
ROMÂNIA                 

JUDEȚUL GORJ                                                                                 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități 

- Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți ”Bâlteni” Tg-Jiu și Centrul de Recuperare 

și Reabilitare pentru Adulți ”Bâlteni” Tg-Jiu din cadrul Complexului de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Adulți ”Bâlteni” Tg-Jiu  din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj  

 

 

Consiliul Județean Gorj, 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate si asistență socială; 

- Prevederile art. 51 alin. (2) și alin. (3) lit. c) și d), alin. (4), alin. 6 lit. a) și alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. III. alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2021 pentru modificarea unor 

acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități; 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități; 

- Prevederile art. 12 și 25 din Anexa la Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu 

Dizabilități nr. 878/ 2018 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale 

pentru persoanele adulte cu handicap; 

- Avizul nr. 31264/28761/ANDPDCA/DDPD/MI/01.11.2021 privind Planul de restructurare a Centrului de 

recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți ”Bâlteni”, Tg-Jiu, emis Autoritatea Națională pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții; 

- Avizul nr. 31264/ANDPDCA/DDPD/MI/01.11.2021 privind Planul de restructurare a Centrului de recuperare 

și reabilitare pentru adulți ”Bâlteni”, Tg-Jiu, emis de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități, Copii și Adopții; 

- Nota de fundamentare nr. 24476/19.11.2021 întocmită de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului - Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 18784/19.11.2021, 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă planurile de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități - Centrul 

de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți ”Bâlteni”, Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, cu o capacitate de 

furnizare de servicii sociale de 80 de locuri, și Centrul de recuperare și reabilitare pentru adulți ”Bâlteni”, Tg-Jiu, strada 

Dumbrava, nr. 34, cu o capacitate de furnizare de servicii sociale de 90 de locuri, din cadrul Complexului de Recuperare 

și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți ”Bâlteni” Tg-Jiu din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției 

Prefectului - Județul Gorj. 

 

              PREŞEDINTE                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

COSMIN - MIHAI POPESCU                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                   CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
 

 

 

Nr. 183 

Adoptată în ședința din data de 25.11.2021 

cu un număr de 32 voturi 

din numărul consilierilor prezenți
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                               

 
 

 

PLAN DE RESTRUCTURARE 

AL CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ 

PENTRU ADULȚI ,,BÂLTENI” TG- JIU, JUDEȚUL GORJ 

 
 

1.  Prezentarea situației actuale a centrului rezidențial de tip vechi - CRRN ,,Bâlteni” Tg–Jiu 
 

a. Date de identificare și de contact 

Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică ,,Bâlteni” Tg -Jiu 

     COD CONF. HG 867/2015 – 8790 CR- D- II 

     adresa: Tg-Jiu, Județul Gorj, str. Dumbrava, nr 34 

     crrnabiltenitgjiu@yahoo.com 

     Licență de funcționare -seria LF nr.0001701 , eliberat la data de 16.09.2016 .  
 

b. Scurt istoric 

Anul fondării/ înființării: 2006 - Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr 78/30.10.2006 

Aviz favorabil ANPH  Nr. 7548/30.10.2006.   

Centrul funcționează într-o clădire parter și etajul I și are capacitatea de 80 locuri. 
 

c. Subordinea:  D.G.A.S.P.C. Gorj 

Structura, conducerea – conducerea este comună pentru cele două centre CRRN și CRR formată din: 

- șef centru – 1 post; 

- coordonator personal de specialitate  – 1 post. 

Pentru cele două centre este comun și personalul administrativ, format din: 

- inspector de specialitate (contabil, resurse umane și administrator) – 3 posturi; 

- magaziner – 1 post; 

- muncitori calificati (fochist, electrician, lenjer) – 8 posturi; 

- portari – 4 posturi; 

- spălătorese – 4 posturi. 

 

Personalul de specialitate are următoarea structură 

CRRN    - medic; 

               - psihologi; 

               - kinetoterapeut; 

               - asistenți sociali; 

               - asistenți medicali; 

               - educatori (instructori educație); 

               - infirmiere. 

               

d. Situația juridică a clădirilor/ locației 

     - clădire 3 + p; 

     - centrală termică; 

     - cantină. 

Sunt în patrimoniul UAT -  Județul Gorj și sunt date în administrarea DGASPC GORJ.  
 

Anexa nr.1 

la Hotărârea nr. 183/25.11.2021 

mailto:crrnabiltenitgjiu@yahoo.com
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e. Capacitatea aprobată și existentă 

CRRN - capacitate aprobată – 80 locuri; 

            - capacitate existentă – 80 locuri. 
 

f. Condiții de cazare 

CRRN  

- număr dormitoare – 15, din care: 9 dormitoare a câte 5 paturi fiecare, 32 mp fiecare dormitor; 

6 dormitoare a câte 5, 6 sau 7 paturi fiecare, 32 mp fiecare dormitor (acolo unde există beneficiari care 

folosesc fotoliu rulant, sunt mai puține paturi, pentru ca beneficiarii să se poată deplasa); 

- cabinete medicale –  2 camere; 

- sală activități – 1 cameră; 

- sală kinetoterapie  – 1 cameră; 

- izolator – 1 camera; 

- cabinet asistent s 

- ocial + psiholog – 1 cameră;  

- magazie – 1 cameră; 

- lenjerie – 2 camere; 

- vestiare personal; 

- 2 camere, prevăzute cu dușuri, la parter fiind beneficiari imobilizați (femei și bărbați) la pat; 

- la  parter – 2 căzi + 2 dușuri cu lavoare și 4 toalete – din care una adaptată pentru persoane cu 

handicap; 

- la etajul I – 5 dușuri cu lavoare, 5 toalete și 1 adaptată pentru persoane cu handicap;  

- grupuri sanitare pentru personal – 3 camere. 
 

g. Condiții de admitere 

 Pentru admiterea în centru, fiecare beneficiar/ reprezentant legal întocmeşte un dosar pe care îl 

depune la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj, pentru a fi analizat în vederea 

emiterii deciziei de admitere în centru. Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:      

- actele de identitate ale beneficiarului; 

- certificatul de naștere; 

- decizia de admitere; 

- documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; 

- investigații paraclinice; 

- cerere de admitere; 

- copii de pe certificatele de naștere și de căsătorie ale persoanei asistate, ale părinților, ale copiilor, ale 

soțului sau soției, după caz; 

- declarație privind lipsa susținătorilor legali, după caz; 

- acte doveditoare privind veniturile, adeverințe de salariu, talon de pensie, adeverințe de venit 

eliberate de organele financiare teritoriale; 

- copii de pe hotărâri judecătorești prin care s-au stabilit obligații de întreținere ale unor persoane în 

favoarea sau în obligația persoanei asistate, dacă este cazul; 

- copii de pe hotărâri judecătorești, după caz, prin care cei care datorează plata contribuției lunare de 

întreținere au stabilit obligații de întreținere și față de alte persoane; 

- ancheta socială privind situația persoanei asistate și a familiei sale; 

- dovada eliberată de serviciul specializat al  primăriei că nu i s-a putut asigura protecția și îngrijirea 

la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate. 

 

h. Intrări – ieșiri pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie  2020 

- intrări – CRRN – 1 

- ieșiri – CRRN – 1  
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Motivele ieșirii: CRRN – deces 

 

i. Descriere din punctul de vedere al poziționării 

CRRN este  situat în comunitate, în municipiul Tg-Jiu, cu acces la mijloace de transport în comun și cu acces 

la telefon și internet. 

 

j. Descriere a relațiilor cu comunitatea  

Beneficiarii centrului participă la diferite excursii, vizite în oraș sau în împrejurimi, precum și la slujbe 

religioase cu ocazia sărbătorilor creștine. 

 Toți beneficiarii sunt înscriși la medic de familie. Aceștia beneficiază de servicii medicale de 

specialitate acordate în Spitalul Județean de Urgență Tg – Jiu, ori de câte ori este nevoie. Menționăm că nu 

avem beneficiari care să frecventeze cursuri școlare. 

 

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

Centrul este dotat cu rampă de acces pentru persoane cu handicap, lift de persoane cu 4 posturi, ușile sunt 

largi și nu sunt prevăzute cu praguri. La fiecare etaj sunt toalete adaptate persoanelor cu handicap. 

La parterul clădirii se află beneficiari imobilizati care folosesc fotolii rulante, premergătoare, dar care, din 

cauza bolii de bază, nu pot să folosescă fotoliile la parametrii optimi. 

  

l. Date statistice/ beneficiari  

Categoriile de handicap în care se încadrează cei 80 beneficiari sunt următoarele: 

- handicap mintal  - 75  beneficiari, cu următoarele grade  - gradul I – 74  

                                                                                           - gradul II -  1                                                                                                 

- handicap neuropsihic  - 1 beneficiar,                                 - gradul I -1 

- handicap asociat  –  4 beneficiari, cu următoarele grade  - gradul I – 3 

                                                                                           - gradul II – 1 

Grupe vârstă:    

                       20-24 ani – 7 benefeciari;  

                       25-29 ani – 2 beneficiari;  

                       30-34 ani – 14 beneficiari; 

                       35-39 ani – 29 beneficiari;  

                       40-44 ani – 14 beneficiari; 

                       45-49 ani – 9 beneficiari;  

                       50-59 ani – 5 beneficiari.  

Sex –  43 feminin; 

       –  37  masculin. 
 

Proveniența / locul de naștere – Județul  

- Gorj – 53; 

- Brașov -1; 

- Constanța – 1; 

- Covasna – 1; 

- Cluj – 3; 

- Dolj – 3; 

- Hunedoara – 6; 

- Iași – 2; 

- București – 2; 

- Mehedinți – 2; 

- Olt – 1; 

- Timiș - 3; 
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- Vrancea – 2. 

