
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de restructurare a centrelor rezidenţiale  

destinate persoanelor adulte cu handicap din Judeţul Alba în perioada 2017 – 2020 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a centrelor 

rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu handicap din Judeţul Alba în perioada 2017 – 2020; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare 

a centrelor rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu handicap din Judeţul Alba în perioada 

2017 – 2020; 

  - raportul de specialitate nr. 589/12 ianuarie 2017 al Compartimentului Unităţi de asistenţă 

medicală, socială şi învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

  - adresa nr. 10135/3 octombrie 2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17312/3 octombrie 

2016; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Strategiei Naţionale privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 – 

2020, Politicile sociale – de  la „reabilitarea” individului la reformarea societății; 

- Strategiei Judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 2014-2020. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție 

socială; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 112  alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul 

protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a 

finanţării acestor programe; 

 - H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 - H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

 - H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea Standardelor minime de cost pentru serviciile 

sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia 

lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele 

rezidenţiale; 

 - Ordinului nr. 67/2015al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor 

vârstnice privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 



HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de restructurare a centrelor rezidenţiale destinate persoanelor 

adulte cu handicap în Judeţul Alba în perioada 2017 – 2020, conform anexei - parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete și 

Compartimentul Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba împreună cu Direcția Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Compartimentului 

Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 24 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 



Anexa  la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 24 /26 ianuarie 2017 

 

PLANUL DE RESTRUCTURARE A CENTRELOR REZIDENŢIALE DESTINATE 

PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP  DIN JUDEŢUL ALBA 

ÎN PERIOADA 2017-2020 

 

 

Prin aplicarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 198/2004 privind înfiinţarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin reorganizarea Direcţiei 

Generale de Protecţie a Drepturilor Copilului Alba şi a Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială 

Alba, au fost preluate în structura DGASPC Alba 3 unităţi rezidenţiale pentru persoane adulte cu 

handicap: CRRN Galda de Jos, CIA Abrud, CIA Gârbova şi o unitate pentru persoane vârstnice, 

Casa de Tip Familial pentru Persoane Vârstnice Gârbova.  

 Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 103/2005 şi nr. 104/2005 s-a  instituit 

obligaţia  de restructurare a Căminul pentru Persoane Vârstnice Blaj şi a Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Sebeş, astfel încât persoanele adulte cu handicap să fie preluate de către 

DGASPC Alba şi ocrotite în locuinţe protejate, iar respectivele cămine pentru persoane vârstnice 

să treacă, exclusiv, în subordinea Consiliului Local Blaj şi respectiv a Consiliului Local Sebeş.  

 În cadrul Planului de restructurare şi reorganizare a serviciilor destinate persoanelor 

adulte cu handicap au urmat transformări etapizate începând din anul 2005:  

 

ETAPA I 

 

Prin PROIECTUL PHARE 2003 - Reforma instituţională în sectorul protecţiei 

persoanelor cu dizabilităţi au fost create: 

- 3 locuinţe protejate în localităţile Gîrbova, Vinţu de Jos şi Pianu de Jos, care au preluat 

prin transfer persoane cu handicap, locatare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeş; 

- 2 locuinţe protejate în municipiul Blaj, Locuinţa protejată nr. 1 şi Locuinţa protejată nr. 

2 Tiur - Blaj, care au preluat prin transfer persoanele cu handicap, locatare ale Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Blaj. 

Prin acelaşi Proiect PHARE, s-a încercat diminuarea numărului de locatari din CRRN 

Galda de Jos şi CIA Abrud, prin construirea a încă 7 locuinţe protejate: Locuinţa protejată nr. 10 

Cricău, Locuinţa protejată nr. 9 Galda de Jos, Locuinţa protejată nr. 11 Galda de Jos, Locuinţa 

protejată nr. 12 Galda de Jos, Locuinţa protejată nr.  6 Abrud, Locuinţa protejată nr. 7 Abrud şi 

Locuinţa protejată nr. 8 Abrud. În urma transferării de locatari în aceste noi unităţi rezidenţiale 

de capacitate mică, numărul de locatari din CRRN Galda a scăzut cu 30 persoane iar din CIA 

Abrud tot cu 30 persoane.  

În paralel cu dezvoltarea acestor structuri rezidenţiale, de mică capacitate, s-au pus bazele 

reţelei de îngrijire la domiciliu. Prin crearea acestor servicii la domiciliu s-a încercat diminuarea 

presiunii pe internarea în centrele rezidenţiale şi menţinerea persoanelor cu handicap şi a celor 

vârstnice în ambientul familial. Din nefericire, alături de DGASPC Alba au mai susţinut reţele de 

îngrijire la domiciliu, numai primăriile din municipiile Alba Iulia, Aiud şi Sebeş, niciun alt 

consiliu local din judeţ nu şi-a mai arătat disponibilitatea de susţinere a dezvoltării de servicii 

comunitare pentru persoanele cu handicap: reţele de îngrijire la domiciliu, centre de zi, centre de 

recuperare sau centre respiro. Practic, implicarea autorităţilor locale în rezolvarea problemelor 

persoanelor cu handicap a fost în această perioadă inexistentă.  

