
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Planului de restructurare al Centrului de Recuperare  

și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități  Galda de Jos,  

cu sediul în Comuna Galda de Jos, nr. 376,  județul Alba 

 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de restructurare al Centrului de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități  Galda de 

Jos, cu sediul în Comuna Galda de Jos, nr. 376,  județul Alba;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de 

restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoanele 

Adulte cu Dizabilități  Galda de Jos, cu sediul în Comuna Galda de Jos, nr. 376,  județul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 24879/12 noiembrie 2019 al Direcţiei juridică şi 

administraţie publică - Compartimentul Unități de Asistență medicală, socială, Învățământ 

Special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 13.710 din 6 noiembrie 2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, înregistrată la registratura  Consiliul Județean Alba cu nr. 24334 din 6 

noiembrie 2019; 

Luând în considerare Avizul nr. 3773/8644/9039/ANPD/DGDPD/1 noiembrie 2019 al 

Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități; 

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

bugete, strategii, favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d, lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. II alin. 4 din O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

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

 În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

   Art. 1. Se aprobă Planul de restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități  Galda de Jos, cu sediul în Comuna 

Galda de Jos, nr. 376, județul Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   Art. 2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  Art. 3. Prin intermediul secretarului general al 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 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  

https://idrept.ro/00108487.htm


Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcției juridică și administrație 

publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 238 

Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g şi  

art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 



Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 238/19 noiembrie 2019 

 

 

             PLANUL DE RESTRUCTURARE A CENTRULUI DE 

RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU 

PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI GALDA DE JOS   

2019 - 2021 
 

 

A.) PREZENTAREA SITUAŢIEI ACTUALE A  

CENTRULUI REZIDENŢIAL DE TIP VECHI 

 

 a.) Date de identificare şi de contact 

    Denumire: Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 

Persoane cu Dizabilităţi Galda de Jos, jud. Alba 

    Adresa fizică: comuna Galda de Jos, nr. 376, jud. Alba 

    cod conform HG 867 / 2015: 8790 CR-D-II 

        adresa de poştă electronică: crrngalda@gmail.com 

b.) Scurt istoric 

   CRRN Galda de Jos funcţionează din anul 1985, fiind structurat pe amplasamentul unui 

fost castel. Din construcţia veche s-au păstrat două corpuri de clădire şi a fost construit un corp 

nou de clădire (P+3), care să corespundă nevoilor unei instituţii destinate tratamentului, îngrijirii 

şi supravegherii persoanelor cu afecţiuni neuropsihice.  

   În anul 1985 au fost transferaţi 165 de persoane / bolnavi de la Secţia psihiatrie cronici 

Alba Iulia la Căminul spital pentru persoane cu afecţiuni neuropsihice din localitatea Galda de 

Jos, acesta fiind aflat în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap 

Bucureşti. Prin O.G. nr. 102 din 30 iunie 1999, Căminul spital s-a reorganizat în Centru de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică, având personalitate juridică. 

   Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.198/18 noiembrie 2004 este înfiinţat 

serviciul social de tip rezidenţial „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda 

de Jos”, organizat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, în regim de unitate funcţională, fără personalitate juridică. 

   La acea dată, în cadrul CRRN Galda de Jos erau ocrotiţi un număr de 380 beneficiari, 

persoane adulte cu handicap.  

   Numărul mare de beneficiari determină identificarea de soluţii alternative la acest colos 

rezidenţial, astfel că începând cu anul 2007 se înfiinţează noi unităţi rezidenţiale cu cazare, unde 

sunt transferaţi beneficiari din cadrul CRRN Galda de Jos, după cum urmează: 

   Numărul mare de beneficiari determină identificarea de soluţii alternative, astfel, 

începând cu anul 2007, prin intermediul proiectelor finanțate în cadrul Programului Phare 2003 

se înființează 12 unități rezidențiale de tipul locuințe protejate în care sunt transferaţi și 

beneficiari din categoria persoanelor adulte cu dizabilități ocrotite în CRRN Galda de Jos. Aceste 

locuințe protejate, cu o capacitate maximă de 10 locuri fiecare, sunt înființate în structura 

DGASPC Alba și funcționează în localitățile: Blaj, Gârbova, Vințu de Jos, Pianu de Jos, Abrud, 

Galda de Jos și Cricău.  

   În luna ianuarie 2014, cu sprijinul financiar acordat de către Guvernul României și Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare se înfiinţează CIA Baia de Arieş cu o 

capacitate de 50 locuri, unde sunt transferați un număr de 50 persoane adulte cu dizabilități din 

cadrul CRRN Galda de Jos. 

   În perioada 2009 - 2018 se mai înființează încă 7 Locuințe protejate în localitățile 

Gârbova (1 locuință), Abrud (3 locuințe), Alba Iulia (1 locuință) și Sâncrai (2 locuințe), în care 

sunt transferați beneficiari și din CRRN Galda de Jos. 

c.) În subordinea/structura, conducere 
  CRRN Galda de Jos este o instituţie publică fără personalitate juridică, aflată în structura 

DGASPC Alba. Conducerea centrului este asigurată de un şef centru de profesie psiholog. 

d.) Situaţia juridică a clădirii/locaţiei 

mailto:crrngalda@gmail.com


Prin Protocolul de predare – primire din data de 28.01.2005, încheiat între Consiliul 

Local Galda de Jos, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos în 

calitate de administrator şi predător şi Consiliul Judeţean Alba în calitate de primitor şi Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în calitate de primitor şi aprobat prin 

Hotărârea nr. 25 / 2005 a Consiliului local al comunei Galda de Jos s-a predat patrimoniul 

cuprins în domeniul public al comunei Galda de Jos la poziţia 4, constând în bunuri imobile 

situate în comuna Galda de Jos, sat Galda de Jos, nr. 376, înscris în CF nr. 1794 – Galda de Jos, 

nr. TOP 490/2, proprietar Statul Român, compus din teren 25.500 mp, suprafaţă construită 2200 

mp şi teren aferent 23.300 mp, format din: clădirea nouă, clădirea veche (castelul), anexe 

gospodăreşti, garaj, morgă, gheretă portar şi împrejmuire.  

Prin Dispoziţia de restituire nr. 17 din 29.01.2007, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

s-a soluţionat Notificarea nr. 268 din 14.08.2001 formulată în temeiul Legii nr. 10 / 2001, de 

către domnul Albini Horaţiu – Nil şi doamna Albini Elisabeta, referitoare la restituirea în natură 

a imobilului – castel în suprafaţă de 4345 mp, situate în comuna Galda de Jos, nr. 376, înscris în 

CF nr. 1794 Galda de Jos, sub nr. Top. 490 / 2.  

Potrivit art. 1 din Dispoziţia nr. 17 din 29.01.2007 s-a restituit în natură imobilul – teren 

şi construcţii – situat în comuna Galda de Jos, nr. 376, judeţul Alba, identificat prin CF nr. 1794 

Galda de Jos cu nr. Top 493/2/1, 490/1,490/2.491/2,478/2/2/2, 492/2 şi 493/2/3, în suprafaţă 

totală de 14.118 mp. 

Prin Dispoziţia nr. 18 din 29 ianuarie 2007, privind propunerea de acordare de măsuri 

reparatorii prin echivalent, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba a propus acordarea de măsuri 

reparatorii prin echivalent conform Titlului VII din Legea nr. 247/2005 de către Comisia 

Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pentru imobilul teren, în suprafaţă de 5885 mp, 

identificat cu nr. Top 493/2/2, înscris în Cartea funciară nr. 1794 Galda de Jos, pe care sunt 

edificate construcţii noi, necesare desfăşurării activităţii Centrului de recuperare şi reabilitare 

neuropsihiatrică Galda de Jos. 

Prin urmare, dreptul de proprietate asupra clădirii noi (construcţie P+3, cu o suprafaţă 

construită de 745 mp), garajului (construcţie edificată în regim P cu o suprafaţă construită de 357 

mp) şi terenului aferent în suprafaţă de 5.885 mp, aparţine Consiliului Judeţean Alba, care, în 

baza Contractului de administrare nr. 16.762/14.10.2014 a acordat dreptul de administrare 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Dreptul de proprietate asupra imobilelor: clădire veche (castelul), anexe gospodăreşti, 

morgă, gheretă portar aparţine doamnei Albini Elisabeta şi domnului Albini Horaţiu Nil cu care 

DGASPC Alba a încheiat un contract de închiriere în vederea folosirii bunurilor, respectiv, 

clădiri în suprafaţă desfăşurată de 4160 mp şi terenuri în suprafaţă de 14.118 mp. 

    e.) Capacitate aprobată şi existentă 

   Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 126 / 8.05.2018 s-a aprobat capacitatea 

CRRN Galda de Jos ca fiind de 280 locuri, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 167 / 

25.07.2019, s-a stabilit capacitatea centrului la 240 locuri. 

   Prin Hotărârea nr 220 / 30.08.2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea 

aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69 / 2018 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 448 / 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliului Județean Alba a stabilit faptul că, începând 

cu data de 1 septembrie 2018 se va reduce treptat capacitatea actuală a Centrului de 

recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de 

Jos, în sensul că, în locul beneficiarilor care părăsesc centrul nu voi mai fi instituționalizate 

alte persoane. 

   Hotărârea nr 189 / 27.08.2019 emisă de Consiliul Județean Alba, completează Hotărârea 

nr. 220 / 30.08.2018, în sensul că, beneficiarii ocrotiți în unitățile rezidențiale pentru persoane 

adulte cu dizabilități, care se decompensează și nu pot fi îngrijiți în unitățile respective, din cauza 

lipsei personalului de specialitate, vor putea fi transferați în cadrul Centrului de recuperare și 

reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos, în scopul 

însănătoșirii sau ameliorării stării de sănătate, doar dacă în locul acestora sunt transferați alți 

beneficiari din cadrul Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane 

adulte cu dizabilități Galda de Jos. 

   La data de 15 septembrie 2019, în CRRN Galda de Jos beneficiau de servicii un număr de 

232 persoane adulte cu dizabilități. 



    f.) Condiţii de cazare: număr de camere/dormitoare, număr de paturi în 

cameră/dormitor, număr de grupuri sanitare separate pentru femei, separate pentru 

bărbaţi, separate pentru personal 

   CLĂDIREA NOUĂ  – suprafaţa construită 745 mp compusă din P+3, având un număr 

de 32 dormitoare, 4 holuri, 16 grupuri sanitare, 10 băi, 6 vestiare, 1 cabinet asistente medicale, 1 

cabinet asistent coordonator, 3 cabinete medici, 1 cabinet masaj, 2 cluburi, 1 cabinet asistenţi 

sociali, 2 birouri contabilitate, 1 birou şef centru, 1 cabinet psihologi, 4 magazii materiale 

curăţenie. Dormitoarele găzduiesc între 3 şi 11 beneficiari. 

Condiţiile de cazare sunt împărţite astfel : 

 Parter: un total de 6 dormitoare  pentru femei, din care: 3 dormitoare cu 10 paturi, 1 

dormitor cu 11 paturi şi 2 dormitoare cu 5 paturi, 2 grupuri sanitare pentru femei, 5 dușuri, 3 

chiuvete, iar pentru personal: 1 grup sanitar, 1 dus şi 1 chiuvetă. 

          Etaj 1: un total de 5 dormitoare pentru femei, împărţite astfel: 2 dormitoare cu 11 paturi, 

2 dormitoare cu 10 şi 1 dormitor cu 3 paturi,  2 grupuri sanitare pentru femei, 5 duşuri, 2 

chiuvete iar pentru personal: 1 grup sanitar, 1 dus şi 1 chiuvetă. 

           Etaj 2 - aripa mare: un total de 7 dormitoare destinate bărbaţilor, împărţite astfel; 3 

dormitoare cu 10 paturi, 3 dormitoare cu 11 paturi şi 1 dormitor cu 5 paturi, 4 grupuri sanitare 

pentru bărbaţi, 5 duşuri, 1 chiuvetă, iar pentru personal: un grup sanitar, 1 dus şi o chiuvetă. 

Etaj 2 - aripa mică: 2 dormitoare pentru bărbaţi, cu câte 10 paturi, 1 grup sanitar 

beneficiari, 1 duş, 1 chiuvetă, pentru personal 1 grup sanitar şi 1 chiuvetă. 

         Etaj 3 - aripa mare: 8 dormitoare destinate bărbaţilor, împărţite astfel: 4 dormitoare cu 11 

paturi, 1 dormitor cu 10 paturi, 1 dormitor cu 7 paturi, 1 dormitor cu 5 paturi şi 1 dormitor cu 4 

paturi, 3 grupuri sanitare pentru bărbaţi, 6 duşuri, 1 chiuvetă iar pentru personal: 1 grup sanitar, 

1 chiuvetă si 1 duş. 

 Etaj 3 aripa mica: 2 dormitoare cu câte 10 paturi, 1 grup sanitar beneficiari, 1 dus, 1 

chiuvetă iar pentru personal : 1 grup sanitar şi 1 chiuvetă.  

CLĂDIREA VECHE ( CASTELUL ) – suprafaţa construită – 801 mp. compusă din 

demisol, parter şi un etaj, având  o bucătărie cu dotările necesare preparării hranei, o sală de 

mese, o încăpere de igienizat vesela, 3 magazii alimente la demisol, o magazie materiale de 

curăţenie, o magazie materiale instalaţii, o magazie diverse materiale, 1 atelier electricieni, 1 

atelier instalatori, 2 grupuri sanitare, 2 chiuvete, 1 duş, 5 magazii haine, o croitorie, o frizerie, 5 

magazii pentru depozitare temporară reformă, o capelă, iar la etaj o arhivă, o baie şi un grup 

sanitar.  

MORGA  – suprafaţa construită 104 mp  compusă din subsol şi parter. La subsol se află o 

magazie de materiale, o baie şi un grup sanitar, iar la parter funcţionează morga.  

ANEXE GOSPODĂREŞTI – suprafaţa construită 357 mp., are în componenţă un atelier, 

un garaj, 2 săli cazane încălzire cu abur, o spălătorie, grup sanitar, o chiuvetă şi un duş.  

GARAJ – construcţie panouri metalice, 3 încăperi, 2 magazii, suprafaţă construită 189 

mp. 

GHERETĂ PORTAR – construcţie cărămidă, regim edificare parter, suprafaţă 

construită 4 mp. 

   Din punct de vedere funcţional CRRN Galda de Jos este împărţit în 6 secţii, în funcţie de 

profilul beneficiarilor, tipurile de dizabilităţi ale acestora şi apartenenţa la gen. Secţia I –femei; 

Secţia II – femei; Secţia III – bărbaţi; Secţia IV – bărbaţi; Secţia V – bărbaţi; Secţia VI – bărbaţi. 

Cu toate că există nivele separate pentru bărbaţi şi femei, aceştia se întâlnesc şi comunică unii cu 

alţii. 

g.) Condiţii de admitere 
   Admiterea beneficiarilor în centru se face în baza deciziei Comisiei Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Alba. 

   Dosarul se depune la sediul primăriei de domiciliu al beneficiarului, de unde este 

transmis cu adresă de înaintare la Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Alba sau la sediul DGASPC Alba, situat în municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 

1918, nr. 68, jud. Alba. Propunerea de ocrotire a persoanei cu dizabilităţi într-o structură 

rezidenţială aparţine DAS / SPAS/ persoanei cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul primăriei 

de domiciliu a persoanei adulte cu handicap. 

   Decizia Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap se redactează de către  

secretariatul acesteia în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa Comisiei de 

Evaluare şi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de 



cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării.   Durata minimă de soluţionare a unei cereri de 

admitere este de 1-2 zile şi durata maximă 5 zile.  

Documentaţia necesară pentru admitere conţine: 

- Certificat de persoană cu handicap eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap si Programul individual de reabilitare şi integrare socială; 

- Anchetă socială întocmită de primăria de la domiciliul/reşedinţa persoanei cu handicap 

care va cuprinde date complete şi detaliate referitoare la petent şi toate rudele de gradul I, 

indiferent de domiciliul acestora, starea materială şi de sănătate a tuturor celor specificaţi în 

ancheta socială, relaţiile dintre solicitant şi susţinătorii legali, locuinţa şi starea de locuit; 

- Planul de servicii întocmit de primăria de domiciliu/serviciul public local de asistenţă 

socială; 

- Acte de stare civilă (xerocopie după certificat de naştere, certificat de căsătorie sau, 

după caz, hotărâre de divorţ, buletin de identitate/carte de identitate, copie act de deces al 

soţului/soţiei, dacă este cazul); 

- Acte doveditoare ale veniturilor ale beneficiarului si ale aparţinătorilor (cupon de 

pensie, ajutoare sociale/speciale); 

- Decizie de curator; 

- Decizie de tutelă  (cu precizarea limitelor de competenţă - administrare bunuri, 

administrare acte, interzicerea de înstrăinare a bunurilor pe perioada internării, raport cu 

inventarul bunurilor etc.), acolo unde se impune; 

- Copie buletin de identitate beneficiar /carte de identitate reprezentant legal; 

- Adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară; 

- Documente doveditoare ale situaţiei locative; 

- Declaraţie că nu are susţinători legali sau motivul pentru care aceştia nu pot îngriji 

persoana; 

- Recomandare medicală din care rezultă tipul de instituţie indicat; 

- Certificat medical tip care să ateste că nu suferă de boli infecţio-contagioase; 

- Certificat medical recent care să ateste acuitatea vizuală (nevăzători); 

- Dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are 

domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut 

asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate 

h.) Intrări-ieşiri pe perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2018, motivele ieşirilor 
La data de 1 ianuarie 2018 în CRRN Galda de Jos erau ocrotite un număr de 264 

persoane adulte cu dizabilități, iar la data de 1 septembrie 2018 în centru se aflau un număr de 

263 persoane adulte cu dizabilități. În perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2018 au fost admise în 

CRRN Galda de Jos un număr de 8 persoane adulte cu dizabilităţi şi au încetat serviciile 

furnizate pentru un număr de 9 persoane, din care 8 persoane au decedat și o persoană a fost 

transferată. 

i.) Descriere din punct de vedere al poziţionării în comunitate, al proximităţii 

căilor de acces şi al mijloacelor de transport, al distanţelor faţă de oraşul cel mai apropiat 
   CRRN Galda de Jos se află la circa 1 km. de Primăria comunei Galda de Jos, pe DJ 107 

H, drum asfaltat care face legătura după circa 5 km cu drumul european Alba Iulia – Cluj – 

Napoca E 81. Distanţa dintre comuna Galda de Jos şi municipiul Alba Iulia este de 20 km, cu o 

durată estimată a deplasării auto de circa 20 minute, o distanţă de 7 km faţă de oraşul Teiuş, 

timpul estimat pentru deplasarea auto fiind de 10 minute şi o distanţă de 86 km faţă de 

municipiul Cluj – Napoca, timpul estimat fiind de 1 h 30 minute. 

   Accesul în localitatea Galda de Jos se realizează cu mijloacele auto de transport în 

comun, care circulă zilnic, la intervale orare de circa 1-2 ore sau cu mijloace de transport private. 

Stația de autobus se află la o distanță de circa 500 m față de centru, care poate fi parcursă în circa 

15 minute. 

   Centrul are în dotare mijloace proprii de transport: un microbus cu 8 locuri, o autoutilitară 

cu 5 locuri, o maşină pentru aprovizionare şi o auto-sanitară necesară transportului beneficiarilor 

la Spitalul Judeţean Alba sau în orice altă parte pentru investigaţii medicale complexe. 

    j.) Descriere a relaţiilor cu comunitatea şi a modului în care persoanele 

adulte cu handicap asistate în centru beneficiază de serviciile din comunitate (spital, 

policlinică, dispensar, şcoală, frizerie/coafură, biserică etc.) 

   Persoanele adulte cu handicap ocrotite în CRRN Galda de Jos beneficiază de serviciile 

din comunitate, fiind înscrise pe listele medicului de familie, accesul la spital şi / sau policlinică 



se face în municipiul Alba Iulia. În curtea centrului este o capelă, unde se oficiază slujbele 

religioase de către preotul angajat al centrului. Servicii de frizerie/coafură se furnizează tot în 

incinta centrului de către personal angajat şi calificat în acest sens. 

   Beneficiarii îşi pot face mici cumpărături de la magazinele din localitate, fiind însoţite, în 

acest scop, de personalul din centru. 

   Ca urmare a bunei colaborări cu Primăria comunei Galda de Jos, beneficiarii au participat 

la activităţile artistice (piese de teatru), prezentate în cadrul proiectului “Cultură’n şură”, care au 

fost prezentate în incinta Căminului cultural din localitate.  

   De asemenea, în baza Parteneriatului cu Teatrul de păpuşi ”Prichindel” din Alba Iulia, 

beneficiarii au participat la Festivalul Internaţional ” Poveşti”, desfăşurat la Casa de cultură a 

sindicatelor Alba. 

   Pentru beneficiarii din cadrul CRRN Galda de Jos, a căror stare de sănătate a permis, au 

fost organizate excursii pe Valea Sebeşului, Valea Gălzii şi două serii de tabere a câte 5 zile, 

organizate de  Comunitatea de Tineri a Ordinului  Maltez, la  Vinţu de Jos. 

   În fiecare an, cu ocazia sărbătorilor de iarnă beneficiarii merg cu colindul la următoarele 

instituţii: Instituţia Prefectului judeţul Alba, Consiliul Judeţean Alba, DGASPC Alba şi Primăria 

Galda de Jos. 

    k.) Descriere din punct de vedere al gradului de adaptare/accesibilizare: 

ponderea spaţiilor adaptate faţă de cele neadaptate din clădire, specificarea spaţiilor total 

inaccesibile persoanelor care utilizează fotoliu rulant sau prezintă deficienţe senzoriale 
   În ceea ce priveşte gradului de adaptare/accesibilizare a CRRN Galda de Jos, menţionăm 

faptul că există o rampă care deserveşte clădirea nouă şi în acest corp de clădire au fost montate 

lifturi în cursul anului 2014. 

    l.) Date statistice referitoare la beneficiari: grupe de vârstă, sex, grade şi 

tipuri de handicap, provenienţa (din judeţ sau din alte judeţe, conform adresei de 

domiciliu/reşedinţă) 

 Structura beneficiarilor în funcţie de vârstă, la data de 30 septembrie 2018, 

este următoarea : 

 

Vârsta 

Nr. 

beneficiari 

20-24 6 

25-29 10 

30-34 19 

35-39 17 

40-44 27 

45-49 42 

50-54 27 

55-59 29 

60-64 27 

65-69 34 

70-74 16 

75-79 8 

80-84 5 

85+ 2 

Total general 269 

 

 Structura beneficiarilor în funcţie de tipul de handicap este următoarea : 



 

 

 

 

 Structura beneficiarilor în funcţie de gradul de handicap este următoarea : 

 

 

 

 

 

 

 

 Structura beneficiarilor în funcţie de domiciliu este următoarea : 

Domiciliul(judeţ) Nr. persoane 

Alba 232 

Arad 4 

Argeş 1 

Braşov 3 

Cluj 4 

Covasna 3 

Hunedoara 8 

Maramureş 3 

Mureş 1 

Satu Mare 2 

Sibiu 8 

Total general 269 

 Structura beneficiarilor în funcţie de apartenenţa la gen este următoarea : 

Apartenenţa la gen Nr. persoane 

Masculin 173 

Feminin 96 

Total general 269 

 

m.) Situaţia privind  intervenţiile medicale specializate pentru 

beneficiari 

În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2018 s-au acordat următoarele tipuri de 

intervenţii beneficiarilor : 

Tipuri intervenţii Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. 

Consult boli 

cronice 

19 26 25 20 34 15 10 10 10 

Analize laborator 22 17 18 23 24 22 19 17 22 

Ecografii 

abdominale 

- 2 3 - 3 1 2 2 1 

Radiografii 

(pulmonare+oase) 

- 5 - - 2 3 3 3 1 

Mamografii - 1 - - - - 1 - - 

C.T. - 1 - - 1 - 2 2 1 

Internări de 1 zi 2 2 1 2 5 2 1 1 - 

Tip handicap Nr. persoane 

Asociat 30 

Auditiv 1 

Fizic 3 

Mental 158 

Psihic 75 

Somatic 1 

Vizual 1 

Total general 269 

Grad handicap Nr. Persoane 

Grad grav 37 

Grad accentuat 211 

Grad mediu 21 

Total general 269 



Internari alt 

spital 

1 4 2 3 3 1 6 4 1 

Internări 

psihiatrie 

- - - 2 - - 1 1 1 

Consult UPU 2 4 3 4 1 1 6 10 4 

Examen citovaginal 

(screening cc col ut.) 

- 25 22 - - - - - - 

  Aceste intervenţii au fost făcute la următoarele unităţi medicale: Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba, Spitalul municipal Aiud - secţia psihiatrie acuţi, Ambulatorul de specialitate al 

Spitalului de Urgenţă Alba, Laboratoarele Ital-Med, Terra Aster, Spitalul de Pneumofiziologie 

Aiud. 

 Precizăm faptul că, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2018 nu au fost beneficiari pentru care 

s-a depăşit perioada de 90 de zile spitalizare în unităţi spitaliceşti pentru tratarea bolilor cronice, 

in spitalele pentru boli psihice, altele specializate. Intervalul de timp la care se schimbă 

medicamentele pentru bolile cronice, psihice şi somatice este relativ lung. Pentru bolile somatice 

acute, de câte ori se impune. 

n.) Prezentarea structurii de personal şi calificare (număr personal de 

specialitate, număr personal de asistenţă şi îngrijire, număr personal de 

întreţinere/administrativ) 

 Personalul de conducere este format din : 1 şef centru. 

 Personalul de specialitate de îngrijire și asistență este format din : 2 psihologi, 5 

asistenţi sociali, 3 terapeuţi ocupaţionali, 1 inspector (psihopedagog ), 1 inspector specialitate 

(preot), 1 medic, 2 farmacişti, 32 asistenţi medicali, 4 maseuri, 107 infirmieri şi 2 muncitori 

calificaţi (frizeri). 

 Personalul administrativ / întreţinere este format din : 5 inspectori de 

specialitate (economişti), 1 inspector IA, 1 magaziner, 6 muncitori calificați 

(spălătorese), 6 muncitori calificaţi (fochişti), 3 muncitori calificaţi (electricieni), 1 

muncitor calificat (instalator),  1 şofer, 1 muncitor calificat (lenjereasă) şi 10 1 

muncitori calificaţi (bucătari). 

o.) Prezentare a tipurilor de instruiri/formări care au fost realizate în 

perioada 2017-2018 şi numărul personalului care a beneficiat: tema instruirii/formării, 

tipul de certificare (certificat de participare, certificat competenţe sociale şi civice, alte 

tipuri) 

În perioada 2017 - 2018, şeful de centru a participat la cursul de perfecţionare 

Managementul serviciilor sociale, la cursul de specializare Psihodiagnostic şi intervenţii clinice 

în tulburări de stress posttraumatic. Redactarea protocolului de examinare psihologică, la cursul 

de specializare cu tema Evaluare şi psihodiagnostic în psihologia clinică. Evaluarea protocolului 

examenului psihologic. 

Psihologul a participat la cursul de specializare cu tema Evaluare şi psihodiagnostic în 

psihologia clinică, Evaluarea protocolului examenului psihologic şi la cursul de specializare 

Psihodiagnostic şi intervenţii clinice în tulburări de stress posttraumatic, Redactarea protocolului 

de examinare psihologică. 

Medicul a participat la următoarele cursuri ; Condiţii de angajare a răspunderii medicului 

pentru culpa profesională (malpraxis), Perspective în bolile infecţioase, Procedura informării şi a 

obţinerii consimţământului informal în practica psihiatrică, Bolile infecţioase, adevăr şi 

provocare, Dreptul medicului de a refuza pacientul : când, în ce condiţii şi cum poate fi exercitat 

acest drept. Studii de caz şi la conferinţe pe următoarele teme : Abordarea multidisciplinară a 

pacientului, Infecţiile de sezon – abordări moderne în practica medicului de familie şi 

Interferenţe medico – chirurgicale în patologia colonului. 

Farmacistul, angajat în cadrul centrului, a participat la cursuri de formare continuă cu 

tema Farma-practic şi GDPR privind protecţia datelor cu caracter personal în farmacia 

comunitară.  

