
 
  Proiect 

 Nr. 190 din 20.09.2021 

 

H O T Ă R Â R E 

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

„Sf. Daniel” , fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  

şi Protecţia Copilului Botoşani               

 

        Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de .................2021, 

        urmare adresei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani nr. 

20066 din 15.06.2021,  înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani la  nr. 10286 din 18.06.2021, 

        analizând Referatul de aprobare  nr. 11269 din 06.07.2021 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani privind  propunerea de înființare a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane  Adulte cu Dizabilități „Sf. Daniel” , fără personalitate juridică, în structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani, 

        având în vedere: 

        - Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 11270 din 06.07.2021, 

        - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani, 

- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.209/19.12.2019 privind aprobarea Planului de 

restructurare, avizat de ANPD cu nr.9173 /ANPD/30.10.2019, 

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

21069/ANDPDCA/DPDD/MI/19.08.2021 

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

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, art.31 

din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.268/2007 și Anexa nr.1 la Ordinul ministrului muncii și protecției socialenr.82/2019 

privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilități, 

în temeiul art.173 alin.(1) lit. d) , alin. (5) lit. b) şi art. 196 alin. (1)  lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

     

           Art.1 – Se aprobă înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane  Adulte cu 

Dizabilități „Sf. Daniel”, urmare a  restructurării Centrului de Îngrijire și Asistență Leorda, cu sediul 

în comuna Leorda, str.L38, nr.8, judetul Botoșani, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, cu o capacitate de 50 locuri, 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 Direcția Buget – Finanțe din cadrul aparatului de specialitate şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.      

 

 

     Președinte,                                                    Avizat pentru legalitate:     

           Doina – Elena Federovici                                   Secretar general al județului, 

                                                                            Marcel - Stelică Bejenariu 

 
 

Botoşani,  

Nr. _____ din _______2021 



                                                                                                                                                                                    
 

ANEXA 

la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani  

                nr.          din                   2021      

 

 

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

Dizabilități (CIAPAD) „ Sf. Daniel ” 

 

 

  Tip personal Posturi Total 

Personal de conducere Șef centru  1post  1post 

 Personal de 

specialitate îngrijire şi 

asistenţă 

Asistent social  1 post 

31,5 posturi 

 

Psiholog 1 post 

Medic 1 post cu ½ normă 

         Asistent medical 10 posturi       

Instructor de ergoterapie 1 post 

Infirmier 18 posturi 

 

Personal cu funcţii 

administrative 

               Referent  1 post 

 

18 posturi 

 

 

 

Magaziner 1 post 

Bucătar calificat  4 posturi 

Muncitor calificat 

 
9 posturi 

Muncitor necalificat 2 posturi 

Îngrijitor 1 post 

 

Total personal contractual                                                            50,5 posturi 

 

 

 

      Președinte,                                                       Avizat pentru legalitate,     

           Doina – Elena Federovici                                    Secretar general al județului, 

                                                                              Marcel - Stelică Bejenariu 



 
Nr.11269 din 06.07.2021 

   

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

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

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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 dizabilităţi, prin 

Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și Decizia 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 Leorda s-a 

elaborat un Plan de restructurare, care a fost  avizat de ANPD cu nr.9173 /ANPD/30.10.2019 și aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.209/19.12.2019.  

   Cu adresa nr. 20066 din 15.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 10286 din 

18.06.2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani solicită elaborarea 

unui proiect de hotărâre în vederea aprobării de către Consiliul Județean Botoșani privind înființarea 

Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Daniel”, urmare a 

procesului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Leorda.  