 

ETAPA A II A 

 

În etapa a doua s-a trecut la schimbarea sediului CIA Abrud într-un spaţiu mai generos, 

mai organizat şi mai bine igienizat care putea asigura condiţii decente pentru aproximativ 120 

persoane, la o cazare de 3 persoane în cameră. Noul spaţiu a avut şi are şi în prezent nevoie de 

investiţii, realizându-se până în prezent următoarele: 

- înlocuirea geamurilor vechi cu geamuri tip termopan; 

- înlocuirea instalaţiei de încălzire; 



- crearea numărului suficient de locuri de cazare, a numărului de băi şi toalete 

corespunzătoare numărului de locatari; 

- sunt în curs de finalizare lucrările de modernizare a spaţiului de la parterul clădirii. 

Pentru a preîntâmpina intrările în CRRN Galda, din sistemul de protecţie al copilului cu 

handicap psihic/mintal, au fost transformate 4 case de tip familial în locuinţe protejate, după cum 

urmează: Locuinţa Protejată nr. 14 Abrud, Locuinţa protejată nr. 15 Abrud, Locuinţa Protejată 

nr. 17 Sîncrai şi Locuinţa Protejată nr. 16 Alba Iulia. În noile locuinţe protejate sunt ocrotite 

foştii minori care între timp au ajuns la majorat. 

Prin Proiectul „Restructurarea sistemului de servicii acordate persoanelor cu handicap la 

nivelul judeţului Alba” depus spre finanţare de către Banca Mondială în anul 2009 şi a cărui 

finanţare s-a realizat începând cu luna septembrie 2013, a fost dat în folosinţă, în luna septembrie 

anul 2014, CIA Baia de Arieş, structură rezidenţială care a preluat 50 de beneficiari din CRRN 

Galda de Jos.  

În momentul de faţă, pentru persoanele cu handicap psihic/mintal sunt specializate 

următoarele servicii: CRRN Galda, CIA Baia de Arieş, CIA Gârbova, Locuinţa Protejată nr. 3 

Gârbova, Locuinţa Protejată nr. 6 Abrud, Locuinţa Protejată nr. 7 Abrud, Locuinţa Protejată nr. 8 

Abrud, Locuinţa Protejată nr. 10 Cricău, Locuinţa Protejată nr. 13 Gârbova, Locuinţa Protejată 

nr. 14 Abrud, Locuinţa Protejată nr. 15 Abrud, Locuinţa Protejată nr. 16 Alba Iulia, Locuinţa 

Protejată nr. 17 Sîncrai toate aflate în structura DGASPC Alba. Acestor unităţi din domeniul 

public li se adaugă 3 locuinţe protejate dezvoltate de Societatea de Ajutorare Diakonia Alba 

Iulia.  

În paralel cu rezolvarea problemelor de spaţiu şi dotări s-a demarat o acţiune amplă de 

calificare/perfecţionare a angajaţilor. În afara personalului existent au fost angajaţi psihologi, 

profesori CFM, kinetoterapeuţi, maseuri şi toţi infirmierii au trecut prin multe cursuri de 

calificare personală astfel încât, în acest moment, tot personalul din centru are calificarea de 

nivel 3.  

În CIA Abrud şi Locuinţa protejată nr. 1, Locuinţa protejată nr. 2 Blaj, Locuinţa Protejată 

nr. 4 Vinţu de Jos, Locuinţa Protejată nr. 5 „Sf. Elena” Pianu de Jos, Locuinţa Protejată nr. 9 

Galda de Jos, Locuinţa Protejată nr. 11 Galda de Jos, Locuinţa Protejată nr. 12 Galda de Jos 

există şi persoane cu tulburări psihice minore şi cu handicap mintal uşor şi mediu. 

În urma acestor etape de restructurare, în judeţul Alba a mai rămas o singură unitate 

rezidenţială cu număr mare de locatari, CRRN Galda de Jos, în această unitate rezidenţială au 

rămas un număr de 270 beneficiari.  