Menționăm că toți beneficiarii au adresa de domiciliu la adresa centrului, respectiv Tg-Jiu, Str. Dumbrava, 

nr. 34, Județul Gorj. 
 

m.  Situația privind intervențiile medicale specializate pentru beneficiari  

 

CRRN - număr  internări  2020 – 8 beneficiari;  

- număr  consultații medicale 2020– 375; 

- număr  internări  2021– 0 beneficiari; 

- număr  consultații medicale 2021 – 268 

 

m.1 Tipuri de intervenții specializate 

- psihiatrice – 247 

-  neurologie -89 ,  

- boli coronice - 12 cardiologice , gastroeterologie -4 , dermatoveronologie -3  

- altele –  3 ORL, ,   urologie -20  

       

m.2. Număr interventii specializate pentru beneficiari în anul 2020: 

- PSIHIATRIE - 165  

- NEUROLOGIE – 60;  

- ORL – 3 ; 

- GASTROENTEROLOGIE –4;  

- DERMATO-VENEROLOGIE – 3;  

- CARDIOLOGIE – 8; 

- UROLOGIE – 12  

 

m.3. Număr de beneficiari pentru care s-a depășit perioada de spitalizare – 90 zile 

Nu a fost depășit numărul de 90 zile  în unități spitalicești pentru tratarea bolilor cronice, spitale de 

psihiatrie sau spitale pentru boli psihice sau alte specialități. 

 

m.4.  Situația medicamentelor din punctul de vedere al frecvenței cu care se schimbă medicația: 

Tratamentul cronic se schimbă din 6 in 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. 

   

n. Structura de personal  CRRN  

- personalul de conducere – 2 posturi-  aceștia deservesc cele două centre CRRN și CRR . 

- personal de specialitate – 8; 

- personal de asistență și îngrijire – 71;  

- personalul de întreținere/ administrativ – 20 posturi, aceștia deservesc cele două centre CRRN și CRR 

. 

 

o. Prezentare a tipurilor de instruiri/ formări care au fost realizate în perioada 2020 - 2021 

  

Tipuri de instruiri / formări - 2020: 

- ”Implementarea Regulamentului General de Protectie a Datelor” – participant curs – 1 persoana; 

- ”Comunicare organizațională – gestionarea conflictelor, stresului si a situațiilor de criză”- participanți 

curs – 18 persoane   

- ”Însușirea noțiunilor fundamentale de igienă” – participanți curs -2 persoane  

 

Tipuri de instruiri/formări -  2021: 

- 45 persoane – cursul ,,Însușirea noțiunilor fundamentale de igienă“ - cu certificate de absolvire;  
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- 1 persoană – cursul ,,Privește în viitor, poți să fii antreprenor“; 

- 1 persoană – cursul ,,Rolul asistentului social în furnizarea de servicii sociale“. 

 

2.  Evaluarea beneficiarilor           

 

a. Organizarea și desfășurarea evaluării  nevoilor beneficiarilor 

 Conform dispoziţiei numărul 2525 / 06.11.2018 a directorului DGASPC Gorj, au fost formate două 

comisii. 

Membrii comisiilor au avut la dispoziție dosarele beneficiarilor. 

Pentru efectuarea evaluării  nu s-a  putut ține cont de opinia beneficiarilor, din cauza diagnosticului și 

gradului de handicap.  

 Un număr de 2 beneficiari au reprezentant legal membri ai familiei, restul de 78 beneficiari având ca 

și curator asistenții sociali ai centrului, desemnați prin hotărâre judecătorească și dispoziție de curatelă. 

Curatorii nu au făcut parte din comisia de evaluare. 

 

b. Prelucrarea datelor și informațiilor obținute din evaluare   

 În urma aplicării fişei de evaluare individual, fiecărui beneficiar în parte, conform Metodologiei de 

elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, s-au 

obtinut următoarele rezultate: 

- un număr de 60 beneficiari  necesită asistenţă în mod continuu, iar 20 beneficiari în mod regulat; 

- pentru alimentaţie şi hrănire necesită sprijin toti beneficiarii; 

- pentru menţinerea şi dezvoltarea deprinderilor zilnice necesită sprijin un număr de 78 beneficiari, în 

mod continuu; 

- pentru menţinerea şi dezvoltarea deprinderilor de autoîngrjire necesită sprijin un număr de 57 

beneficiari în mod continuu, 17 beneficiari în mod regulat, iar 5 beneficiari în mod secvențial; 

- pentru menţinerea şi dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi necesită sprijin un 

număr de 64 beneficiarii în mod continuu, iar 16 beneficiari în mod regulat; 

- de sprijin pentru  interacţiune  şi  dezvoltarea/ menţinerea aptitudinilor cognitive au nevoie toți cei 

80 de beneficiari. 

 

c. Sintetizarea concluziilor evaluării           
 

 
Nr. 

crt 
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o
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1
1
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1
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M
o

d
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l 
1
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C
o

n
c
lu

z
ii
 

1.  A. C. L. C S C C C S C C C C C C C C 

2.  A. C. C M C C C S C C C C C C C C 

3.  B. M. C M C C C C C C C C C C C C 

4.  B. G. C S C C C C C C C R C C C C 

5.  B. V. N. C S C C C C C C C C C C C C 

6.  B.A.C. C R R C M S S R R M C R R R 

7.  C. I. C R C C C S C C C C C C C C 

8.  C. G..D. C M C C C C C C C C C C C C 

9.  C. L. C S C C C C C C C C C C C C 

10.  C. M. C R C C C R C C C C C C C C 
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11.  D. A. C S C C C C C C C C C C C C 

12.  D. R.L. C R R C S S R C C R C C R R 

13.  D. I. C S R C R R C C C R C R C C 

14.  D. F. I. C R R C R R C C C R C R R R 

15.  D. L.E. C M C C C M C C C C C C C C 

16.  F. M.C. C M C C C R C C C C C C C C 

17.  T.R. C M C C C R C C C C C C C C 

18.  S. L. C R R R M S M R R S C R R R 

19.  S. G. C M C C C C C C C C C C C C 

20.  I. R. C S C C C C C C C C C C C C 

21.  M. V.R. C M C C C M C C C C C C C C 

22.  M. N.D. C R R R S C C R C S C R C R 

23.  M. C.C. C R C C C C C C C C C C C C 

24.  M. I. C C C C S M R C C C C C C C 

25.  M.C. C R C C C C C C C C C C C C 

26.  M. E. C S C C C R C C C C C C C C 

27.  P. C. C M C C C C C C C C C C C C 

28.  P. M. C R C C C R C C C C C C C C 

29.  P. V. C M C C C C C C C C C C C C 

30.  P.C. V. C M C C C C C C C C C C C C 

31.  P. I. C M C C C C C C C C C C C C 

32.  S. M. C M C C C C C C C R C C C C 

33.  S. C. C R C C C C C C C C C C C C 

34.  S. E. C S C C R M R C C S C R R R 

35.  S.M. C M C C C C C C C C C C C C 

36.  S.  S. C M C C C C C C C C C C C C 

37.  S. M. C S C C C S C C C R C C C C 

38.  T. C. C S C C S S S R C S C R R R 

39.  Ţ.   I. C S C C R S R R C S C R C R 

40.  U. D. C M C C C C C C C C C C C C 

41.  V. F. C D C C C C C C C C C C C C 

42.  V. E. C M C C C C C C C C C C C C 

43.  B. A.M. C R C C C S C C C C C C C C 

44.  B. C. C S C C C S C C C C C C C C 

45.  B. M. C S C C C M C C C C C C C C 

46.  B. C. C S C C C M C C C C C C C C 

47.  B. C. C S C C R M C C C C C C C C 

48.  B. D. C M C C C M C C C C C C C C 

49.  B. G. C R R C R M C R R R C C C R 
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50.  B. A. C C C C C M R C C C C C C C 

51.  C. M. A. C M C C C S C C C C C C C C 

52.  C. S. C S R C C S C C C C C C C C 

53.  C. D. C M C C C M R C C R C C C C 

54.  C. I.T. C R R C R S R R C R C R R R 

55.  C. I.P. C R R C R S R R C R C R R R 

56.  C. V.R. C R R C R S R R C R C R R R 

57.  D. M. C M C C C M C C C C C C C C 

58.  D. D. C R C C R M S C C R C C C C 

59.  E.  N. C R C C C M C C C C C C C C 

60.  G. M.G. C S C C C S S C C R C C C C 

61.  G.S.D. C R R C R S R R C R C R C R 

62.  H. M. C R C C R S R R C R C R R R 

63.  U. I. C S C C C S C C C C C C C C 

64.  B. C.  C R C C R S R R C R C C R R 

65.  G. V. C S C C C S C C C C C C C C 

66.  J. A. C R C C R M C R C R C R R R 

67.  L.  I.   R. C S C C C M C C C C C C C C 

68.  L. M. C S C C C S C C C C C C C C 

69.  M. D.R. C M C C C M C C C C C C C C 

70.  M. M. C M C C C M R R C R C R C R 

71.  P.   I. C S C C C R C C C R C C C C 

72.  P. A. C S C C C S C C C C C C C C 

73.  R. C . C S C C C M R C C C C C C C 

74.  S. F. C R C C R M R R C R C R C R 

75.   S. F. C S C C C S R C C C C C C C 

76.  S. A.R. C R C C C S C C C C C C C C 

77.  S. M. C R C C C M S R R S C C R R 

78.  U. F.F. C M C C C S C C C C C C C C 

79.  Z. A.M. C S C C C S R C C R C C C R 

80.  Z.   R. C S C C C S C C C C C C C C 

                   Legendă:   C - Continuu ,  R – Regulat ,  S – Secvential,  M - Minim 

 

Concluzia comisiei: 

 

 Din cauza faptului că beneficiarii mai sus menţionaţi au nevoie de asistenţă pentru alimentaţie şi 

hrănire, pentru sănătate, pentru menţinerea şi dezvoltarea deprinderilor zilnice, a deprinderilor de 

autoîngrjire, de îngrijire a proprei sănătăţi, de interacţiune şi de dezvoltarea/ menţinerea aptitudinilor 
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cognitive în mod continuu, propunem ca tuturor beneficiarilor (80), să li se acorde îngrijire şi asistenţă 

în două centre rezidenţiale de tip C.I.A. 
Din cauza faptului că beneficiarii mai sus menționați sunt cu întârziere mentală profundă, cu un 

nivel redus intelectual (QI sub 20), au nevoie de îngrijire şi asistenţă medicală continuă din cauza bolii de 

bază şi handicapului mintal sever/profund, neexistând posibilitatea reintegrării în societate. 