Doi inspectori de specialitate (economişti) au participat la un program de perfecţionare în 

Managementul Investiţiilor, finanţat din Fonduri Europene, organizat de Centrul Regional de 

Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Sibiu şi 1 inspector de specialitate 

(economist) a participat la cursul cu tema  Salarizarea resurselor umane, organizat de Centrul 

Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Sibiu. 



Asistenţii sociali, terapeuţii ocupaţionali şi 1 psiholog au participat la un curs de formare 

continuă, asigurat de un furnizor de formare profesională autorizat pe tema Managementului de 

caz. 

Un număr de 32 persoane, asistente medicale din cadrul CRRN Galda de Jos au participat 

la cursuri de formare cu furnizori autorizaţi, în urma căruia au obţinut Certificatului de liberă 

practică a profesiei. 

Un asistent medical şi 1 muncitor calificat (electrician) au participat la cursul de 

specializare în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii. 

Muncitorii calificaţi (electricienii si fochişti) au participat la cursuri de formare în 

vederea efectuării stagiului de instruire / autorizare pe profilul postului. 

Un număr de patru angajaţi au obţinut calificarea de infirmier. 

 

B.) EVALUAREA BENEFICIARILOR  

(persoane adulte cu handicap) din centrul rezidenţial de tip vechi 

 

    a.) Organizarea și desfășurarea evaluării nevoilor specifice ale persoanelor 

adulte adulte cu handicap 

Pentru evaluarea beneficiarilor din cadrul CRRN Galda de Jos, Directorul general al 

DGASPC Alba a emis Dispoziţiile nr. 1912/2018, 1913/2018, 1914/2018, 1915/2018 şi 1916 / 

2018 prin care s-au constituit cinci echipe de evaluare formate din: medic, psiholog şi asistent 

social, angajaţi ai centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică. Coordonatorul fiecărei 

echipe a fost desemnat asistentul social, membru component al fiecărei echipe de evaluare. 

Membrii echipelor de evaluare s-au întrunit într-o şedinţă de lucru pe tema restructurării 

centrului rezidenţial și au analizat Fişa de evaluare a beneficiarilor în scopul înțelegerii și 

abordării corecte a nevoii de sprijin continuu, regulat, secvențial, minim sau deloc. Totodată, au 

agreat o modalitate eficientă de convocare a tutorilor / reprezentanților legali, folosind poșta 

electronică, discuțiile “face to face” și telefonice în scopul reducerii timpilor de așteptare și 

pentru confirmarea participării acestora la procesul de evaluare a beneficiarilor și au stabilit ca 

locul desfășurării interviurilor cu beneficiarii să respecte condițiile de siguranță și 

confidențialitate, acestea urmând să se desfășoare în biroul asistenților sociali aflat la etajul I al 

CRRN Galda de Jos. 

Fiecare echipă de evaluare a realizat interviurile cu beneficiarii şi a completat Fişele de 

evaluare a beneficiarilor, în conformitate cu tipizatul din anexa 1 la Metodologia de elaborare a 

planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap. 

La realizarea interviurilor, alături de beneficiari au participat şi angajaţi ai centrului care 

puteau da informaţii despre beneficiari: infirmieri, asistenţi medicali, terapeuţi ocupaţionali, 

conform prevederilor art. 16 din Metodologie.  

Fişele de evaluare s-au completat în mod individual, pentru fiecare dintre beneficiarii 

CRRN Galda de Jos, cu respectarea condiţiilor de siguranţă şi confidenţialitate pentru 

beneficiari.  

  La data de 30 septembrie 2018 numărul de beneficiari a fost de 269 persoane adulte 

cu dizabilităţi cu vârste cuprinse între 20 şi 87 de ani. În perioada 1 octombrie - 22 

noiembrie 2018 au decedat 3 beneficiari, motiv pentru care s-au făcut evaluări numai 

pentru 266 de beneficiari. 

  În cadrul CRRN Galda de Jos, un număr de 79 persoane adulte cu handicap puse sub 

interdicţie au numiţi în calitate de tutori, rude sau reprezentanţi ai autorităţilor locale. Conform 

metodologiei de restructurare a centrelor rezidenţiale, aprobată prin Decizia nr.878/2018 a 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi s-a adus la cunoştinţa tuturor 

reprezentanţilor legali ai persoanelor puse sub interdicţie, obligaţia de a participa la procesul de 

evaluare a beneficiarilor. 

La această solicitare au răspuns un număr de 67 tutori, care au şi participat la realizarea 

interviurilor cu beneficiarii, iar restul au trimis acordul scris de realizare a evaluării, motivând 

lipsa prin: faptul că locuiesc în altă localitate şi distanţa e prea mare; sunt plecaţi în străinătate 

etc. 

Niciunul dintre tutori nu doreşte reintegrarea în familie sau în comunitate a beneficiarilor, 

motivul fiind unul singur şi anume faptul că beneficiari sunt agresivi şi reprezintă un pericol atât 

pentru ei însuşi cât şi pentru ceilalţi membri ai familiei sau rude. Toţi tutorii au solicitat 



menţinerea beneficiarilor în actuala unitate rezidenţială, deşi beneficiarii şi-ar dori reintegarea în 

familie. 

În urma prelucrării datelor, membrii echipelor de evaluare au realizat un raport sintetic, în care 

au inclus date cu caracter statistic privind apartenenţa la gen, repartiţia după judeţul de domiciliu, 

grupa de vârstă, tipul şi gradul de handicap, distribuția beneficiarilor în funcţie de nevoia de 

sprijin şi tipul de centru recomandat şi au stabilit activităţile în funcţie de nevoile identificate ale 

beneficiarilor. 

b.) Prelucrarea datelor și informațiilor obținute din evaluare 

Evaluarea persoanelor cu dizabilități s-a realizat în cursul lunii noiembrie, dată la care 

în centru beneficiau de servicii un număr de 266 persoane adulte cu dizabilități. 

Din analiza Fișelor de evaluare a celor 266 beneficiari rezultă următoarele : 

1. Nevoia acordării serviciilor de medicină  generală  

- anuală – 252 beneficiari 

- precum și la nevoie 

2. Nevoia acordării de servicii specializate pe psihiatrie 

- lunar – 252 beneficiari 

3. Nevoia acordării de servicii specializate pe boli cronice 

- diabet zaharat – 25 beneficiari 

- cardiace / circulatorii – 169 beneficiari 

- respiratorii – 95 beneficiari 

- digestive – 124 beneficiari 

4. Nevoia  de sprijin pentru a-și controla stările emoționale  

- Continuu - 71 beneficiari 

- Regulat – 12 beneficiari 

- Secvențial - 131 beneficiari 

- Minim – 15 beneficiari 

- Deloc – 23 beneficiari 

5. Nevoia de sprijin pentru a-și exprima adecvat emoțiile 

- Continuu – 80 beneficiari 

- Regulat – 5 beneficiari 

- Secvențial – 12 beneficiari 

- Minim – 152 beneficiari 

- Deloc – 3 beneficiari 

6. Nevoia de sprijin în vederea conștientizării de sine 

- Continuu – 70 beneficiari 

- Regulat – 15 beneficiari 

- Secvențial – 92 beneficiari 

- Minim – 69 beneficiari 

- Deloc – 6 beneficiari 

7. Nevoia menținerii echilibrului psiho-afectiv 

- Continuu - 0 

- Regulat - 0 

- Secvențial – 232 beneficiari 

- Minim – 20 beneficiari 

- Deloc - 0 

8. Nevoia de sprijin pentru a citi – 94 beneficiari 

9. Nevoia de sprijin a scrie - 96 beneficiari 

10. Nevoia de a-și mări capacitatea de concentrare asupra aceleași sarcini – 252 

beneficiari 

11. Nevoia de sprijin pentru a lua decizii în timp util – 252 beneficiari 

12. Nevoia de sprijin în vederea realizării programului zilnic 

- Continuu – 85 beneficiari 

- Regulat – 36 beneficiari 

- Secvențial – 83 beneficiari 

- Minim – 23 beneficiari 

- Deloc – 25 beneficiari 

13. Nevoia de sprijin și îndrumare pentru autocontrolul comportamentului și 

exprimarea de emoții adecvate 



- Continuu – 80 beneficiari 

- Regulat – 34 beneficiari 

- Secvențial – 98 beneficiari 

- Minim – 28 beneficiari 

- Deloc – 12 beneficiari 

14. Nevoia de sprijin pentru dezvoltarea abilității de a-şi exprima punctul de vedere în 

mod adecvat – 197 beneficiari 

15. Nevoia dezvoltării deprinderilor de mobilitate 

- Continuu – 55 beneficiari 

- Regulat - 0 

- Secvențial -17 beneficiari 

- Minim – 6 beneficiari 

- Deloc – 174 beneficiari 

 

16. Nevoia de sprijin pentru folosirea mijloacelor de transport în comun 

- Continuu – 149 beneficiari 

- Regulat – 22 beneficiari 

- Secvențial – 16 beneficiari 

- Minim – 38 beneficiari 

- Deloc – 27 beneficiari 

17. Nevoia de sprijin pentru alimentație, igienă și pentru a-și alege îmbrăcămintea / 

încălțămintea adecvate 

- Continuu – 108 beneficiari 

- Regulat – 30 beneficiari 

- Secvențial – 64 beneficiari 

- Minim – 18 beneficiari 

- Deloc - 32 beneficiari 

18. Nevoia de sprijin și îndrumare pentru complianță la tratamentul medicamentos - 

252  

19. Nevoia de sprijin pentru întreținerea curățeniei în spațiul locativ 

- Continuu – 108 beneficiari 

- Regulat – 30 beneficiari 

- Secvențial – 64 beneficiari 

- Minim – 18 beneficiari 

- Deloc – 32 beneficiari 

20. Nevoia de sprijin pentru a ajuta alte persoane – 124 beneficiari 

21. Nevoia de sprijin pentru interacțiune / relaționare interpersonală  

- Continuu – 129 beneficiari 

- Regulat – 56 beneficiari 

- Secvențial – 22 beneficiari 

- Minim – 18 beneficiari 

- Deloc – 27 beneficiari 

22. Nevoia de sprijin pentru a realiza tranzacții economice – 98 beneficiari. 

23. Nevoia de a se implica în jocuri de relaxare, călătorii de plăcere, vizite la teatru, 

cinema, tabere – 197 beneficiari. 

24. Nevoia de sprijin în vederea practicării hobby-urilor -  197 beneficiari, 

 

c.) Sintetizarea concluziilor, evaluării în vederea realizării planificării 

etapelor de restructurare pentru perioada 2019 - 2021 

Evaluarea persoanelor cu dizabilități ocrotite în cadrul CRRN Galda de Jos, 

realizată la nivelul trimestrului IV 2018 a inclus un număr de 266 persoane. Iar, la data de 

15 septembrie 2019, în CRRN Galda de Jos, beneficiau de servicii un număr de 232 de 

persoane adulte cu handicap.  Diferența de 34 persoane rezultată din scăderea celor 232 

persoane, ocrotite la data de 15 septembrie 2019, din totalul de 266 persoane care erau ocrotite la 

data de 22 noiembrie 2018, se explică astfel: 12 persoane au fost transferate în locuințe 

protejate ( 8 persoane la LMP nr. 18 Sâncrai, 2 persoane la LMP nr. 16 Alba Iulia, 2 persoane la 

LMP nr. 13 Gârbova ), 9 persoane au fost transferate în centre de îngrijire și asistență (4 

persoane la CIA Gârbova, 3 persoane la CIA Abrud, 2 persoane la CIA Drașov ), 3 persoane au 



fost transferate în Centre de recuperare și reabilitare pentru persoane adulte cu handicap 
(3 persoane la CRRPH Alba Iulia), 3 persoane au revenit în familie și 7 persoane au decedat. 

Reanalizând fișele de evaluare ale celor 232 beneficiari ocrotiți la data de 15 

septembrie 2019, în cadrul CRRN Galda de Jos putem concluziona : 

             Un număr de 142 beneficiari  au nevoie de activităţi, cu preponderenţă de abilitare şi 

reabilitare, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu 

dizabilităţi, în vederea dezvoltării potenţialului personal, deci, respectiv, de servicii de tip CAbR. 

Aceste activităţi,  care vor fi incluse în planurile individuale de intervenţie, sunt : 

a) logopedie sau psihoterapie – 142 beneficiari; 

b) masaj sau kinetoterapie sau fizioterapie – 89 beneficiari; 

c) hidroterapie sau termoterapie sau balneoterapie sau terapii speciale sau artterapie 

(modelaj, sculptură, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, 

teatru) sau terapie prin muzică – 125 beneficiari;  

d) stimulare psiho-senzorio-motorie – 34 beneficiari;  

e) terapie ocupaţională - 142 beneficiari;  

f) activităţi de tip vocaţional /ocupaţional – 48 beneficiari; 

g) terapie de grup, terapie individuală, consiliere informaţională, de criză, suportivă 

pentru dezvoltare personală, dezvoltare de abilităţi sociale (deprinderi de trai independent, 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare), intervenţii psihoeducaţionale, reevaluarea funcţiilor 

cognitive, reevaluare psihologică în vederea depistării mecanismelor de sanogeneză şi 

etiopatogeneză (aplicare teste psihologice, observaţie comportamentală, interviu clinic) pentru un 

număr de 142 beneficiari; 

h) formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii prin exerciţii de identificare şi 

discriminare obiectuală şi imagistică, exerciţii de sortare obiectuală după un criteriu sau mai 

multe – 55 beneficiari; 

i) formarea şi exersarea gesturilor manuale fundamentale a coordonării motrice şi 

oculo-motorie – 142. 

De asemenea se mai constată existenţa unui număr de 90 beneficiari care au nevoie de 

 activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu 

dizabilităţi, în vederea menţinerii/dezvoltării potenţialului personal, adică activităţi de tip CIA. 

Aceşti beneficiari au un potenţial de dezvoltare personală minim, activitatea principală specifică 

pentru aceştia fiind menţinerea restantului funcţional. Este necesară reevaluarea funcţiilor 

cognitive, reevaluarea psihologică în vederea depistării mecanismelor de sanogeneză şi 

etiopatogeneză (observaţie comportamentală) pentru un număr de 90 beneficiari. 

Principalele activităţi de îngrijire şi asistenţă, după caz, constau în :  

a) sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate 90 

beneficiari;  

b)  sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de decubit 

(tratarea escarelor) şi altele; 15 beneficiari 

c) sprijin pentru schimbarea poziţiei corpului, pentru a trece corpul din poziţie 

orizontală în altă poziţie, întoarcerea de pe o parte pe cealaltă a corpului; 13 beneficiari 

d) sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior, inclusiv 

efectuarea de cumpărături; 20 beneficiari 

Activităţi specifice de asistenţă socială comune pentru CIA şi CAbR care vor fi incluse în 

planurile individuale de intervenţie: 

a) informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, 

clarificări privind demersurile de obţinere – 232 beneficiari;  

b) sprijin pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni - 232 

beneficiari;  

c) informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obţinerea de echipamente 

asistive – 15 beneficiari;  

d) informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, 

servicii de abilitare şi reabilitare, servicii balneo etc.- 10 beneficiari;  

e) informare despre activităţi şi servicii alternative sau complementare oferite de 

furnizori sociali privaţi, îndeosebi organizaţii neguvernamentale – 110 beneficiari;  

f) demersuri pentru conştientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, 

potenţialul şi facilităţile angajării persoanelor cu dizabilităţi, realizarea analizei locului şi a 

mediului de muncă – 10 beneficiari;  



g) informare privind reţelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din 

persoane aflate în situaţii de viaţă asemănătoare, altele – 187 beneficiari 

h) sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a 

părţilor acestuia, igiena eliminărilor, schimbarea materialelor igienico-sanitare etc.) 180 

beneficiari;  

i) sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza 

recomandărilor medicului de familie/specialist - 232 beneficiari;  

j) sprijin pentru comunicare, altele 210 beneficiari 

 

 

 

 

 

C.) ACTUALIZAREA PLANURILOR INDIVIDUALE DE INTERVENŢIE  

PENTRU A ASIGURA ATÂT SERVICII SPECIFICE PENTRU  

PERSOANELE ADULTE CU HANDICAP CÂT ŞI TRANSFERUL  

ETAPIZAT AL ACESTORA ÎN ALTE TIPURI DE SERVICII 

 

Planurile individuale de intervenție se vor actualiza periodic pentru a asigura atât servicii 

specifice pentru persoanelor adulte cu handicap asistate cât și  transferul etapizat al acestora în 

alte tipuri de servicii. 

a.) Procesul de restructurare are la bază nevoile specifice ale persoanelor cu handicap 

instituţionalizate în cadrul CRRN Galda de Jos, rezultate ca urmare a aplicării fişei de evaluare, 

instrument unic elaborat la nivel naţional. 

Astfel, un nunăr maxim de 142 beneficiari  au nevoie de activităţi, cu preponderenţă de 

abilitare şi reabilitare, realizate cu scopul de a răspunde nevoilor individuale specifice ale 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea dezvoltării potenţialului personal, servicii de tip 

CAbR.  

Aceste activităţi specifice,  incluse în planurile individuale de intervenţie, constau în : 

logopedie sau psihoterapie, masaj sau kinetoterapie sau fizioterapie terapii speciale sau artterapie 

(modelaj, sculptură, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, 

teatru) sau terapie prin muzică, stimulare psiho-senzorio-motorie, terapie ocupaţională, activităţi 

de tip vocaţional /ocupaţional, terapie de grup, terapie individuală, consiliere informaţională, de 

criză, suportivă pentru dezvoltare personală, dezvoltare de abilităţi sociale (deprinderi de trai 

independent, dezvoltarea abilităţilor de comunicare), intervenţii psihoeducaţionale, reevaluarea 

funcţiilor cognitive, reevaluare psihologică în vederea depistării mecanismelor de sanogeneză şi 

etiopatogeneză (aplicare teste psihologice, observaţie comportamentală, interviu clinic), 

formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii prin exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală 

şi imagistică, exerciţii de sortare obiectuală după un criteriu sau mai multe, formarea şi exersarea 

gesturilor manuale fundamentale a coordonării motrice şi oculo-motorie. 

În acest sens ne propunem, amenajarea și dotarea CAbR Galda de Jos, cu o 

capacitate de 50 locuri, amenajarea și dotarea CAbR Sâncrai, cu o capacitate de 50 locuri 

și contractarea serviciilor unui CAbR cu o capacitate de 42 locuri. 

Pentru un număr maxim de 90 beneficiari s-au identificat nevoi individuale specifice ale 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea menţinerii/dezvoltării potenţialului personal, adică 

activităţi de tip CIA. Aceşti beneficiari au un potenţial de dezvoltare personală minim, activitatea 

principală specifică pentru aceştia fiind menţinerea restantului funcţional.  

Aceste activităţi specifice,  incluse în planurile individuale de intervenţie, constau în: 

sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate, sprijin pentru 

probleme specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de decubit (tratarea escarelor), sprijin 

pentru schimbarea poziţiei corpului, pentru a trece corpul din poziţie orizontală în altă poziţie, 

întoarcerea de pe o parte pe cealaltă a corpului, sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru 

deplasarea în interior / exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături. 

În acest sens ne propunem, amenajarea și dotarea CIA Ocna Mureș, cu o capacitate 

de 50 locuri și contractarea serviciilor unui CIA cu o capacitate de 40 locuri. 

De asemenea, se vor derula activităţi specifice de asistenţă socială comune pentru CIA şi 

CAbR care vor fi incluse în planurile individuale de intervenţie: 



o informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale 

existente, clarificări privind demersurile de obţinere a acestora;  

o sprijin pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni;  

o informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obţinerea 

de echipamente asistive;  

o informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de 

cabinete medicale, servicii de abilitare şi reabilitare, servicii balneo;  

o informare despre activităţi şi servicii alternative sau complementare 

oferite de furnizori sociali privaţi, îndeosebi organizaţii neguvernamentale;  

o demersuri pentru conştientizarea angajatorilor cu privire la dreptul 

la muncă, potenţialul şi facilităţile angajării persoanelor cu dizabilităţi, realizarea analizei locului 

şi a mediului de muncă;  

o informare privind reţelele de suport existente (inclusiv on-line) 

formate din persoane aflate în situaţii de viaţă asemănătoare; 

o sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea 

propriului corp şi a părţilor acestuia, igiena eliminărilor, schimbarea materialelor igienico-

sanitare etc.) ;  

o sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, 

pe baza recomandărilor medicului de familie/specialist;  

o sprijin pentru comunicare. 

b.) Echipa multidisciplinară a CRRN Galda de Jos a completat Planurile 

individualizate de asistență și îngrijire, respectiv Planurile individuale de intervenție cu 

obiectivele referitoare la transferul și acordarea de servicii specifice pentru a acoperi nevoile 

identificate rezultate din aplicarea Fișei de evaluare. 

În acest sens, persoanele adulte cu dizabilităţi instituţionalizate și reprezentanții legali ai 

acestora au fost informați cu privire la faptul că centrul rezidenţial va fi restructurat şi au fost 

consultați cu privire la posibilele alternative: reintegrarea în familie, menţinerea în actualul 

centru, mutarea în propria locuinţă, mutarea într-o locuinţă protejată şi mutarea într-un alt centru 

rezidenţial, CabR sau CIA. 

Un număr de 51 beneficiari îşi doresc revenirea în familie. Deși, inițial, toți reprezentanţii 

legali/rudele beneficiarilor au refuzat revenirea în familie a beneficiarilor, în urma consilierii 

făcute de personalul din CRRN Galda de Jos, s-a reușit reintegrarea în familie a 3 beneficiari. 

Procesul de consiliere și identificare de soluții alternative în comunitate pentru beneficiarii din 

centru va continua până la finalizarea procesului de restructurare. 

 În urma aplicării fişelor de evaluare a reieşit că doar un număr de 12 de persoane pot fi 

ocrotite într-o locuinţă protejată, iar până în prezent toți cei 12 beneficiari au fost transferați în 

locuințe protejate. 

 Un număr de 142 beneficiari au nevoie de servicii sociale de tip centru de abilitare şi 

reabilitare iar 90 de servicii sociale de tip centru de îngrijire şi asistenţă. 

Elaborarea planurilor de servicii individuale s-a făcut cu consultarea cu persoanele cu 

dizabilități și cu familiile acestora sau cu reprezentanții legali, după caz. 

c.) Serviciile și activităţile incluse în planurile individualizate de asistenţă şi 

îngrijire/planurile individuale de intervenţie şi sunt asigurate, de personalul specializat din cadrul 

centrului: medic, asistent social, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, terapeut occupaţional, 

maseur, iar în cazul transferului beneficiarilor în alte centre acestea vor avea obligaţia de asigura 

personal specializat sau de a contracta aceste servicii cu personal calificat. 

Modul de realizare a activităților va fi îmbunătățit în mod continuu prin asigurarea unor 

cursuri de formare inițială și continuă a personalului existent, precum și prin recrutarea de noi 

specialiști în recuperarea și reabilitarea persoanelor adulte cu dizabilități  respectiv în îngrijirea și 

asistența  persoanelor adulte cu dizabilități . 

 

D.) PLANIFICAREA ETAPELOR DE RESTRUCTURARE,  

A RESURSELOR FINANCIARE, MATERIALE ŞI UMANE,  

PENTRU PERIOADA 2019 – 2021 ŞI A MODALITĂŢILOR DE  

IMPLEMENTARE ÎN CORELARE CU STABILIREA OBIECTIVELOR 

SERVICIILOR, ALTERNATIVELOR DE TIP FAMILIAL SAU REZIDENŢIAL, 

MĂSURILOR PREVENTIVE NOU-ÎNFIINŢATE/DEZVOLTATE ÎN COMUNITATE; 

 



 a.) Realizarea listei de priorităţi a problemelor şi oportunităţilor care vor fi luate în 

considerate în operaţionalizarea planului de restructurare, pe baza raportului sintetic 

obţinut în urma prelucrării datelor din evaluarea beneficiarilor 

Lista de priorităţi a problemelor identificate : 

 Identificarea unui număr de 3 imobile aflate în patrimoniul DGASPC și / sau a 

Consiliului Județean Alba care pot fi amenajate ca structuri de tip CIA sau CabR pentru persoane 

adulte cu dizabilități din județul Alba. (Au fost identificate imobile în localitățile Sâncrai, Ocna 

Mureș și Galda de Jos). 

 Informarea Consiliului Judeţean Alba cu privire la starea acestor imobile și de intenția 

DGASPC de a le utiliza cu destinația îngrijire și asistență, respectiv recuperare și reabilitarea 

persoanelor cu dizabilități. 

 Obținerea dreptului de folosință a acestora în favoarea DGASPC Alba. 

 Solicitarea avizelor de funcționare din partea instituțiilor : DSP, ISU, DSVSA, pentru 

cele trei imobile. 

 Solicitarea, adresată CJ Alba, pentru alocarea de fonduri în vederea amenajării acestora. 

 Demararea procesului de amenajare a celor trei corpuri de clădire care să găzduiască un 

număr de 140 beneficiari; ( Menționăm faptul că, în cursul lunii septembrie 2019 s-a obținut 

autorizația de construcție pentru CIA Ocna Mureș și urmează procedura de licitație în scopul 

demarării lucrărilor de amenajare a centrului ). 

 Comunicarea permanentă cu furnizorii de servicii acreditați în scopul diseminării 

informației privind intenția DGASPC Alba de a contracta servicii rezidențiale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilități. 

 Realizarea caietelor de sarcini și publicarea acestora pe SEAP. 

 Contractarea de servicii de îngrijire şi asistenţă pentru circa 50 persoane. 

 Contractarea de servicii de abilitare / reabilitare destinate persoanelor adulte cu 

dizabilităţi pentru 42 persoane. 

 Realizarea activităţilor de informare și consiliere a beneficiarilor, a familiilor acestora și a 

tuturor comunităților locale din județ cu privire la procesul de restructurare a centrelor cu o 

capacitate mai mare de 50 beneficiari . 

 Formarea iniţială şi continuă a personalului realizată cu furnizori de formare autorizaţi și / 

sau cu formatori din cadrul DGASPC Alba. 

Pentru soluționarea problemelor au fost identificate următoarele 

oportunităţi: 

1. Disponibilitatea Consiliului Judeţean Alba de a reabilita și dota un corp de clădire, 

care să primească destinația de CIA Ocna Mureș și care să găzduiască 40 beneficiari; 

2. Intenția Consiliului Judeţean Alba de a moderniza și dota un corp de clădire care 

să primească destinația de CAbR Galda de Jos și care să găzduiască 50 beneficiari; 

3. Deschiderea Consiliului Judeţean Alba față de reabilitarea și dotarea unui corp de 

clădire care să primească destinația de CAbR Sâncrai și care să găzduiască 50 beneficiari; 

4. Existența unor imobile, în patrimoniul autorităților publice locale din Zlatna, 

Abrud și Baia de Arieș și intenția autorităţilor publice locale de a la pune la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Alba, respectiv a DGASPC Alba,  cu scopul înființării de centre de îngrijire 

și asistență sau de centre de abilitare / reabilitare; 

5. Experiența, dobândită la nivelul județului Alba, de a conlucra cu furnizorii de 

servicii sociale privați autorizați în furnizarea de servicii sociale de calitate ; 

6. Disponibilitatea furnizorilor de servicii sociale autorizați de a contracta și alte 

servicii de îngrijire şi asistenţă, respectiv noi servicii de abilitate / reabilitare destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi la nivelul județului Alba. 

b.)  Formularea aspectelor tehnice şi operaţionale pentru perioada 2019 – 2021; 

În perioada 2020-2021 se propune înfiinţarea unui Centru de Abilitare şi Reabilitare în 

localitatea Sâncrai, cu capacitate de 50 de locuri şi a unui Centru de Îngrijire şi Asistenţă  în 

localitatea Ocna Mureş, cu o capacitate de 40 de locuri. Aceste centre vor fi reabilitate / 

construite cu fonduri asigurate de Consiliul Judeţean Alba. 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  din localitatea Ocna Mureş, a fost inclus în lista de 

investiţii a DGASPC Alba pentru anul 2019 cu suma de 150 mii lei pentru proiectul tehnic. În 

prezent, proiectul a fost realizat, s-a primit autorizația de construcție din partea Primăriei orașului 

Ocna Mureș și au demarat procedurile de achiziție a lucrărilor de construcție .  