    Luând în considerare faptul că în perioada 2019-2021, pentru 13 persoane a încetat acordarea 

serviciilor sociale și că în prezent, sunt admise 50 de persoane cu dizabilități, echipa multidisciplinară 

(șeful de centru, psiholog, asistent social, asistent medical) și managerul de caz a revizuit toate 

Planurile personalizate și au reanalizat Fișele de evaluare. Urmare acestor activități a reieșit faptul că 

24 persoane au nevoi specifice de sprijin continuu pentru majoritatea activităților prevăzute în 

Modulul IV din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale  nr. 82/2019 (informare 

şi consiliere socială, consiliere psihologică, abilitare şi reabilitare,  îngrijire şi asistenţă, 

menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive, menţinerea/ dezvoltarea deprinderilor de comunicare, 

menţinerea/ dezvoltarea deprinderilor de mobilitate, menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de 

autoîngrijire, menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi, 

menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de interacţiune, asistență și suport pentru luarea unei decizii), 24 

persoane  au nevoi specifice de sprijin secvențial și regular pentru majoritatea activităților prevăzute 

în Modulul IV (informare şi consiliere socială, consiliere psihologică, abilitare şi reabilitare, îngrijire 

şi asistenţă, menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive, menţinerea/ dezvoltarea deprinderilor de 

comunicare, menţinerea/ dezvoltarea deprinderilor de mobilitate, menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de autoîngrijire, menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi, 

menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de interacţiune, asistență și suport pentru luarea unei decizii) și 

2 persoane au nevoi specifice de sprijin minim pentru majoritatea activităților prevăzute în Modulul 

IV (informare şi consiliere socială, consiliere psihologică, abilitare şi reabilitare, îngrijire şi asistenţă, 

menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive, menţinerea/ dezvoltarea deprinderilor de comunicare, 

menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi, menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de interacţiune, educație/pregătire pentru muncă , asistență și suport pentru luarea unei 

decizii). 



Propunerea de profil a centrului rezidențial are la bază analiza datelor obținute prin evaluarea 

complexă, care relevă faptul că peste  60% din cei 50 de beneficiari au nevoie de activități și servicii 

specifice unui centru de îngrijire și asistență, dintre cele prevăzute în standardele specifice minime  de 

calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, aprobate prin 

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019.   

Faţă de cele prezentate, urmărind îmbunătățirea calității activității de protecție prin 

diversificarea serviciilor de asistenţă specială, pentru respectarea drepturilor persoanelor adulte cu 

dizabilităţi şi a nevoilor individuale specifice fiecărui beneficiar prevăzute în Anexa nr.1 la Ordinul 

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

sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, coroborate cu Decizia Președintelui ANPD nr. 

878/2018 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor 

rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, art. 51 alin.(6) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare 

și art. 31 din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 448/2006, propun înființarea „Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități „ Sf. Daniel”, ca urmare a procesului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență 

Leorda, situat în comuna Leorda, str. L38, nr. 8, jud. Botoșani, în structura  Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, fără personalitate juridică, cu o capacitate de 50 

locuri.  
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 

„ Sf. Daniel”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani.  

 

  

  

                                             

PREŞEDINTE, 

Doina-Elena Federovici 



 
DIRECŢIA BUGET – FINANŢE                                                                     

   Nr. 11270 din 06.07.2021                                                           

                                                                                       

                     AVIZAT, 

VICEPREȘEDINTE 

     DORIN BIRTA 

 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

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

Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 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 dizabilităţi, prin 

Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și Decizia 

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 Leorda s-a elaborat un Plan de restructurare, care a fost  avizat de ANPD cu nr.9173 

/ANPD/30.10.2019 și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.209/19.12.2019.  

Cu adresa nr. 20066 din 15.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 10286 

din 18.06.2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani solicită 

elaborarea unui proiect de hotărâre în vederea aprobării de către Consiliul Județean Botoșani privind 

înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Daniel”, 

urmare a procesului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Leorda.  

       În baza Planului de restructurare, Centrul de Îngrijire și Asistență Leorda, urma sa fie 

restructurat prin înființarea a 2 servicii sociale distincte, iar beneficiarii evaluaţi sa fie transferați 

astfel:  

➢ în Centrul de  Îngrijire și Asistență  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități  ” Sf. 