 Menţionăm că s-a ţinut cont la această propunere şi de faptul că toţi beneficiarii de mai sus sunt 

neșcolarizați datorită handicapului neuropsihic congenital. 

  

3. Actualizarea planurilor individuale de intervenție pentru a  asigura atât servicii specifice pentru 

persoanele adulte cu handicap, cât și transferul etapizat al acestora în alte tipuri de servicii  

             

a) Descrierea modului în care abordarea procesului de restructurare este centrată pe nevoile specifice ale 

persoanelor cu handicap 

 Toţi beneficiarii (80) din centrul de tip vechi  sunt persoane cu handicap neuropsihic, mintal sau 

asociat grav, nedeplasabili sau greu deplasabili şi nu dispun de abilităţi pentru a duce o viaţă independentă. 

Având în  vedere că  centrele de îngrijire şi asistenţă (CIA) asigură/satisfac nevoile individuale specifice 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea  menţinerii  potenţialului personal, cei 80 beneficiari pot primi 

îngrijire şi asistenţă în centre de tip CIA. 

 În cadrul centrului de tip CIA serviciile asigurate constau în: asistenţă medicală, asistenţă socială, 

asistenţă psihologică, activităţi  de petrecere a timpului şi activităţi de menținere a formei fizice.  

Totodată, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă oferă persoanelor beneficiare următoarele servicii: 

- Găzduire pe perioadă nedeterminată; 

- Asigură bunuri de natura obiectelor de inventar: lenjerie şi accesorii de pat, paturi, noptieră, dulap, 

masă, scaune, coşuri de gunoi, televizor, frigider etc.; 

- Îngrijire personală şi supraveghere permanentă (igiena şi supravegherea beneficiarilor, pregătirea 

patului, a sălii de baie, măsuri de prevenire a escarelor, igienizarea şi întreţinerea camerelor de locuit 

şi a spaţiilor de activităţi); 

- Hrană - se asigură în limita alocaţiei zilnice de hrană şi a meniului stabilit; 

- Masa se serveşte la ore fixe, de 3 ori pe zi,  plus 2 suplimente. Se ţine cont de regimul dietetic prescris 

de medic, precum şi de preferinţele alimentare ( în limitele posibilităţilor); 

- Servirea mesei se face în sala de mese, iar în cazul persoanelor dependente - nedeplasabile sau greu 

deplasabile -  acestea sunt ajutate să mănânce, să bea, în cameră;  

- Asistenţă medicală şi supravegherea stării de sănătate. 

- Asistenţa medicală curativă şi de urgenţă se asigură prin adoptarea unui plan terapeutic pentru fiecare 

beneficiar. Este supravegheată permanent starea de sănătate generală a beneficiarilor, cu indicarea 

nevoilor de tratament şi a posibilităţilor de tratament, este asigurată medicaţia specifică, prevenirea 

şi depistarea bolilor infecţioase prin vaccinări preventive, controale medicale periodice.  

Atunci când problematica medicală depăşeşte posibilităţile centrului, beneficiarii sunt direcţionaţi către  

spitale de specialitate. 

- Asistenţă psihologică prin -  identificarea nevoilor, folosirea mecanismelor psihologice necesare 

îmbunătăţirii sau menţinerii stării de sănătate mintală, stării de confort psihic, al relaţionării cu 

mediul, cu ceilalţi beneficiari şi cu familia, intervenţie în situaţii de criză. 

- Asistenţă socială prin -  reprezentarea intereselor beneficiarilor, mediere şi intervenţie. 

- Petrecerea timpului: vizionarea programelor de televiziune, radio, participarea la spectacole 

organizate în incinta centrului. 

Modul în care a fost abordat procesul de restructurare este centrat pe nevoile specifice ale persoanelor cu 

handicap, obiectivele stabilite fiind pe termen lung, mediu și scurt. 

         Obiectivele stabilite pe termen lung în funcție de nevoile specifice individuale sunt următoarele:  

îngrijire și asistență, menținerea aptitudinilor cognitive, menținerea deprinderilor zilnice, menținerea 
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deprinderilor de comunicare, menținerea deprinderilor de mobilitate, menținerea deprinderilor de 

autoîngrijire, menținerea depriderilor de interacțiune.  

         Obiectivele stabilite pe termen mediu în funcție de nevoile specifice individuale sunt următoarele: 

interventie psihologică, menținere aptitudinilor cognitive, menținerea deprinderilor zilnice, menținerea 

deprinderilor de comunicare, menținerea deprinderilor de mobilitate. 

         Obiectivele stabilite  pe termen scurt  în funcție de nevoile specifice individuale sunt următoarele: 

informare și asistență socială/ servicii de asistență socială,  menținerea deprinderilor de mobilitate. 
 

b) Completarea planurilor de către echipa multidisciplinară a centrului rezidențial de tip vechi  

Planul individual de intervenție pentru asigurarea serviciilor specifice persoanelor adulte cu handicap 

a fost actualizat.  

Activitățile și serviciile oferite beneficiarilor în funcție de nevoile identificate sunt: 

1. Activităţi de îngrijire și asistență (sprijin permanent pentru îmbrăcat/ dezbrăcat, încălţat/ descălţat, 

alegerea hainelor adecvate, asigurarea igienei zilnice, sprijin pentru administrarea medicamentaţiei); 

2. Activităţi de menținere a deprinderilor de mobilitate  prin  kinetoterapie și masaj; 

3. Activităţi de menţinere a aptitudinilor cognitive; 

4. Activităţi de menținere a deprinderilor zilnice prin exerciţii pentru realizarea unei sarcini unice, 

pentru organizarea, planificarea şi finalizarea programului zilnic; 

5. Activităţi de menținere a deprinderilor de comunicare - prin mesaje verbale şi non-verbale, 

dezvoltarea limbajului mimico-gestual; 

6. Activităţi de menținere a deprinderilor de mobilitate prin exerciţii pentru schimbarea poziţiei 

corpului, manipularea obiectelor folosind mâna, degetele, braţul, alte părţi ale corpului, pentru 

deplasarea prin mers sau alte forme, deplasarea folosind echipamente; 

7. Activităţi de menținere a deprinderilor de interacțiune prin  exerciţii pentru stabilirea de interacţiuni 

simple, cu membrii familiei/ persoane cunoscute; 

8. Activităţi de intervenție  psihologică prin terapie suportivă / intervenții terapeutice specifice; 

9. Activităţi de sprijin pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni etc.; 

10. Activităţi de sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obţinerea de tehnologii şi dispozitive 

asistive şi tehnologii de acces. 

c)  Personalul implicat pentru realizarea obiectivelor stabilite: 

- pentru menținerea deprinderilor de mobilitate sunt: medic, kinetoterapeut, instructor de educație 

(”Alți terapeuți”, conform Modulului IV, Standard 8, pct. 3 din Ordinul nr. 82/2019), asistent social; 

- pentru deprinderi de comunicare sunt: psiholog, asistent social,  instructor de educaţie; 

- pentru  îngrijire și asistență sunt: infirmieră, asistent social, instructor de educație (”Alți terapeuți”, 

conform Modulului IV, Standard 4, pct. 5 din Ordinul nr. 82/2019); 

- pentru menținerea aptitudinilor cognitive sunt: psiholog, instructor de educaţie;  

- pentru menținerea deprinderilor zilnice sunt:  psiholog, asistent social, instructor de educaţie;  

- pentru menținerea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți sunt: medic, psiholog, asistent social, 

asistent medical, instructor de educaţie (”Alți terapeuți”, conform Modulului IV, Standard 10, pct. 4 

din Ordinul nr. 82/2019);  

- pentru menținerea deprinderilor de interacțiune sunt: psiholog, asistent social, instructor de educaţie. 

       Implementarea planului individual de asistență și îngrijire se realizează ca urmare a  corelării  între 

evaluarea individuală, obiectivele stabilite și serviciile oferite fiecărui beneficiar. 

   

4. Planificarea etapelor de restructurare, a resurselor financiare, materiale și umane, pentru perioada 

2022-2023 și a modalităților de implementare în corelare cu stabilirea obiectivelor serviciilor, 

alternativelor de tip familial sau rezidențial, măsurilor preventive nou-înființate/dezvoltate în 

comunitate 
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a) Realizarea listei de priorități a problemelor și oportunităților care vor fi luate în considerare în 

operaționalizarea planului de restructurare 

Având în vedere Rapotul Sintetic, document obţinut în urma prelucrării datelor din evaluarea beneficiarilor 

la nivelul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi „Bîlteni” Tg-Jiu, strada 

Dumbrava nr.34, a rezultat următoarea propunere: 

- un număr de 50 beneficiari din centrul de tip vechi CRRN vor forma un Centru de îngrijire și asistență 

(în continuare ,,CIA nr. 1,,) pentru persoane adulte cu dizabilităţi cu o capacitate de 50 locuri, în 

cladirea existentă a Complexului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi 

“Bîlteni” (CRRNA) din strada Dumbrava, nr. 34, municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, capacitatea 

centrului urmând să fie redusă în timp odată cu continuarea procesului de restructurare; 

- un număr de 30 beneficiari din centrul de tip vechi CRRN vor fi transferați într-un  Centru de îngrijire 

și asistență (în continuare ,,CIA nr.2,,) pentru persoane adulte cu dizabilităţi cu o capacitate de 30 

locuri, care se va înființa în loc. Mătăsari, strada Minei, nr, 7, județul Gorj,  într-un imobil aparținând 

UAT  Mătăsari, județul Gorj, identificat cu Cartea Funciară nr. 39143 –teren și clădiri. 