Tot în această perioadă, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor prin apropierea 

actului decizional de locatari, o parte din  serviciile aflate în organigrama DGASPC Alba au fost 

contractate cu furnizori privaţi de servicii sociale. Au fost contractate serviciile furnizate în :  

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Betesda –  

o Casa Ararat  

o Casa Betania  

o Casa Elim  

 Locuinţa Protejată pentru persoane cu handicap Rîmeţ  

 Locuinţa Protejată nr. 1 Blaj  

 Locuinţa Protejată nr. 2 Blaj  

 Locuinţa Protejată nr. 4 Vinţu de Jos  

 Locuinţa Protejată nr. 5, “Sf. Elena”, Pianu de Jos  

 Locuinţa Protejată nr. 9 Galda de Jos  

 Locuinţa Protejată nr. 11 Galda de Jos  

 Locuinţa Protejată nr. 12 Galda de Jos. 

  

ETAPA III 

 

Pentru etapa 2017-2020, DGASPC Alba intenţionează să-şi continue activitatea de 

dezvoltare, modernizare şi diversificare a serviciilor sociale rezidenţiale acordate, precum şi 

dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de zi inclusiv a celor de îngrijire la domiciliu oferite 

persoanelor cu handicap. În cadrul acestei etape sunt vizate următoarele obiective:  

1. Finalizarea lucrărilor de restructurare/modernizare şi accesibilizarea a spaţiilor de la 

CIA Abrud.  



2. Perfecţionarea şi diversificarea specializărilor personalului astfel încât să se acopere 

toate nevoile medicale, psihologice, de recuperare şi socializare a locatarilor CIA Abrud.  

3. Restructurarea CRRN Galda de Jos.  

4. Dezvoltare şi diversificarea serviciilor de prevenirea instituţionalizării şi păstrării 

persoanelor cu handicap într-un mediu familial. 

 

Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Galda 

 

În Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos la data de 

01.09.2016 erau 269 de  persoane adulte încadrate în grad de handicap. (Grafic 1). 

 

 
 

 

Grafic nr. 1: Distribuţia persoanelor cu handicap instituţionalizate în CRRN Galda de Jos în 

funcţie de tipul de handicap 

Toate persoanele asistate deţin certificat de încadrare în grad de handicap, având structura pe 

grade prezentate în  graficul 2. 

 

 

Grafic nr. 2: Distribuţia persoanelor cu handicap instituţionalizate în 

 

CRRN Galda de Jos în funcţie de gradul de handicap 

Nr. total de beneficiari 

instituţionalizaţi la 

CRRN Galda de Jos la 

1 septembrie 2016 

 

 

Gradul grav 

 

 

Gradul accentuat 

 

 

Gradul mediu 

269 39 204 26 



Persoanele asistate în cadrul CRRN Galda de Jos, fiind instituţionalizate în această 

structură rezidenţială intervale lungi de timp, au un grad crescut de dependenţă, prezentând 

abilităţi de autonomie personală reduse sau alterate şi efecte ale hospitalismului. 

Perioada de instituţionalizare a beneficiarilor CRRN Galda de Jos 

 

Nr. total 

de 

benefici

ari 

Perioada de 

instituţionaliz

are 

de peste 35 

ani 

Perioada de 

instituţionaliz

are 

25 - 34 ani 

Perioada de 

instituţionaliz

are 

15 - 24 ani 

Perioada de 

instituţionaliz

are 

5 - 14 ani 

Perioada de 

instituţionaliz

are 

sub 5 ani 

269 12 53 82 93 29 

 

Din totalul locatarilor din CRRN Galda doar 70-75 de persoane mai menţin legătura cu 

familia lărgită, prin vizite la centru, telefonic sau scrisori, dar în mare parte aceste legături sunt 

sporadice şi nesistematice. 

Dat fiind faptul că, pentru serviciile de îngrijire la domiciliu presiunea pe serviciile 

rezidenţiale a rămas cu preponderenţă doar cu privire la persoanele cu tulburări 

comportamentale, persoane cu demenţă de tip Alzheimer, boli psihice majore,  iar, pentru alte 

tipuri de handicap, s-a constatat o diminuare a adresabilităţii. De menţionat că pentru cea mai 

mare parte a persoanelor cu dizabilităţi din domeniul psihic, mintal şi tulburări comportamentale 

majore solicitările sunt făcute de către ascendenţii lor care au ajuns la vârste înaintate şi nu le 

mai pot ajuta. Rudele până la gradul II, în marea lor majoritate, nu au condiţii 

materiale/financiare pentru a susţine astfel de persoane a căror monitorizare trebuie să fie 

permanentă. Persoanele care au în grijă copii/nepoţi cu handicap psihic mintal, tulburări 

comportamentale majore se adresează DGASPC Alba în momentul în care agresarea lor fizică 

devine insuportabilă, iar pericolul la care sunt supuse este incontrolabil.  