Daniel”, cu o capacitate de  50 de locuri; 

➢  în Centrul de  Îngrijire și Asistență  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități   ”Sf 

Nectarie”, cu o capacitate de  15 locuri;  

➢ 2 beneficiari urmând a fi transferați într-o locuință maxim protejată (LMP1), 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”.      

     Procesul de restructurare al Centrului de Îngrijire și Asistență Leorda s-a realizat etapizat, în 

funcție de nevoile specifice ale celor 63 de beneficiari existenți în centru la data aplicării Fișelor de 

evaluare.  

      Obiectivul general al procesului de restructurare a fost de a asigura persoanelor adulte cu 

dizabilităţi serviciile specifice de care au nevoie, în alternative de tip familial sau rezidenţial cu 

capacitate maximă de 50 de locuri, adaptate nevoilor lor, sigure din punctul de vedere al securităţii 

personale, în vederea integrării în comunitate şi participării la viaţa acesteia. 



În perioada 2019-2021, a încetat acordarea serviciilor sociale pentru un număr de 13 

beneficiari (1 beneficiar a fost transferat în cadrul altui centru rezidențial din cadrul DGASPC 

Botoșani, 11 beneficiari au decedat, 1 beneficiar a fost reintegrat în comunitate) iar în prezent, în 

centrul rezidențial sunt admise 50 de persoane cu dizabilități. 

Echipa multidisciplinară (șeful de centru, asistent social, asistent medical, psiholog) și 

managerul de caz, a analizat dosarele de caz pentru cei 50 de beneficiari și a constatat faptul că, 

activitățile și serviciile corespunzătoare nevoilor individuale ale acestora pot fi asigurate într-un 

centru de tip ”centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități”, cu o capacitate 

de 50 locuri, respectiv Centrul de  Îngrijire și Asistență  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități  ” Sf. 

Daniel”, motiv pentru care nu se mai impune înființarea Centrului de  Îngrijire și Asistență  pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități   ”Sf Nectarie”, cu o capacitate de 15 locuri. 

Centrul de  Îngrijire și Asistență  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ” Sf. Daniel”, 

cod serviciu social 8790 CR-D-I, se va înființa în locația Centrului de Îngrijire și Asistență Leorda , 

care  este amplasată în comuna Leorda, la aproximativ 5 km de serviciile comunităţii din care face 

parte (sănătate, educaţie, muncă, petrecerea timpului liber, relaţii sociale, etc.), 20 km față de 

municipiul Botoșani , cca. 15 km față de municipiul Dorohoi și  2  km  de  şoseaua naţională 

Botoșani – Dorohoi.   

  Terenul pe care sunt  amplasate clădirile centrului are o suprafață de 20.364 mp, din care 

1482,45 mp spațiu construit (în prezent, suprafața totală utilă a clădirilor fiind de 1229.79 mp, 

deoarece 252,66 mp au fost dezafectați) și are următoarele vecinătăți: 

• la nord:fostul FNC Leorda; 

• la sud: fostul atelier mecanic al IAS Leorda; 

• la est: fostul abator  al IAS Leorda; 

• la vest:drumul comunal de la fostul IAS la șoseaua naționala Botoșani-Dorohoi. 

 Centrul de Îngrijire și Asistență Leorda este  structurat în 5 pavilioane, dupa cum urmează: 

I.     Pavilionul A (poarta-spațiu destinat  personalului cu atribuții de pază din cadrul centrului) ; 

II.    Pavilionul B ( spațiu administrativ) cuprinde:  

• birou șef centru; 

• birou magaziner; 

• birou referent contabil; 

• magazie echipament și cazarmament pentru beneficiari; 

• magazie pentru materiale igienico–sanitare; 

• 2 izolatoare  prevăzute cu câte 2 paturi ( femei și bărbați); 

• cabinet medical prevazut cu vestiar; 

• spațiu pentru depozitat medicamente; 

• arhiva centrului; 

• centrală termică; 

• 3 grupuri sanitare pentru personal; 

• izolator beneficiari; 

• hol; 

• oficiu; 

• sală de ședințe. 