 

 Listă de priorităţi: 

A. Înființarea Centrului de îngrijire și asistență (CIA nr. 2) pentru persoane adulte cu dizabilităţi cu o 

capacitate de 30 locuri,  în loc. Mătăsari, strada Minei, nr, 7, județul Gorj: 

1. Transferarea clădirii din loc. Mătăsari, strada Minei, nr, 7, județul Gorj, aparținând UAT  Mătăsari, 

județul Gorj, în patrimoniul Consiliulul Județean Gorj și darea în administrare gratuită a clădirii 

D.G.A.S.P.C. Gorj; 

2. Alocarea resurselor financiare necesare pentru dotarea centrului-CIA nr.2, cu aparatură și 

echipamente medicale, obiecte de inventar, cazarmament, aparatură electro-casnică, medicală , de 

recuperare, etc., din punct de vedere constructiv, centrul a fost modernizat /reabilitat de către Primăria 

Mătăsari, județul Gorj; 

3. Lucrari de recompartimentare a spațiilor pentru a corespunde standardelor de calitate pentru CIA 

nr.2; 

4. Dotarea cu mobilier și aparatură ; 

5. Transferarea beneficiarilor. 

 ( În prezent se fac demersuri pentru preluarea în patrimoniul Consiliului Județean Gorj a imobilului 

situat în comuna Mătăsari, județul Gorj). 

 

B. Înființarea Centrului de îngrijire și asistență (CIA nr. 1) pentru persoane adulte cu dizabilităţi cu o 

capacitate de 50 locuri,  în locația existentă din strada Dumbrava, nr. 34, municipiul Tg-Jiu, 

județul Gorj: 

1. Elaborarea DALI (documentația de avizare a lucrărilor de intervenție) pentru 

modernizarea/recompartimentarea spațiilor interioare în vederea încadrării în standardele de 

calitate. 

2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

3. Elaborarea proiectul tehnic;  

4. Execuția lucrarilor de construcție; 

5. Inființarea/funcționarea CIA nr.1 

 

Analiza priorităților – oportunităților – riscurilor, prin diagrama SWOT  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

- Existența clădirii; 

- Poziționare excelentă, amplasarea clădirilor în 

comunitate; 

- Costuri ridicate pentru cumpărarea 

dotărilor necesare; 

- Durata mare pentru obținerea avizelor 

necesare functionării centrului  
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- Existența personalului angajat. Personal 

medical specializat, asistență 24/24; experiență 

îndelungată a personalului medical și auxiliar al 

Centrului; 

- Racordare la utilități. Utilități existente: gaze, 

apă – canal, electricitate, telecomunicații; 

- Existența spațiilor de petrecere a timpului liber. 

Spații de recreere extern și intern; 

- Acces la servicii medicale - spital, medic de 

familie; 

- Clădirile – construcție cu destinație clară: 

Centru de îngrijire și asistență  pentru persoane 

adulte cu dizabilități; 

- Dotări noi, moderne (mobilier, cabinete, 

internet etc); 

- Servicii medicale: recuperare medicală, 

consiliere psihologică, ergoterapie etc; 

îmbinarea tratamentului medical cu activități 

extra puse la dispoziție de către Centru. 

- Costuri ridicate, pe viitor, pentru 

întreținerea ambelor clădiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

RISCURI 

 

- Acordarea serviciilor medicale în termen util; 

- Accesul la mijloacele de transport în comun;  

- Acces la obiective pentru petrecerea timpului 

liber ( parc, biserică etc.); 

- “Viața supra-aglomerată” a rudelor care nu se 

pot ocupa de persoanele cu dizabilități, optând 

pentru un centru pentru persoane adulte cu 

dizabilități; 

- Schimbarea mentalității asupra sănătății; 

prevenția și tratamentul se pot obține într-un 

centru pentru persoane adulte cu dizabilități. 

- Neefectuarea transferului în termen util a 

clădirii în patrimoniul DGASPCGorj ; 

- Lipsa sau insuficiența resurselor 

financiare destinate lucrărilor/ 

investițiilor necesare; 

- Lipsa încrederii în centrul pentru 

persoane adulte cu dizabilități; 

- Mentalitatea beneficiarilor despre centrul 

pentru persoane adulte cu dizabilități 

(izolare, ultimul pas etc). 

 

b) Aspecte tehnice si operaționale pentru perioada 2022-2023 

 

I. În anul 2021 : 
– S-au demarat procedurile pentru preluarea în patrimoniul Consiliului Județean Gorj a  imobilului 

situat în comuna Mătăsari, județul Gorj. și darea în administrare gratuită a clădirii D.G.A.S.P.C. Gorj, 

în vederea inființării   CIA 2, capacitate 30 locuri 

II. În anul 2022  
-Alocarea resurselor  financiare: sunt necesare resurse financiare  pentru dotarea centrului –CIA 2 cu 

aparatură și echipamente medicale, din punct de vedere constructive centrul a fost modernizat /reabilitat de 

către Primăria Mătăsari, județul Gorj.  

-Recompartimentarea spațiilor CIA 1 și CIA 2 

-Reabilitarea/ reparații interioare (zidărie, tocărie, pavement) CIA 1  

 

III. În anul 2023 
1. Dotarea cu mobilier şi aparatură necesară desfășurării activităţii –trim.III 

2. Transferarea beneficiarilor –  trim.IV  
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   Acestea se regăsesc şi în anexa 1- Diagrama etapelor trimestriale pentru perioada 2022 – 2023 . 
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Revizuirea planurilor personalizate pentru 

30 persoane cu dizabilitati care vor fi 

transferate în CIA (nr.2) cu activitățile 

specifice nevoilor identificate, în 

conformitate cu Modulul IV standardele 1-

15 din Ordinul 82/2019 

 X  X  X  X 

Desfășurarea de activități  în CR conform 

PP revizuit în vederea dezvoltarii 

potentialului personal/ sau menținerii 

pentru 30 persoane cu dizabilitati care vor 

fi transferate  în CIA (nr.2). 

X X X X X X X X 

Desfășurarea activității de asistență și 

suport pentru luarea unei decizii pentru 30 

persoane cu dizabilități care vor fi 

transferate în CIA (nr.2). 

X X X X X X X X 

Asigurarea infrastructurii sociale 

(reabilitare/modernizare) CIA (nr.2). 

   X X X X  

Acreditarea CIA(nr.2)  
       X 

Transferul a 30 persoane cu dizabilități 

în CIA(nr.2) 

       X 

Monitorizarea celor 30 beneficiari 

transferați în CIA(nr.2) 

X X X X X X X X 

Stabilirea  responsabilităților și a modului 

de acțiune a centrului rezidențial cu 

comunitatea pentru 30 beneficiari care vor 

fi transferați in CIA(nr.2) . 

X X X X X X X X 

Revizuirea PP(Modul III/standard 2) 

pentru 50 persoane cu dizabilitați care vor 

fi menţinuti în CR care se organizează  

in CIA(nr.1), cu activitățile/servici  cf 

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

 X  X  X  X 

Desfășurarea de activități  în CR conform 

PP revizuit în vederea in vederea 

menținerii /dezvoltării potențialului 

personal/ pentru 50 persoane cu 

dizabilitati care rămân  

în CR ce se reorganizează ca CIA(nr.1). 

X X X X X X X X 

Desfășurarea activității de asistență și 

suport pentru luarea unei decizii pentru 50 

persoane cu dizabilități care rămân în CR 

ce se reorganizează ca CIA(nr.1). 

X X X X X X X X 

Acreditarea CIA(nr.1), având obiectiv 

reducerea capacității 
       X 
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Monitorizarea celor 50 beneficiari care 
rămân în CR ce se reorganizează ca 

CIA(nr.1). 

X X X X X X X X 

Stabilirea  responsabilităților și a modului 

de acțiune a centrului rezidențial cu 

comunitatea pentru 50 beneficiari care 

rămân în CR ce se reorganizează ca 

CIA(nr.1). 

X X X X X X X X 

 Asigurarea infrastructurii 

sociale(reabilitare/modernizare) 

CIA(nr.1). 

       X 

 

c) Evidența obligațiilor privind sustenabilitatea  

În perioada 21.06.2010 – 21.10.2011, prin accesarea POR (Program Operational Regional) / Axa 

prioritara 3 – Îmbunătaţirea infrastructurii sociale / Domeniul major de intervenţie 3.2 – „Reabilitarea 

/ modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” de către Consiliul Judetean 

Gorj, s-a amenajat un Centru de Reabilitare şi Recuperare (C.R.R.) într-un pavilion existent P+3, la 

etajul III în cadrul Complexului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi „Bilteni”. 

Obiectivul general al POR a constat în “sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale durabile, atât 

din punct de vedere economic, cât şi social, în regiunile României, prin îmbunătăţirea condiţiilor de 

infrastructură şi a mediului de afaceri, care susţin creşterea economică”.  