În ceea ce priveşte Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

Sâncrai a fost identificat, o clădire cu o capacitate de 50 beneficiari, care va fi reabilitată pentru 

acest scop. Valoarea lucrărilor este de 4 mil. lei. 

În cursul anului 2020 se vor contracta servicii sociale cu cazare de tip Centru de abilitare 

reabilitare pentru un număr de 42 beneficiari și vor demara lucrările de reabilitare a clădirii unde, 

în prezent, funcţionează CRRN Galda de Jos şi care va deveni CAbR Galda de Jos, cu o 

capacitate de 50 de locuri. Sumele necesare renovării acestei clădiri se estimează ca fiind de 3 

mil lei, acestea fiind asigurate tot de către Consiliul Judeţean Alba. 

În cursul anului 2021 vom finaliza lucrările la Centrul de Îngrijire și Asistență Ocna 

Mureș (cu o capacitate de 40) și la Centrul de Abilitare și Reabilitare Sâncrai ( cu o capacitate de 

50 de locuri). 

Clădirile în care vor funcționa unitățile rezidențiale sunt situate în mijlocul localităților, 

astfel încât persoanelor cu dizabilități să li se poată oferi o libertate de acces şi o mai mare 

participare la viața din comunitate.  

Clădirile în care vor funcţiona aceste servicii vor asigura persoanelor cu dizabilităţi 

condiţii de trai decente pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii lor. Vor fi amenajate 17 

dormitoare cu o suprafață cuprinsă între 18 mp și 20 mp fiecare, în care vor fi găzduiți un număr 

maxim de 3 benefiociari. La două dormitoare va fi amenajată o baie dotată cu vas de toaletă, 

chiuvetă și cadă sau duș. Va fi amenajată o cameră de socializare, precum și o cameră intimă în 

care să aibă acces cuplurile.  

Bucătăria va fi dotată cu aparatură specifică: chiuvetă cu apă caldă și apă rece, 

echipament pentru gătit, frigider, congelator, hotă, mașină de spălat vase, roboți de bucătărie 

Sala de mese va fi amenajata și dotată cu materiale ușor de igienizat, cu mobilier funcțional și 

confortabil.  

Va fi amenajat și un cabinet de consultații, cu dotările necesare. De asemenea centrul va 

fi prevăzut cu un cabinet pentru medici; un cabinet pentru asistente medicale, în care se va afla 

un dulap închis cu cheie pentru medicamente și materialele necesare tratamentelor medicale. 

Activitățile de informare și asistență socială vor fi acordate în cabinetul asistentului social 

iar pentru consilierea psihologică va fi amenajat un cabinet care să ofere condiții de siguranță și 

confidențialitate pentru beneficiari. 

Pentru activitățile de abilitare și reabilitare este prevăzut un cabinet de kinetoterapie: cu 

următoarele dotări specifice: spalier, saltele, oglindă de perete, masă de kinetoterapie, instalații-

montaje scripete cu contragreutăți, greutăți diverse mărimi, bastoane, cordoane elastice, 

dispozitive pentru recuperare funcțională din grupa dispozitive ajutătoare: roată și scăriță pentru 

umăr, placă pentru abilitățile mâinii, pat pentru masaj.   

De asemenea vor fi amenajate și spații pentru personalul administrativ: birou șef centru, 

birou contabilitate, magazii etc. 

Acestea vor fi accesibilizate astfel încât să asigure accesul la mediul fizic: clădirile şi 

spaţiile exterioare, căile și mijloacele de comunicaţie, inclusiv tehnologii şi sisteme informatice 

şi de comunicaţii. De asemenea vor asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la servicii de 

abilitare/reabilitare, de îngrijire şi asistenţă conform nevoilor acestora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Activități 

Trim 

I 

2019 

 

Trim 

II 

2019 

Trim 

III 

2019 

Trim 

IV 

2019 

Trim 

I 

2020 

Trim 

II 

2020 

 

Trim 

III 

2020 

Trim 

IV 

2020 

Trim 

I 

2021 

 

Trim 

II 

2021 

Trim 

III 

2021 

 

Trim 

IV 

2021 

Revizuirea planurilor personalizate pentru 40 persoane cu 

dizabilități care vor fi transferate în CIA Ocna Mureș cu activitățile 

specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 

standardele 1-15 din Ordinul 82/2019 

 x  x  x  x  x  x 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 

dezvoltării potențialului personal/ sau menținerii acestuia pentru 40 

persoane cu dizabilități care vor fi transferate în CIA Ocna Mureș 

x x x x x x x x x x   

Desfășurarea activității de asistență și suport pentru luarea unei 

decizii pentru 40 persoane cu dizabilități care vor transferate în CIA 

Ocna Mureș 

x x x x x x x x x x   

Asigurarea infrastructurii sociale (reabilitare/modernizare) 
x x x x x x x x x x x x 

Acreditarea CIA Ocna Mureș 
         x   

Transferul a 40 persoane adulte cu dizabilitati în CIA Ocna Mureș 
          x  

Monitorizarea evoluției beneficiarilor transferați în CIA Ocna 

Mureș 

          x x 

Revizuirea planurilor personalizate pentru 50 persoane cu 

dizabilități care vor fi transferate în CIA contractat cu activitățile 

specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 

standardele 1-15 din Ordinul 82/2019 

 x  x  x  x  x  x 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 

dezvoltării potențialului personal/ sau menținerii acestuia pentru 50 

persoane cu dizabilități care vor fi transferate în CIA contractat. 

x x x x         

Desfășurarea activității de asistență și suport pentru luarea unei 

decizii pentru 50 persoane cu dizabilități care vor transferate în CIA 

contractat.  

x x x x         

Transferul a 50 persoane adulte cu dizabilitati în CIA contractat 
    x        

Monitorizarea evoluției beneficiarilor în CIA contractat 
    x x x x x x x x 



Revizuirea planurilor personalizate pentru 50 persoane cu 

dizabilități în vederea transferării lor în CabR Sâncrai, cu activitățile 

specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 

standardele 1-15 din Ordinul 82/2019 

 x  x  x  x  x  x 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit, pentru 50 

persoane cu dizabilități care vor fi transferate in CabR Sâncrai 

x x x x x x x x x x   

Pregătirea beneficiarilor pentru transfer prin desfășurarea de 

activități de asistenta și suport pentru luarea unei decizii pentru 50 

persoane cu dizabilități care vor fi transferate în CAbR Sâncrai 

x x x x x x x x x x   

Asigurarea infrastructurii sociale (identificare/ 

reabilitare/modernizare) 

x x x x x x x x x x x x 

Acreditarea CAbR Sâncrai 
         x   

Transferul a 50 persoane adulte cu dizabilitati în CAbR Sâncrai 
          x  

Monitorizarea evoluției beneficiarilor 
          x x 

Revizuirea planurilor personalizate pentru 42 persoane cu 

dizabilități în vederea transferării lor în CabR contractat, cu 

activitățile specifice nevoilor identificate, în conformitate cu 

Modulul IV standardele 1-15 din Ordinul 82/2019 

 x  x  x  x  x  x 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit, pentru 42 

persoane cu dizabilități care vor fi transferate in CabR contractat 

x x x x x x       

Pregătirea beneficiarilor pentru transfer prin desfășurarea de 

activități de asistenta și suport pentru luarea unei decizii pentru 42 

persoane cu dizabilități care vor fi transferate în CAbR 

 

x x x x x x       

Transferul a 42 persoane adulte cu dizabilitati în CAbR contractat 
      x      

Monitorizarea evoluției beneficiarilor din CAbR contractat 
      x x x x x x 

Revizuirea PP (Modul III/standard 2) pentru 50 persoane cu 

dizabilități care vor fi menținuți în CR care se reorganizează in 

CabR Galda de Jos, cu activitățile/servici  cf Mod IV standarde 1-

15;(Ordin 82/2019) 

 x  x  x  x  x  x 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea in 

vederea menținerii / dezvoltării potențialului personal/ pentru 50 

persoane cu dizabilități care rămân în CR care se reorganizează ca 

CabR Galda de Jos 

x x x x x x x x     



Asigurarea infrastructurii sociale (reabilitare/modernizare) 
    x x x x x x x x 

Acreditarea CabR Galda de Jos 
       x     

Monitorizarea evoluției beneficiarilor din CabR Galda de Jos 
x x x x x x x x x x x X 



c.) Evidenţierea obligaţiilor privind sustenabilitatea sau alte condiţii legate de 

onorarea angajamentelor stabilite prin contracte de finanţare încheiate anterior procesului 

de reorganizare (POR, PIN, PNDL altele); 

În vederea restructurării CRRN Galda de Jos nu au fost contractate, anterior realizării 

planului de restructurare, alte angajamente financiare prin accesarea unui: program operaţional 

regional, program de interes naţional, program naţional de dezvoltare locală, prin urmare nu 

există obligații privind sustenabilitatea anumitor servicii care să contravină aspectelor prevăzute 

de prezentul plan de restructurare. 

d.) Identificarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu handicap prin 

analiza hărţii de servicii sociale, inclusiv a alternativelor de tip familial şi a asistenţilor 

personali profesionişti, de la nivelul judeţului sau sectorului municipiului Bucureşti 

La nivelul judeţului Alba, funcţionează următoarele servicii sociale destinate persoanelor 

adulte cu handicap: 

În domeniul public 

- 1 CRRN la Galda de Jos,  

- 3 Centre de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi în localităţile 

Abrud, Baia de Arieş şi Gârbova, 

- 12 locuinţe protejate, respectiv LPPH nr. 3 Gârbova, LPPH nr. 6 Abrud, LPPH nr.7 

Abrud, LPPH nr.8 Abrud, LPPH nr.10 Cricău, LPPH nr.13 Gîrbova, LPPH nr.14 Abrud, LPPH 

nr. 15 Abrud, LPPH nr.16 Alba Iulia, LPPH nr.17 Sîncrai, LPPH nr.18 Sîncrai şi LPPH nr.19 

Abrud 

În parteneriat public - privat 

- 3 Centre de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap Betesda - Casa Ararat, 

Casa Betania şi Casa Elim, 

- 1 Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi în localitatea 

Draşov, 

- 8 Locuinţe protejate pentru persoane cu handicap, respectiv LPPH Râmeţ, LPPH nr. 1 

Blaj, LPPH nr.2 Blaj, LPPH nr.4 Vinţu de Jos, LPPH nr.5 Pianu, LPPH nr.9 Galda de Jos, LPPH 

nr.11 Galda de Jos, LPPH nr.12 Galda de Jos,  

- 1 Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi în cadrul Asociaţiei “Un pas înainte 

Alexandra” Aiud 

- Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu handicap în localităţile Aiud şi Sebeş. 

- Servicii sociale acordate în comunitate destinate persoanelor adulte cu handicap afectate 

de scleroză multiplă: Abrud, Aiud, Blaj, Câmpeni,  Cugir, Ocna Mureş, Sebeş,  Zlatna, Ciugud, 

Cenade, Ciuruleasa, Galda de Jos, Meteş, Şibot, Şpring, Mogoş, Şona, Şugag, Sântimbru, Vinţu 

de Jos. 

e.) Identificarea situaţiilor de posibilă revenire în familie, stabilirea 

responsabilităţilor şi a modului de acţiune pentru cazurile identificate 

Deși inițial toți reprezentanţii legali/rudele beneficiarilor au refuzat  revenirea în familie a 

persoanelor adulte cu handicap, motivând că pentru îngrijirea acestora este nevoie de personal de 

specialitate, în urma consilierii făcute de personalul din CRRN Galda de Jos, s-a reușit 

reintegarea în familie a 3 beneficiari. Procesul de consiliere și identificare de soluții alternative în 

comunitate pentru beneficiarii din centru va continua până la finalizarea procesului de 

restructurare. 

 În cadrul centrului există un număr de 5 beneficiari care sunt vizitați de către rude și sunt 

învoiți periodic în familie, în localitățile: Alba Iulia, Blaj, Sf. Gheorghe (jud.Covasna). În 

vederea unei posibile reintegrări în familie a acestora, asistenții sociali din CRRN Galda de Jos / 

managerii de caz vor colabora cu primăriile de la domiciliul beneficiarilor precum și cu ONG-

urile care activează în județul Alba, pentru identificarea de servicii sociale care ar putea fi 

accesate de aceștia:  centre de zi, îngrijire la domiciliu persoane adulte cu dizabilități, servicii de 

consiliere 

De asemenea rudele beneficiarilor vor fi sprijinite, prin ședințe de consiliere și întâlniri în 

cadrul centrului cu personalul implicat în mod direct în îngrijirea acestor persoane (medic, 

asistenți medicali, psihologi, asistenți sociali), pentru a face față stresului, situațiilor de tensiune, 

urgență sau criză, pentru autocontrolul comportamentului și exprimării emoțiilor adecvate. 

 Beneficiarii vor fi sprijiniți în identificarea și dezvoltarea unor abilități practice, hobby-

uri prin intermediul cărora să poată socializa mai ușor, să-și poată îmbunătății autonomia astfel 

încât să nu se considere a fi o povară pentru familie. 



 

f.) Identificarea unităţilor de asistenţă medico-sociale care acordă servicii de 

îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale 

La nivelul judeţului Alba funcţionează o singură Unitate Medico-Socială în oraşul Ocna 

Mureş, instituţie publică specializată, cu personalitate juridică, aflată în subordinea 

Consiliului Local Ocna Mureş. Unitatea funcţionează din anul 2004, fiind finanţată prin 

Ministerul Sănătăţii pentru partea de cheltuieli personal şi medicamente şi din bugetul 

Consiliului Local Ocna Mureş pentru segmentul de asistenţă socială. 

g.) Planificarea soluţiilor în termeni de ieşiri, activităţi, efecte şi impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

  

IEȘIRI ACTIVITĂȚI 
EFECTE IMPACT 

1. transfer în CIA Ocna 

Mureș pentru un număr de 

40 persoane adulte cu 

dizabilități 

- Revizuirea planurilor personalizate pentru 40 persoane cu 

dizabilități care vor fi transferate în CIA Ocna Mureș cu activitățile 

specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 

standardele 1-15 din Ordinul 82/2019; 

-Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 

dezvoltării potențialului personal/sau menținerii/dezvoltării 

potențialului personal, pentru 40 persoane cu dizabilitati care vor fi 

transferate în CIA Ocna Mureș. 

- Desfășurarea activități de asistentă și suport pentru luarea unei 

decizii pentru transferul 40 persoane cu dizabilităţi care vor 

transferate în CIA Ocna Mureș. 

-Asigurarea infrastructurii sociale 

(reabilitare/modernizare) 

-  Acreditarea CIA Ocna Mureș; 

- Transferul 40 persoane cu dizabilități în CIA Ocna Mureș. 

- Monitorizarea celor 40 de beneficiari transferați în CIA Ocna 

Mureș. 

Revizuirea PP (Modul III/standard 2) pentru persoane cu dizabilități 

care vor fi transferaţi în CIA, cu activitățile/servicii cf. Mod IV 

standarde 1-15; (Ordin 82/2019). 

Desfășurarea de activități în CR conform PP în vederea 

menținerii/dezvoltării potențialului pentru 40 persoane cu dizabilități 

în CIA Ocna Mureș. 

- includerea 

activ de 

asistenta si 

suport in PP 

- desfășurarea  

activităților de 

asistență și 

suport cu 

personal de 

specialitate 

- asigurarea 

monitorizării 

din punct de 

vedere al 

evoluției 

situației 

beneficiarului 

de către  

managerul de 

caz 

a) asupra beneficiarului: 

Prin reducerea numărului de 

beneficiari la 40 persoane în fiecare 

structură rezidențială se va putea 

asigura o abordare individualizată, 

prin cunoașterea nevoilor specifice, a 

serviciilor și a activităților specifice 

fiecăruia. 

Se va urmări menținerea și 

consolidarea potențialului specific 

fiecărui beneficiar. 

b) comunitate 

Implicarea autorităților locale, a școlii 

și a bisericii în activitățile desfășurate 

în CIA astfel încât să determine o 

abordare pozitivă și deschisă a 

membrilor comunității față de 

problematica persoanelor adulte cu 

handicap. 

 

- c) personal = facilitator al integrării 

Personalul angajat al CIA, voluntari și 

de lideri formali si informali din 

comunitatea locala 

d) practici de lucru - trecerea de la 

abordarea pe grup la cea individuală 

organizarea unor activități de genul 

ziua porților deschise, competiții 

sportive, sau cultural – artistice. 

 

2. transfer în CIA contactat 

a unui număr de 

50 persoane adulte cu 

- Revizuirea planurilor personalizate pentru 50 persoane cu 

dizabilități care vor fi transferate în CIA contractat cu activitățile 

specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 

- includerea 

activ de 

asistenta si 

a) asupra beneficiarului: 

Prin reducerea numărului de 

beneficiari la maxim 50 persoane în 



dizabilități standardele 1-15 din Ordinul 82/2019; 

-Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 

dezvoltării potențialului personal/sau menținerii/dezvoltării 

potențialului personal, pentru 50 persoane cu dizabilități care vor fi 

transferate în CIA contractat. 

- Desfășurarea activități de asistentă și suport pentru luarea unei 

decizii pentru transferul unui număr de 50 persoane cu dizabilitaţi 

care vor transferate în CIA contractat. 

-Asigurarea infrastructurii sociale 

(identificare/reabilitare/modernizare) 

-  Acreditarea CIA contractat; 

- Transferul unui număr de 50 persoane cu dizabilități în CIA 

contractat. 

- Monitorizarea celor 50 de beneficiari transferați în CIA contractat. 

Revizuirea PP (Modul III/standard 2) pentru persoane cu dizabilități 

care vor fi transferaţi în CIA, cu activitățile/servicii cf. Mod IV 

standarde 1-15; (Ordin 82/2019). 

- Desfășurarea de activități în CR conform PP în vederea 

menținerii/dezvoltării potențialului pentru 50 persoane cu dizabilități  

în CIA contractat. 

suport in PP 

- desfășurarea  

activităților de 

asistență și 

suport cu 

personal de 

specialitate 

- asigurarea 

monitorizării 

din punct de 

vedere al 

evoluției 

situației 

beneficiarului 

de către  

managerul de 

caz 

fiecare structură rezidențială se va 

putea asigura o abordare 

individualizată, prin cunoașterea 

nevoilor specifice, a serviciilor și a 

activităților specifice fiecăruia. 

Se va urmări menținerea și 

consolidarea potențialului specific 

fiecărui beneficiar. 

b) comunitate 

Implicarea autorităților locale, a școlii 

și a bisericii în activitățile desfășurate 

în CIA astfel încât să determine o 

abordare pozitivă și deschisă a 

membrilor comunității față de 

problematica persoanelor adulte cu 

handicap. 

 

- c) personal = facilitator al integrării 

Personalul angajat al CIA, voluntari și 

de lideri formali și informali din 

comunitatea locală 

d) practici de lucru - trecerea de la 

abordarea pe grup la cea individuală 

organizarea unor activități de genul 

ziua porților deschise, competiții 

sportive, sau cultural – artistice. 

 

3. transferul unui număr de 

50 persoane adulte cu 

dizabilități în CAbR Sâncrai 

- Revizuirea planurilor personalizate pentru 50 persoane cu 

dizabilitati care vor fi transferate în CAbR Sâncrai cu activitățile 

specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 

standardele 1-15 din Ordinul 82/2019; 

-Desfăşurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 

dezvoltării potențialului personal/sau menținerii/dezvoltării 

potențialului personal, pentru 50 persoane cu dizabilități care vor fi 

transferate în CAbR Sâncrai 

- Desfășurarea activități de asistentă și suport pentru luarea unei 

decizii pentru transferul a 50 persoane cu dizabilități care vor 

- includerea 

activ de 

asistenta si 

suport in PP 

- desfășurarea  

activităților de 

asistenta si 

suport cu 

personal de 

specialitate 

a) asupra beneficiarului: 

Încurajarea beneficiarilor de a dobândi 

o mai mare autonomie de a-și asuma 

deciziile , de a-și apăra drepturile și de 

a participa la viața socială. 

b) comunitate 

Implicarea autorităților locale, a scolii 

și a bisericii în activitățile desfășurate 

în CAbR astfel încât să determine o 

abordare pozitivă și deschisă a 



transferate în CAbR Sâncrai. 

-Asigurarea infrastructurii sociale 

(identificare/reabilitare/modernizare) 

-  Acreditarea CAbR Sâncrai; 

- Transferul unui număr de 50 persoane cu dizabilități în  CAbR 

Sâncrai. 

- Monitorizarea celor 50 beneficiari transferați în CAbR Sâncrai. 

Revizuirea PP (Modul III/standard 2) pentru 50 persoane cu 

dizabilitați care vor fi transferaţi în CAbR Sâncrai, cu 

activitățile/serviciile cf. Mod IV standarde 1-15; (Ordin 82/2019). 

Desfășurarea de activități în CR conform PP in vederea 

menținerii/dezvoltării potențialului pentru 50 persoane cu dizabilități 

în CAbR Sâncrai. 

- asigurarea 

monitorizării 

din punct de 

vedere al 

evoluției 

situației 

beneficiarului 

de către  

managerul de 

caz 

membrilor comunității față de 

problematica persoanelor adulte cu 

handicap. 

 

c) personal = facilitator al integrării 

Personalul angajat al CAbR, voluntari 

și de lideri formali si informali din 

comunitatea locala 

 

d) practici de lucru - trecerea de la 

abordarea pe grup la cea individuala 

Organizarea unor activități de genul 

ziua porților deschise, competiții 

sportive, sau cultural – artistice. 

4. transfer în alte centre   de 

tip rezidențial  

42 persoane adulte cu 

dizabilități se transferă în 

CAbR contractat 

- Revizuirea planurilor personalizate pentru 42 persoane cu 

dizabilitati care vor fi transferate în CAbR contractat cu activitățile 

specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 

standardele 1-15 din Ordinul 82/2019; 

-Desfăşurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 

dezvoltării potențialului personal/sau menținerii/dezvoltării 

potențialului personal, pentru 42 persoane cu dizabilități care vor fi 

transferate în CAbR nou contractat. 

- Desfășurarea activități de asistentă și suport pentru luarea unei 

decizii pentru transferul a 42 persoane cu dizabilități care vor 

transferate în CAbR contractat. 

-Asigurarea infrastructurii sociale 

(identificare/reabilitare/modernizare) 

-  Acreditarea CAbR contractat; 

- Transferul unui număr de 42 persoane cu dizabilități în CAbR 

contractat. 

- Monitorizarea celor 42 beneficiari transferați în CAbR contractat. 

Revizuirea PP(Modul III/standard 2) pentru 42 persoane cu 

dizabilitați care vor fi transferaţi în CAbR contractat, cu 

activitățile/serviciile  cf Mod IV standarde 1-15;(Ordin 82/2019). 

Desfășurarea de activități în CR conform PP in vederea 

menținerii/dezvoltării potențialului pentru 42 persoane cu dizabilități  

în CAbR contractat. 

- includerea 

activ de 

asistenta si 

suport in PP 

- desfășurarea  

activităților de 

asistenta si 

suport cu 

personal de 

specialitate 

- asigurarea 

monitorizării 

din punct de 

vedere al 

evoluției 

situației 

beneficiarului 

de către  

managerul de 

caz 

a) asupra beneficiarului: 

Încurajarea beneficiarilor de a dobândi 

o mai mare autonomie de a-și asuma 

deciziile , de a-și apăra drepturile și de 

a participa la viața socială. 

b) comunitate 

Implicarea autorităților locale, a scolii 

și a bisericii în activitățile desfășurate 

în CAbR astfel încât să determine o 

abordare pozitivă și deschisă a 

membrilor comunității față de 

problematica persoanelor adulte cu 

handicap. 

 

c) personal = facilitator al integrării 

Personalul angajat al CAbR, voluntari 

și de lideri formali si informali din 

comunitatea locala 

 

d) practici de lucru - trecerea de la 

abordarea pe grup la cea individuala 

Organizarea unor activități de genul 

ziua porților deschise, competiții 



sportive, sau cultural – artistice. 

5. Desfășurarea unor 

activități pentru 50 persoane 

adulte cu dizabilități în CR 

supus restructurării 

Revizuirea  PP cu activitățile specifice nevoilor identificate în 

evaluare, în conformitate cu Modulul IV din Standarde; 

Desfășurarea de activități în CR conform PP revizuit în vederea 

menținerii/dezvoltării potențialului personal pentru 50 persoane cu 

dizabilitati  în CR supus restructurării 

- includerea 

activ de 

asistenta si 

suport in PP 

- desfășurarea  

activităților de 

asistenta si 

suport cu 

personal de 

specialitate 

- asigurarea 

monitorizării 

din punct de 

vedere al 

evoluției 

situației 

beneficiarului 

de către  

managerul de 

caz 

a) asupra beneficiarului: 

Prin reducerea numărului de 

beneficiari la maxim 50 persoane în 

fiecare structură rezidențială se va 

putea asigura o abordare 

individualizată, prin cunoașterea 

nevoilor specifice, a serviciilor și a 

activităților specifice fiecăruia 

b) comunitate 

Implicarea autorităților locale, a școlii 

și a bisericii în activitățile desfășurate 

în CAbR astfel încât să determine o 

abordare pozitivă și deschisă a 

membrilor comunității față de 

problematica persoanelor adulte cu 

handicap. 

 

- c) personal = facilitator al integrării 

Personalul angajat al CR, voluntari, 

manageri de caz și de lideri formali si 

informali din comunitatea locală 

d) practici de lucru - trecerea de la 

abordarea pe grup la cea individuală 

Organizarea unor competiții sportive 

și activități cultural – artistice cu 

prilejul unor evenimente importante 

cum ar fi : Sărbătorile Pascale, 

Crăciunul, Ziua persoanelor cu 

dizabilități . 

 



h.) Estimarea resurselor financiare şi materiale necesare implementării planului 

de restructurare : 

1. Centrul de abilitare şi reabilitare Galda de Jos va funcţiona în cadrul actualului CRRN 

Galda de Jos. Pentru reabilitarea şi transformarea actualei clădiri din CRRN în CAbR au fost 

estimate lucrări în valoare de 3 milioane de lei. 

2. Centrul de abilitare şi reabilitare Sâncrai va funcţiona într-o clădire, aflată în patrimoniul 

DGASPC Alba, în prezent neutilizată, pentru reabilitarea şi adaptarea căreia au fost estimate 

lucrări în valoare de 4 milioane de lei. 

3. Centrul de îngrijire şi asistenţă Ocna Mureş, aflat în patrimoniul Consiliului Judeţean 

Alba şi dată în administrarea DGASPC Alba, în prezent neutilizată, pentru reabilitarea căreia 

sunt necesară suma de 4 milioane de lei. 

4. Pentru un număr de 50 de beneficiari se vor contracta servicii sociale de tip CIA. cu o 

valoare estimată de 2,75 mil. lei / an, iar pentru 42 de beneficiari se cor contracta servicii de tip 

CAbR  cu o valoare estimată de 2,69 mil. lei / an. 

i.) Estimarea resurselor umane necesare; 

Resursele umane necesare acordării serviciilor sociale în cadrul serviciilor nou create au 

fost estimate în conformitate cu prevederile HG nr. 867 / 2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor – cadru de organizare și 

funcționare a serviciilor sociale. 

Centrul de Îngrijire și Asistență Ocna Mureș - 40 angajaţi, personalul de specialitate 

reprezentând 60 %, cu respectarea raportului angajat / beneficiar de 1/1. Personalul necesar 

estimat, în concordanță cu nevoile beneficiarilor, standardele de calitate și legislației în 

vigoare cuprinde : 

 Personal de specialitate : 

- 1 medic, 

- 1 psiholog, 

- 1 asistent social, 

- 5 asistenţi medicali, 

- 1 maseur, 

- 1 terapeut ocupațional, 

- 14 infirmiere. 

 

 Personal de conducere și administrativ : 

- 1 șef de centru, 

- 1 contabil, 

- 1 administrator, 

- 1 magaziner, 

- 2 spălătorese, 

- 5 bucătari, 

- 5 îngrijitor curățenie. 

