetti” și „Casa Ionaș”) erau instituționalizate 67 de persoane adulte
cu dizabilități, membrii echipei au aplicat modelul fișelor de evaluare anexă la „Metodologia de
restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap” aprobată prin Decizia
Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr.878/2018, pentru toți
beneficiarii.
În urma prelucrării datelor obţinute și identificării nevoilor specifice prin evaluarea individuală
a celor 67 beneficiari, s-au constatat următoarele:
63 persoane necesitau activități și servicii oferite în cadrul unui centru de îngrijire și
asistență;
4 persoane necesitau servicii sociale oferite în cadrul unei locuințe maxim protejate.
Luând în considerare faptul că Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități „Steaua Speranței” are o capacitate de 13 de locuri, echipa multidisciplinară din
cadrul centrului rezidențial și managerul de caz au reanalizat Fișele de evaluare și au revizuit planurile
personalizate iar urmare acestei activități au identificat nevoi de sprijin continuu pentru 13
beneficiari.
De asemenea, din prelucrarea datelor și informațiilor obținute urmare evaluărilor complexe a
reieșit că peste 60% din cei 13 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
„Steaua Speranței” în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Botoșani, fără personalitate juridică, prin restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare
Ionășeni.

PREŞEDINTE,
Doina-Elena Federovici

Nr. 18231 din 10.12.2020

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 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 Reabilitare și Recuperare Ionășeni s-a elaborat un Plan de restructurare care a
fost avizat de ANPD cu nr.9171/ANPD/30.10.2019 și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Botoșani nr.209/19.12.2019.
Prin adresa nr.28546 din 15.10.2020, înregistrată la Consiliul judeţean Botoşani cu nr.14277
din 15.10.2020, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani propune
înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua
Speranței” cu o capacitate de 13 locuri.
Conform Planului de restructurare, Centrul de Recuperare și Reabilitare Ionășeni (”Casa
Rosetti” și ”Casa Ionaș”) s-a restructurat, urmând a se înființa 3 servicii sociale distincte, respectiv:
 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Rosetti”, cu o
capacitate de 38 de locuri și 38 beneficiari;
 Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Ionaș”, cu o capacitate
de 12 locuri și 12 beneficiari;
 Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Steaua Speranței”, cu
o capacitate de 13 locuri și 13 beneficiari.
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua
Speranței”, cod serviciu social 8790 CR-D-II, funcționează în sat Ionășeni, str.Mărului, nr.16A,
com. Vârfu Câmpului, jud.Botoșani. Clădirea a fost construită și donată de către Fundația Star of
Hope Internațional din Suedia în anul 1996. Locația se află la o distanţă de 33 km față de municipiul
Botoşani, în intravilanul satului Ionășeni, la o distanţă de circa 1km faţă de drumul naţional DN 29C
pe partea dreaptă a acestuia, pe direcţia de mers dinspre municipiul Botoșani spre punctul de trecere
al frontierei de la Siret, la aproximativ 5 km de serviciile comunităţii din care face parte.
Aria însumată a tuturor spațiului unității este de 316 mp și asigură persoanelor adulte
instituţionalizate posibilitatea de desfășurare în condiții optime a activităților de găzduire,
alimentație, îngrijire personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare/reabilitare funcţională,
integrare/reintegrare socială.
Curtea cu aleile pietonale betonate ocupă 2154 mp şi sunt destinate accesului personalului de
deservire şi a beneficiarilor la diferite obiective amplasate pe teren, cât şi plimbărilor de relaxare în
zona spaţiilor verzi.

Centrul este racordat la sistemul de alimentare cu apă propriu (casa de apă), iar apele
menajere sunt deversate într-un bazin de decantare care este vidanjat periodic.
Cladirea în care sunt găzduiți beneficiarii este prevăzută cu 7 dormitoare, dotate cu mobilier
adecvat și modern. Dormitoarele asigură o suprafață de cel puțin 6 mp pentru fiecare beneficiar, fiind
dimensionate astfel:
 6 camere cu suprafațe de 12,85 mp, unde pot fi găzduiți câte 2 beneficiari/cameră;
 1 cameră cu suprafața de 8,92 mp unde poate fi găzduit 1 beneficiar/cameră.
 2 grupuri sanitare (grupurile sanitare sunt dotate cu chiuvete, vase wc, duşuri/cadă, instalaţie
apă caldă/rece);
 1 grup sanitar pentru personalul angajat;
 oficiu 11,64 mp;
 cameră de ergoterapie- 25 mp;
 o magazie (pentru echipament);
 vestiar personal-3,30 mp;
 cabinet medical-3,30mp;
 centrală termică pe combustibil lichid.
În centrul rezidențial sunt admise persoane adulte cu dizabilităţi cărora nu li s-au putut
asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate, în scopul
acordării de servicii personalizate, adaptate nevoilor individuale ale acestora (găzduire, îngrijire
personală, recuperare/reabilitare funcțională, consiliere psihosocială şi suport emoţional,
socializare şi activităţi culturale, integrare/reintegrare socială). Condiţiile din centru permit o
anumită autonomie persoanelor instituţionalizate, care pot desfăşura activităţi în funcţie de
propriile abilităţi: împletit, citit, prepararea hranei, crearea unui ambient plăcut, familial.
Centrul funcţionează cu un număr de 13 posturi, după cum urmează:
Tip personal
Posturi
Total