Obiectivele specifice ale proiectului de investiţii a avut în vedere asigurarea unei funcţionalitaţi 

conform standardelor europene pentru derularea activitaţii la cele mai inalte cote, şi au fost 

următoarele: 

- Modernizare grupuri sanitare; 

- Înlocuire tâmplărie de lemn cu tâmplărie de PVC rezistent la lovituri şi solicitari mecanice 

intense pentru uşi; 

- Zugrăveli interioare în dormitoare, cabinete, holuri, magazii, casa scării etc; 

- Refacerea pardoselilor; 

- Înlocuire instalaţii interioare de încălzire; 

-   Realizarea unui lift exterior cu acces din aceasta la toate nivelurile; 

-   Executare termosistem pe anvelopă clădirii. 

 

Lucrarea EXTINDERE CAPACITATE, PRIN AMENAJARE ŞI MODERNIZARE ETAJ III 

LA COMPLEXUL DE RECUPERARE şi REABILITARE NEUROPSIHIATRICA PENTRU 

ADULŢI “BÎLTENI”, judetul GORJ era necesara ca urmare a numarului mare de cereri a persoanelor 

adulte cu handicap din judeţul Gorj care necesită protecţie specială în vederea institutionalizarii precum 

şi preluarea tinerilor ce au depaşit vârsta de 18 ani din centrele de plasament pentru copilul cu handicap. 

Cel mai mare avantaj a fost de departe îmbunătăţirea calităţii suportului tehnic oferit pacienţilor, 

ceea ce duce implicit şi la o mai bună funcţionalitate a instituţiei şi o creştere calitativă a procesului şi 

de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrica, în principal. 

Clădirea, înainte de realizarea investiției, era compusă din subsol tehnic parţial, parter, trei etaje 

şi un pod executat peste acoperişul iniţial (terasă necirculabilă), astfel: 

Parter  

-Holul central; 

-două birouri (director şi contabilitate); 

-cabină pază;  

-vestiar;  

-grupuri sanitare şi duşuri pentru personal (infirmiere, supraveghetori); 

-magazie; 

-sala kinetoterapie; 
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-un cabinet medical cu grup sanitar propriu şi vestiar pentru asistenţi; 

-8 dormitoare pentru beneficiarii de servicii sociale; 

-grupuri sanitare, duşuri destinate acestora; 

-spălatorie. 

 

Etajul 1si Etajul 2 

-cabinet medical;  

-cabinet psihosocial; 

 -sală de kinetoterapie; 

-sală de activităţi prevazută cu un spaţiu pentru instructori de educaţie; 

-9 dormitoare pentru persoane cu handicap; 

-grupuri sanitare şi duşuri; 

-două spaţii de depozitare pentru rufe curate şi rufe murdare; 

-grup sanitar pentru personal. 

 

Parterul şi etajele 1 şi 2 au fost amenajate şi modernizate prin cofinanţare Consiliul Judeţean Gorj 

şi Fundaţia SERA Romania. 

Etajul 3, era neamenajat şi acesta a făcut obiectul investiţiei,prin proiectul Consiliul Judeţean 

EXTINDERE CAPACITATE, PRIN AMENAJARE ŞI MODERNIZARE ETAJ III LA 

COMPLEXUL DE RECUPERARE şi REABILITARE NEUROPSIHIATRICA PENTRU ADULŢI 

“BÎLTENI” 

S-a propus realizarea, la etajul III, a următoarelor: 

- 8 dormitoare (5 paturi/ dormitor); 

- magazie; 

- cabinet medical; 

- farmacie; 

- arhivă; 

- sală activităţi comune; 

- sală kinetoterapie; 

- vestiar; 

- grup sanitar duşuri (beneficiari); 

- grup sanitar duşuri (personal); 

- magazie rufe murdare; 

- magazie rufe curate; 

- coridor;  

- casa scării; 

- hol; 

- casa lift. 

S-au realizat următoarele dotări: 

a. Dotări cabinet medical: Pat de consultaţii; Birou; Scaune birou; Suport perfuzii; Dulap cu vitrină; 

Masă instrumentar; Cuier; Draperie. 

b. Dotari  cabinet  madical kinetoterapie: Saltele; Birou; Scaune birou; Draperii; Dulap cu etajere; 

Spaliere; Trusă greutăţi; Rulou; Mingi medicinale; Plan inclinat; Scăriţă; Cuier perete; Bicicletă 

medicinală; Bandă alergare; Aparat de vibromasaj; Aparat abdomene; Mochetă. 

c. Dotări  grupuri sanitare şi  duşuri: Electroventilatoare. 

d. Dotări   magazii: rafturi metalice – etajere. 

e. Dotări  sală de activităţi: Mese; Scaun cu spătar; Dulapuri –vitrină; Suport TV; TV color; Draperii; 

Mochetă.                          

f. Dotări  dormitoare: Paturi; Noptiere;  2 dulapuri; Mese 2 compartimente; Scaun cu spatar; Saltele; 

Cearceaf plic; Fete pernă; Huse saltele; Cearceaf pat 
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g. Dotări   vestiare: Draperii; Vestiare  metalice cu două compartimente tip “soldat”. 

 

d) Identificarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu handicap, prin analiza hărții de servicii 

sociale 

Serviciile sociale identificate ca fiind necesare acestor beneficiari corespund serviciilor sociale 

acordate în centrele de tip CIA, acestea fiind: 

- Asistenţă medicală: întocmirea fişei medicale, control medical general, facilitarea controalelor și  

internării în spitalele de specialitate a cazurilor grave, aplicarea tratamentului recomandat de medicii 

de specialitate etc; 

- Asistenţă socială: oferirea de informaţii cu privire la întocmirea dosarelor beneficiarilor, consiliere 

socială;  

- Asistenţa psihologică: acordarea de sprijin psiho-afectiv pentru readaptarea psihologică a persoanelor 

cu handicap, ludoterapie, etc; 

- Activități de întreținere  fizică: kinetoterapie și masaj; 

- Activităţi  de petrecere a timpului: jocuri care au ca scop menţinerea tonusului fizic şi psihic al 

beneficiarilor (jocul cu mingea, jocul ,,șoarecele și pisica, podul etc.) ce se desfășoară în incinta 

unității – curte; 

- Sărbătorirea colectivă a unor evenimente legate de sărbătorile religioase - Crăciunul, Paștele - ce se 

desfășoară prin participarea la slujbele religioase la biserica ortodoxă din cartierul unității 

,,Adormirea Maicii Domnului,,. Aceste ieșiri pentru petrecerea timpului, în afara unității, sunt  

            limitate din cauza gradului de handicap (grav–psihic/ neuropsihic). 

La nivelul județului Gorj există următoarele servicii sociale (publice și private) destinate persoanelor adulte 

cu dizabilități: 

1. Asociația ”Aproape de Oameni” (Adresa: Sat Cornești, Comuna Bălești, Județ Gorj – Asociație cu 

activitate în domeniul asistenței sociale) care oferă, persoanelor vârstnice, servicii de îngrijire și 

asistență medicală. Serviciile sunt oferite la sediul căminului de bătrâni ”Casa Bunicilor”, acesta fiind 

un centru rezidențial pentru persoane vârstnice. 

2. Asociația Persoanelor cu Handicap din Oltenia (Adresa: Tg. Jiu, Bulevardul Republicii, bl. 25, et. 

2, ap. 6,, Județ Gorj – Asociație cu activitate în domeniul asistenței sociale) care oferă, persoanelor 

adulte cu dizabilități, servicii fără cazare în două centre de zi, respectiv ”Centrul de zi Christian” și 

”Centrul de zi Iosua”. Serviciile sunt oferite la sediile celor două centre (Centrul de zi Christian - Tg. 

Jiu, Bulevardul Republicii, bl. 25, et. 2, ap. 6,, Județ Gorj și Centrul de zi Iosua - Strada Unirii nr. 84, 

Târgu-Jiu, Județ Gorj). 

3. Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg.Cărbuneşti: 

capacitate = 41 locuri; (Adresa: Strada  Eroilor, nr. 81, Oraș Tg. Cărbunești, Județ Gorj - În 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj) care oferă, 

persoanelor adulte cu dizabilități, servicii de recuperare și reabilitare. Serviciile sunt oferite în centrul 

rezidențial. 

4. Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni: capacitate = 40 

locuri (Adresa: Comuna Runcu, Sat Suseni, Județ Gorj - În subordinea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj) care oferă, persoanelor adulte cu dizabilități, servicii 

de recuperare și reabilitare. Serviciile sunt oferite în centrul rezidențial. 

5. Centrul de îngrijire și asistență Suseni pentru persoane adulte cu dizabilități (Adresa: Comuna 

Runcu, Sat Suseni, Județ Gorj - În subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj) care oferă, persoanelor adulte cu dizabilități, servicii de îngrijire și asistență. 

Serviciile sunt oferite în centrul rezidențial. 

6. Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa (Adresa: 

Comuna Runcu, Sat Dobrița, Județ Gorj - În subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj) care oferă, persoanelor adulte cu dizabilități, servicii de recuperare și 

reabilitare. Serviciile sunt oferite în centrul rezidențial. 
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7. Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița (Adresa: Comuna 

Runcu, Sat Dobrița, Județ Gorj - În subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj) care oferă, persoanelor adulte cu dizabilități, servicii de îngrijire și asistență. 

Serviciile sunt oferite în centrul rezidențial. 

8. Centrul de recuperare și reabilitare  Bîlteni (Adresa: Strada Dumbrava, nr. 34, Județ Gorj - În 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj) care oferă, 

persoanelor adulte cu dizabilități, servicii de recuperare și reabilitare. Serviciile sunt oferite în centrul 

rezidențial. 

9. Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți  Bîlteni (Adresa: Strada 

Dumbrava, nr. 34, Județ Gorj - În subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj) care oferă, persoanelor adulte cu dizabilități, servicii de recuperare și reabilitare. 