 

Centrul de Îngrijire și Asistență contractat - 50 angajaţi, personalul de specialitate 

reprezentând 60 %, cu respectarea raportului angajat / beneficiar de 1/1. Personalul necesar 

estimat, în concordanță cu nevoile beneficiarilor, standardele de calitate și legislației în 

vigoare cuprinde : 

 

 Personal de specialitate : 

- 1 medic, 

- 1 psiholog, 

- 1 asistent social, 

- 8 asistenţi medicali, 

- 1 maseur, 

- 1 kinetoterapeut, 

- 1 terapeut ocupațional, 

- 16 infirmiere. 

 Personal de conducere și administrativ : 

- 1 șef de centru, 

- 1 contabil, 



- 1 administrator, 

- 1 magaziner, 

- 2 spălătorese, 

- 5 fochiști, 

- 5 bucătari, 

- 1 muncitor calificat întreținere, 

- 3 îngrijitor curățenie. 

 

Centrul de Abilitare Reabilitare Sâncrai - 50 angajaţi, personalul de specialitate reprezentând 

60 % din totalul personalului, asigurând respectarea raportului angajat / beneficiar de 1/1, în 

concordanță cu nevoile beneficiarilor, standardele de calitate și legislației în vigoare, cuprinde : 

 

 Personal de specialitate : 

- 1 medic, 

- 1 psiholog, 

- 1 asistent social, 

- 8 asistenţi medicali, 

- 1 maseur, 

- 1 kinetoterapeut, 

- 1 terapeut ocupațional, 

- 16 infirmiere. 

 

 Personal de conducere și administrativ : 

- 1 șef de centru, 

- 1 contabil, 

- 1 administrator, 

- 1 magaziner, 

- 2 spălătorese, 

- 1 șofer, 

- 1 frizer, 

- 5 fochiști, 

- 5 bucătari, 

- 1 muncitor calificat întreținere, 

- 1 îngrijitor curățenie. 

 

Centrul de Abilitare Reabilitare Galda de Jos - 50 angajaţi, personalul de specialitate 

reprezentând 60 % din totalul personalului, asigurând respectarea raportului angajat / beneficiar 

de 1/1, în concordanță cu nevoile beneficiarilor, standardele de calitate și legislației în vigoare, 

cuprinde : 

 Personal de specialitate 

- 1 medic, 

- 1 medic psihiatru, 

- 1 farmacist, 

- 5 asistenţi medicali, 

- 1 psiholog, 

- 1 asistent social, 

- 1 kinetoterapeut, 

- 1 psihopedagog, 

- 1 maseur, 

- 1 terapeut ocupațional, 

- 16 infirmiere. 

 

 Personal de conducere și administrativ 

- 1 șef de centru, 

- 1 contabil, 

- 1 administrator, 

- 1 magaziner, 

- 2 spălătorese, 



- 1 șofer, 

- 1 frizer, 

- 5 fochiști, 

- 5 bucătari, 

- 1 muncitor întreținere, 

- 1 îngrijitor curățenie. 

 

Centrul de Abilitare Reabilitare contractat - 42 angajaţi, personalul de specialitate 

reprezentând 60 % din totalul personalului, asigurând respectarea raportului angajat / beneficiar 

de 1/1, în concordanță cu nevoile beneficiarilor, standardele de calitate și legislației în vigoare, 

cuprinde : 

 

 Personal de specialitate 

- 1 medic psihiatru, 

- 5 asistenţi medicali, 

- 1 psiholog, 

- 1 asistent social, 

- 1 terapeut ocupațional, 

- 16 infirmiere. 

 

 Personal de conducere și administrativ 

- 1 șef de centru, 

- 1 contabil, 

- 1 administrator, 

- 1 magaziner, 

- 2 spălătorese, 

- 5 bucătari, 

- 1 muncitor întreținere, 

- 5 îngrijitori curățenie. 

 

În ceea ce priveşte serviciile sociale contracte, resursele umane vor fi angajate de către 

furnizorul privat cu respectarea prevederilor standardelor de calitate, iar DGASPC Alba va 

monitoriza oferirea de servicii sociale de calitate, prin personal de specialitate, care vor efectua 

vizite lunare în cadrul acestor unități.  

 Personalul care în prezent deserveşte CRRN Galda de Jos, va primi preaviz, ca urmare a 

restructurării centrului, însă, li se va oferi posibilitatea să ocupe posturile nou create în structurile 

rezidenţiale înfiinţate.  

   

j.)  Planificarea necesarului de instruire/formare a personalului 

 Personalul care va deservi structurile rezidenţiale, nou create, destinate persoanelor adulte 

cu handicap, va beneficia de formare iniţială şi continuă pe teme ca : prevenirea şi combaterea 

discriminării pe criterii de dizabilitate, egalitatea de șanse, prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, violenţă şi abuz, respect pentru diversitate, respect și 

încurajare pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități. 

 Personalul de conducere din aceste structuri rezidenţiale va beneficia de formare iniţială şi 

continuă alături de personalul de execuţie şi de o formare suplimentară pe teme ca : 

managementul serviciilor, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi  promovarea 

voluntariatului. 

 Numărul de ore de formare iniţială va fi de minim 12 ore, pentru formarea continuă se vor 

asigura minim 42 ore / an şi pentru personalul de conducere  se vor mai include un număr de 

minim 21 ore  de formare /an pentru gestionarea eficientă a resurselor umane, formarea echipei, 

gestionarea situaţiilor dificile şi a conflictelor, atragerea şi implicarea specialiştilor şi 

voluntarilor în scopul asigurării unui management eficient. 

 

CIA Ocna Mureș 

Nr. Crt. Profesia Module de formare Perioada de derulare 

1 Sef centru Management și leadership 

Formarea echipei și gestionarea 

anual 



conflictelor 

Respect pentru diversitate 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Organizarea activităților de 

voluntariat 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

 Medic Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

 

2 Asistent social Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Drepturile și obligațiile 

persoanelor adulte cu dizabilități 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Relația beneficiarilor cu familia 

anual 

3 Psiholog Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Gestionarea conflictelor 

interumane 

anual 

4 Terapeut ocupațional, 

maseur 

Dizabilitatea și activarea 

beneficiarilor 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Organizarea activității de 

voluntariat 

anual 

5 Asistent medical Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Gestionarea conflictelor 

interumane 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

anual 

6 Infirmier Standardele specifice minime de 

calitate obligatorii 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

anual 



raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Modul de derulare a activității de 

îngrijire a persoanelor adulte cu 

dizabilități 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

 

CAbR Sâncrai 

Nr. Crt. Profesia Module de formare Perioada de derulare 

1 Sef centru Management și leadership 

Formarea echipei și gestionarea 

conflictelor 

Respect pentru diversitate 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Organizarea activităților de 

voluntariat 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

anual 

 Medic Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

 

2 Asistent social Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Drepturile și obligațiile 

persoanelor adulte cu dizabilități 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Relația beneficiarilor cu familia 

anual 

3 Psiholog Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Gestionarea conflictelor 

interumane 

anual 

4 Terapeut ocupațional, 

maseur, 

kinetoterapeut 

Dizabilitatea și activarea 

beneficiarilor 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Organizarea activității de 

voluntariat 

anual 

5 Asistent medical Egalitatea de șanse și anual 



nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Gestionarea conflictelor 

interumane 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

6 Infirmier Standardele specifice minime de 

calitate obligatorii 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Modul de derulare a activității de 

îngrijire a persoanelor adulte cu 

dizabilități 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

anual 

 

CAbR Galda de Jos 

Nr. Crt. Profesia Module de formare Perioada de derulare 

1 Sef centru Management și leadership 

Formarea echipei și gestionarea 

conflictelor 

Respect pentru diversitate 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Organizarea activităților de 

voluntariat 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

anual 

 Medic, farmacist Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

 

2 Asistent social Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Drepturile și obligațiile 

persoanelor adulte cu dizabilități 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Relația beneficiarilor cu familia 

anual 

3 Psiholog, 

Psihopedagog 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

anual 



raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Gestionarea conflictelor 

interumane 

4 Terapeut ocupațional, 

maseur, 

kinetoterapeut 

Dizabilitatea și activarea 

beneficiarilor 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Organizarea activității de 

voluntariat 

anual 

5 Asistent medical Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Gestionarea conflictelor 

interumane 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

anual 

6 Infirmier Standardele specifice minime de 

calitate obligatorii 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Modul de derulare a activității de 

îngrijire a persoanelor adulte cu 

dizabilități 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

anual 

 

Cursurile vor fi furnizate de către furnizori de formare profesională autorizați în baza achiziției 

de servicii și în limita bugetului disponibil sau cu formatori certificați din cadrul DGASPC Alba. 

 

k.) Evidenţierea potenţialelor dificultăţi de implementare/factori de risc 
 Potenţialele dificultăţi care pot apărea în faza de implementare a planului de restructurare 

constau în: 

 - depăşirea duratei de efectuare a lucrărilor de reabilitare clădirilor cu destinaţia CabR 

Galda de Jos, CAbR Sâncrai, CIA Ocna Mureş şi implicit a perioadei de restructurare, respectiv 

anul 2021; 

 - reabilitarea unor clădiri vechi presupune efectuarea de lucrări a căror valoare totală este 

de aproximativ 8 mil lei, ceea ce înseamnă că toate lucrările se pot efectuau pe bază de contracte 

de lucrări achiziționate prin sistemul electronic de achiziții, obținerea autorizațiilor de 

funcționare, alocarea resurselor financiare de către Consiliul Județean Alba. 

 - lipsa specialiştilor care să asigure activităţile şi serviciile cuprinse în planurile 

individualizate de asistenţă şi îngrijire/planurile individuale de intervenţie; menționăm faptul că 

în cursul anului 2018 DGASPC Alba a organizat un nr. de 9 concursuri pentru ocuparea 

funcțiilor de medic primar și specialist psihiatrie, în cadrul CRRN Galda, la care nu s-a înscris 

nici o persoană. 

 - refuzul beneficiarilor din cadrul CRRN Galda de Jos de a fi transferaţi în cadrul 

serviciilor sociale nou create datorită rezistenței la schimbare și a faptului că beneficiarii, în 

special cei care nu au familie și nu sunt vizitați, au dezvoltat un atașament față de personalul din 

centru pe care îl consideră familia lor și refuză să se despartă de aceștia. 



l.) Evidenţierea modalităţilor de comunicare astfel încât să fie evitate 

interpretări eronate cu privire la beneficiari sau personal 
În privinţa procesului de comunicare se va folosi preponderant comunicarea verbală, 

orală şi scrisă, evitându-se interpretările subiective datorate limbajului nonverbal. De asemenea, 

în ceea ce priveşte folosirea limbajului paraverbal tonul folosit va fi cel „parental”, acesta 

însemnând o tonalitate joasă, sigură şi fermă, care exprimă calmul şi autoritatea, oferind 

încredere. În mod normal, vocea joasă este însoţită de un ritm calm, rar şi apăsat, subliniindu-se 

prin tonalitate aspectele importante.  

O comunicarea eficientă se va realiza prin: 

- ascultarea activă, o metodă de a asculta și de a răspunde care duce la îmbunătățirea 

înțelegerii reciproce (personal/beneficiar) și la depășirea  obstacolelor de comunicare. 

- comunicarea empatică, care conține mesaje de înțelegere, compasiune și afecțiune față 

de interlocutor; 

- evitarea stereotipurilor și a prejudecăților deoarece duc la opinii negative despre ceilalți 

și sunt cauze ce duc la discriminare și chiar la violență; 

- evitarea criticii, întrucât critica nu duce neapărat la schimbarea persoanei; 

- utilizarea de mesaje care să ajute persoana (personal/beneficiar) la găsirea de 

alternative, posibilități noi de rezolvare a unei situații; 

- evitarea amenințărilor și a pedepselor. Insistând în aplicarea unei pedepse pentru 

rezolvarea unei situații, probleme, se vor genera sentimente negative; 

- se va ține cont de factorii sentimentali, se încearcă convingerea prin argumentare logică, 

fără a se duce la frustrare, pentru a nu fi blocată comunicarea. 

m.) Identificarea de soluţii în caz de eşec/nereuşită a unei soluţii propuse 
Conducerea DGASPC Alba, împreună cu persoanele cu funcţii de conducere din cadrul 

Consiliul Judeţean şi cu reprezentanţii autorităților locale din judeţul Alba au analizat situaţia 

imobilelor aflate în domeniul public al judeţului care ar putea primi destinaţia de unităţi 

rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi.  

În urma acestei analize s-a concluzionat faptul că Primăria oraşului Zlatna, Primăria 

orașului Abrud și Primăria orașului Baia de Arieș deţin imobile care printr-un proces de 

reabilitare pot primi destinaţia de Centru de Îngrijire şi Asistenţă sau Centru de Abilitare 

Reabilitare.  

Conducerea DGASPC Alba, împreună cu reprezentanți ai Consiliului Județean Alba au 

realizat vizite în teren, s-au întâlnit cu autoritățile publice locale care și-au dat acordul pentru 

schimbarea destinației acestor imobile, apreciind faptul că s-ar aloca fonduri de la Consiliului 

Județean pentru reabilitarea și dotarea clădirilor și s-ar crea locuri de muncă pentru populația din 

zonă, ar scădea rata șomajului și s-ar îmbunătăți nivelul de trai al acestora. 

Imobilele aflate în patrimoniul Primăriei orașului Abrud și Baia de Arieș se află în 

mijlocul comunității, căile de acces și mijloacele de transport fiind facile atât beneficiarilor cât și 

familiilor acestora, precum și personalului angajat. Imobilul aflat în proprietatea orașului Zlatna 

se află la circa 5 km de oraș, există utilități, căi de acces și forță de muncă activă interesată să 

lucreze în domeniul social.    

Totodată, la nivelul DGASPC Alba s-a realizat un inventar al furnizorilor de servicii 

autorizați care au potențial și disponibilitate în a furniza servicii de tip CIA și CAbR pentru 

persoane adulte cu dizabilități și li s-a comunicat intenția DGASPC de a contracta servicii 

sociale. 

Avem în vedere în acest sens, Asociația “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, Societatea de 

ajutorare „Diakonia”, Asociația „Caritas Mitropolitan Greco Catolic” Blaj, Asociația „Sf. 

Veronica” Dumbrava, Asociația „Un pas înainte Alexandra” Aiud, Asociația „Maria Mirabela” 

Drașov, Fundația „Valea Mănăstirii” Râmeț, Asociația „Sânziene” Vințu de Jos, Asociația „Sf. 

Prooroc Ilie Tesviteanu” Aiud, Asociația „SM Speromax” Alba, precum alți furnizori de servicii 

acreditați. 

În scopul diminuării rezistenţei la schimbare a beneficiarilor cât şi a personalului angajat 

în prezent în CRRN Galda de Jos, am demarat acţiunea de informare cu privire la elaborarea şi 

etapele planului de restructurare a centrului, atât în rândul personalul cât şi al beneficiarilor. 

Beneficiarilor li s-a adus la cunoştinţă în mod individual, în funcţie de capacitatea fiecăruia de 

înţelegere, modul în care se va face restructurarea, iar personalul a fost informat în cadrul unor 

şedinţe de lucru. 

   



E.) ACŢIUNI PROPUSE PENTRU REALIZAREA UNEI ATITUDINI 

POZITIVE ŞI SUPORTIVE FAŢĂ DE BENEFICIARI, 

ÎN RÂNDUL PERSONALULUI ŞI AL COMUNITĂŢII 

 

 E.a. În scopul participării persoanelor adulte cu handicap la activităţi cu caracter recreativ 

şi de socializare, DGASPC Alba are o bună colaborare cu Teatrul de Păpuşi Alba Iulia, în baza 

căreia actorii susţin, în mod gratuit, piese de teatru în centrele rezidenţiale destinate copiilor şi 

persoanelor adulte cu dizabilităţi. Totodată, instituţia de cultură, acordă invitaţii persoanelor 

adulte cu dizabilităţi instituționalizate şi personalului care-i însoţeşte la piesele de teatru 

susţinute în cadrul Festivalului Internaţional ” Poveşti”, desfăşurat la Casa de Cultură a 

Sindicatelor din Alba Iulia. Acest parteneriat încheiat de DGASPC Alba cu instituția de cultură 

durează de circa 5 ani. 

 E.b. În baza parteneriatelor încheiate cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu furnizori 

publici şi privaţi de servicii se asigură excursii cu caracter tematic şi tabere de vară pentru 

beneficiari. Anual, persoanele ocrotite în CRRN Galda de Jos participă la taberele de vară de la 

Băișoara, județul Cluj sau Vințu de Jos, județul Alba și periodic se organizează excursii la Alba 

Iulia, Cluj - Napoca, Mănăstirea Dumbrava, Râmeț și Prislop, Cheile Gălzii și în poienile sau la 

pensiunile aflate în împrejurimile centrului.  

 E.c. În scopul realizării unei atitudini pozitive şi suportive faţă de beneficiari se vor organiza 

dezbateri și mese rotunde cu scopul de a facilita schimbul de informaţii, cunoştinţe, idei şi 

prezentări din experienţa acumulată în domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi şi vor fi 

implicaţi reprezentanţii instituţiilor publice, ai autorităţilor publice locale, alături de 

furnizori publici şi privaţi de servicii şi membri ai comunităţilor locale din județul Alba. Se 

vor iniţia dezbateri, mese rotunde, schimburi de experienţă şi bune practici și cu furnizori 

de servicii publici şi privaţi acreditaţi din judeţele limitrofe : Cluj, Hunedoara, Sibiu, Mureş 

şi Arad. 

 E.d. Beneficiarii ocrotiţi în structurile rezidenţiale vor fi implicaţi în acţiuni la nivel 

comunitar, acţiuni de ecologizare a comunităţii, participarea la sărbătorirea zilelor 

comunităţii, spectacole de colinzi, ziua persoanelor adulte cu dizabilităţi, vor participa  la 

excursii şi drumeţii cu rol de cunoaştere şi socializare, iar aceste acţiuni vor fi prezentate în 

presă, cu scopul de a informa comunitatea precum şi de a preveni şi combate  marginalizarea şi 

discriminarea persoanelor adulte cu handicap. 

 E.e. Personalul care va deservi structurile rezidenţiale, nou create, destinate persoanelor adulte 

cu handicap, va beneficia de formare inițială și continuă pe teme ca : drepturile persoanelor 

cu dizabilităţi, prevenirea şi combaterea marginalizării şi a discriminării pe criterii de 

dizabilitate, lucrul cu persoanele cu dizabilităţi în scopul protejării acestora împotriva 

actelor de violenţă,  exploatare, neglijare şi abuz, iar personalul de conducere din aceste 

structuri rezidenţiale va beneficia de  formare pe teme ca : managementul serviciilor, 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi  promovarea voluntariatului. 

 E.f. În scopul promovării şi atragerii voluntarilor se vor încheia convenţii de parteneriat 

cu unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, precum şi organizaţii nonguvernamentale, iar 

acţiunile comune vor fi mediatizate prin intermediul presei scrise şi în mediul online. 

  

F.) MĂSURI ŞI ACŢIUNI DE PREVENIRE A (RE)INSTITUŢIONALIZĂRII 

 

  a.) Prezentarea modalităților de acțiune 

  Prevenirea (re)instituţionalizării se va realiza prin monitorizarea pentru o perioadă de 

minim 6 luni a cazurilor de revenire în familie de către managerii de caz. În cazul în care se va 

constata o degradare a situației beneficiarului se vor identifica măsuri și soluții la nivel 

comunitar, cum ar fi: recuperare în cadrul centrelor de zi, servicii de îngrijire la domiciliu, 

reevaluare încadrare și implicarea asistenților personali și / sau a asistenților medicali comunitari.  

  Totodată se va continua activitatea de monitorizare a drepturilor persoanelor adulte cu 

dizabilități în comunitate și susținerea autorităţilor publice locale, în scopul dezvoltării serviciilor 

de recuperare, reabilitare sau menţinere a restantului funcțional în regim de zi. 

  DGASPC Alba va continua activitatea de susţinere a reţelelor de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor adulte cu dizabilităţi dezvoltate de furnizorii privaţi acreditaţi de servicii. 

Menționăm faptul că, în prezent, un număr de 265 persoane vârstnice și / sau dizabilități 



beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu în baza parteneriatelor încheiate de către 

DGASPC Alba cu furnizori privați. 

  De asemenea DGASPC Alba va continua activitatea de susţinere a activităţilor de 

recuperare în regim de zi a copiilor / tinerilor şi a persoanelor adulte cu dizabilităţi, precum şi a 

serviciilor de recuperare  / îngrijire în regim rezidenţial organizate de furnizori private acreditaţi 

de servicii sociale. 

  b.) Stabilirea și menținerea relațiilor cu servicii de specialitate din comunitate 

În vederea facilitării accesului beneficiarilor la servicii de recuperare, DGASPC Alba 

împreună cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia - Centrul de servicii acordate în 

comunitate „Sfântul Meletie” Alba Iulia au început demersurile privind recrutarea beneficiarilor 

de servicii. În cadrul Centrului se oferă gratuit servicii de recuperare/reabilitare funcţională: 

consiliere psihologică, ergoterapie şi kinetoterapie şi servicii de integrare/reintegrare socială: 

asistenţă socială, informare şi orientare profesională, mediere în muncă dar şi activități 

recreative, sportive și de loisir.  

Acțiunile de prevenire a (re)instituționalizării vor continua și cu sprijinul Asociației “Un 

pas înainte Alexandra” Aiud, care prin Centrul multifuncţional pentru copii cu dizabilităţi şi 

persoane adulte Sf. Cuvioasă Teodora” din Aiud furnizează zilnic servicii de : kinetoterapie, 

mecanoterapie, masaj, termoterapie, fizioterapie, electroterapie, laseroterapie, reflexoterapie, 

logopedie, terapie cognitiv-comportamentală, ludoterapie, consiliere psihologică, la acestea 

adăugându-se serviciile de informare, consiliere socială, îngrijire la domiciliu şi servicii 

medicale. 

Primăriile de domiciliu au fost notificate de către unitatea rezidențială cu privire la 

revenirea în familie a 3 persoane, iar managerul de caz/asistentul social din unitatea rezidențială 

va monitoriza timp de 6 luni, reintegrarea în familie. 

c.) Stabilirea și menținerea relațiilor cu serviciile sociale în care a fost 

transferat beneficiarul 

Managerii de caz ai persoanelor adulte cu dizabilităţi, precum şi persoanele desemnate de 

către conducerea DGASPC Alba să monitorizeze modul de îndeplinire a standardelor specifice 

minime de calitate obligatorii în structurile nou create vor realiza activităţi de monitorizare a 

beneficiarilor şi a modului de furnizare a serviciilor, cu o frecvenţă minimă lunară, pe toată 

durata de derulare a procesului de restructurare (minim 3 ani).  

În acest sens se vor întocmi rapoarte lunare de monitorizare a activității atât de către 

specialiștii DGASPC Alba desemnați în acest sens, prin dispoziția directorului general, cât și de 

către furnizorul de servicii. Nerespectarea prevederilor standardelor minime de calitate 

obligatorii se va consemna în scris, furnizorul de servicii fiind notificat în scris de către 

conducerea DGASPC Alba și i se va solicita conformarea la normele legale în cel mai scurt timp, 

nerespectarea acestora ducând la sancționarea disciplinară, denunțarea unilaterală a contractelor 

de servicii și implicit neplata acestora. 

Conducerea DGASPC Alba și specialiștii din cadrul Serviciului Management de Caz 

Persoane Adulte cu Dizabilități și Monitorizare Servicii Sociale, vor face vizite de monitorizare 

periodic cu o frecvență cel puțin lunară, și vor face recomandări în scopul îmbunătățirii calității 

vieții beneficiarilor și a respectării prevederilor standardelor specific minime de calitate 

obligatorii. 

d.) Consolidarea colaborării cu autoritățile publice locale și cu organizațiile 

neguvernamentale 

   În vederea menținerii colaborării cu autoritățile publice locale și cu furnizorii privați 

acreditați  DGASPC Alba organizează periodic dezbateri, întâlniri de lucru și transmite 

informații relevante în domeniul respectării și promovării drepturilor persoanelor adulte cu 

dizabilități.  

   Astfel în cursul anului 2018, la sediul DGASPC Alba au fost organizate 2 întâlniri de 

lucru, cu asistenții sociali din cadrul primăriilor din județul Alba, unde au fost analizate 

problemele care apar la nivel local cu privire la încadrarea copiilor/persoanelor adulte în grad de 

handicap și s-a încercat identificarea unor soluții cât mai simple pentru beneficiari.  

   În anul 2019, s-au organizat 4 întâlniri de lucru, în care specialiști din cadrul DGASPC 

Alba s-au întâlnit cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și cu asistenți sociali și 

consilieri juridici din cadrul autorităților publice locale și au analizat teme diverse cum ar fi: 

activitățile de voluntariat, politicile publice, combaterea discriminării, ajutorul public judiciar.  



 Activitățile de colaborare cu autoritățile publice locale și cu organizațiile 

neguvernamentale vor continua, cu sprijinul Compartimentului Coordonarea Autorităților 

Publice Locale, care funcționează în cadrul DGASPC Alba și care promovează dezvoltarea 

serviciilor sociale la nivel comunitar, servicii în cadrul cărora se desfășoară activități de 

prevenire a instituționalizării și de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități.   

 

G.) EVALUAREA INTERNĂ / EXTERNĂ A PROCESULUI DE RESTRUCTURARE, 

MODALITĂŢI DE CORECTARE A DISFUNCŢIONALITĂŢILOR 

 

   Evaluarea internă se va realiza de către specialişti din cadrul DGASPC Alba, Serviciul 

Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi şi Monitorizare Servicii Sociale, 

precum şi din cadrul Serviciului Monitorizare, Analiză Statistică, Strategii, Programe, Proiecte şi 

ONG care vor colecta date şi informaţii, vor analiza şi vor realiza analize lunare / anuale cu 

privire la modul şi gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate. 

   În urma evaluării interne se vor realiza rapoarte de evaluare care vor cuprinde atât 

punctul de vedere al DGASPC Alba cu privire la gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a 

rezultatelor aşteptate în cadrul procesului de restructurare cât şi propuneri de corectare a 

disfuncţionalităţilor constatate. 

   Conducerea DGASPC / furnizorii de servicii sociale se vor preocupa în mod continuu de 

identificarea măsurilor prin care riscurile potenţiale ale implementării procesului de restructurare 

să fie diminuate constant iar disfuncţionalităţile să fie eliminate. 

   În situaţia în care planul de restructurare va trebui actualizat prin completare sau 

modificare, DGASPC Alba va elabora un document prin care va justifica intervenţiile propuse şi 

va relua procesul de aprobare. 

 

H.) MONITORIZAREA PROCESULUI DE RESTRUCTURARE 

 

   Monitorizarea procesului de restructurare a CRRN Galda de Jos se va realiza lunar prin 

analiza modului de realizare a activităților propuse și a graficului de realizare a acestora.  

   Colectarea lunară a datelor şi informaţiilor referitoare la modul de derulare a activităţilor 

se va realiza cu implicarea asistenților sociali din cadrul CRRN Galda de Jos, împreună cu 

asistenții sociali din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități și Monitorizare Servicii Sociale, în problematica formării continue și a recrutării 

personalului de specialitate sunt implicați specialiști din cadrul Serviciului Resurse Umane și 

Gestiunea Funcției Publice și pentru partea de dotări, investiții, construcții și autorizații sunt 

implicați specialiști din cadrul Serviciului Achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrative și din 

cadrul Biroului sănătatea, securitatea muncii și PSI. 

   În cadrul acestui proces se vor realiza vizite periodice ale personalului cu funcţii de 

conducere din cadrul DGASPC Alba şi a factorilor decidenţi din cadrul Consiliului Judeţean 

Alba în unităţile rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, pentru a constata în ce 

măsură procesul de restructurare respectă etapele şi termenele stabilite. 

   La nivelul Consiliului Județean Alba a fost stabilită o echipă de lucru formată din 

reprezentanți ai CJ Alba (vicepreședinte, secretar general, director economic) și DGASPC Alba 

(director general, director general adjunct persoane adulte cu dizabilități, șef serviciu 

management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale) care 

analizează, în ședințe de lucru lunare stadiul procesului de restructurare al CRRN Galda. 