Personal de
specialitate de îngrijire
şi asistenţă

Instructor de ergoterapie

1 post

Asistent medical

2 posturi

Soră medicală

1 post

Infirmier

5 posturi

Îngrijitor
Personal cu funcţii
administrative

9 posturi

2 posturi

Muncitor calificat

1 post

Șofer

1 post

4 posturi

În conformitate cu prevederile Deciziei Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele
cu Dizabilități nr. 878/2018, privind Metodologia de restructurarea centrelor rezidenţiale pentru
persoane adulte cu handicap , beneficiarii centrului au fost evaluaţi prin utilizarea Fișei de evaluare.
Conducerea DGASPC Botoșani, a desemnat o echipă de evaluare din cadrul Serviciului
pentru protecția adultului aflat în dificultate și management de caz pentru a evalua nevoile
individuale specifice fiecărui beneficiar de la Centrului de Recuperare si Reabilitare Ionășeni.
Având în vedere că la data evaluării, în centrul rezidențial de tip vechi (Centrul de Recuperare
și Reabilitare Ionășeni – ”Casa Rosetti” și ”Casa Ionaș”) erau instituționalizate 67 de persoane adulte
cu dizabilități, membrii echipei au aplicat modelul fișelor de evaluare anexă la „Metodologia de
restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap” aprobată prin Decizia
Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr.878/2018, pentru toți
beneficiarii.

În urma prelucrării datelor obţinute și identificării nevoilor specifice prin evaluarea individuală
a celor 67 beneficiari, s-au constatat următoarele:
 63 persoane necesitau activități și servicii oferite în cadrul unui centru de îngrijire și asistență;
 4 persoane necesitau servicii sociale oferite în cadrul unei locuințe maxim protejate.
Luând în considerare faptul că Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități „Steaua Speranței” are o capacitate de 13 de locuri, echipa multidisciplinară din cadrul
centrului rezidențial și managerul de caz au reanalizat Fișele de evaluare și au revizuit planurile
personalizate iar urmare acestei activități au identificat nevoi de sprijin continuu pentru 13
beneficiari.
De asemenea, din prelucrarea datelor și informațiilor obținute urmare evaluărilor complexe a
reieșit că peste 60% din cei 13 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 „Steaua Speranței” sunt următoarele:
Activităţi
Spațiul în care se va desfășura
Personal implicat
activitatea
cabinetul psihologic/asistență
Informare şi consiliere socială socială din cadrul centrului
Asistent social
rezidențial/DGASPC
cabinetul psihologic/asistență
Consiliere psihologică
socială din cadrul centrului
Psiholog
rezidențial/DGASPC
camera de ergoterapie din
Abilitare şi reabilitare
Instructor de ergoterapie
cadrul centrului rezidenţial
cabinetul medical,
Infirmieră
Îngrijire şi asistenţă
dormitoarele beneficiarilor din
Asistent medical
cadrul centrului rezidențial
Medic
Psiholog
Menţinerea/dezvoltarea
camera de ergoterapie din
Asistent medical
aptitudinilor cognitive
cadrul centrului rezidențial
Instructor de ergoterapie
Psiholog
Menţinerea/dezvoltarea
camera de ergoterapie din
Asistent medical
deprinderilor zilnice
cadrul centrului rezidențial
Instructor de ergoterapie
Psiholog
Menţinerea/dezvoltarea
camera de ergoterapie din
Asistent social
deprinderilor de comunicare
cadrul centrului rezidențial
Instructor de ergoterapie
centrul de servicii de recuperare
Menţinerea/dezvoltarea
neuromotorie de tip
Medic BFT, asistent medical BFT,
deprinderilor de mobilitate
ambulatoriu/ stațiuni
asistent medical
balneoclimaterice
camera de ergoterapie,
Menţinerea/dezvoltarea
Infirmieră
dormitoarele beneficiarilor din
deprinderilor de autoîngrijire
Asistent medical
cadrul centrului rezidențial
Menţinerea/dezvoltarea
cabinet medical din cadrul
Asistent medical
deprinderilor de îngrijire a
centrului rezidențial,
Psiholog
propriei sănătăţi
camera de ergoterapie
Instructor de ergoterapie
camera de ergoterapie,
Menţinerea/dezvoltarea
dormitoarele beneficiarilor din
Infirmieră
deprinderilor de
cadrul centrului rezidențial
Asistent medical
autogospodărire
spațiile verzi din curtea
Instructor de ergoterapie
centrului rezidențial

Menţinerea/dezvoltarea
deprinderilor de interacţiune

camera de ergoterapie din
cadrul centrului rezidențial

Educație/pregătire pentru
muncă

camera de ergoterapie,
din cadrul centrului rezidențial

Asistență și suport pentru
luarea unei decizii

cabinet psihologic și asistență
socială din cadrul centrului
rezidențial

Integrare și participare socială
și civică – participarea la
activități desfășurate în
acțiuni de recreere și petrecere
comunitate
a timpului liber, vizite,
camera de ergoterapie din cadrul
organizarea sărbătoririi zilelor
centrului rezidențial
de naștere, a unor sărbători
religioase etc.

Psiholog
Asistent social
Asistent social
Psiholog
Instructor de ergoterapie
Asistent social
Psiholog

Asistent social
Psiholog
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,
coroborate cu art.I pct.7 și art.II 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 Recuperare și Reabilitare Ionășeni, avizat de
ANPD cu nr.9171/ANPD/30.10.2019, propunem înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței” în structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, fără personalitate juridică, cu o capacitate de 13
locuri.
Având în vedere aspectele menționate, a fost întocmit proiectul de hotărâre privind
înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua
Speranței” 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.
Director executiv,
Didii Magda

Sef Serviciu SOSRU
Antonesei Dumitru-Ovidiu