Serviciile sunt oferite în centrul rezidențial. 

10.  Direcția publică de protecție Socială (Adresa: Tg. Jiu, Strada Constantin Brâncuși, bl. 3, Parter, 

Județ Gorj) care oferă următoarele tipuri de servicii: 

-  Oferă servicii de îngrijire personală persoanelor vârstnice, prin intermediul unei unități de 

îngrijire la domiciliu. Serviciile sunt oferite la domiciliul beneficiarului. 

- Oferă servicii de inserție/ reinserție socială persoanelor fără adăpost. Serviciile sunt oferite 

la centrul rezidențial (cu cazare pe durată determinată), respectiv la sediul adăposturilor de 

noapte pentru persoane adulte – Centrul Social de Urgentă pentru Persoanele Fără Adăpost 

– Casa Iris. 

- Oferă servicii de inserție/ reinserție socială victimelor violenței în familie. Serviciile sunt 

oferite la centrul rezidențial (cu cazare pe durată determinată), respectiv la sediul centrului 

pentru victime ale violenței în familie – Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru 

Victimele Violenței în Familie – Casa „Sânziana”. 

- Oferă servicii de inserție/ reinserție socială persoanelor vârstnice. Serviciile sunt oferite la 

sediul centrului de zi – Centrul de  Servicii Sociale Integrate – Centrul de Asistență Socială 

pentru Bătrâni „Magnolia”. 

11. Fundația Pro Satul (Adresa: Tg. Jiu, Strada Victoriei, nr. 37, bl. 1, ap. 6, Județ Gorj) care oferă, 

persoanelor vârstnice, servicii de îngrijire personală - Servicii cu cazare, pe perioadă nedeterminată. 

Serviciile sunt oferite în ”Căminul pentru seniori Dora”. 

12.  Primăria comunei Ionești – Compartiment Asistență Socială (Adresa: Comuna Ionești, Strada 

Principală, Județ Gorj - Furnizor public de servicii sociale: structură specializată din cadrul UAT 

Ionești) care oferă, persoanelor vârstnice, servicii de îngrijire personală, consiliere, suport socializare, 

suport emoțional. Serviciile sunt oferite la domiciliul beneficiarului. 

13.  Primăria comunei Jupânești - Compartiment Asistență Socială (Adresa: Sat Jupânești, Comuna 

Jupânești, Județ Gorj - Furnizor public de servicii sociale: structură specializată din cadrul UAT 

Jupânești) care oferă, copilului și/ sau familiei, servicii de inserție/reinserție socială. Serviciile sunt 

oferite în centrul de zi din comună. 

14. Primăria comunei Țânțăreni – Compartiment Asistență Socială (Adresa: Strada Tudor 

Vladimirescu, nr. 215, Comuna Țânțăreni, Județ Gorj - Furnizor public de servicii sociale: structură 

specializată din cadrul UAT Țânțăreni) care oferă, copilului și/ sau familiei, servicii gratuite de 

servire a două mese zilnice (Cantina Socială). Serviciile sunt oferite la cantina socială din comună. 

15. Primăria municipiului Motru - Direcția Publică de Asistență și Protecție Socială (Adresa: 

Bulevardul Gării, nr. 1, Municipiul Motru, Județ Gorj - Furnizor public de servicii sociale: structură 

specializată din subordinea UAT  Motru) care oferă servicii de integrare/reintegrare socială pentru 

copil și/ sau familia, pentru persoanele vârstnice, pentru victimele violenței în familie și pentru 

persoanele fără adăpost. Serviciile sunt oferite următoarele centre: Centrul adăpost de noapte 

(Servicii cu cazare, pe perioadă determinată), Centrul rezidențial de asistență și integrare/reintegrare 

socială a persoanelor fără adăpost Motru (Adăposturi de noapte pentru persoane în dificultate) și în 
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Centrul rezidențial de asistență pentru victimele violenței în familie (Centre pentru victime ale 

violenței în familie). 

16.  Primăria Orașului Rovinari – Direcția Publică de Asistență Socială (Adresa: Strada Florilor, nr. 

2, Oraș Rovinari, Județ Gorj) care oferă, persoanelor vârstnice, servicii de servire a mesei – serviciu 

în comunitate. Serviciile se oferă în comunitate. 

        

e) Identificarea situațiilor de posibilă revenire în familie 

Având în vedere provenienţa / locul de naştere a beneficiarilor existenţi (din Gorj – 53 beneficiari, din alte 

judeţe - 27 de beneficiari); faptul că un număr mic de beneficiari sunt vizitaţi (5 beneficiari ) de familie; 

faptul că membrii cunoscuți ai familiilor acestora au vârstă înaintată, boli cornice şi situaţii socio-economice 

precare, precum și faptul că un număr mare de beneficiari sunt abandonați la naștere/ părinți necunoscuți, 

posibilităţile de reintegrare în familiile de origine sunt imposibile. 

Reprezentanţii legali (curatori) pentru aceştia sunt asistenţii sociali ai instituţiei.  

 Pe toată perioada implementării Planului de restructurare, se vor menține permanent legăturile cu 

aparținătorii persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în centru, în vederea identificării posibilității 

de integrare în familie. În situația în care se va identifica o astfel de posibilitate pentru o parte din beneficiari, 

se vor realiza demersurile necesare pentru pregătirea acestora și a familiilor lor pentru (re)integrarea în 

familie, realizarea efectivă a (re)integării în familie și monitorizarea post servicii a cazurilor. 

f)  Identificarea unităților de asistență medico-sociale care acordă servicii 

Toţi beneficiarii (80) sunt bolnavi neuropsihici cronic, cu întârziere mentală severă/ profundă, cu frecvente 

tulburări de comportament cu auto şi heteroagresivitate, precum şi cu dublă incontinenţă,  greu deplasabili 

sau nedeplasabili, cu nevoie permanentă de îngrijire și asistență - nu pot primi servicii în unități de asistență 

medico-socială.  

       Menționăm că pe raza județului nu există servicii de asistență medico-socială.  

       Serviciile medicale sunt asigurate în ambulatoriu sau cu internare în Spitalul Județean de Urgență Tg-

Jiu, Spitalul Orășenesc Turceni – secție psihiatrie, Spitalul Municipal Tg-Jiu, iar cazurile grave în Spitalul 

nr.1 Craiova. 

 

g) Planificarea soluțiilor în termeni de ieșiri, activități, efecte și impact  

Având în vedere o eventuală planificare de ieșiri/activități, din cauza bolii de bază şi a gradului de 

handicap, beneficiarii nu pot să-şi asigure autonomia personală (mâncat, îmbrăcat, spălat, administrat 

tratament medicamentos) sunt incapabili de comunicare și deplasare (deplasare greoaie sau imposibilă), 

prezintă dublă incontinență, astfel încât aceștia nu pot desfăşura activităţi de întreţinere proprie și mai ales 

de desfășurare a anumitor activități.  

         Toate cele arătate mai sus duc la un impact negativ asupra membrilor comunității.  

       Planificare în termeni de ieșiri, activități, efecte și impact  

 

IEȘIRI 

 

ACTIVITĂȚI 

 

EFECTE IMPACT 

1.Reorganizarea în 

centru de  tip  CIA  

(nr.1) a unui număr  

de 50 beneficiari 

(locația existentă) 

 

 

 

 

-Revizuirea planurilor personalizate pentru 50 persoane cu dizabilități  

care vor fi reorganizate în CIA (nr.1) strada Dumbrava, nr.34, municipiul 

Tg-Jiu, județul Gorj,, cu activitățile specifice nevoilor  

identificate, în conformitate cu Modulul IV standardele 1-15 din  

Ordinul 82/2019, după cum urmează: activități de abilitare și  

reabilitare, îngrijire și asistență,  activități pentru menținere/ 

 dezvoltarea deprinderilor zilnice, a deprinderilor de comunicare, a 

 deprinderilor de mobilitate, a deprinderilor de autoingrijire, a 

 deprinderilor de autogospodărire, activități de consiliere psihologică 

 și menținere/ dezvoltare a aptitudinilor cognitive.  

-Desfăşurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea  

dezvoltării potențialului personal/sau menținerii/dezvoltării potențialui 

 personal, pentru 50 persoane cu dizabilități care vor fi reorganizate în  

CIA (nr.1), după cum urmează: sprijin pentru îmbrăcat/ dezbrăcat, 

încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate, asigurarea igienei zilnice 

- desfășurarea 

de activități de 

asistență și 

suport cu 

personalul  de 
specialitate. 

- asigurarea 

monitorizării 

din punct de 

vedere al 

evoluției 

situației 

beneficiarului 

a) asupra beneficiarului: 

- intervenție 

individualizată:  

menținere/dezvoltare/ 

consolidare potențial. 

- Acordarea de atenție  

sporită și un timp mai 

 mare de intervenție. 

b) comunitate 

- crearea/dezvoltare de  

servicii de sprijin pentru  

viața independentă și 

 prevenirea 

instituționalizării. 

c) personal = facilitator al 
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(spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi schimbarea materialelor 

igienico-sanitare), sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, sprijin 

pentru probleme specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de 

decubit, sprijin pentru schimbarea poziţiei corpului, sprijin pentru 

transfer şi mobilizare, pt. deplasarea în interior /exterior, sprijin pentru 

comunicare, dezvoltarea concentrării, menţinerea atenţiei asupra unor 

acţiuni, experienţe senzoriale cu scop pentru a explora obiecte, folosind  

simţul văzului, simţul auzului, simţul tactil, simţul olfactiv, simţul 

gustativ,comunicare prin mesaje verbale şi non-verbale, dezvoltarea 

limbajului mimico-gestual, exerciţii pentru învăţarea acţiunilor de spălat 

şi şters părţile corpului, de îngrijit pielea, dinţii, părul, unghiile, nasul, de 

realizat toaleta intimă, de îmbrăcat/ dezbrăcat, de mâncat/ băut, 

kinetoterapie, masaj, terapie suportivă, stimulare psiho-senzorio-

motorie, intervenţii terapeutice specifice. 