 În scopul monitorizării procesului de restructurare la nivel naţional, DGASPC Alba va 

comunica Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi toate informaţiile cu caracter 

statistic colectate în baza Rapoartelor periodice de monitorizare, precum şi orice alte informaţii 

cu caracter cantitativ şi / sau calitativ referitoare la modul de derulare a procesului de 

restructurare. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Frăcea Valentin Ioan 
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                                                                   Anexa la Hotararea nr. 238 din data 19 noiembrie 2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Nr.______ /__________________ 

 

 

             PLANUL DE RESTRUCTURARE A CENTRULUI DE RECUPERARE 

ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU PERSOANE ADULTE 

CU DIZABILITĂȚI GALDA DE JOS   

2019 - 2021 

 

 

A. PREZENTAREA SITUAŢIEI ACTUALE A CENTRULUI REZIDENŢIAL DE TIP 

VECHI 

 

a) Date de identificare şi de contact 

 Denumire: Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane cu 

Dizabilităţi Galda de Jos, jud. Alba 

 Adresa fizică: comuna Galda de Jos, nr. 376, jud. Alba 

 cod conform HG 867 / 2015: 8790 CR-D-II 

    adresa de poştă electronică: crrngalda@gmail.com 

 

b) Scurt istoric 

 CRRN Galda de Jos funcţionează din anul 1985, fiind structurat pe amplasamentul unui fost 

castel. Din construcţia veche s-au păstrat două corpuri de clădire şi a fost construit un corp nou de 

clădire (P+3), care să corespundă nevoilor unei instituţii destinate tratamentului, îngrijirii şi 

supravegherii persoanelor cu afecţiuni neuropsihice.  
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 În anul 1985 au fost transferaţi 165 de persoane / bolnavi de la Secţia psihiatrie cronici Alba Iulia 

la Căminul spital pentru persoane cu afecţiuni neuropsihice din localitatea Galda de Jos, acesta fiind 

aflat în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap Bucureşti. Prin Ordonanţa 

nr. 102 a Guvernului României din 30 iunie 1999, Căminul spital s-a reorganizat în Centru de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică, având personalitate juridică. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.198/18 noiembrie 2004 este înfiinţat serviciul 

social de tip rezidenţial „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos”, 

organizat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în regim 

de unitate funcţională, fără personalitate juridică. 

 La acea dată, în cadrul CRRN Galda de Jos erau ocrotiţi un număr de 380 beneficiari, persoane 

adulte cu handicap.  

 Numărul mare de beneficiari determină identificarea de soluţii alternative la acest colos 

rezidenţial, astfel că începând cu anul 2007 se înfiinţează noi unităţi rezidenţiale cu cazare, unde 

sunt transferaţi beneficiari din cadrul CRRN Galda de Jos, după cum urmează: 

 Numărul mare de beneficiari determină identificarea de soluţii alternative, astfel, începând cu 

anul 2007, prin intermediul proiectelor finanțate în cadrul Programului Phare 2003 se înființează 12 

unități rezidențiale de tipul locuințe protejate în care sunt transferaţi și beneficiari din categoria 

persoanelor adulte cu dizabilități ocrotite în CRRN Galda de Jos. Aceste locuințe protejate, cu o 

capacitate maximă de 10 locuri fiecare, sunt înființate în structura DGASPC Alba și funcționează în 

localitățile: Blaj, Gârbova, Vințu de Jos, Pianu de Jos, Abrud, Galda de Jos și Cricău.  

 În luna ianuarie 2014, cu sprijinul financiar acordat de către Guvernul României și Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare se înfiinţează CIA Baia de Arieş cu o capacitate 

de 50 locuri, unde sunt transferați un număr de 50 persoane adulte cu dizabilități din cadrul CRRN 

Galda de Jos. 

 În perioada 2009 - 2018 se mai înființează încă 7 Locuințe protejate în localitățile Gârbova (1 

locuință), Abrud (3 locuințe), Alba Iulia (1 locuință) și Sâncrai (2 locuințe), în care sunt transferați 

beneficiari și din CRRN Galda de Jos. 

 

 

c) În subordinea/structura, conducere 

 

 CRRN Galda de Jos este o instituţie publică fără personalitate juridică, aflată în structura 

DGASPC Alba. Conducerea centrului este asigurată de un şef centru de profesie psiholog. 
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d) Situaţia juridică a clădirii/locaţiei 

 

Prin Protocolul de predare – primire din data de 28.01.2005, încheiat între Consiliul Local 

Galda de Jos, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos în calitate de 

administrator şi predător şi Consiliul Judeţean Alba în calitate de primitor şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în calitate de primitor şi aprobat prin Hotărârea nr. 25 / 2005 

a Consiliului local al comunei Galda de Jos s-a predat patrimoniul cuprins în domeniul public al 

comunei Galda de Jos la poziţia 4, constând în bunuri imobile situate în comuna Galda de Jos, sat 

Galda de Jos, nr. 376, înscris în CF nr. 1794 – Galda de Jos, nr. TOP 490/2, proprietar Statul 

Român, compus din teren 25.500 mp, suprafaţă construită 2200 mp şi teren aferent 23.300 mp, 

format din: clădirea nouă, clădirea veche (castelul), anexe gospodăreşti, garaj, morgă, gheretă portar 

şi împrejmuire.  

Prin Dispoziţia de restituire nr. 17 din 29.01.2007, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba s-

a soluţionat Notificarea nr. 268 din 14.08.2001 formulată în temeiul Legii nr. 10 / 2001, de către 

domnul Albini Horaţiu – Nil şi doamna Albini Elisabeta, referitoare la restituirea în natură a 

imobilului – castel în suprafaţă de 4345 mp, situate în comuna Galda de Jos, nr. 376, înscris în CF 

nr. 1794 Galda de Jos, sub nr. Top. 490 / 2.  

Potrivit art. 1 din Dispoziţia nr. 17 din 29.01.2007 s-a restituit în natură imobilul – teren şi 

construcţii – situat în comuna Galda de Jos, nr. 376, judeţul Alba, identificat prin CF nr. 1794 Galda 

de Jos cu nr. Top 493/2/1, 490/1,490/2.491/2,478/2/2/2, 492/2 şi 493/2/3, în suprafaţă totală de 

14.118 mp. 

Prin Dispoziţia nr. 18 din 29 ianuarie 2007, privind propunerea de acordare de măsuri 

reparatorii prin echivalent, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba a propus acordarea de măsuri 

reparatorii prin echivalent conform Titlului VII din Legea nr. 247/2005 de către Comisia Centrală 

pentru Stabilirea Despăgubirilor pentru imobilul teren, în suprafaţă de 5885 mp, identificat cu nr. 

Top 493/2/2, înscris în Cartea funciară nr. 1794 Galda de Jos, pe care sunt edificate construcţii noi, 

necesare desfăşurării activităţii Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos. 

Prin urmare, dreptul de proprietate asupra clădirii noi (construcţie P+3, cu o suprafaţă 

construită de 745 mp), garajului (construcţie edificată în regim P cu o suprafaţă construită de 357 

mp) şi terenului aferent în suprafaţă de 5.885 mp, aparţine Consiliului Judeţean Alba, care, în baza 

Contractului de administrare nr. 16.762/14.10.2014 a acordat dreptul de administrare Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 
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Dreptul de proprietate asupra imobilelor: clădire veche (castelul), anexe gospodăreşti, 

morgă, gheretă portar aparţine doamnei Albini Elisabeta şi domnului Albini Horaţiu Nil cu care 

DGASPC Alba a încheiat un contract de închiriere în vederea folosirii bunurilor, respectiv, clădiri 

în suprafaţă desfăşurată de 4160 mp şi terenuri în suprafaţă de 14.118 mp. 

  

e) Capacitate aprobată şi existentă; 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 126 / 8.05.2018 s-a aprobat capacitatea CRRN 

Galda de Jos ca fiind de 280 locuri, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 167 / 

25.07.2019, s-a stabilit capacitatea centrului la 240 locuri. 

 Prin Hotărârea nr 220 / 30.08.2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii 

la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69 / 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448 / 

2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și 

completările ulterioare, Consiliului Județean Alba a stabilit faptul că, începând cu data de 1 

septembrie 2018 se va reduce treptat capacitatea actuală a Centrului de recuperare și 

reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos, în sensul că, 

în locul beneficiarilor care părăsesc centrul nu voi mai fi instituționalizate alte persoane. 

 Hotărârea nr 189 / 27.08.2019 emisă de Consiliul Județean Alba, completează Hotărârea nr. 220 

/ 30.08.2018, în sensul că, beneficiarii ocrotiți în unitățile rezidențiale pentru persoane adulte cu 

dizabilități, care se decompensează și nu pot fi îngrijiți în unitățile respective, din cauza lipsei 

personalului de specialitate, vor putea fi transferați în cadrul Centrului de recuperare și reabilitare 

neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos, în scopul însănătoșirii sau 

ameliorării stării de sănătate, doar dacă în locul acestora sunt transferați alți beneficiari din cadrul 

Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități Galda 

de Jos. 

 La data de 15 septembrie 2019, în CRRN Galda de Jos beneficiau de servicii un număr de 232 

persoane adulte cu dizabilități. 

 

f) Condiţii de cazare: număr de camere/dormitoare, număr de paturi în 

cameră/dormitor, număr de grupuri sanitare separate pentru femei, separate 

pentru bărbaţi, separate pentru personal; 

 

CLĂDIREA NOUĂ  – suprafaţa construită 745 mp compusă din P+3, având un număr de 

32 dormitoare, 4 holuri, 16 grupuri sanitare, 10 băi, 6 vestiare, 1 cabinet asistente medicale, 1 

cabinet asistent coordonator, 3 cabinete medici, 1 cabinet masaj, 2 cluburi, 1 cabinet asistenţi 
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sociali, 2 birouri contabilitate, 1 birou şef centru, 1 cabinet psihologi, 4 magazii materiale 

curăţenie. Dormitoarele găzduiesc între 3 şi 11 beneficiari. 

 

Condiţiile de cazare sunt împărţite astfel : 

 Parter: un total de 6 dormitoare  pentru femei, din care: 3 dormitoare cu 10 paturi, 1 

dormitor cu 11 paturi şi 2 dormitoare cu 5 paturi, 2 grupuri sanitare pentru femei, 5 dușuri, 3 

chiuvete, iar pentru personal: 1 grup sanitar, 1 dus şi 1 chiuvetă. 

          Etaj 1: un total de 5 dormitoare pentru femei, împărţite astfel: 2 dormitoare cu 11 paturi, 2 

dormitoare cu 10 şi 1 dormitor cu 3 paturi,  2 grupuri sanitare pentru femei, 5 duşuri, 2 chiuvete 

iar pentru personal: 1 grup sanitar, 1 dus şi 1 chiuvetă. 

           Etaj 2 - aripa mare: un total de 7 dormitoare destinate bărbaţilor, împărţite astfel; 3 

dormitoare cu 10 paturi, 3 dormitoare cu 11 paturi şi 1 dormitor cu 5 paturi, 4 grupuri sanitare 

pentru bărbaţi, 5 duşuri, 1 chiuvetă, iar pentru personal: un grup sanitar, 1 dus şi o chiuvetă. 

Etaj 2 - aripa mică: 2 dormitoare pentru bărbaţi, cu câte 10 paturi, 1 grup sanitar beneficiari, 

1 duş, 1 chiuvetă, pentru personal 1 grup sanitar şi 1 chiuvetă. 

         Etaj 3 - aripa mare: 8 dormitoare destinate bărbaţilor, împărţite astfel: 4 dormitoare cu 11 

paturi, 1 dormitor cu 10 paturi, 1 dormitor cu 7 paturi, 1 dormitor cu 5 paturi şi 1 dormitor cu 4 

paturi, 3 grupuri sanitare pentru bărbaţi, 6 duşuri, 1 chiuvetă iar pentru personal: 1 grup sanitar, 1 

chiuvetă si 1 duş. 

 Etaj 3 aripa mica: 2 dormitoare cu câte 10 paturi, 1 grup sanitar beneficiari, 1 dus, 1 chiuvetă 

iar pentru personal : 1 grup sanitar şi 1 chiuvetă.  

CLĂDIREA VECHE ( CASTELUL ) – suprafaţa construită – 801 mp. compusă din 

demisol, parter şi un etaj, având  o bucătărie cu dotările necesare preparării hranei, o sală de mese, o 

încăpere de igienizat vesela, 3 magazii alimente la demisol, o magazie materiale de curăţenie, o 

magazie materiale instalaţii, o magazie diverse materiale, 1 atelier electricieni, 1 atelier instalatori, 2 

grupuri sanitare, 2 chiuvete, 1 duş, 5 magazii haine, o croitorie, o frizerie, 5 magazii pentru 

depozitare temporară reformă, o capelă, iar la etaj o arhivă, o baie şi un grup sanitar.  

MORGA  – suprafaţa construită 104 mp  compusă din subsol şi parter. La subsol se află o 

magazie de materiale, o baie şi un grup sanitar, iar la parter funcţionează morga.  

ANEXE GOSPODĂREŞTI – suprafaţa construită 357 mp., are în componenţă un atelier, un 

garaj, 2 săli cazane încălzire cu abur, o spălătorie, grup sanitar, o chiuvetă şi un duş.  

GARAJ – construcţie panouri metalice, 3 încăperi, 2 magazii, suprafaţă construită 189 mp. 

GHERETĂ PORTAR – construcţie cărămidă, regim edificare parter, suprafaţă construită 4 

mp. 
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 Din punct de vedere funcţional CRRN Galda de Jos este împărţit în 6 secţii, în funcţie de 

profilul beneficiarilor, tipurile de dizabilităţi ale acestora şi apartenenţa la gen. Secţia I –femei; 

Secţia II – femei; Secţia III – bărbaţi; Secţia IV – bărbaţi; Secţia V – bărbaţi; Secţia VI – bărbaţi. Cu 

toate că există nivele separate pentru bărbaţi şi femei, aceştia se întâlnesc şi comunică unii cu alţii. 

 

g) Condiţii de admitere 

 

 Admiterea beneficiarilor în centru se face în baza deciziei Comisiei Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap Alba. 

 Dosarul se depune la sediul primăriei de domiciliu al beneficiarului, de unde este transmis cu 

adresă de înaintare la Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba 

sau la sediul DGASPC Alba, situat în municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, jud. 

Alba. Propunerea de ocrotire a persoanei cu dizabilităţi într-o structură rezidenţială aparţine DAS / 

SPAS/ persoanei cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul primăriei de domiciliu a persoanei 

adulte cu handicap. 

 Decizia Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap se redactează de către  

secretariatul acesteia în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa Comisiei de 

Evaluare şi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel 

mult 5 zile lucrătoare de la data redactării.   Durata minimă de soluţionare a unei cereri de admitere 

este de 1-2 zile şi durata maximă 5 zile.  

Documentaţia necesară pentru admitere conţine: 

- Certificat de persoană cu handicap eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap si Programul individual de reabilitare şi integrare socială; 

- Anchetă socială întocmită de primăria de la domiciliul/reşedinţa persoanei cu handicap care 

va cuprinde date complete şi detaliate referitoare la petent şi toate rudele de gradul I, indiferent de 

domiciliul acestora, starea materială şi de sănătate a tuturor celor specificaţi în ancheta socială, 

relaţiile dintre solicitant şi susţinătorii legali, locuinţa şi starea de locuit; 

- Planul de servicii întocmit de primăria de domiciliu/serviciul public local de asistenţă 

socială; 

- Acte de stare civilă (xerocopie după certificat de naştere, certificat de căsătorie sau, după 

caz, hotărâre de divorţ, buletin de identitate/carte de identitate, copie act de deces al soţului/soţiei, 

dacă este cazul); 

- Acte doveditoare ale veniturilor ale beneficiarului si ale aparţinătorilor (cupon de pensie, 

ajutoare sociale/speciale); 

- Decizie de curator; 
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- Decizie de tutelă  (cu precizarea limitelor de competenţă - administrare bunuri, administrare 

acte, interzicerea de înstrăinare a bunurilor pe perioada internării, raport cu inventarul bunurilor 

etc.), acolo unde se impune; 

- Copie buletin de identitate beneficiar /carte de identitate reprezentant legal; 

- Adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară; 

- Documente doveditoare ale situaţiei locative; 

- Declaraţie că nu are susţinători legali sau motivul pentru care aceştia nu pot îngriji persoana; 

- Recomandare medicală din care rezultă tipul de instituţie indicat; 

- Certificat medical tip care să ateste că nu suferă de boli infecţio-contagioase; 

- Certificat medical recent care să ateste acuitatea vizuală (nevăzători); 

- Dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are 

domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut 

asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate; 

 

h) Intrări-ieşiri pe perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2018, motivele ieşirilor 

 

La data de 1 ianuarie 2018 în CRRN Galda de Jos erau ocrotite un număr de 264 persoane 

adulte cu dizabilități, iar la data de 1 septembrie 2018 în centru se aflau un număr de 263 persoane 

adulte cu dizabilități. În perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2018 au fost admise în CRRN Galda de 

Jos un număr de 8 persoane adulte cu dizabilităţi şi au încetat serviciile furnizate pentru un număr 

de 9 persoane, din care 8 persoane au decedat și o persoană a fost transferată. 

 

i) Descriere din punct de vedere al poziţionării în comunitate, al proximităţii căilor 

de acces şi al mijloacelor de transport, al distanţelor faţă de oraşul cel mai 

apropiat 

 

 CRRN Galda de Jos se află la circa 1 km. de Primăria comunei Galda de Jos, pe DJ 107 H, drum 

asfaltat care face legătura după circa 5 km cu drumul european Alba Iulia – Cluj – Napoca E 81. 

Distanţa dintre comuna Galda de Jos şi municipiul Alba Iulia este de 20 km, cu o durată estimată a 

deplasării auto de circa 20 minute, o distanţă de 7 km faţă de oraşul Teiuş, timpul estimat pentru 

deplasarea auto fiind de 10 minute şi o distanţă de 86 km faţă de municipiul Cluj – Napoca, timpul 

estimat fiind de 1 h 30 minute. 

 Accesul în localitatea Galda de Jos se realizează cu mijloacele auto de transport în comun, care 

circulă zilnic, la intervale orare de circa 1-2 ore sau cu mijloace de transport private. Stația de 

autobus se află la o distanță de circa 500 m față de centru, care poate fi parcursă în circa 15 minute. 
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Centrul are în dotare mijloace proprii de transport: un microbus cu 8 locuri, o autoutilitară cu 5 

locuri, o maşină pentru aprovizionare şi o auto-sanitară necesară transportului beneficiarilor la 

Spitalul Judeţean Alba sau în orice altă parte pentru investigaţii medicale complexe. 

 

j) Descriere a relaţiilor cu comunitatea şi a modului în care persoanele adulte cu 

handicap asistate în centru beneficiază de serviciile din comunitate (spital, 

policlinică, dispensar, şcoală, frizerie/coafură, biserică etc.); 

 

 Persoanele adulte cu handicap ocrotite în CRRN Galda de Jos beneficiază de serviciile din 

comunitate, fiind înscrise pe listele medicului de familie, accesul la spital şi / sau policlinică se face 

în municipiul Alba Iulia. În curtea centrului este o capelă, unde se oficiază slujbele religioase de 

către preotul angajat al centrului. Servicii de frizerie/coafură se furnizează tot în incinta centrului de 

către personal angajat şi calificat în acest sens. 

 Beneficiarii îşi pot face mici cumpărături de la magazinele din localitate, fiind însoţite, în acest 

scop, de personalul din centru. 

 Ca urmare a bunei colaborări cu Primăria comunei Galda de Jos, beneficiarii au participat la 

activităţile artistice (piese de teatru), prezentate în cadrul proiectului “Cultură’n şură”, care au fost 

prezentate în incinta Căminului cultural din localitate.  

 De asemenea, în baza Parteneriatului cu Teatrul de păpuşi ”Prichindel” din Alba Iulia, 

beneficiarii au participat la Festivalul Internaţional ” Poveşti”, desfăşurat la Casa de cultură a 

sindicatelor Alba. 

 Pentru beneficiarii din cadrul CRRN Galda de Jos, a căror stare de sănătate a permis, au fost 

organizate excursii pe Valea Sebeşului, Valea Gălzii şi două serii de tabere a câte 5 zile, organizate 

de  Comunitatea de Tineri a Ordinului  Maltez, la  Vinţu de Jos. 

 În fiecare an, cu ocazia sărbătorilor de iarnă beneficiarii merg cu colindul la următoarele 

instituţii: Instituţia Prefectului judeţul Alba, Consiliul Judeţean Alba, DGASPC Alba şi Primăria 

Galda de Jos. 

 

k) Descriere din punct de vedere al gradului de adaptare/accesibilizare: ponderea 

spaţiilor adaptate faţă de cele neadaptate din clădire, specificarea spaţiilor total 

inaccesibile persoanelor care utilizează fotoliu rulant sau prezintă deficienţe 

senzoriale; 
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 În ceea ce priveşte gradului de adaptare/accesibilizare a CRRN Galda de Jos, menţionăm faptul 

că există o rampă care deserveşte clădirea nouă şi în acest corp de clădire au fost montate lifturi în 

cursul anului 2014. 

 

l) Date statistice referitoare la beneficiari: grupe de vârstă, sex, grade şi tipuri de 

handicap, provenienţa (din judeţ sau din alte judeţe, conform adresei de 

domiciliu/reşedinţă); 

 

 Structura beneficiarilor în funcţie de vârstă, la data de 30 septembrie 2018, este 

următoarea : 

 

Vârsta 

Nr. 

beneficiari 

20-24 6 

25-29 10 

30-34 19 

35-39 17 

40-44 27 

45-49 42 

50-54 27 

55-59 29 

60-64 27 

65-69 34 

70-74 16 

75-79 8 

80-84 5 

85+ 2 

Total general 269 
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 Structura beneficiarilor în funcţie de tipul de handicap este următoarea : 

 

 

 

 

 Structura beneficiarilor în funcţie de gradul de handicap este următoarea : 

 

 

 

 

 

 

 

 Structura beneficiarilor în funcţie de domiciliu este următoarea : 

Domiciliul(judeţ) Nr. persoane 

Alba 232 

Arad 4 

Argeş 1 

Braşov 3 

Cluj 4 

Covasna 3 

Hunedoara 8 

Maramureş 3 

Mureş 1 

Satu Mare 2 

Sibiu 8 

Total general 269 

 

Tip handicap Nr. persoane 

Asociat 30 

Auditiv 1 

Fizic 3 

Mental 158 

Psihic 75 

Somatic 1 

Vizual 1 

Total general 269 

Grad handicap Nr. Persoane 

Grad grav 37 

Grad accentuat 211 

Grad mediu 21 

Total general 269 
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 Structura beneficiarilor în funcţie de apartenenţa la gen este următoarea : 

Apartenenţa la gen Nr. persoane 

Masculin 173 

Feminin 96 

Total general 269 

 

m) Situaţia privind  intervenţiile medicale specializate pentru beneficiari 

În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2018 s-au acordat următoarele tipuri de intervenţii 

beneficiarilor : 

Tipuri intervenţii Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. 

Consult boli 

cronice 

19 26 25 20 34 15 10 10 10 

Analize laborator 22 17 18 23 24 22 19 17 22 

Ecografii 

abdominale 

- 2 3 - 3 1 2 2 1 

Radiografii 

(pulmonare+oase) 

- 5 - - 2 3 3 3 1 

Mamografii - 1 - - - - 1 - - 

C.T. - 1 - - 1 - 2 2 1 

Internări de 1 zi 2 2 1 2 5 2 1 1 - 

Internari alt 

spital 

1 4 2 3 3 1 6 4 1 

Internări 

psihiatrie 

- - - 2 - - 1 1 1 

Consult UPU 2 4 3 4 1 1 6 10 4 

Examen citovaginal 

(screening cc col ut.)

- 25 22 - - - - - - 

 

 Aceste intervenţii au fost făcute la următoarele unităţi medicale: Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba, Spitalul municipal Aiud - secţia psihiatrie acuţi, Ambulatorul de specialitate al Spitalului de 

Urgenţă Alba, Laboratoarele Ital-Med, Terra Aster, Spitalul de Pneumofiziologie Aiud. 

 Precizăm faptul că, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2018 nu au fost beneficiari pentru care s-a 

depăşit perioada de 90 de zile spitalizare în unităţi spitaliceşti pentru tratarea bolilor cronice, in 

spitalele pentru boli psihice, altele specializate. Intervalul de timp la care se schimbă medicamentele 
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pentru bolile cronice, psihice şi somatice este relativ lung. Pentru bolile somatice acute, de câte ori 

se impune. 

n) Prezentarea structurii de personal şi calificare (număr personal de specialitate, 

număr personal de asistenţă şi îngrijire, număr personal de 

întreţinere/administrativ) 

 

 Personalul de conducere este format din : 1 şef centru. 

 Personalul de specialitate de îngrijire și asistență este format din : 2 psihologi, 5 asistenţi 

sociali, 3 terapeuţi ocupaţionali, 1 inspector (psihopedagog ), 1 inspector specialitate 

(preot), 1 medic, 2 farmacişti, 32 asistenţi medicali, 4 maseuri, 107 infirmieri şi 2 

muncitori calificaţi (frizeri). 

 Personalul administrativ / întreţinere este format din : 5 inspectori de specialitate 

(economişti), 1 inspector IA, 1 magaziner, 6 muncitori calificați (spălătorese), 6 

muncitori calificaţi (fochişti), 3 muncitori calificaţi (electricieni), 1 muncitor calificat 

(instalator),  1 şofer, 1 muncitor calificat (lenjereasă) şi 10 1 muncitori calificaţi 

(bucătari). 

 

o) Prezentare a tipurilor de instruiri/formări care au fost realizate în perioada 

2017-2018 şi numărul personalului care a beneficiat: tema instruirii/formării, 

tipul de certificare (certificat de participare, certificat competenţe sociale şi 

civice, alte tipuri); 

 

În perioada 2017 - 2018, şeful de centru a participat la cursul de perfecţionare Managementul 

serviciilor sociale, la cursul de specializare Psihodiagnostic şi intervenţii clinice în tulburări de 

stress posttraumatic. Redactarea protocolului de examinare psihologică, la cursul de specializare cu 

tema Evaluare şi psihodiagnostic în psihologia clinică. Evaluarea protocolului examenului 

psihologic. 

Psihologul a participat la cursul de specializare cu tema Evaluare şi psihodiagnostic în 

psihologia clinică, Evaluarea protocolului examenului psihologic şi la cursul de specializare 

Psihodiagnostic şi intervenţii clinice în tulburări de stress posttraumatic, Redactarea protocolului de 

examinare psihologică. 

Medicul a participat la următoarele cursuri ; Condiţii de angajare a răspunderii medicului pentru 

culpa profesională (malpraxis), Perspective în bolile infecţioase, Procedura informării şi a obţinerii 

consimţământului informal în practica psihiatrică, Bolile infecţioase, adevăr şi provocare, Dreptul 

medicului de a refuza pacientul : când, în ce condiţii şi cum poate fi exercitat acest drept. Studii de 
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caz şi la conferinţe pe următoarele teme : Abordarea multidisciplinară a pacientului, Infecţiile de 

sezon – abordări moderne în practica medicului de familie şi Interferenţe medico – chirurgicale în 

patologia colonului. 

Farmacistul, angajat în cadrul centrului, a participat la cursuri de formare continuă cu tema 

Farma-practic şi GDPR privind protecţia datelor cu caracter personal în farmacia comunitară.  

Doi inspectori de specialitate (economişti) au participat la un program de perfecţionare în 

Managementul Investiţiilor, finanţat din Fonduri Europene, organizat de Centrul Regional de 

Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Sibiu şi 1 inspector de specialitate 

(economist) a participat la cursul cu tema  Salarizarea resurselor umane, organizat de Centrul 

Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Sibiu. 

Asistenţii sociali, terapeuţii ocupaţionali şi 1 psiholog au participat la un curs de formare 

continuă, asigurat de un furnizor de formare profesională autorizat pe tema Managementului de caz. 

Un număr de 32 persoane, asistente medicale din cadrul CRRN Galda de Jos au participat la 

cursuri de formare cu furnizori autorizaţi, în urma căruia au obţinut Certificatului de liberă practică 

a profesiei. 