În condiţiile în care comunităţile locale ar avea dezvoltate servicii de zi în care persoanele 

cu handicap psihic, mintal, tulburări comportamentale majore să poată petrece o parte din zi 

desfăşurând activităţi de socializare şi să-şi urmeze tratamentul medicamentos, cu siguranţă 

problemele familiale s-ar diminua şi menţinerea acestor persoane cu handicap în familie ar fi 

posibilă. De asemenea, un mare ajutor pentru familii l-ar constitui şi centrele respiro şi/sau 

serviciile de recuperare şi reabilitare organizate şi dezvoltate de către comunităţile locale.  

 

Etapele restructurării CRRN Galda: 

 

1. Înfiinţarea CRRN Sâncrai cu o capacitate de 140 locuri, 70 locuri /locaţie. Localitatea se 

află la aproximativ 10 km de municipiul Aiud, localitate în care există spital municipal prin care 

se pot asigura servicii medicale inclusiv cele psihiatrice. Înfiinţarea centrului se va realiza prin 

reorganizarea, modernizarea şi dotarea spaţiului fostului centru pentru copii cu nevoi speciale 

Sâncrai care constă în: 1 corp P+3, 1 corp P+2, 1 clădire administrativă,1 clădire pentru servirea 

mesei cu sufragerie şi magazii, 1 clădire pentru sală de sport, în construcţie. 

Spaţiile vor permite cazarea a 2-3 beneficiari/cameră precum şi organizarea serviciilor de 

recuperare/reabilitare şi socializare. Există posibilitatea, inclusiv a amenajării camerelor pentru 

cupluri de locatari.  

2. Înfiinţare, pentru persoanele care provin din zona Alba Iulia, a 3 locuinţe protejate cu 5-

10 dormitoare astfel încât cazarea să se facă conform standardelor minime obligatorii cu 1-2 

locatari în cameră, la care se adaugă spaţiile comune: sufragerie, băi, magazii, birouri, suprafaţă 

construită de 180-200mp. Înfiinţarea de locuinţe protejate se va putea operaţionaliza doar după 

punerea de acord a standardelor de calitate impuse acestor servicii cu costurile de referinţă.  

3. Înfiinţarea unui Centru de zi medico - social în zona Alba Iulia. 

4. Înfiinţarea unui Centru respiro în zona Alba Iulia. 

5. Dezvoltarea unei reţele de asistenţi personali profesionişti formată din 20-40 persoane. 

Construirea şi dotarea locuinţelor protejate, a centrului de zi şi a centrului respiro la 

standardele actuale de calitate va fi posibilă numai prin asigurarea unei finanţări externe care să 

asigure resursele financiare necesare.  

6. În etapa următoare, după ce vor fi transferaţi cei 140-170 de beneficiari se va trece la 

reorganizarea şi modernizarea spaţiului de la CRRN Galda de Jos. 

 



PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU PERIOADA 2017 – 2020 
 

Arii de 
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ţie/ 
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de 

acţiune 

Grup 

ţintă 
Obiectiv Activităţi 

Cost 

estimativ 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabilită

ţi, parteneri 
 

 

 

Înfiinţarea unui 

centru de recuperare 

şi reabilitare  a 

persoanelor cu 

handicap Sâncrai 

1,5 -2 

mil. euro 
2018 

DGASPC Alba 

CL 

 

 

 
Recompartimentare

a spaţiilor de cazare 

la CRRN Galda şi 

CIA  conform 

standardelor de 

calitate în vigoare 
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DGASPC Alba 

Consiliul local 
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aflate în 
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s Înfiinţarea a 3 

locuinţe protejate 

pentru persoanele 

cu handicap 

700.000 

euro 
2018 

DGASPC Alba 

Consiliul local 

ONG-uri 

Dezvoltarea unui 

centru de tip respiro 

200.000 

euro 
2018 

DGASPC Alba 

Consiliul local 

ONG-uri 

Dezvoltarea unui 

centru de zi 

120.000 

euro 
2018 

DGASPC Alba 

Consiliul local 

ONG-uri 

Retea de asistenţi 

personali 

profesionişti 

160.000 

euro 
2020 

DGASPC Alba 

Consiliul local 

 

Formarea/ 

calificarea 

profesională a 

personalului 

 

 

 

30.000 

euro 

 

 

 

2018 

DGASPC Alba 

Universitatea 

„1 Decembrie 

1918” Alba 

Iulia 

AJOFM 

Furnizori de 

formare 

profesională 

acreditaţi 

Campanii de 

informare a 

comunităţii 

 

3.000 

euro 

 

2018 

DGASPC Alba 

CL 

ONG 

Universitatea 

„1 Decembrie 

1918” Alba 

Iulia  

 

 