- Datorită diagnosticului bolii de bază și gradului de handicap 

 beneficiarii au fost selectați în vederea reorganizării in CIA (nr.1) 

  în baza aplicării Fișei de evaluare fiecărui beneficiar, conform  

Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor 

 rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap a beneficiarilor. 

Beneficiarii nefiind apți pentru a fi consultați în luarea unei decizii. 

-Reorganizarea în locația existentă cu dotările existente. 

-Acreditarea CIA (nr.1) ; 

-Reorganizarea celor 50 persoane cu dizabilități în CIA (nr.1). 

-Monitorizarea celor 50 de beneficiari din CIA (nr.1). 

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

dizabilități din CIA (nr.1), cu activitățile/servici  conform Modul IV,  

standarde 1-15 (Ordin 82/2019). 

-Desfășurarea de activități  în CR conform PP în vederea menținerii/ 

 dezvoltării potențialui pentru 50 persoane cu dizabilitati  din CIA(nr.1) 

de către  

managerul de 

caz. 

 integrării. 

d) practici de lucru - 

trecerea de la abordarea pe 

grup la cea individuală 

-Desfășurarea de activități 

 individualizate. 

-Comunicare individuală. 
 

 

 

 

2. Transfer în 

centru 

 de tip CIA (nr.2)  

pentru un număr de  

30 beneficiari 

(nou înființat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Revizuirea planurilor personalizate pentru 30 persoane cu dizabilități  

care vor fi transferate în CIA (nr.2)  cu activitățile specifice nevoilor 

 identificate, în conformitate cu Modulul IV standardele 1-15 din 

 Ord. 82/2019, după cum urmează: activități de abilitare și reabilitare,  

îngrijire și asistență, activități pentru menținere/dezvoltarea 

deprinderilor  zilnice, a deprinderilor de comunicare, a deprinderilor de 

mobilitate, a deprinderilor de autoingrijire, a deprinderilor de 

autogospodărire, activități de consiliere psihologică și menținere/ 

dezvoltare a aptitudinilor cognitive. 

-Desfaşurarea de activităti  în CR conform PP revizuit în vederea 

dezvoltării potențialului personal/sau menținerii/ dezvoltării potențialui 

personal, pentru 30 persoane cu dizabilităti care vor fi transferate în CIA 

(nr.2), după cum urmează: sprijin pentru îmbrăcat/ dezbrăcat, 

încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate, asigurarea igienei zilnice 

(spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi schimbarea materialelor 

igienico-sanitare), sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, sprijin 

pentru probleme specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de 

decubit, sprijin pentru schimbarea poziţiei corpului, sprijin pentru 

transfer şi mobilizare, pt. deplasarea în interior /exterior, sprijin 

 pentru comunicare, dezvoltarea concentrării, menţinerea atenţiei asupra 

unor acţiuni, experienţe senzoriale cu scop pentru a explora obiecte, 

folosind  simţul văzului, simţul auzului, simţul tactil, simţul olfactiv, 

simţul gustativ, comunicare prin mesaje verbale şi non-verbale, 

dezvoltarea limbajului mimico-gestual, exerciţii pentru învăţarea 

acţiunilor de spălat şi şters părţile corpului, de îngrijit pielea, dinţii, părul, 

unghiile, nasul, de realizat toaleta intimă, de îmbrăcat/  dezbrăcat, de 

mâncat/ băut, kinetoterapie, masaj, terapie suportivă, 

 stimulare psiho-senzorio-motorie, intervenţii terapeutice specifice. 

-Datorită diagnosticului bolii de bază și gradului de handicap beneficiarii 

au fost selectați în vederea transferării în CIA(nr.2) în baza aplicării Fișei 

de evaluare fiecărui beneficiar, conform Metodologiei de elaborare a 

planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte 

cu handicap a beneficiarilor . 

Beneficiarii nefiind apți pentru a fi consultați în luarea unei decizii. 

-Asigurarea infrastructurii sociale –  un număr de 30 beneficiari din 

centrul de tip vechi vor fi transferați într-un centru de tip CIA (CIA nr.2) 

care va funcţiona în clădirea din localitatea Mătăsari, strada Minei, nr, 7, 

județul Gorj - Acreditarea CIA (nr.2); 

- desfășurarea 

de activități de 

asistență și 

suport cu 

personalul  de 

specialitate. 

- asigurarea 

monitorizării 

din punct de 

vedere al 

evoluției 

situației 

beneficiarului 

de către  

managerul de 
caz. 

 

a) asupra beneficiarului: 

- intervenție 

individualizată:  

menținere/dezvoltare/ 

consolidare potențial. 

- Acordarea de atenție  

sporită și un timp mai 

 mare de intervenție. 

b) comunitate 

- crearea/dezvoltare de  

servicii de sprijin pentru  

viata independentă și 

 prevenirea 

instituționalizării. 

c) personal = facilitator al 

 integrării 

d) practici de lucru - 

trecerea de la abordarea pe 

grup la cea individuală 

-Desfășurarea de activități 

 individualizate. 

-Comunicare individuală. 
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-Transferul a 30 persoane cu dizabilități  în CIA (nr.2). 

-Monitorizarea celor 30 de beneficiari transferați în CIA (nr.2). 

-Revizuirea PP (Modul III/standard 2) pentru xx persoane cu dizabilitați 

care vor fi transferaţi în CIA (nr.2), cu activitățile/servici  conform 

Modulului IV, standarde 1-15(Ordin 82/2019). 

-Desfășurarea de activități  în CR conform PP in vederea menținerii 

/dezvoltării potențialui pentru 30 persoane cu dizabilități  ca CIA (nr.2)  

3. Desfășurarea de 

 activități pentru 

cei  80 beneficiari 

în  CR supus 

 restructurării 

 

 

 

 

 

 

-Revizuirea  PP cu activitățile specifice nevoilor identificate in evaluare, 

in conformitate cu Mod IV din Standarde; 

-Desfășurarea de activităti  în CR conform PP revizuit în vederea vederea 

menținerii/dezvoltării potențialui personal pentru 80 persoane cu 

dizabilitati  in CR supus restructurări. 

-Activități specifice nevoilor identificate: activități de abilitare și 

reabilitare, îngrijire și asistență,  activități pentru menținere/dezvoltarea 

deprinderilor zilnice, a deprinderilor de comunicare, a deprinderilor de 

mobilitate, a deprinderilor de autoingrijire, a deprinderilor de 

autogospodărire, activități de consiliere psihologică și menținere/ 

dezvoltare a aptitudinilor cognitive.  

  

 

 

h) Estimarea resurselor financiare și materiale necesare  

Resursele financiare vor fi asigurate de către Consiliul Judeţean Gorj, din bugetele locale aferente 

anilor respectivi. 

Lucrările ce necesită finanţare sunt: 

- Expertiza tehnică  CIA 1– Suma estimată 11.900 lei cu TVA; 

- elaborarea documentelor tehnico-economice pentru reabilitarea şi dotarea  clădirii conform 

standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare de tip CIA 1 – Suma estimată 

28.200 lei cu TVA; 

- executarea lucrărilor de reparaţii/recompartimentari  CIA 1 +CIA 2 - Suma estimată 921.400 lei cu 

TVA; 

- dotarea clădirii cu mobilier CIA 2 (paturi, dulapuri, noptiere, mese şi scaune, cazarmament, aparatură 

electronică audio-video precum şi aparatură pentru desfăşurarea  activităţilor de îngrijire şi asistenţă 

medicală şi de întreţinere ) – Suma estimată 178.500) lei cu TVA. 

 

 Total estimat  CIA 1+ CIA 2 = 1.140.000 cu TVA 

 

i) Estimarea resurselor umane necesare 

O parte din  resursele umane necesare pentru desfăşurarea activităţii vor fi  asigurate din structura de personal 

existentă a centrului de tip vechi - CRRN , cît și prin angajare de personal nou, atât pentru personalul de 

specialitate, cât şi pentru personalul administrativ și de conducere. 

  

Acesta va fi distribuit astfel: 

STRUCTURĂ     PERSONAL 

PENTRU CEI 30 BENEFICIARI CARE SE 

TRANSFERĂ 

 

 

STRUCTURĂ PERSONAL 

PENTRU CEI 50 BENEFICIARI CARE 

VOR RĂMÂNE PE LOC 

 

-FUNCȚII CONDUCERE  – 1 ȘEF CENTRU,  

- 1 COORDONATOR PERSONAL DE 

SPECIALITATE  

 

-FUNCȚII CONDUCERE  – 1 ȘEF CENTRU,  

- 1 COORDONATOR PERSONAL DE    

SPECIALITATE  

 

 

PERSONAL DE SPECIALITATE 
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-1 MEDIC 

-1 KINETOTERAPEUT 

-1 PSIHOLOG 

-1 ASISTENT SOCIAL  

-6 ASISTENȚI MEDICALI 

-3 TERAPEUT OCUPATIONAL  

-20 INFIRMIERE  

-1 MEDIC  

-1 KINETOTERAPEUT 

-1 PSIHOLOG  

- 1 ASISTENT SOCIAL  

- 10 ASISTENTI MEDICALI  

- 3 TERAPEUT OCUPATIONAL  

- 30  INFIRMIERE  

                                                PERSONAL ADMINISTRATIV 

-1 INSPECTOR DE SPECIALITATE –

CONTABIL  

-1 INSPECTOR SPECIALITATE – RESURSE 

UMANE  

- 1 ADMINISTRATOR  

- 1 MAGAZINER  

- 2 SPĂLĂTORESE  

-4 FOCHIȘTI  

-4 PORTARI  

-1 MUNCITOR ÎNTRETINERE  

-1 INSPECTOR DE SPECIALITATE –

CONTABIL  

-1 INSPECTOR SPECIALITATE – 

RESURSE UMANE  

- 1 ADMINISTRATOR  

- 1 MAGAZINER  

- 2 SPĂLĂTORESE  

-5 FOCHIȘTI  

-4 PORTARI  

-1 MUNCITOR ÎNTRETINERE  

 

j) Planificarea necesarului de instruire/ formare a personalului 

În această perioadă vor fi planificate cursuri/ instruiri pentru instruirea și formarea personalului de 

specialitate şi de îngrijire, în vederea creşterii calităţii serviciilor acordate beneficiarilor. 