Un asistent medical şi 1 muncitor calificat (electrician) au participat la cursul de specializare în 

domeniul sănătăţii şi securităţii muncii. 

Muncitorii calificaţi (electricienii si fochişti) au participat la cursuri de formare în vederea 

efectuării stagiului de instruire / autorizare pe profilul postului. 

Un număr de patru angajaţi au obţinut calificarea de infirmier. 

 

B. EVALUAREA BENEFICIARILOR (persoane adulte cu handicap) din centrul 

rezidenţial de tip vechi; 

 

a) Organizarea și desfășurarea evaluării nevoilor specifice ale persoanelor adulte 

adulte cu handicap 

 

Pentru evaluarea beneficiarilor din cadrul CRRN Galda de Jos, Directorul general al 

DGASPC Alba a emis Dispoziţiile nr. 1912/2018, 1913/2018, 1914/2018, 1915/2018 şi 1916 / 

2018 prin care s-au constituit cinci echipe de evaluare formate din: medic, psiholog şi asistent 

social, angajaţi ai centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică. Coordonatorul fiecărei 

echipe a fost desemnat asistentul social, membru component al fiecărei echipe de evaluare. 

Membrii echipelor de evaluare s-au întrunit într-o şedinţă de lucru pe tema restructurării 

centrului rezidenţial și au analizat Fişa de evaluare a beneficiarilor în scopul înțelegerii și 

abordării corecte a nevoii de sprijin continuu, regulat, secvențial, minim sau deloc. Totodată, au 
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agreat o modalitate eficientă de convocare a tutorilor / reprezentanților legali, folosind poșta 

electronică, discuțiile “face to face” și telefonice în scopul reducerii timpilor de așteptare și 

pentru confirmarea participării acestora la procesul de evaluare a beneficiarilor și au stabilit ca 

locul desfășurării interviurilor cu beneficiarii să respecte condițiile de siguranță și 

confidențialitate, acestea urmând să se desfășoare în biroul asistenților sociali aflat la etajul I al 

CRRN Galda de Jos. 

Fiecare echipă de evaluare a realizat interviurile cu beneficiarii şi a completat Fişele de 

evaluare a beneficiarilor, în conformitate cu tipizatul din anexa 1 la Metodologia de elaborare a 

planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap. 

La realizarea interviurilor, alături de beneficiari au participat şi angajaţi ai centrului care 

puteau da informaţii despre beneficiari: infirmieri, asistenţi medicali, terapeuţi ocupaţionali, 

conform prevederilor art. 16 din Metodologie.  

Fişele de evaluare s-au completat în mod individual, pentru fiecare dintre beneficiarii CRRN 

Galda de Jos, cu respectarea condiţiilor de siguranţă şi confidenţialitate pentru beneficiari.  

  La data de 30 septembrie 2018 numărul de beneficiari a fost de 269 persoane adulte cu 

dizabilităţi cu vârste cuprinse între 20 şi 87 de ani. În perioada 1 octombrie - 22 noiembrie 

2018 au decedat 3 beneficiari, motiv pentru care s-au făcut evaluări numai pentru 266 de 

beneficiari. 

  În cadrul CRRN Galda de Jos, un număr de 79 persoane adulte cu handicap puse sub 

interdicţie au numiţi în calitate de tutori, rude sau reprezentanţi ai autorităţilor locale. Conform 

metodologiei de restructurare a centrelor rezidenţiale, aprobată prin Decizia nr.878/2018 a 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi s-a adus la cunoştinţa tuturor reprezentanţilor 

legali ai persoanelor puse sub interdicţie, obligaţia de a participa la procesul de evaluare a 

beneficiarilor. 

La această solicitare au răspuns un număr de 67 tutori, care au şi participat la realizarea 

interviurilor cu beneficiarii, iar restul au trimis acordul scris de realizare a evaluării, motivând 

lipsa prin: faptul că locuiesc în altă localitate şi distanţa e prea mare; sunt plecaţi în străinătate 

etc. 

Niciunul dintre tutori nu doreşte reintegrarea în familie sau în comunitate a beneficiarilor, 

motivul fiind unul singur şi anume faptul că beneficiari sunt agresivi şi reprezintă un pericol atât 

pentru ei însuşi cât şi pentru ceilalţi membri ai familiei sau rude. Toţi tutorii au solicitat 

menţinerea beneficiarilor în actuala unitate rezidenţială, deşi beneficiarii şi-ar dori reintegarea în 

familie. 

În urma prelucrării datelor, membrii echipelor de evaluare au realizat un raport sintetic, în 

care au inclus date cu caracter statistic privind apartenenţa la gen, repartiţia după judeţul de 
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domiciliu, grupa de vârstă, tipul şi gradul de handicap, distribuția beneficiarilor în funcţie de 

nevoia de sprijin şi tipul de centru recomandat şi au stabilit activităţile în funcţie de nevoile 

identificate ale beneficiarilor. 

 

b) Prelucrarea datelor și informațiilor obținute din evaluare 

 

Evaluarea persoanelor cu dizabilități s-a realizat în cursul lunii noiembrie, dată la care în 

centru beneficiau de servicii un număr de 266 persoane adulte cu dizabilități. 

Din analiza Fișelor de evaluare a celor 266 beneficiari rezultă următoarele : 

1. Nevoia acordării serviciilor de medicină  generală  

- anuală – 252 beneficiari 

- precum și la nevoie 

2. Nevoia acordării de servicii specializate pe psihiatrie 

- lunar – 252 beneficiari 

3. Nevoia acordării de servicii specializate pe boli cronice 

- diabet zaharat – 25 beneficiari 

- cardiace / circulatorii – 169 beneficiari 

- respiratorii – 95 beneficiari 

- digestive – 124 beneficiari 

4. Nevoia  de sprijin pentru a-și controla stările emoționale  

- Continuu - 71 beneficiari 

- Regulat – 12 beneficiari 

- Secvențial - 131 beneficiari 

- Minim – 15 beneficiari 

- Deloc – 23 beneficiari 

5. Nevoia de sprijin pentru a-și exprima adecvat emoțiile 

- Continuu – 80 beneficiari 

- Regulat – 5 beneficiari 

- Secvențial – 12 beneficiari 

- Minim – 152 beneficiari 

- Deloc – 3 beneficiari 

 

6. Nevoia de sprijin în vederea conștientizării de sine 

- Continuu – 70 beneficiari 

- Regulat – 15 beneficiari 
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- Secvențial – 92 beneficiari 

- Minim – 69 beneficiari 

- Deloc – 6 beneficiari 

7. Nevoia menținerii echilibrului psiho-afectiv 

- Continuu - 0 

- Regulat - 0 

- Secvențial – 232 beneficiari 

- Minim – 20 beneficiari 

- Deloc - 0 

8. Nevoia de sprijin pentru a citi – 94 beneficiari 

9. Nevoia de sprijin a scrie - 96 beneficiari 

10. Nevoia de a-și mări capacitatea de concentrare asupra aceleași sarcini – 252 beneficiari 

11. Nevoia de sprijin pentru a lua decizii în timp util – 252 beneficiari 

12. Nevoia de sprijin în vederea realizării programului zilnic 

- Continuu – 85 beneficiari 

- Regulat – 36 beneficiari 

- Secvențial – 83 beneficiari 

- Minim – 23 beneficiari 

- Deloc – 25 beneficiari 

13. Nevoia de sprijin și îndrumare pentru autocontrolul comportamentului și exprimarea 

de emoții adecvate 

- Continuu – 80 beneficiari 

- Regulat – 34 beneficiari 

- Secvențial – 98 beneficiari 

- Minim – 28 beneficiari 

- Deloc – 12 beneficiari 

14. Nevoia de sprijin pentru dezvoltarea abilității de a-şi exprima punctul de vedere în 

mod adecvat – 197 beneficiari 

15. Nevoia dezvoltării deprinderilor de mobilitate 

- Continuu – 55 beneficiari 

- Regulat - 0 

- Secvențial -17 beneficiari 

- Minim – 6 beneficiari 

- Deloc – 174 beneficiari 
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16. Nevoia de sprijin pentru folosirea mijloacelor de transport în comun 

- Continuu – 149 beneficiari 

- Regulat – 22 beneficiari 

- Secvențial – 16 beneficiari 

- Minim – 38 beneficiari 

- Deloc – 27 beneficiari 

17. Nevoia de sprijin pentru alimentație, igienă și pentru a-și alege îmbrăcămintea / 

încălțămintea adecvate 

- Continuu – 108 beneficiari 

- Regulat – 30 beneficiari 

- Secvențial – 64 beneficiari 

- Minim – 18 beneficiari 

- Deloc - 32 beneficiari 

18. Nevoia de sprijin și îndrumare pentru complianță la tratamentul medicamentos - 252  

19. Nevoia de sprijin pentru întreținerea curățeniei în spațiul locativ 

- Continuu – 108 beneficiari 

- Regulat – 30 beneficiari 

- Secvențial – 64 beneficiari 

- Minim – 18 beneficiari 

- Deloc – 32 beneficiari 

20. Nevoia de sprijin pentru a ajuta alte persoane – 124 beneficiari 

21. Nevoia de sprijin pentru interacțiune / relaționare interpersonală  

- Continuu – 129 beneficiari 

- Regulat – 56 beneficiari 

- Secvențial – 22 beneficiari 

- Minim – 18 beneficiari 

- Deloc – 27 beneficiari 

22. Nevoia de sprijin pentru a realiza tranzacții economice – 98 beneficiari. 

23. Nevoia de a se implica în jocuri de relaxare, călătorii de plăcere, vizite la teatru, 

cinema, tabere – 197 beneficiari. 

24. Nevoia de sprijin în vederea practicării hobby-urilor -  197 beneficiari, 
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c) Sintetizarea concluziilor, evaluării în vederea realizării planificării etapelor de 

restructurare pentru perioada 2019 - 2021 

 

Evaluarea persoanelor cu dizabilități ocrotite în cadrul CRRN Galda de Jos, realizată 

la nivelul trimestrului IV 2018 a inclus un număr de 266 persoane. Iar, la data de 15 

septembrie 2019, în CRRN Galda de Jos, beneficiau de servicii un număr de 232 de persoane 

adulte cu handicap.  Diferența de 34 persoane rezultată din scăderea celor 232 persoane, ocrotite la 

data de 15 septembrie 2019, din totalul de 266 persoane care erau ocrotite la data de 22 noiembrie 

2018, se explică astfel: 12 persoane au fost transferate în locuințe protejate ( 8 persoane la LMP 

nr. 18 Sâncrai, 2 persoane la LMP nr. 16 Alba Iulia, 2 persoane la LMP nr. 13 Gârbova ), 9 

persoane au fost transferate în centre de îngrijire și asistență (4 persoane la CIA Gârbova, 3 

persoane la CIA Abrud, 2 persoane la CIA Drașov ), 3 persoane au fost transferate în Centre de 

recuperare și reabilitare pentru persoane adulte cu handicap (3 persoane la CRRPH Alba Iulia), 

3 persoane au revenit în familie și 7 persoane au decedat. 

 

Reanalizând fișele de evaluare ale celor 232 beneficiari ocrotiți la data de 15 

septembrie 2019, în cadrul CRRN Galda de Jos putem concluziona : 

 

             Un număr de 142 beneficiari  au nevoie de activităţi, cu preponderenţă de abilitare şi 

reabilitare, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu 

dizabilităţi, în vederea dezvoltării potenţialului personal, deci, respectiv, de servicii de tip CAbR. 

Aceste activităţi,  care vor fi incluse în planurile individuale de intervenţie, sunt : 

a) logopedie sau psihoterapie – 142 beneficiari; 

b) masaj sau kinetoterapie sau fizioterapie – 89 beneficiari; 

c) hidroterapie sau termoterapie sau balneoterapie sau terapii speciale sau artterapie 

(modelaj, sculptură, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, 

muzică, teatru) sau terapie prin muzică – 125 beneficiari;  

d) stimulare psiho-senzorio-motorie – 34 beneficiari;  

e) terapie ocupaţională - 142 beneficiari;  

f) activităţi de tip vocaţional /ocupaţional – 48 beneficiari; 

g) terapie de grup, terapie individuală, consiliere informaţională, de criză, suportivă 

pentru dezvoltare personală, dezvoltare de abilităţi sociale (deprinderi de trai 

independent, dezvoltarea abilităţilor de comunicare), intervenţii psihoeducaţionale, 

reevaluarea funcţiilor cognitive, reevaluare psihologică în vederea depistării 
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mecanismelor de sanogeneză şi etiopatogeneză (aplicare teste psihologice, observaţie 

comportamentală, interviu clinic) pentru un număr de 142 beneficiari; 

h) formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii prin exerciţii de identificare şi discriminare 

obiectuală şi imagistică, exerciţii de sortare obiectuală după un criteriu sau mai multe – 

55 beneficiari; 

i) formarea şi exersarea gesturilor manuale fundamentale a coordonării motrice şi oculo-

motorie – 142. 

 

De asemenea se mai constată existenţa unui număr de 90 beneficiari care au nevoie de 

 activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu 

dizabilităţi, în vederea menţinerii/dezvoltării potenţialului personal, adică activităţi de tip CIA. 

Aceşti beneficiari au un potenţial de dezvoltare personală minim, activitatea principală specifică 

pentru aceştia fiind menţinerea restantului funcţional. Este necesară reevaluarea funcţiilor cognitive, 

reevaluarea psihologică în vederea depistării mecanismelor de sanogeneză şi etiopatogeneză 

(observaţie comportamentală) pentru un număr de 90 beneficiari. 

Principalele activităţi de îngrijire şi asistenţă, după caz, constau în :  

a) sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate 90 

beneficiari;  

b)  sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de decubit 

(tratarea escarelor) şi altele; 15 beneficiari 

c) sprijin pentru schimbarea poziţiei corpului, pentru a trece corpul din poziţie orizontală 

în altă poziţie, întoarcerea de pe o parte pe cealaltă a corpului; 13 beneficiari 

d) sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior, inclusiv 

efectuarea de cumpărături; 20 beneficiari 

 

Activităţi specifice de asistenţă socială comune pentru CIA şi CAbR care vor fi incluse în 

planurile individuale de intervenţie: 

a) informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări 

privind demersurile de obţinere – 232 beneficiari;  

b) sprijin pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni - 232 beneficiari;  

c) informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obţinerea de echipamente 

asistive – 15 beneficiari;  

d) informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii 

de abilitare şi reabilitare, servicii balneo etc.- 10 beneficiari;  
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e) informare despre activităţi şi servicii alternative sau complementare oferite de furnizori 

sociali privaţi, îndeosebi organizaţii neguvernamentale – 110 beneficiari;  

f) demersuri pentru conştientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, 

potenţialul şi facilităţile angajării persoanelor cu dizabilităţi, realizarea analizei locului şi 

a mediului de muncă – 10 beneficiari;  

g) informare privind reţelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane 

aflate în situaţii de viaţă asemănătoare, altele – 187 beneficiari 

h) sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a 

părţilor acestuia, igiena eliminărilor, schimbarea materialelor igienico-sanitare etc.) 180 

beneficiari;  

i) sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza 

recomandărilor medicului de familie/specialist - 232 beneficiari;  

j) sprijin pentru comunicare, altele 210 beneficiari 

 

C. ACTUALIZAREA PLANURILOR INDIVIDUALE DE INTERVENŢIE PENTRU A 

ASIGURA ATÂT SERVICII SPECIFICE PENTRU PERSOANELE ADULTE CU 

HANDICAP CÂT ŞI TRANSFERUL ETAPIZAT AL ACESTORA ÎN ALTE TIPURI 

DE SERVICII; 

 

Planurile individuale de intervenție se vor actualiza periodic pentru a asigura atât servicii 

specifice pentru persoanelor adulte cu handicap asistate cât și  transferul etapizat al acestora în alte 

tipuri de servicii. 

 

a) Procesul de restructurare are la bază nevoile specifice ale persoanelor cu handicap 

instituţionalizate în cadrul CRRN Galda de Jos, rezultate ca urmare a aplicării fişei de evaluare, 

instrument unic elaborat la nivel naţional. 

Astfel, un nunăr maxim de 142 beneficiari  au nevoie de activităţi, cu preponderenţă de 

abilitare şi reabilitare, realizate cu scopul de a răspunde nevoilor individuale specifice ale 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea dezvoltării potenţialului personal, servicii de tip 

CAbR.  

Aceste activităţi specifice,  incluse în planurile individuale de intervenţie, constau în : 

logopedie sau psihoterapie, masaj sau kinetoterapie sau fizioterapie terapii speciale sau artterapie 

(modelaj, sculptură, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, 

teatru) sau terapie prin muzică, stimulare psiho-senzorio-motorie, terapie ocupaţională, activităţi de 

tip vocaţional /ocupaţional, terapie de grup, terapie individuală, consiliere informaţională, de criză, 
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suportivă pentru dezvoltare personală, dezvoltare de abilităţi sociale (deprinderi de trai independent, 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare), intervenţii psihoeducaţionale, reevaluarea funcţiilor 

cognitive, reevaluare psihologică în vederea depistării mecanismelor de sanogeneză şi 

etiopatogeneză (aplicare teste psihologice, observaţie comportamentală, interviu clinic), formarea şi 

dezvoltarea psihomotricităţii prin exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi imagistică, 

exerciţii de sortare obiectuală după un criteriu sau mai multe, formarea şi exersarea gesturilor 

manuale fundamentale a coordonării motrice şi oculo-motorie. 

În acest sens ne propunem, amenajarea și dotarea CAbR Galda de Jos, cu o capacitate 

de 50 locuri, amenajarea și dotarea CAbR Sâncrai, cu o capacitate de 50 locuri și 

contractarea serviciilor unui CAbR cu o capacitate de 42 locuri. 

Pentru un număr maxim de 90 beneficiari s-au identificat nevoi individuale specifice ale 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea menţinerii/dezvoltării potenţialului personal, adică 

activităţi de tip CIA. Aceşti beneficiari au un potenţial de dezvoltare personală minim, activitatea 

principală specifică pentru aceştia fiind menţinerea restantului funcţional.  

Aceste activităţi specifice,  incluse în planurile individuale de intervenţie, constau în: sprijin 

pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate, sprijin pentru probleme 

specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de decubit (tratarea escarelor), sprijin pentru 

schimbarea poziţiei corpului, pentru a trece corpul din poziţie orizontală în altă poziţie, întoarcerea 

de pe o parte pe cealaltă a corpului, sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în 

interior / exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături. 

În acest sens ne propunem, amenajarea și dotarea CIA Ocna Mureș, cu o capacitate de 

50 locuri și contractarea serviciilor unui CIA cu o capacitate de 40 locuri. 

De asemenea, se vor derula activităţi specifice de asistenţă socială comune pentru CIA şi 

CAbR care vor fi incluse în planurile individuale de intervenţie: 

o informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale 

existente, clarificări privind demersurile de obţinere a acestora;  

o sprijin pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni;  

o informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obţinerea de 

echipamente asistive;  

o informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete 

medicale, servicii de abilitare şi reabilitare, servicii balneo;  

o informare despre activităţi şi servicii alternative sau complementare 

oferite de furnizori sociali privaţi, îndeosebi organizaţii 

neguvernamentale;  
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o demersuri pentru conştientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la 

muncă, potenţialul şi facilităţile angajării persoanelor cu dizabilităţi, 

realizarea analizei locului şi a mediului de muncă;  

o informare privind reţelele de suport existente (inclusiv on-line) formate 

din persoane aflate în situaţii de viaţă asemănătoare; 

o sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului 

corp şi a părţilor acestuia, igiena eliminărilor, schimbarea materialelor 

igienico-sanitare etc.) ;  

o sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe 

baza recomandărilor medicului de familie/specialist;  

o sprijin pentru comunicare. 

 

b) Echipa multidisciplinară a CRRN Galda de Jos a completat Planurile individualizate de 

asistență și îngrijire, respectiv Planurile individuale de intervenție cu obiectivele referitoare la 

transferul și acordarea de servicii specifice pentru a acoperi nevoile identificate rezultate din 

aplicarea Fișei de evaluare. 

În acest sens, persoanele adulte cu dizabilităţi instituţionalizate și reprezentanții legali ai 

acestora au fost informați cu privire la faptul că centrul rezidenţial va fi restructurat şi au fost 

consultați cu privire la posibilele alternative: reintegrarea în familie, menţinerea în actualul centru, 

mutarea în propria locuinţă, mutarea într-o locuinţă protejată şi mutarea într-un alt centru 

rezidenţial, CabR sau CIA. 

Un număr de 51 beneficiari îşi doresc revenirea în familie. Deși, inițial, toți reprezentanţii 

legali/rudele beneficiarilor au refuzat revenirea în familie a beneficiarilor, în urma consilierii făcute 

de personalul din CRRN Galda de Jos, s-a reușit reintegrarea în familie a 3 beneficiari. Procesul de 

consiliere și identificare de soluții alternative în comunitate pentru beneficiarii din centru va 

continua până la finalizarea procesului de restructurare. 

 În urma aplicării fişelor de evaluare a reieşit că doar un număr de 12 de persoane pot fi 

ocrotite într-o locuinţă protejată, iar până în prezent toți cei 12 beneficiari au fost transferați în 

locuințe protejate. 

 Un număr de 142 beneficiari au nevoie de servicii sociale de tip centru de abilitare şi 

reabilitare iar 90 de servicii sociale de tip centru de îngrijire şi asistenţă. 

Elaborarea planurilor de servicii individuale s-a făcut cu consultarea cu persoanele cu 

dizabilități și cu familiile acestora sau cu reprezentanții legali, după caz. 
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c) Serviciile și activităţile incluse în planurile individualizate de asistenţă şi 

îngrijire/planurile individuale de intervenţie şi sunt asigurate, de personalul specializat din cadrul 

centrului: medic, asistent social, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, terapeut occupaţional, 

maseur, iar în cazul transferului beneficiarilor în alte centre acestea vor avea obligaţia de asigura 

personal specializat sau de a contracta aceste servicii cu personal calificat. 

Modul de realizare a activităților va fi îmbunătățit în mod continuu prin asigurarea unor 

cursuri de formare inițială și continuă a personalului existent, precum și prin recrutarea de noi 

specialiști în recuperarea și reabilitarea persoanelor adulte cu dizabilități  respectiv în îngrijirea și 

asistența  persoanelor adulte cu dizabilități . 

 

D. PLANIFICAREA ETAPELOR DE RESTRUCTURARE, A RESURSELOR 

FINANCIARE, MATERIALE ŞI UMANE, PENTRU PERIOADA 2019 – 2021 ŞI A 

MODALITĂŢILOR DE IMPLEMENTARE ÎN CORELARE CU STABILIREA 

OBIECTIVELOR SERVICIILOR, ALTERNATIVELOR DE TIP FAMILIAL SAU 

REZIDENŢIAL, MĂSURILOR PREVENTIVE NOU-ÎNFIINŢATE/DEZVOLTATE ÎN 

COMUNITATE; 

 

a) Realizarea listei de priorităţi a problemelor şi oportunităţilor care vor fi luate în 

considerate în operaţionalizarea planului de restructurare, pe baza raportului sintetic obţinut 

în urma prelucrării datelor din evaluarea beneficiarilor; 

 

Lista de priorităţi a problemelor identificate : 

 Identificarea unui număr de 3 imobile aflate în patrimoniul DGASPC și / sau a Consiliului 

Județean Alba care pot fi amenajate ca structuri de tip CIA sau CabR pentru persoane adulte 

cu dizabilități din județul Alba. (Au fost identificate imobile în localitățile Sâncrai, Ocna 

Mureș și Galda de Jos). 

 Informarea Consiliului Judeţean Alba cu privire la starea acestor imobile și de intenția 

DGASPC de a le utiliza cu destinația îngrijire și asistență, respectiv recuperare și reabilitarea 

persoanelor cu dizabilități. 

 Obținerea dreptului de folosință a acestora în favoarea DGASPC Alba. 

 Solicitarea avizelor de funcționare din partea instituțiilor : DSP, ISU, DSVSA, pentru cele 

trei imobile. 

 Solicitarea, adresată CJ Alba, pentru alocarea de fonduri în vederea amenajării acestora. 



24 
 

 Demararea procesului de amenajare a celor trei corpuri de clădire care să găzduiască un 

număr de 140 beneficiari; ( Menționăm faptul că, în cursul lunii septembrie 2019 s-a obținut 

autorizația de construcție pentru CIA Ocna Mureș și urmează procedura de licitație în scopul 

demarării lucrărilor de amenajare a centrului ). 

 Comunicarea permanentă cu furnizorii de servicii acreditați în scopul diseminării informației 

privind intenția DGASPC Alba de a contracta servicii rezidențiale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilități. 

 Realizarea caietelor de sarcini și publicarea acestora pe SEAP. 

 Contractarea de servicii de îngrijire şi asistenţă pentru circa 50 persoane. 

 Contractarea de servicii de abilitare / reabilitare destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi 

pentru 42 persoane. 

 Realizarea activităţilor de informare și consiliere a beneficiarilor, a familiilor acestora și a 

tuturor comunităților locale din județ cu privire la procesul de restructurare a centrelor cu o 

capacitate mai mare de 50 beneficiari . 

 Formarea iniţială şi continuă a personalului realizată cu furnizori de formare autorizaţi și / 

sau cu formatori din cadrul DGASPC Alba. 

 

Pentru soluționarea problemelor au fost identificate următoarele oportunităţi: 

1. Disponibilitatea Consiliului Judeţean Alba de a reabilita și dota un corp de clădire, care 

să primească destinația de CIA Ocna Mureș și care să găzduiască 40 beneficiari; 

2. Intenția Consiliului Judeţean Alba de a moderniza și dota un corp de clădire care să 

primească destinația de CAbR Galda de Jos și care să găzduiască 50 beneficiari; 

3. Deschiderea Consiliului Judeţean Alba față de reabilitarea și dotarea unui corp de clădire 

care să primească destinația de CAbR Sâncrai și care să găzduiască 50 beneficiari; 

4. Existența unor imobile, în patrimoniul autorităților publice locale din Zlatna, Abrud și 

Baia de Arieș și intenția autorităţilor publice locale de a la pune la dispoziţia Consiliului 

Judeţean Alba, respectiv a DGASPC Alba,  cu scopul înființării de centre de îngrijire și 

asistență sau de centre de abilitare / reabilitare; 

5. Experiența, dobândită la nivelul județului Alba, de a conlucra cu furnizorii de servicii 

sociale privați autorizați în furnizarea de servicii sociale de calitate ; 

6. Disponibilitatea furnizorilor de servicii sociale autorizați de a contracta și alte servicii de 

îngrijire şi asistenţă, respectiv noi servicii de abilitate / reabilitare destinate persoanelor 

adulte cu dizabilităţi la nivelul județului Alba. 
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b)  Formularea aspectelor tehnice şi operaţionale pentru perioada 2019 – 2021; 

În perioada 2020-2021 se propune înfiinţarea unui Centru de Abilitare şi Reabilitare în 

localitatea Sâncrai, cu capacitate de 50 de locuri şi a unui Centru de Îngrijire şi Asistenţă  în 

localitatea Ocna Mureş, cu o capacitate de 40 de locuri. Aceste centre vor fi reabilitate / construite 

cu fonduri asigurate de Consiliul Judeţean Alba. 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  din localitatea Ocna Mureş, a fost inclus în lista de investiţii a 

DGASPC Alba pentru anul 2019 cu suma de 150 mii lei pentru proiectul tehnic. În prezent, 

proiectul a fost realizat, s-a primit autorizația de construcție din partea Primăriei orașului Ocna 

Mureș și au demarat procedurile de achiziție a lucrărilor de construcție .  

În ceea ce priveşte Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Sâncrai 

a fost identificat, o clădire cu o capacitate de 50 beneficiari, care va fi reabilitată pentru acest scop. 

Valoarea lucrărilor este de 4 mil. lei. 

În cursul anului 2020 se vor contracta servicii sociale cu cazare de tip Centru de abilitare 

reabilitare pentru un număr de 42 beneficiari și vor demara lucrările de reabilitare a clădirii unde, în 

prezent, funcţionează CRRN Galda de Jos şi care va deveni CAbR Galda de Jos, cu o capacitate de 

50 de locuri. Sumele necesare renovării acestei clădiri se estimează ca fiind de 3 mil lei, acestea 

fiind asigurate tot de către Consiliul Judeţean Alba. 