III. Pavilionul C (spațiu destinat găzduirii beneficiarilor, este structurat pe 2 nivele respectiv, 

parter și etaj, astfel: 

➢ parter :  

• 11 dormitoare cu suprafațe de  20 mp/ fiecare, prevăzute  cu câte 2 paturi (sunt 

găzduiți 22 de beneficiari);  

• cabinet medical; 

• camera pentru socializare; 

• sală de mese (cu capacitatea de 12 locuri/serie);  

• oficiu (dotat cu aragaz, chiuvetă, dulapuri păstrare veselă);  

• magazie pentru echipament beneficiari;  

• vestiar personal; 



• 1 grup sanitar pentru bărbați (dotat cu 2 vase de toaletă ,1 duș, 4 chiuvete); 

• 1 grup  sanitar pentru femei  (dotat cu 3 vase de toaletă , 1 duș, 4 chiuvete); 

• spatiu tablou electric; 

• magazie materiale de curățenie;  

• hol. 

➢ etaj:  

• 14 dormitoare cu suprafațe de 20 mp/ fiecare, prevăzute  cu câte 2 paturi (sunt 

găzduiți 28 de beneficiari);  

• cabinet psihologic; 

• cabinet de asistență socială; 

• spațiu pentru frizerie; 

• magazie pentru echipament beneficiari decedați; 

• 1 grup sanitar pentru bărbați (dotat cu 3 vase de toaletă , 1 duș și 4 chiuvete); 

• 1 grup sanitar pentru  femei (dotat cu 4 vase de toaletă și 5 chiuvete); 

• 1 grup sanitar pentru beneficiari (dotat cu 1 cadă și 1 chiuvetă ); 

• hol. 

IV. Pavilionul D (spațiu pentru utilități) cuprinde următoarele: 

• 1 grup sanitar pentru beneficiarii găzduiți în pavilionul C, prevăzut cu 6 dușuri, 1 

cadă, 1 vas de toaletă și 1 chiuvetă;  

• spalătorie; 

• cameră sortare și înmuiere  ( prevazută cu 1 cadă și 1 chiuvetă); 

• cameră uscare rufe, lenjerie; 

• hol; 

• morgă; 

• magazie; 

• garaj; 

• atelier mecanic; 

• centrală termică ( prevazută cu 1 vas de toaletă și 1 chiuvetă); 

• depozit de material lemnos. 

V. Pavilionul E este structurat astfel:  

➢ spațiu destinat blocului alimentar, care cuprinde:  

• sală preparare hrană; 

• oficiu pentru distribuirea hranei; 

• cameră debarasare;  

• cameră zarzavat;  

• sală refrigerate; 

• magazii alimente;  

• grupuri sanitare dotate cu vas de toaletă, chiuvete și duș; 

• hol 

• 1 vestiar. 

➢ spațiu destinat activităților de abilitare și reabilitare a beneficiarilor în vederea menținerii/ 

dezvoltării autonomiei personale și a potențialului restant, după cum urmează: 

• sală de mese și festivități cu o capacitate  de 75 locuri; 

• sală pentru dezvoltarea deprinderilor de mobilitate; 

• vestiar pentru personal; 

• cameră pentru abilitare si reabilitare; 

• cameră intimă; 

• cameră de ergoterapie; 

• hol; 

• 2 grupuri sanitare pentru beneficiari dotate cu 2 vase de toaletă, 2 chiuvete și 1 duș.                        

          Centrul asigură condiții de cazare optime pentru fiecare beneficiar. Dormitoarele beneficiarilor 

asigură spațiul necesar pentru amplasarea mobilierului minim: pat, noptieră, cuier, masă, scaune, 



televizor, frigider, etc. 

În curtea centrului sunt amenajate 2 sere (de aproximativ 200 mp fiecare) și o grădină de 

zarzavat, destinația acestora fiind de a asigura beneficiarilor  posibilitatea de a desfășura activități de 

ergoterapie, precum și de a suplimenta  meniul zilnic cu  legume proaspete.  

             Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi este realizată cu ajutorul beneficiarilor din centru, 

acestă activitate având atât un rol ocupaţional, de îmbunătăţire a expresiei arhitecturale şi refacere a 

cadrului natural,  cât şi de relaxare. 

            Circulaţiile pietonale sunt destinate accesului personalului de deservire şi beneficiarilor, la 

diferite obiective amplasate pe teren, cât şi plimbărilor în zona spaţiilor verzi ( livadă, parc). 

            Nevoile spirituale și duhovnicești ale beneficiarilor instituționalizați sunt asigurate de către 

Biserica “ Sf. Spiridon”,  din imediata apropiere a centrului ( construită în anul 2011).  

Centrul este racordat la reţeaua de alimentare cu apă, reţeaua electrică, de canalizare, telefon, 

accesibil auto ( precizăm şi accesul CFR la o distanţă de 3 km ), sistem eficient de termoficare                   

(centrală proprie care utilizează combustibil lemnos), deține mijloc de transport propriu  

(beneficiarii/aparținătorii au acces facil și la transportul auto în comun). 

           Centrul de  Îngrijire și Asistență  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ” Sf. Daniel” va 

funcţiona cu un număr de 50, 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 

31,5 posturi 

 

Psiholog 1 post 

Medic 1 post cu ½ normă 

         Asistent medical 10 posturi       

Instructor de ergoterapie 1 post 

Infirmier 18 posturi 

 

Personal cu funcţii 

administrative 

               Referent  1 post 

 

18 posturi 

 

 

 

Magaziner 1 post 

Bucătar calificat  4 posturi 

Muncitor calificat 

 
9 posturi 

Muncitor necalificat 2 posturi 

Îngrijitor 1 post 

       La data aprobării Planului de restructurare s-au aplicat Fișe de evaluare pentru beneficiarii 

admiși în cadrul centrului, iar urmare  prelucrării datelor obţinute și identificării nevoilor specifice 

prin evaluarea individuală a celor 63 beneficiari, s-au constatat următoarele: 

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

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



Luând în considerare faptul că în perioada 2019-2021, pentru 13 persoane a încetat acordarea 

serviciilor sociale și că în prezent, sunt admise 50 de persoane cu dizabilități, echipa 

multidisciplinară (șeful de centru, psiholog, asistent social, asistent medical) și managerul de caz a 

revizuit toate Planurile personalizate și au reanalizat Fișele de evaluare. Urmare acestor activități a 

reieșit faptul că 24 persoane au nevoi specifice de sprijin continuu pentru majoritatea activităților 

prevăzute în Modulul IV din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale  nr. 

82/2019 (informare şi consiliere socială, consiliere psihologică, abilitare şi reabilitare,  îngrijire şi 

asistenţă, menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive, menţinerea/ dezvoltarea deprinderilor de 

comunicare, menţinerea/ dezvoltarea deprinderilor de mobilitate, menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de autoîngrijire, menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi, 

menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de interacţiune, asistență și suport pentru luarea unei decizii), 

24 persoane  au nevoi specifice de sprijin secvențial și regular pentru majoritatea activităților 

prevăzute în Modulul IV(informare şi consiliere socială, consiliere psihologică, abilitare şi 

reabilitare, îngrijire şi asistenţă, menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive, menţinerea/ 

dezvoltarea deprinderilor de comunicare, menţinerea/ dezvoltarea deprinderilor de mobilitate, 

menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire, menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de 

îngrijire a propriei sănătăţi, menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de interacţiune, asistență și suport 

pentru luarea unei decizii) și 2 persoane au nevoi specifice de sprijin minim pentru majoritatea 

activităților prevăzute în Modulul IV (informare şi consiliere socială, consiliere psihologică, 

abilitare şi reabilitare, îngrijire şi asistenţă, menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive, 

menţinerea/ dezvoltarea deprinderilor de comunicare, menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de 

îngrijire a propriei sănătăţi, menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de interacţiune, educație/pregătire 

pentru muncă , asistență și suport pentru luarea unei decizii). 