În cursul anului 2021 vom finaliza lucrările la Centrul de Îngrijire și Asistență Ocna Mureș (cu o 

capacitate de 40) și la Centrul de Abilitare și Reabilitare Sâncrai ( cu o capacitate de 50 de locuri). 

Clădirile în care vor funcționa unitățile rezidențiale sunt situate în mijlocul localităților, 

astfel încât persoanelor cu dizabilități să li se poată oferi o libertate de acces şi o mai mare 

participare la viața din comunitate.  

Clădirile în care vor funcţiona aceste servicii vor asigura persoanelor cu dizabilităţi condiţii 

de trai decente pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii lor. Vor fi amenajate 17 dormitoare cu 

o suprafață cuprinsă între 18 mp și 20 mp fiecare, în care vor fi găzduiți un număr maxim de 3 

benefiociari. La două dormitoare va fi amenajată o baie dotată cu vas de toaletă, chiuvetă și cadă 

sau duș. Va fi amenajată o cameră de socializare, precum și o cameră intimă în care să aibă acces 

cuplurile.  

Bucătăria va fi dotată cu aparatură specifică: chiuvetă cu apă caldă și apă rece, echipament 

pentru gătit, frigider, congelator, hotă, mașină de spălat vase, roboți de bucătărie Sala de mese va fi 

amenajata și dotată cu materiale ușor de igienizat, cu mobilier funcțional și confortabil.  

Va fi amenajat și un cabinet de consultații, cu dotările necesare. De asemenea centrul va fi 

prevăzut cu un cabinet pentru medici; un cabinet pentru asistente medicale, în care se va afla un 

dulap închis cu cheie pentru medicamente și materialele necesare tratamentelor medicale. 
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Activitățile de informare și asistență socială vor fi acordate în cabinetul asistentului social 

iar pentru consilierea psihologică va fi amenajat un cabinet care să ofere condiții de siguranță și 

confidențialitate pentru beneficiari. 

Pentru activitățile de abilitare și reabilitare este prevăzut un cabinet de kinetoterapie: cu 

următoarele dotări specifice: spalier, saltele, oglindă de perete, masă de kinetoterapie, instalații-

montaje scripete cu contragreutăți, greutăți diverse mărimi, bastoane, cordoane elastice, dispozitive 

pentru recuperare funcțională din grupa dispozitive ajutătoare: roată și scăriță pentru umăr, placă 

pentru abilitățile mâinii, pat pentru masaj.   

De asemenea vor fi amenajate și spații pentru personalul administrativ: birou șef centru, 

birou contabilitate, magazii etc. 

Acestea vor fi accesibilizate astfel încât să asigure accesul la mediul fizic: clădirile şi spaţiile 

exterioare, căile și mijloacele de comunicaţie, inclusiv tehnologii şi sisteme informatice şi de 

comunicaţii. De asemenea vor asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la servicii de 

abilitare/reabilitare, de îngrijire şi asistenţă conform nevoilor acestora.  
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 Activități 

Trim I 
2019 

 

Trim 
II 

2019 

Trim 
III 

2019 

Trim IV 
2019 

Trim I 
2020 

Trim 
II 

2020 
 

Trim III 
2020 

Trim IV 
2020 

Trim I 
2021 

 

Trim 
II 

2021 

Trim III 
2021 

 

Trim IV 
2021 

Revizuirea planurilor personalizate pentru 40 persoane cu dizabilități care 
vor fi transferate în CIA Ocna Mureș cu activitățile specifice nevoilor 
identificate, în conformitate cu Modulul IV standardele 1-15 din Ordinul 
82/2019 

 x  x  x  x  x  x 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 
dezvoltării potențialului personal/ sau menținerii acestuia pentru 40 
persoane cu dizabilități care vor fi transferate în CIA Ocna Mureș 

x x x x x x x x x x   

Desfășurarea activității de asistență și suport pentru luarea unei 
decizii pentru 40 persoane cu dizabilități care vor transferate în CIA 
Ocna Mureș 

x x x x x x x x x x   

Asigurarea infrastructurii sociale (reabilitare/modernizare) 
x x x x x x x x x x x x 

Acreditarea CIA Ocna Mureș 
         x   

Transferul a 40 persoane adulte cu dizabilitati în CIA Ocna Mureș 
          x  

Monitorizarea evoluției beneficiarilor transferați în CIA Ocna 
Mureș 

          x x 

Revizuirea planurilor personalizate pentru 50 persoane cu dizabilități care 
vor fi transferate în CIA contractat cu activitățile specifice nevoilor 
identificate, în conformitate cu Modulul IV standardele 1-15 din Ordinul 
82/2019 

 x  x  x  x  x  x 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 
dezvoltării potențialului personal/ sau menținerii acestuia pentru 50 
persoane cu dizabilități care vor fi transferate în CIA contractat. 

x x x x         

Desfășurarea activității de asistență și suport pentru luarea unei decizii 
pentru 50 persoane cu dizabilități care vor transferate în CIA contractat.  

x x x x         

Transferul a 50 persoane adulte cu dizabilitati în CIA contractat 
    x        
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Monitorizarea evoluției beneficiarilor în CIA contractat 
    x x x x x x x x 

Revizuirea planurilor personalizate pentru 50 persoane cu 
dizabilități în vederea transferării lor în CabR Sâncrai, cu activitățile 
specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 
standardele 1-15 din Ordinul 82/2019 

 x  x  x  x  x  x 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit, pentru 50 
persoane cu dizabilități care vor fi transferate in CabR Sâncrai 

x x x x x x x x x x   

Pregătirea beneficiarilor pentru transfer prin desfășurarea de 
activități de asistenta și suport pentru luarea unei decizii pentru 50 
persoane cu dizabilități care vor fi transferate în CAbR Sâncrai 

x x x x x x x x x x   

Asigurarea infrastructurii sociale (identificare/ 
reabilitare/modernizare) 

x x x x x x x x x x x x 

Acreditarea CAbR Sâncrai 
         x   

Transferul a 50 persoane adulte cu dizabilitati în CAbR Sâncrai 
          x  

Monitorizarea evoluției beneficiarilor 
          x x 

Revizuirea planurilor personalizate pentru 42 persoane cu 
dizabilități în vederea transferării lor în CabR contractat, cu 
activitățile specifice nevoilor identificate, în conformitate cu 
Modulul IV standardele 1-15 din Ordinul 82/2019 

 x  x  x  x  x  x 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit, pentru 42 
persoane cu dizabilități care vor fi transferate in CabR contractat 

x x x x x x       

Pregătirea beneficiarilor pentru transfer prin desfășurarea de 
activități de asistenta și suport pentru luarea unei decizii pentru 42 
persoane cu dizabilități care vor fi transferate în CAbR 
 

x x x x x x       

Transferul a 42 persoane adulte cu dizabilitati în CAbR contractat 
      x      

Monitorizarea evoluției beneficiarilor din CAbR contractat 
      x x x x x x 

Revizuirea PP (Modul III/standard 2) pentru 50 persoane cu dizabilități 
care vor fi menținuți în CR care se reorganizează in CabR Galda de Jos, 

 x  x  x  x  x  x 
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cu activitățile/servici  cf Mod IV standarde 1-15;(Ordin 82/2019) 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea in 
vederea menținerii / dezvoltării potențialului personal/ pentru 50 persoane 
cu dizabilități care rămân în CR care se reorganizează ca CabR Galda de 
Jos 

x x x x x x x x     

Asigurarea infrastructurii sociale (reabilitare/modernizare) 
    x x x x x x x x 

Acreditarea CabR Galda de Jos 
       x     

Monitorizarea evoluției beneficiarilor din CabR Galda de Jos 
x x x x x x x x x x x X 
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c) Evidenţierea obligaţiilor privind sustenabilitatea sau alte condiţii legate de onorarea 

angajamentelor stabilite prin contracte de finanţare încheiate anterior procesului de 

reorganizare (POR, PIN, PNDL altele); 

În vederea restructurării CRRN Galda de Jos nu au fost contractate, anterior realizării 

planului de restructurare, alte angajamente financiare prin accesarea unui: program operaţional 

regional, program de interes naţional, program naţional de dezvoltare locală, prin urmare nu există 

obligații privind sustenabilitatea anumitor servicii care să contravină aspectelor prevăzute de 

prezentul plan de restructurare. 

 

d) Identificarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu handicap prin analiza hărţii 

de servicii sociale, inclusiv a alternativelor de tip familial şi a asistenţilor personali 

profesionişti, de la nivelul judeţului sau sectorului municipiului Bucureşti; 

 

La nivelul judeţului Alba, funcţionează următoarele servicii sociale destinate persoanelor adulte cu 

handicap: 

În domeniul public 

- 1 CRRN la Galda de Jos,  

- 3 Centre de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi în localităţile Abrud, 

Baia de Arieş şi Gârbova, 

- 12 locuinţe protejate, respectiv LPPH nr. 3 Gârbova, LPPH nr. 6 Abrud, LPPH nr.7 Abrud, 

LPPH nr.8 Abrud, LPPH nr.10 Cricău, LPPH nr.13 Gîrbova, LPPH nr.14 Abrud, LPPH nr. 

15 Abrud, LPPH nr.16 Alba Iulia, LPPH nr.17 Sîncrai, LPPH nr.18 Sîncrai şi LPPH nr.19 

Abrud 

În parteneriat public - privat 

- 3 Centre de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap Betesda - Casa Ararat, 

Casa Betania şi Casa Elim, 

- 1 Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi în localitatea Draşov, 

- 8 Locuinţe protejate pentru persoane cu handicap, respectiv LPPH Râmeţ, LPPH nr. 1 Blaj, 

LPPH nr.2 Blaj, LPPH nr.4 Vinţu de Jos, LPPH nr.5 Pianu, LPPH nr.9 Galda de Jos, LPPH 

nr.11 Galda de Jos, LPPH nr.12 Galda de Jos,  

- 1 Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi în cadrul Asociaţiei “Un pas înainte 

Alexandra” Aiud 

- Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu handicap în localităţile Aiud şi Sebeş. 

- Servicii sociale acordate în comunitate destinate persoanelor adulte cu handicap afectate de 

scleroză multiplă: Abrud, Aiud, Blaj, Câmpeni,  Cugir, Ocna Mureş, Sebeş,  Zlatna, Ciugud, 
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Cenade, Ciuruleasa, Galda de Jos, Meteş, Şibot, Şpring, Mogoş, Şona, Şugag, Sântimbru, Vinţu de 

Jos. 

 

e) Identificarea situaţiilor de posibilă revenire în familie, stabilirea responsabilităţilor şi a 

modului de acţiune pentru cazurile identificate; 

 

Deși inițial toți reprezentanţii legali/rudele beneficiarilor au refuzat  revenirea în familie a 

persoanelor adulte cu handicap, motivând că pentru îngrijirea acestora este nevoie de personal de 

specialitate, în urma consilierii făcute de personalul din CRRN Galda de Jos, s-a reușit reintegarea 

în familie a 3 beneficiari. Procesul de consiliere și identificare de soluții alternative în comunitate 

pentru beneficiarii din centru va continua până la finalizarea procesului de restructurare. 

 În cadrul centrului există un număr de 5 beneficiari care sunt vizitați de către rude și sunt 

învoiți periodic în familie, în localitățile: Alba Iulia, Blaj, Sf. Gheorghe (jud.Covasna). În vederea 

unei posibile reintegrări în familie a acestora, asistenții sociali din CRRN Galda de Jos / managerii 

de caz vor colabora cu primăriile de la domiciliul beneficiarilor precum și cu ONG-urile care 

activează în județul Alba, pentru identificarea de servicii sociale care ar putea fi accesate de aceștia:  

centre de zi, îngrijire la domiciliu persoane adulte cu dizabilități, servicii de consiliere 

De asemenea rudele beneficiarilor vor fi sprijinite, prin ședințe de consiliere și întâlniri în 

cadrul centrului cu personalul implicat în mod direct în îngrijirea acestor persoane (medic, asistenți 

medicali, psihologi, asistenți sociali), pentru a face față stresului, situațiilor de tensiune, urgență sau 

criză, pentru autocontrolul comportamentului și exprimării emoțiilor adecvate. 

 Beneficiarii vor fi sprijiniți în identificarea și dezvoltarea unor abilități practice, hobby-uri 

prin intermediul cărora să poată socializa mai ușor, să-și poată îmbunătății autonomia astfel încât să 

nu se considere a fi o povară pentru familie. 

 

f) Identificarea unităţilor de asistenţă medico-sociale care acordă servicii de îngrijire, servicii 

medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale; 

La nivelul judeţului Alba funcţionează o singură Unitate Medico-Socială în oraşul Ocna 

Mureş, instituţie publică specializată, cu personalitate juridică, aflată în subordinea 

Consiliului Local Ocna Mureş. Unitatea funcţionează din anul 2004, fiind finanţată prin 

Ministerul Sănătăţii pentru partea de cheltuieli personal şi medicamente şi din bugetul Consiliului 

Local Ocna Mureş pentru segmentul de asistenţă socială. 

 

g) Planificarea soluţiilor în termeni de ieşiri, activităţi, efecte şi impact
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IEȘIRI ACTIVITĂȚI EFECTE IMPACT 

1. transfer în CIA Ocna 
Mureș pentru un număr de 
40 persoane adulte cu 
dizabilități 

- Revizuirea planurilor personalizate pentru 40 persoane cu 
dizabilități care vor fi transferate în CIA Ocna Mureș cu activitățile 
specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 
standardele 1-15 din Ordinul 82/2019; 
-Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 
dezvoltării potențialului personal/sau menținerii/dezvoltării 
potențialului personal, pentru 40 persoane cu dizabilitati care vor fi 
transferate în CIA Ocna Mureș. 
- Desfășurarea activități de asistentă și suport pentru luarea unei 
decizii pentru transferul 40 persoane cu dizabilităţi care vor 
transferate în CIA Ocna Mureș. 
-Asigurarea infrastructurii sociale 
(reabilitare/modernizare) 
-  Acreditarea CIA Ocna Mureș; 
- Transferul 40 persoane cu dizabilități în CIA Ocna Mureș. 
- Monitorizarea celor 40 de beneficiari transferați în CIA Ocna 
Mureș. 
Revizuirea PP (Modul III/standard 2) pentru persoane cu dizabilități 
care vor fi transferaţi în CIA, cu activitățile/servicii cf. Mod IV 
standarde 1-15; (Ordin 82/2019). 
Desfășurarea de activități în CR conform PP în vederea 
menținerii/dezvoltării potențialului pentru 40 persoane cu dizabilități 
în CIA Ocna Mureș. 

- includerea 
activ de 
asistenta si 
suport in PP 

- desfășurarea  
activităților de 
asistență și 
suport cu 
personal de 
specialitate 

- asigurarea 
monitorizării 
din punct de 
vedere al 
evoluției 
situației 
beneficiarului 
de către  
managerul de 
caz 

a) asupra beneficiarului: 

Prin reducerea numărului de 
beneficiari la 40 persoane în fiecare 
structură rezidențială se va putea 
asigura o abordare individualizată, 
prin cunoașterea nevoilor specifice, a 
serviciilor și a activităților specifice 
fiecăruia. 

Se va urmări menținerea și 
consolidarea potențialului specific 
fiecărui beneficiar. 

b) comunitate 

Implicarea autorităților locale, a școlii 
și a bisericii în activitățile desfășurate 
în CIA astfel încât să determine o 
abordare pozitivă și deschisă a 
membrilor comunității față de 
problematica persoanelor adulte cu 
handicap. 

 

- c) personal = facilitator al integrării 

Personalul angajat al CIA, voluntari și 
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de lideri formali si informali din 
comunitatea locala 

d) practici de lucru - trecerea de la 
abordarea pe grup la cea individuală 

organizarea unor activități de genul 
ziua porților deschise, competiții 
sportive, sau cultural – artistice. 

 

2. transfer în CIA contactat 
a unui număr de 
50 persoane adulte cu 
dizabilități 

- Revizuirea planurilor personalizate pentru 50 persoane cu 
dizabilități care vor fi transferate în CIA contractat cu activitățile 
specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 
standardele 1-15 din Ordinul 82/2019; 
-Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 
dezvoltării potențialului personal/sau menținerii/dezvoltării 
potențialului personal, pentru 50 persoane cu dizabilități care vor fi 
transferate în CIA contractat. 
- Desfășurarea activități de asistentă și suport pentru luarea unei 
decizii pentru transferul unui număr de 50 persoane cu dizabilitaţi 
care vor transferate în CIA contractat. 
-Asigurarea infrastructurii sociale 
(identificare/reabilitare/modernizare) 
-  Acreditarea CIA contractat; 
- Transferul unui număr de 50 persoane cu dizabilități în CIA 
contractat. 
- Monitorizarea celor 50 de beneficiari transferați în CIA contractat. 
Revizuirea PP (Modul III/standard 2) pentru persoane cu dizabilități 
care vor fi transferaţi în CIA, cu activitățile/servicii cf. Mod IV 
standarde 1-15; (Ordin 82/2019). 
- Desfășurarea de activități în CR conform PP în vederea 
menținerii/dezvoltării potențialului pentru 50 persoane cu dizabilități  

- includerea 
activ de 
asistenta si 
suport in PP 

- desfășurarea  
activităților de 
asistență și 
suport cu 
personal de 
specialitate 

- asigurarea 
monitorizării 
din punct de 
vedere al 
evoluției 
situației 
beneficiarului 
de către  
managerul de 
caz 

a) asupra beneficiarului: 

Prin reducerea numărului de 
beneficiari la maxim 50 persoane în 
fiecare structură rezidențială se va 
putea asigura o abordare 
individualizată, prin cunoașterea 
nevoilor specifice, a serviciilor și a 
activităților specifice fiecăruia. 

Se va urmări menținerea și 
consolidarea potențialului specific 
fiecărui beneficiar. 

b) comunitate 

Implicarea autorităților locale, a școlii 
și a bisericii în activitățile desfășurate 
în CIA astfel încât să determine o 
abordare pozitivă și deschisă a 
membrilor comunității față de 
problematica persoanelor adulte cu 
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în CIA contractat. handicap. 

 

- c) personal = facilitator al integrării 

Personalul angajat al CIA, voluntari și 
de lideri formali și informali din 
comunitatea locală 

d) practici de lucru - trecerea de la 
abordarea pe grup la cea individuală 

organizarea unor activități de genul 
ziua porților deschise, competiții 
sportive, sau cultural – artistice. 

 

3. transferul unui număr de 
50 persoane adulte cu 
dizabilități în CAbR Sâncrai 

- Revizuirea planurilor personalizate pentru 50 persoane cu 
dizabilitati care vor fi transferate în CAbR Sâncrai cu activitățile 
specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 
standardele 1-15 din Ordinul 82/2019; 
-Desfăşurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 
dezvoltării potențialului personal/sau menținerii/dezvoltării 
potențialului personal, pentru 50 persoane cu dizabilități care vor fi 
transferate în CAbR Sâncrai 
- Desfășurarea activități de asistentă și suport pentru luarea unei 
decizii pentru transferul a 50 persoane cu dizabilități care vor 
transferate în CAbR Sâncrai. 
-Asigurarea infrastructurii sociale 
(identificare/reabilitare/modernizare) 
-  Acreditarea CAbR Sâncrai; 
- Transferul unui număr de 50 persoane cu dizabilități în  CAbR 

- includerea 
activ de 
asistenta si 
suport in PP 

- desfășurarea  
activităților de 
asistenta si 
suport cu 
personal de 
specialitate 

- asigurarea 
monitorizării 
din punct de 

a) asupra beneficiarului: 

Încurajarea beneficiarilor de a dobândi 
o mai mare autonomie de a-și asuma 
deciziile , de a-și apăra drepturile și de 
a participa la viața socială. 

b) comunitate 

Implicarea autorităților locale, a scolii 
și a bisericii în activitățile desfășurate 
în CAbR astfel încât să determine o 
abordare pozitivă și deschisă a 
membrilor comunității față de 
problematica persoanelor adulte cu 
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Sâncrai. 
- Monitorizarea celor 50 beneficiari transferați în CAbR Sâncrai. 
Revizuirea PP (Modul III/standard 2) pentru 50 persoane cu 
dizabilitați care vor fi transferaţi în CAbR Sâncrai, cu 
activitățile/serviciile cf. Mod IV standarde 1-15; (Ordin 82/2019). 
Desfășurarea de activități în CR conform PP in vederea 
menținerii/dezvoltării potențialului pentru 50 persoane cu dizabilități 
în CAbR Sâncrai. 

vedere al 
evoluției 
situației 
beneficiarului 
de către  
managerul de 
caz 

handicap. 

 

c) personal = facilitator al integrării 

Personalul angajat al CAbR, voluntari 
și de lideri formali si informali din 
comunitatea locala 

 

d) practici de lucru - trecerea de la 
abordarea pe grup la cea individuala 

Organizarea unor activități de genul 
ziua porților deschise, competiții 
sportive, sau cultural – artistice. 

4. transfer în alte centre   de 
tip rezidențial  
42 persoane adulte cu 
dizabilități se transferă în 
CAbR contractat 

- Revizuirea planurilor personalizate pentru 42 persoane cu 
dizabilitati care vor fi transferate în CAbR contractat cu activitățile 
specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 
standardele 1-15 din Ordinul 82/2019; 
-Desfăşurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 
dezvoltării potențialului personal/sau menținerii/dezvoltării 
potențialului personal, pentru 42 persoane cu dizabilități care vor fi 
transferate în CAbR nou contractat. 
- Desfășurarea activități de asistentă și suport pentru luarea unei 
decizii pentru transferul a 42 persoane cu dizabilități care vor 
transferate în CAbR contractat. 
-Asigurarea infrastructurii sociale 
(identificare/reabilitare/modernizare) 
-  Acreditarea CAbR contractat; 

- includerea 
activ de 
asistenta si 
suport in PP 

- desfășurarea  
activităților de 
asistenta si 
suport cu 
personal de 
specialitate 

- asigurarea 
monitorizării 

a) asupra beneficiarului: 

Încurajarea beneficiarilor de a dobândi 
o mai mare autonomie de a-și asuma 
deciziile , de a-și apăra drepturile și de 
a participa la viața socială. 

b) comunitate 

Implicarea autorităților locale, a scolii 
și a bisericii în activitățile desfășurate 
în CAbR astfel încât să determine o 
abordare pozitivă și deschisă a 
membrilor comunității față de 
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- Transferul unui număr de 42 persoane cu dizabilități în CAbR 
contractat. 
- Monitorizarea celor 42 beneficiari transferați în CAbR contractat. 
Revizuirea PP(Modul III/standard 2) pentru 42 persoane cu 
dizabilitați care vor fi transferaţi în CAbR contractat, cu 
activitățile/serviciile  cf Mod IV standarde 1-15;(Ordin 82/2019). 
Desfășurarea de activități în CR conform PP in vederea 
menținerii/dezvoltării potențialului pentru 42 persoane cu dizabilități  
în CAbR contractat. 

din punct de 
vedere al 
evoluției 
situației 
beneficiarului 
de către  
managerul de 
caz 

problematica persoanelor adulte cu 
handicap. 

 

c) personal = facilitator al integrării 

Personalul angajat al CAbR, voluntari 
și de lideri formali si informali din 
comunitatea locala 

 

d) practici de lucru - trecerea de la 
abordarea pe grup la cea individuala 

Organizarea unor activități de genul 
ziua porților deschise, competiții 
sportive, sau cultural – artistice. 

5. Desfășurarea unor 
activități pentru 50 persoane 
adulte cu dizabilități în CR 
supus restructurării 

Revizuirea  PP cu activitățile specifice nevoilor identificate în 
evaluare, în conformitate cu Modulul IV din Standarde; 
Desfășurarea de activități în CR conform PP revizuit în vederea 
menținerii/dezvoltării potențialului personal pentru 50 persoane cu 
dizabilitati  în CR supus restructurării 

- includerea 
activ de 
asistenta si 
suport in PP 

- desfășurarea  
activităților de 
asistenta si 
suport cu 
personal de 
specialitate 

- asigurarea 

a) asupra beneficiarului: 

Prin reducerea numărului de 
beneficiari la maxim 50 persoane în 
fiecare structură rezidențială se va 
putea asigura o abordare 
individualizată, prin cunoașterea 
nevoilor specifice, a serviciilor și a 
activităților specifice fiecăruia 

b) comunitate 

Implicarea autorităților locale, a școlii 
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monitorizării 
din punct de 
vedere al 
evoluției 
situației 
beneficiarului 
de către  
managerul de 
caz 

și a bisericii în activitățile desfășurate 
în CAbR astfel încât să determine o 
abordare pozitivă și deschisă a 
membrilor comunității față de 
problematica persoanelor adulte cu 
handicap. 

 

- c) personal = facilitator al integrării 

Personalul angajat al CR, voluntari, 
manageri de caz și de lideri formali si 
informali din comunitatea locală 

d) practici de lucru - trecerea de la 
abordarea pe grup la cea individuală 

Organizarea unor competiții sportive 
și activități cultural – artistice cu 
prilejul unor evenimente importante 
cum ar fi : Sărbătorile Pascale, 
Crăciunul, Ziua persoanelor cu 
dizabilități . 
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h) Estimarea resurselor financiare şi materiale necesare implementării planului de 

restructurare : 

1. Centrul de abilitare şi reabilitare Galda de Jos va funcţiona în cadrul actualului CRRN Galda 

de Jos. Pentru reabilitarea şi transformarea actualei clădiri din CRRN în CAbR au fost 

estimate lucrări în valoare de 3 milioane de lei. 

2. Centrul de abilitare şi reabilitare Sâncrai va funcţiona într-o clădire, aflată în patrimoniul 

DGASPC Alba, în prezent neutilizată, pentru reabilitarea şi adaptarea căreia au fost estimate 

lucrări în valoare de 4 milioane de lei. 

3. Centrul de îngrijire şi asistenţă Ocna Mureş, aflat în patrimoniul Consiliului Judeţean Alba 

şi dată în administrarea DGASPC Alba, în prezent neutilizată, pentru reabilitarea căreia sunt 

necesară suma de 4 milioane de lei. 

4. Pentru un număr de 50 de beneficiari se vor contracta servicii sociale de tip CIA. cu o 

valoare estimată de 2,75 mil. lei / an, iar pentru 42 de beneficiari se cor contracta servicii de 

tip CAbR  cu o valoare estimată de 2,69 mil. lei / an. 

 

i) Estimarea resurselor umane necesare; 

 

Resursele umane necesare acordării serviciilor sociale în cadrul serviciilor nou create au fost 

estimate în conformitate cu prevederile HG nr. 867 / 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum și a regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a serviciilor 

sociale. 

Centrul de Îngrijire și Asistență Ocna Mureș - 40 angajaţi, personalul de specialitate 

reprezentând 60 %, cu respectarea raportului angajat / beneficiar de 1/1. Personalul necesar 

estimat, în concordanță cu nevoile beneficiarilor, standardele de calitate și legislației în vigoare 

cuprinde : 

 Personal de specialitate : 

- 1 medic, 

- 1 psiholog, 

- 1 asistent social, 

- 5 asistenţi medicali, 

- 1 maseur, 

- 1 terapeut ocupațional, 

- 14 infirmiere. 
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 Personal de conducere și administrativ : 

- 1 șef de centru, 

- 1 contabil, 

- 1 administrator, 

- 1 magaziner, 

- 2 spălătorese, 

- 5 bucătari, 

- 5 îngrijitor curățenie. 

 

Centrul de Îngrijire și Asistență contractat - 50 angajaţi, personalul de specialitate 

reprezentând 60 %, cu respectarea raportului angajat / beneficiar de 1/1. Personalul necesar 

estimat, în concordanță cu nevoile beneficiarilor, standardele de calitate și legislației în vigoare 

cuprinde : 

 

 Personal de specialitate : 

- 1 medic, 

- 1 psiholog, 

- 1 asistent social, 

- 8 asistenţi medicali, 

- 1 maseur, 

- 1 kinetoterapeut, 

- 1 terapeut ocupațional, 

- 16 infirmiere. 