    Propunerea de profil a centrului rezidențial are la bază analiza datelor obținute prin evaluarea 

complexă, care relevă faptul că peste  60% din cei 50 de beneficiari au nevoie de activități și servicii 

specifice unui centru de îngrijire și asistență, dintre cele prevăzute în standardele specifice minime  

de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, aprobate 

prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019.   

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

Persoane Adulte cu Dizabilități ” Sf. Daniel” 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 abilitare şi reabilitare  

din cadrul centrului rezidenţial 

            Instructor de ergoterapie,   

                       infirmier 

Îngrijire şi asistenţă 

cabinetul medical, 

dormitoarele beneficiarilor din 

cadrul centrului rezidențial 

Infirmier 

Asistent medical 

Instructor de ergoterapie 

Medic  

Menţinerea/dezvoltarea 

aptitudinilor cognitive 

camera de ergoterapie din cadrul 

centrului rezidențial  

Psiholog 

Instructor de ergoterapie 

Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor zilnice 

camera de ergoterapie din cadrul 

centrului rezidențial 

Psiholog  

Instructor de ergoterapie 

Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de comunicare 

camera de ergoterapie din cadrul 

centrului rezidențial 

Psiholog  

Instructor de ergoterapie 

Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de mobilitate 

Centrul de servicii de recuperare 

neuromotorie de tip 

ambulatoriu/ stațiuni 

Medic, asistent medical,  

Instructor de ergoterapie 



balneoclimaterice 

Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de autoîngrijire 

camera de ergoterapie, 

dormitoarele beneficiarilor din 

cadrul centrului rezidențial 

Infirmier 

Instructor de ergoterapie 

Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de îngrijire a 

propriei sănătăţi 

cabinet medical din cadrul 

centrului rezidențial, 

 camera de ergoterapie 

Medic, Asistent medical,  

Psiholog 

Instructor de ergoterapie 

Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de 

autogospodărire 

camera de ergoterapie, 

dormitoarele beneficiarilor din 

cadrul centrului rezidențial 

 spațiile verzi din curtea 

centrului rezidențial 

Infirmieră  

Psiholog 

Instructor de ergoterapie 

Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de interacţiune 

camera de ergoterapie din cadrul 

centrului rezidențial 
Psiholog 

Educație/pregătire pentru 

muncă 

camera de ergoterapie, 

din cadrul centrului rezidențial 

Asistent social, Psiholog 

Instructor de ergoterapie 

Asistență și suport pentru 

luarea unei decizii 

cabinet psihologic și asistență 

socială din cadrul centrului 

rezidențial 

Asistent social, Psiholog 

 

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 desășurate în 

comunitate 

camera de ergoterapie din cadrul 

centrului rezidențial 

Asistent social, 

Psiholog 

Instructor de ergoterapie 

 

 Faţă de cele prezentate, urmărind îmbunătățirea calității activității de protecție prin 

diversificarea serviciilor de asistenţă specială, pentru respectarea drepturilor persoanelor adulte cu 

dizabilităţi şi a nevoilor individuale specifice fiecărui beneficiar prevăzute în Anexa nr.1 la Ordinul 

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

sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, coroborate cu Decizia Președintelui ANPD nr. 

878/2018 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor 

rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, art. 51 alin.(6) din Legea nr. 448/2006 privind 

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

ulterioare și art. 31 din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006, a fost întocmit proiectul de hotărâre privind înființarea „Centrului 

de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „ Sf. Daniel”, ca urmare a 

procesului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Leorda, situat în comuna Leorda, str. 

L38, nr. 8, jud. Botoșani, în structura  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani, fără personalitate juridică, cu o capacitate de 50 locuri, care îndeplinește condițiile pentru 

a fi supus spre adoptare în ședința Consiliului Județean. 

 

 

                           Director executiv,                                          Șef serviciu, 

                                 Magda Didii                                          Ovidiu Antonesei 