 Personal de conducere și administrativ : 

- 1 șef de centru, 

- 1 contabil, 

- 1 administrator, 

- 1 magaziner, 

- 2 spălătorese, 

- 5 fochiști, 

- 5 bucătari, 

- 1 muncitor calificat întreținere, 

- 3 îngrijitor curățenie. 
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Centrul de Abilitare Reabilitare Sâncrai - 50 angajaţi, personalul de specialitate reprezentând 60 

% din totalul personalului, asigurând respectarea raportului angajat / beneficiar de 1/1, în 

concordanță cu nevoile beneficiarilor, standardele de calitate și legislației în vigoare, cuprinde : 

 

 Personal de specialitate : 

- 1 medic, 

- 1 psiholog, 

- 1 asistent social, 

- 8 asistenţi medicali, 

- 1 maseur, 

- 1 kinetoterapeut, 

- 1 terapeut ocupațional, 

- 16 infirmiere. 

 

 Personal de conducere și administrativ : 

- 1 șef de centru, 

- 1 contabil, 

- 1 administrator, 

- 1 magaziner, 

- 2 spălătorese, 

- 1 șofer, 

- 1 frizer, 

- 5 fochiști, 

- 5 bucătari, 

- 1 muncitor calificat întreținere, 

- 1 îngrijitor curățenie. 

 

Centrul de Abilitare Reabilitare Galda de Jos - 50 angajaţi, personalul de specialitate 

reprezentând 60 % din totalul personalului, asigurând respectarea raportului angajat / beneficiar de 

1/1, în concordanță cu nevoile beneficiarilor, standardele de calitate și legislației în vigoare, 

cuprinde : 

 Personal de specialitate 

- 1 medic, 

- 1 medic psihiatru, 

- 1 farmacist, 
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- 5 asistenţi medicali, 

- 1 psiholog, 

- 1 asistent social, 

- 1 kinetoterapeut, 

- 1 psihopedagog, 

- 1 maseur, 

- 1 terapeut ocupațional, 

- 16 infirmiere. 

 

 Personal de conducere și administrativ 

- 1 șef de centru, 

- 1 contabil, 

- 1 administrator, 

- 1 magaziner, 

- 2 spălătorese, 

- 1 șofer, 

- 1 frizer, 

- 5 fochiști, 

- 5 bucătari, 

- 1 muncitor întreținere, 

- 1 îngrijitor curățenie. 

 

Centrul de Abilitare Reabilitare contractat - 42 angajaţi, personalul de specialitate reprezentând 

60 % din totalul personalului, asigurând respectarea raportului angajat / beneficiar de 1/1, în 

concordanță cu nevoile beneficiarilor, standardele de calitate și legislației în vigoare, cuprinde : 

 

 Personal de specialitate 

- 1 medic psihiatru, 

- 5 asistenţi medicali, 

- 1 psiholog, 

- 1 asistent social, 

- 1 terapeut ocupațional, 

- 16 infirmiere. 

 

 Personal de conducere și administrativ 
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- 1 șef de centru, 

- 1 contabil, 

- 1 administrator, 

- 1 magaziner, 

- 2 spălătorese, 

- 5 bucătari, 

- 1 muncitor întreținere, 

- 5 îngrijitori curățenie. 

 

În ceea ce priveşte serviciile sociale contracte, resursele umane vor fi angajate de către 

furnizorul privat cu respectarea prevederilor standardelor de calitate, iar DGASPC Alba va 

monitoriza oferirea de servicii sociale de calitate, prin personal de specialitate, care vor efectua 

vizite lunare în cadrul acestor unități.  

 Personalul care în prezent deserveşte CRRN Galda de Jos, va primi preaviz, ca urmare a 

restructurării centrului, însă, li se va oferi posibilitatea să ocupe posturile nou create în structurile 

rezidenţiale înfiinţate.  

   

j)  Planificarea necesarului de instruire/formare a personalului; 

 

 Personalul care va deservi structurile rezidenţiale, nou create, destinate persoanelor adulte cu 

handicap, va beneficia de formare iniţială şi continuă pe teme ca : prevenirea şi combaterea 

discriminării pe criterii de dizabilitate, egalitatea de șanse, prevenirea, recunoașterea și raportarea 

formelor de exploatare, violenţă şi abuz, respect pentru diversitate, respect și încurajare pentru 

autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități. 

 Personalul de conducere din aceste structuri rezidenţiale va beneficia de formare iniţială şi 

continuă alături de personalul de execuţie şi de o formare suplimentară pe teme ca : managementul 

serviciilor, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi  promovarea voluntariatului. 

 Numărul de ore de formare iniţială va fi de minim 12 ore, pentru formarea continuă se vor 

asigura minim 42 ore / an şi pentru personalul de conducere  se vor mai include un număr de minim 

21 ore  de formare /an pentru gestionarea eficientă a resurselor umane, formarea echipei, 

gestionarea situaţiilor dificile şi a conflictelor, atragerea şi implicarea specialiştilor şi voluntarilor în 

scopul asigurării unui management eficient. 
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CIA Ocna Mureș 

Nr. Crt. Profesia Module de formare Perioada de derulare 

1 Sef centru Management și leadership 

Formarea echipei și gestionarea 

conflictelor 

Respect pentru diversitate 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Organizarea activităților de 

voluntariat 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

anual 

 Medic Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a persoanelor 

cu dizabilități 

 

2 Asistent social Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Drepturile și obligațiile persoanelor 

adulte cu dizabilități 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Relația beneficiarilor cu familia 

anual 

3 Psiholog Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

anual 
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Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Gestionarea conflictelor interumane 

4 Terapeut ocupațional, 

maseur 

Dizabilitatea și activarea 

beneficiarilor 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Organizarea activității de 

voluntariat 

anual 

5 Asistent medical Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Gestionarea conflictelor interumane 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a persoanelor 

cu dizabilități 

anual 

6 Infirmier Standardele specifice minime de 

calitate obligatorii 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Modul de derulare a activității de 

îngrijire a persoanelor adulte cu 

dizabilități 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a persoanelor 

cu dizabilități 

anual 
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CAbR Sâncrai 

Nr. Crt. Profesia Module de formare Perioada de derulare 

1 Sef centru Management și leadership 

Formarea echipei și gestionarea 

conflictelor 

Respect pentru diversitate 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Organizarea activităților de 

voluntariat 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

anual 

 Medic Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a persoanelor 

cu dizabilități 

 

2 Asistent social Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Drepturile și obligațiile persoanelor 

adulte cu dizabilități 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Relația beneficiarilor cu familia 

anual 

3 Psiholog Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

anual 
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Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Gestionarea conflictelor interumane 

4 Terapeut ocupațional, 

maseur, kinetoterapeut 

Dizabilitatea și activarea 

beneficiarilor 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Organizarea activității de 

voluntariat 

anual 

5 Asistent medical Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Gestionarea conflictelor interumane 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a persoanelor 

cu dizabilități 

anual 

6 Infirmier Standardele specifice minime de 

calitate obligatorii 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Modul de derulare a activității de 

îngrijire a persoanelor adulte cu 

dizabilități 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a persoanelor 

cu dizabilități 

anual 
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CAbR Galda de Jos 

Nr. Crt. Profesia Module de formare Perioada de derulare 

1 Sef centru Management și leadership 

Formarea echipei și gestionarea 

conflictelor 

Respect pentru diversitate 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Organizarea activităților de 

voluntariat 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

anual 

 Medic, farmacist Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a persoanelor 

cu dizabilități 

 

2 Asistent social Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Drepturile și obligațiile persoanelor 

adulte cu dizabilități 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Relația beneficiarilor cu familia 

anual 

3 Psiholog, 

Psihopedagog 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

anual 
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Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Gestionarea conflictelor interumane 

4 Terapeut ocupațional, 

maseur, kinetoterapeut 

Dizabilitatea și activarea 

beneficiarilor 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Organizarea activității de 

voluntariat 

anual 

5 Asistent medical Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Gestionarea conflictelor interumane 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a persoanelor 

cu dizabilități 

anual 

6 Infirmier Standardele specifice minime de 

calitate obligatorii 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Modul de derulare a activității de 

îngrijire a persoanelor adulte cu 

dizabilități 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a persoanelor 

cu dizabilități 

anual 
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Cursurile vor fi furnizate de către furnizori de formare profesională autorizați în baza achiziției de 

servicii și în limita bugetului disponibil sau cu formatori certificați din cadrul DGASPC Alba. 

 

k) Evidenţierea potenţialelor dificultăţi de implementare/factori de risc; 

 

Potenţialele dificultăţi care pot apărea în faza de implementare a planului de restructurare 

constau în: 

- depăşirea duratei de efectuare a lucrărilor de reabilitare clădirilor cu destinaţia CabR Galda de 

Jos, CAbR Sâncrai, CIA Ocna Mureş şi implicit a perioadei de restructurare, respectiv anul 

2021; 

- reabilitarea unor clădiri vechi presupune efectuarea de lucrări a căror valoare totală este de 

aproximativ 8 mil lei, ceea ce înseamnă că toate lucrările se pot efectuau pe bază de 

contracte de lucrări achiziționate prin sistemul electronic de achiziții, obținerea autorizațiilor 

de funcționare, alocarea resurselor financiare de către Consiliul Județean Alba. 

- lipsa specialiştilor care să asigure activităţile şi serviciile cuprinse în planurile individualizate 

de asistenţă şi îngrijire/planurile individuale de intervenţie; menționăm faptul că în cursul 

anului 2018 DGASPC Alba a organizat un nr. de 9 concursuri pentru ocuparea funcțiilor de 

medic primar și specialist psihiatrie, în cadrul CRRN Galda, la care nu s-a înscris nici o 

persoană. 

- refuzul beneficiarilor din cadrul CRRN Galda de Jos de a fi transferaţi în cadrul serviciilor 

sociale nou create datorită rezistenței la schimbare și a faptului că beneficiarii, în special cei 

care nu au familie și nu sunt vizitați, au dezvoltat un atașament față de personalul din centru 

pe care îl consideră familia lor și refuză să se despartă de aceștia. 

 

l) Evidenţierea modalităţilor de comunicare astfel încât să fie evitate interpretări eronate cu 

privire la beneficiari sau personal; 

 

În privinţa procesului de comunicare se va folosi preponderant comunicarea verbală, orală şi 

scrisă, evitându-se interpretările subiective datorate limbajului nonverbal. De asemenea, în ceea ce 

priveşte folosirea limbajului paraverbal tonul folosit va fi cel „parental”, acesta însemnând o 

tonalitate joasă, sigură şi fermă, care exprimă calmul şi autoritatea, oferind încredere. În mod 

normal, vocea joasă este însoţită de un ritm calm, rar şi apăsat, subliniindu-se prin tonalitate 

aspectele importante.  
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O comunicarea eficientă se va realiza prin: 

- ascultarea activă, o metodă de a asculta și de a răspunde care duce la îmbunătățirea 

înțelegerii reciproce (personal/beneficiar) și la depășirea  obstacolelor de comunicare. 

- comunicarea empatică, care conține mesaje de înțelegere, compasiune și afecțiune față de 

interlocutor; 

- evitarea stereotipurilor și a prejudecăților deoarece duc la opinii negative despre ceilalți și 

sunt cauze ce duc la discriminare și chiar la violență; 

- evitarea criticii, întrucât critica nu duce neapărat la schimbarea persoanei; 

- utilizarea de mesaje care să ajute persoana (personal/beneficiar) la găsirea de alternative, 

posibilități noi de rezolvare a unei situații; 

- evitarea amenințărilor și a pedepselor. Insistând în aplicarea unei pedepse pentru rezolvarea 

unei situații, probleme, se vor genera sentimente negative; 

- se va ține cont de factorii sentimentali, se încearcă convingerea prin argumentare logică, fără 

a se duce la frustrare, pentru a nu fi blocată comunicarea. 

 

m) Identificarea de soluţii în caz de eşec/nereuşită a unei soluţii propuse 

 

Conducerea DGASPC Alba, împreună cu persoanele cu funcţii de conducere din cadrul 

Consiliul Judeţean şi cu reprezentanţii autorităților locale din judeţul Alba au analizat situaţia 

imobilelor aflate în domeniul public al judeţului care ar putea primi destinaţia de unităţi rezidenţiale 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi.  

În urma acestei analize s-a concluzionat faptul că Primăria oraşului Zlatna, Primăria orașului 

Abrud și Primăria orașului Baia de Arieș deţin imobile care printr-un proces de reabilitare pot primi 

destinaţia de Centru de Îngrijire şi Asistenţă sau Centru de Abilitare Reabilitare.  

Conducerea DGASPC Alba, împreună cu reprezentanți ai Consiliului Județean Alba au 

realizat vizite în teren, s-au întâlnit cu autoritățile publice locale care și-au dat acordul pentru 

schimbarea destinației acestor imobile, apreciind faptul că s-ar aloca fonduri de la Consiliului 

Județean pentru reabilitarea și dotarea clădirilor și s-ar crea locuri de muncă pentru populația din 

zonă, ar scădea rata șomajului și s-ar îmbunătăți nivelul de trai al acestora. 

Imobilele aflate în patrimoniul Primăriei orașului Abrud și Baia de Arieș se află în mijlocul 

comunității, căile de acces și mijloacele de transport fiind facile atât beneficiarilor cât și familiilor 

acestora, precum și personalului angajat. Imobilul aflat în proprietatea orașului Zlatna se află la 

circa 5 km de oraș, există utilități, căi de acces și forță de muncă activă interesată să lucreze în 

domeniul social.    
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Totodată, la nivelul DGASPC Alba s-a realizat un inventar al furnizorilor de servicii 

autorizați care au potențial și disponibilitate în a furniza servicii de tip CIA și CAbR pentru 

persoane adulte cu dizabilități și li s-a comunicat intenția DGASPC de a contracta servicii sociale. 

Avem în vedere în acest sens, Asociația “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, Societatea de 

ajutorare „Diakonia”, Asociația „Caritas Mitropolitan Greco Catolic” Blaj, Asociația „Sf. Veronica” 

Dumbrava, Asociația „Un pas înainte Alexandra” Aiud, Asociația „Maria Mirabela” Drașov, 

Fundația „Valea Mănăstirii” Râmeț, Asociația „Sânziene” Vințu de Jos, Asociația „Sf. Prooroc Ilie 

Tesviteanu” Aiud, Asociația „SM Speromax” Alba, precum alți furnizori de servicii acreditați. 

În scopul diminuării rezistenţei la schimbare a beneficiarilor cât şi a personalului angajat în 

prezent în CRRN Galda de Jos, am demarat acţiunea de informare cu privire la elaborarea şi etapele 

planului de restructurare a centrului, atât în rândul personalul cât şi al beneficiarilor. Beneficiarilor 

li s-a adus la cunoştinţă în mod individual, în funcţie de capacitatea fiecăruia de înţelegere, modul în 

care se va face restructurarea, iar personalul a fost informat în cadrul unor şedinţe de lucru. 

   

 

E. ACŢIUNI PROPUSE PENTRU REALIZAREA UNEI ATITUDINI POZITIVE ŞI 

SUPORTIVE FAŢĂ DE BENEFICIARI, ÎN RÂNDUL PERSONALULUI ŞI AL 

COMUNITĂŢII; 

 

 E.a. În scopul participării persoanelor adulte cu handicap la activităţi cu caracter recreativ şi 

de socializare, DGASPC Alba are o bună colaborare cu Teatrul de Păpuşi Alba Iulia, în baza căreia 

actorii susţin, în mod gratuit, piese de teatru în centrele rezidenţiale destinate copiilor şi persoanelor 

adulte cu dizabilităţi. Totodată, instituţia de cultură, acordă invitaţii persoanelor adulte cu 

dizabilităţi instituționalizate şi personalului care-i însoţeşte la piesele de teatru susţinute în cadrul 

Festivalului Internaţional ” Poveşti”, desfăşurat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia. 

Acest parteneriat încheiat de DGASPC Alba cu instituția de cultură durează de circa 5 ani. 

 E.b. În baza parteneriatelor încheiate cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu furnizori 

publici şi privaţi de servicii se asigură excursii cu caracter tematic şi tabere de vară pentru 

beneficiari. Anual, persoanele ocrotite în CRRN Galda de Jos participă la taberele de vară de la 

Băișoara, județul Cluj sau Vințu de Jos, județul Alba și periodic se organizează excursii la Alba 

Iulia, Cluj - Napoca, Mănăstirea Dumbrava, Râmeț și Prislop, Cheile Gălzii și în poienile sau la 

pensiunile aflate în împrejurimile centrului.  

 E.c. În scopul realizării unei atitudini pozitive şi suportive faţă de beneficiari se vor organiza 

dezbateri și mese rotunde cu scopul de a facilita schimbul de informaţii, cunoştinţe, idei şi 

prezentări din experienţa acumulată în domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi şi vor fi implicaţi 
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reprezentanţii instituţiilor publice, ai autorităţilor publice locale, alături de furnizori publici 

şi privaţi de servicii şi membri ai comunităţilor locale din județul Alba. Se vor iniţia dezbateri, 

mese rotunde, schimburi de experienţă şi bune practici și cu furnizori de servicii publici şi 

privaţi acreditaţi din judeţele limitrofe : Cluj, Hunedoara, Sibiu, Mureş şi Arad. 

 E.d. Beneficiarii ocrotiţi în structurile rezidenţiale vor fi implicaţi în acţiuni la nivel comunitar, 

acţiuni de ecologizare a comunităţii, participarea la sărbătorirea zilelor comunităţii, 

spectacole de colinzi, ziua persoanelor adulte cu dizabilităţi, vor participa  la excursii şi 

drumeţii cu rol de cunoaştere şi socializare, iar aceste acţiuni vor fi prezentate în presă, cu 

scopul de a informa comunitatea precum şi de a preveni şi combate  marginalizarea şi discriminarea 

persoanelor adulte cu handicap. 

 E.e. Personalul care va deservi structurile rezidenţiale, nou create, destinate persoanelor adulte 

cu handicap, va beneficia de formare inițială și continuă pe teme ca : drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, prevenirea şi combaterea marginalizării şi a discriminării pe criterii de 

dizabilitate, lucrul cu persoanele cu dizabilităţi în scopul protejării acestora împotriva actelor 

de violenţă,  exploatare, neglijare şi abuz, iar personalul de conducere din aceste structuri 

rezidenţiale va beneficia de  formare pe teme ca : managementul serviciilor, incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilităţi şi  promovarea voluntariatului. 

 E.f. În scopul promovării şi atragerii voluntarilor se vor încheia convenţii de parteneriat cu 

unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, precum şi organizaţii nonguvernamentale, iar acţiunile 

comune vor fi mediatizate prin intermediul presei scrise şi în mediul online. 

  

F. MĂSURI ŞI ACŢIUNI DE PREVENIRE A (RE)INSTITUŢIONALIZĂRII; 

 

a) Prezentarea modalităților de acțiune 

 

 Prevenirea (re)instituţionalizării se va realiza prin monitorizarea pentru o perioadă de minim 6 

luni a cazurilor de revenire în familie de către managerii de caz. În cazul în care se va constata o 

degradare a situației beneficiarului se vor identifica măsuri și soluții la nivel comunitar, cum ar fi: 

recuperare în cadrul centrelor de zi, servicii de îngrijire la domiciliu, reevaluare încadrare și 

implicarea asistenților personali și / sau a asistenților medicali comunitari.  

 Totodată se va continua activitatea de monitorizare a drepturilor persoanelor adulte cu 

dizabilități în comunitate și susținerea autorităţilor publice locale, în scopul dezvoltării serviciilor de 

recuperare, reabilitare sau menţinere a restantului funcțional în regim de zi. 

 DGASPC Alba va continua activitatea de susţinere a reţelelor de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor adulte cu dizabilităţi dezvoltate de furnizorii privaţi acreditaţi de servicii. Menționăm 
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faptul că, în prezent, un număr de 265 persoane vârstnice și / sau dizabilități beneficiază de servicii 

de îngrijire la domiciliu în baza parteneriatelor încheiate de către DGASPC Alba cu furnizori 

privați. 

 De asemenea DGASPC Alba va continua activitatea de susţinere a activităţilor de recuperare în 

regim de zi a copiilor / tinerilor şi a persoanelor adulte cu dizabilităţi, precum şi a serviciilor de 

recuperare  / îngrijire în regim rezidenţial organizate de furnizori private acreditaţi de servicii 

sociale. 

 

b) Stabilirea și menținerea relațiilor cu servicii de specialitate din comunitate 

 

În vederea facilitării accesului beneficiarilor la servicii de recuperare, DGASPC Alba împreună 

cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia - Centrul de servicii acordate în comunitate „Sfântul 

Meletie” Alba Iulia au început demersurile privind recrutarea beneficiarilor de servicii. În cadrul 

Centrului se oferă gratuit servicii de recuperare/reabilitare funcţională: consiliere psihologică, 

ergoterapie şi kinetoterapie şi servicii de integrare/reintegrare socială: asistenţă socială, informare şi 

orientare profesională, mediere în muncă dar şi activități recreative, sportive și de loisir.  

Acțiunile de prevenire a (re)instituționalizării vor continua și cu sprijinul Asociației “Un pas 

înainte Alexandra” Aiud, care prin Centrul multifuncţional pentru copii cu dizabilităţi şi persoane 

adulte Sf. Cuvioasă Teodora” din Aiud furnizează zilnic servicii de : kinetoterapie, mecanoterapie, 

masaj, termoterapie, fizioterapie, electroterapie, laseroterapie, reflexoterapie, logopedie, terapie 

cognitiv-comportamentală, ludoterapie, consiliere psihologică, la acestea adăugându-se serviciile de 

informare, consiliere socială, îngrijire la domiciliu şi servicii medicale. 

Primăriile de domiciliu au fost notificate de către unitatea rezidențială cu privire la revenirea în 

familie a 3 persoane, iar managerul de caz/asistentul social din unitatea rezidențială va monitoriza 

timp de 6 luni, reintegrarea în familie. 

 

c) Stabilirea și menținerea relațiilor cu serviciile sociale în care a fost transferat 

beneficiarul 

 

Managerii de caz ai persoanelor adulte cu dizabilităţi, precum şi persoanele desemnate de către 

conducerea DGASPC Alba să monitorizeze modul de îndeplinire a standardelor specifice minime 

de calitate obligatorii în structurile nou create vor realiza activităţi de monitorizare a beneficiarilor 

şi a modului de furnizare a serviciilor, cu o frecvenţă minimă lunară, pe toată durata de derulare a 

procesului de restructurare (minim 3 ani).  
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În acest sens se vor întocmi rapoarte lunare de monitorizare a activității atât de către specialiștii 

DGASPC Alba desemnați în acest sens, prin dispoziția directorului general, cât și de către 

furnizorul de servicii. Nerespectarea prevederilor standardelor minime de calitate obligatorii se va 

consemna în scris, furnizorul de servicii fiind notificat în scris de către conducerea DGASPC Alba 

și i se va solicita conformarea la normele legale în cel mai scurt timp, nerespectarea acestora ducând 

la sancționarea disciplinară, denunțarea unilaterală a contractelor de servicii și implicit neplata 

acestora. 

Conducerea DGASPC Alba și specialiștii din cadrul Serviciului Management de Caz Persoane 

Adulte cu Dizabilități și Monitorizare Servicii Sociale, vor face vizite de monitorizare periodic cu o 

frecvență cel puțin lunară, și vor face recomandări în scopul îmbunătățirii calității vieții 

beneficiarilor și a respectării prevederilor standardelor specific minime de calitate obligatorii. 

 

d) Consolidarea colaborării cu autoritățile publice locale și cu organizațiile 

neguvernamentale 

 

 În vederea menținerii colaborării cu autoritățile publice locale și cu furnizorii privați acreditați  

DGASPC Alba organizează periodic dezbateri, întâlniri de lucru și transmite informații relevante în 

domeniul respectării și promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități.  

 Astfel în cursul anului 2018, la sediul DGASPC Alba au fost organizate 2 întâlniri de lucru, cu 

asistenții sociali din cadrul primăriilor din județul Alba, unde au fost analizate problemele care apar 

la nivel local cu privire la încadrarea copiilor/persoanelor adulte în grad de handicap și s-a încercat 

identificarea unor soluții cât mai simple pentru beneficiari.  

 În anul 2019, s-au organizat 4 întâlniri de lucru, în care specialiști din cadrul DGASPC Alba s-au 

întâlnit cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și cu asistenți sociali și consilieri 

juridici din cadrul autorităților publice locale și au analizat teme diverse cum ar fi: activitățile de 

voluntariat, politicile publice, combaterea discriminării, ajutorul public judiciar.  

 Activitățile de colaborare cu autoritățile publice locale și cu organizațiile neguvernamentale 

vor continua, cu sprijinul Compartimentului Coordonarea Autorităților Publice Locale, care 

funcționează în cadrul DGASPC Alba și care promovează dezvoltarea serviciilor sociale la nivel 

comunitar, servicii în cadrul cărora se desfășoară activități de prevenire a instituționalizării și de 

recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități.   
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G. EVALUAREA INTERNĂ / EXTERNĂ A PROCESULUI DE RESTRUCTURARE, 

MODALITĂŢI DE CORECTARE A DISFUNCŢIONALITĂŢILOR; 

 

 Evaluarea internă se va realiza de către specialişti din cadrul DGASPC Alba, Serviciul 

Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi şi Monitorizare Servicii Sociale, 

precum şi din cadrul Serviciului Monitorizare, Analiză Statistică, Strategii, Programe, Proiecte şi 

ONG care vor colecta date şi informaţii, vor analiza şi vor realiza analize lunare / anuale cu privire 

la modul şi gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate. 

 În urma evaluării interne se vor realiza rapoarte de evaluare care vor cuprinde atât punctul de 

vedere al DGASPC Alba cu privire la gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate 

în cadrul procesului de restructurare cât şi propuneri de corectare a disfuncţionalităţilor constatate. 

 Conducerea DGASPC / furnizorii de servicii sociale se vor preocupa în mod continuu de 

identificarea măsurilor prin care riscurile potenţiale ale implementării procesului de restructurare să 

fie diminuate constant iar disfuncţionalităţile să fie eliminate. 

 În situaţia în care planul de restructurare va trebui actualizat prin completare sau modificare, 

DGASPC Alba va elabora un document prin care va justifica intervenţiile propuse şi va relua 

procesul de aprobare. 

 

H. MONITORIZAREA PROCESULUI DE RESTRUCTURARE 

 

 Monitorizarea procesului de restructurare a CRRN Galda de Jos se va realiza lunar prin analiza 

modului de realizare a activităților propuse și a graficului de realizare a acestora.  

 Colectarea lunară a datelor şi informaţiilor referitoare la modul de derulare a activităţilor se va 

realiza cu implicarea asistenților sociali din cadrul CRRN Galda de Jos, împreună cu asistenții 

sociali din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilități și 

Monitorizare Servicii Sociale, în problematica formării continue și a recrutării personalului de 

specialitate sunt implicați specialiști din cadrul Serviciului Resurse Umane și Gestiunea Funcției 

Publice și pentru partea de dotări, investiții, construcții și autorizații sunt implicați specialiști din 

cadrul Serviciului Achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrative și din cadrul Biroului sănătatea, 

securitatea muncii și PSI. 

 În cadrul acestui proces se vor realiza vizite periodice ale personalului cu funcţii de conducere 

din cadrul DGASPC Alba şi a factorilor decidenţi din cadrul Consiliului Judeţean Alba în unităţile 

rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, pentru a constata în ce măsură procesul de 

restructurare respectă etapele şi termenele stabilite. 
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 La nivelul Consiliului Județean Alba a fost stabilită o echipă de lucru formată din reprezentanți 

ai CJ Alba (vicepreședinte, secretar general, director economic) și DGASPC Alba (director general, 

director general adjunct persoane adulte cu dizabilități, șef serviciu management de caz pentru 

persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale) care analizează, în ședințe de lucru 

lunare stadiul procesului de restructurare al CRRN Galda. 

 În scopul monitorizării procesului de restructurare la nivel naţional, DGASPC Alba va 

comunica Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi toate informaţiile cu caracter 

statistic colectate în baza Rapoartelor periodice de monitorizare, precum şi orice alte informaţii cu 

caracter cantitativ şi / sau calitativ referitoare la modul de derulare a procesului de restructurare. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Frăcea Valentin Ioan 

 

 

Director general adjunct            Șef serviciu MCPADMSS 
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