Acestea vor fi prevăzute în planul anual de perfecţionare a personalului, în funcţie de necesităţi și de fondurile 

alocate .   

Cursurile planificate pentru anul 2021 sunt  

- Asistență și îngrijire pentru persoanele cu mobilitate redusă- infirmiera -10 persoane  

- Recunoașterea situațiilor /formelor de tortură , tratamente crude , inumane sau degradante , la care vor participa 

, asistent social -2 persoane , psiholog – 2 persoane , asistenti medicali -6 persoane 

-   Prevenirea ,recunoașterea și raportarea formelor de exploatare , violență și abuz, la care vor participa , 

asistent social -2 persoane , psiholog – 2 persoane , asistenti medicali -6 persoane 

- Noțiuni fundamentale de igienă, la care vor participa un număr de 45 persoane –infirmiere , 

terapeuti ocupationali , instructori ergoterapie .            

 

k) Evidențierea potențialelor dificultăți de implementare/ factorilor de risc 

Potenţiale dificultăţi de implementare a planului de restructurare a centrului de tip vechi și de    nerespectare 

a termenelor stabilite sunt: 

- neacordarea finanțării la termen; 

- prelungirea procedurilor de transfer a clădirii în patrimoniul DGASPC Gorj ; 

- depășirea termenului propus pentru transferul beneficiarilor; 

- neacordarea avizului și neaprobarea, la termen, a planului de restructurare al Centrului de Recuperare 

și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru adulți ”Bîlteni” Tg. Jiu; 

- există, de asemenea, riscul ca, sumele estimate a fi necesare să se modifice (să crească) până în 

momentul adoptării hotărârii de Consiliul Județean Gorj privind restructurare al Centrului de 

recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți ”Bîlteni” Tg. Jiu. 

 

l) Eviențierea modalităților de comunicare 
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În toată această perioadă, membrii familiilor (unde este cazul) vor fi informaţi în ceea ce priveşte 

redistribuirea în altă locație şi beneficiile rezultate din aceasta (unul din acestea fiind creşterea calităţii 

serviciilor primite de beneficiari prin reducerea numărului acestora în fiecare centru de tip nou). 

Vor fi organizate prezentări/ discuții cu personalul de specialitate şi de îngrijire, în vederea  obținerii unei 

atitudini pozitive şi suportive  pentru creşterea calităţii serviciilor acordate beneficiarilor și adaptarea la noile 

condiții, oferite în noul centru. 

 

m)  Identificare de soluții în caz de eșec/ nereușită al/ a unei soluții propuse 

Au fost identificate următoarele soluţii pentru rezolvarea potenţialelor dificultăţi/eșecuri în soluțiile propuse: 

- comunicare permanentă cu ordonatorul de credite pentru planificarea și obținerea resurselor 

financiare; 

- comunicare permanentă cu instituţiile publice implicate direct în elaborarea documentelor necesare 

reabilitării locației prezentate; 

- identificarea cauzelor care duc la întârziere în realizarea obiectivelor  propuse şi găsirea soluţiilor 

pentru rezolvarea în timp util a întârzierilor; 

- prezentarea în mass-media a obiectivelor propuse în vederea atragerii de fonduri/ sponsorizări de 

diferite feluri. 

 

5. Acțiuni propuse pentru realizarea unei atitudini pozitive și suportive față de beneficiari în rândul 

personalului și al comunității. Analiza nevoilor la nivelul comunității 

 

a) Scurtă descriere a colaborărilor 

Există convenții de colaborare cu: 

- Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu pentru asigurarea serviciilor de asistență medicală a 

beneficiarilor din centru, inclusiv a reevaluării psihiatrice și neurologice ( la 6 luni ) și ori de câte ori 

este nevoie;  

- Serviciul de Evidență al Populației Tg-Jiu;  

- S.C. Edilitara Public S.A. Tg. Jiu; 

- Ambulanța Tg. Jiu; 

- Serviciile de asistență socială de la nivelul primăriilor din județ sau din țară; 

- C.A.S. - Gorj în vederea procurării de diverse dispozitive medicale. 

Cu Spitalul Județean sau alte spitale colaborarea se realizează în baza biletelor de trimitere emise de medicul 

de familie, pe diferite specializări, consultații și intervenții de specialitate cu internare și ambulatoriu, 

eliberându-se scrisori medicale și rețete pentru tratamentul cronic și acut al beneficiarilor  

Colaborarea cu C.A.S. Gorj se realizează în vederea facilitării achiziției gratuite de dispozitive 

medicale pentru beneficiarii care au nevoie. 

Colaborarea cu serviciul S.P.C.L.E.P. Tg. Jiu se realizează prin monitorizarea valabilității actelor de 

identitate ale beneficiarilor internați. Aceștia ne acordă sprijin prin deplasarea cu camera mobilă la sediul 

centrului în vederea preluării imaginii beneficiarilor.  

Colaborarea cu serviciul de asistență socială de la nivelul primăriilor din județ cărora le-am solicitat 

spijinul în efectuarea de anchete sociale la domiciliul aparținătorilor beneficiarilor centrului, unde ne-am și 

deplasat. Având în vedere că o treime din beneficiari au ca loc de naștere alte județe, am fost sprijiniți în 

obținerea de informații despre familiile de apartenență ale acestora, deși în majoritatea cazurilor nu au fost 

găsite date despre aparținători pe raza județelor respective.  

Colaborarea cu S.C. Edilitara Public S.A. Tg. Jiu privind acordarea de locuri de veci și servicii de 

înhumare cu titlu gratuit în Cimitirul Municipal Tg. Jiu, prin Hotărârea Consiliului Local Tg. Jiu. 

Colaborarea cu serviciul de Ambulanță Tg. Jiu pentru urgențele medicale, aceștia prezentându-se în 

timp util la fiecare solicitare. 

b) Modalități de facilitare a schimbului de informații, cunoștințe, idei, experiență acumulată 

Pentru a facilita schimbul de informații, cunoștințe, idei, experiență acumulată, vom desfășura următoarele: 
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- activitate de consultare publică, ca  și modalitate desfășurată în cadrul DGASPC, cu implicarea 

reprezentanţilor de la nivelul judeţului, unde vor fi identificate elemente, informaţii care să ne ajute 

să consolidăm scopurile și obiectivele care trebuie să fie atinse în procesul de restructurare; 

- identificarea problemelor și stabilirea priorităţilor prin întâlniri pe grupuri de lucru tematice cu  

implicarea reprezentanţilor organizaţiilor nonguvernamentale pentru a face cunoscute măsurile ce 

urmează a  fi încadrate în planul de finanţare; 

- întâlniri de lucru cu operatorii publici și privaţi care să aibă ca obiect acţiunea de informare asupra 

obiectivelor propuse și sprijinirea în îndeplinirea acestora.  

 

c) Estimarea privind organizarea de manifestări de sensibilizare și/ sau conștientizare la nivelul comunității 

în legătură cu persoanele cu handicap 

Organizarea de manifestări de sensibilizare a comunității prin: 

- organizarea de campanii stradale în vederea acceptării de către comunitate a persoanelor cu 

dizabilități în diverse cadre sociale; 

- mediatizarea în mass medi,a care să ducă la sensibilizarea comunității în legătură cu promovarea 

drepturilor și respectarea demnității persoanelor cu dizabilități;  

- organizarea de mese rotunde cu diferiți agenți economici de pe raza județului, având ca temă 

conștientizarea la nivelul comunității a legăturii cu persoanele cu handicap, pentru eliminarea 

discriminării, combaterea prejudecăților și a practicilor dăunătoare.  

 

d) Estimarea privind necesarul de instruiri / formări  

Anual, la întocmirea planului de formare profesională a personalului, în vederea îmbunătățirii 

serviciilor de asistență și îngrijire sunt prevăzute instruiri/formări profesionale având ca tematică: 

- îngrijirea persoanei cu handicap; 

- metodologia de lucru și educația medicală continuă; 

- gestionarea tulburărilor de comportament și a comportamentelor de risc; 

- noțiuni fundamentale de igienă. 

În planul anual de instruire/ formare și perfecționare a personalului pe anul 2020, au fost propuse și 

efectuate următoarele cursuri: 

- ”Implementarea Regulamentului General de Protectie a Datelor” – participant curs -șef centru;  

- ”Comunicare organizațională – gestionarea conflictelor, stresului si a situațiilor de criză”- participanți 

curs -2 medici, 2 psiholog, 1 asistent social, 2 educator, 11 infirmiere;  

- ”Însușirea noțiunilor fundamentale de igienă” – participanți curs -1 infirmier și 1 educator.  

 

GRAFIC PRIVIND INSTRUIRI/ FORMĂRI PROFESIONALE 

 

Anul 

2020 

Denumire curs Personal instruit 
Implementarea Regulamentului General de Protectie a Datelor Șef centru 
Comunicare organizațională – gestionarea conflictelor, 

stresului si a situațiilor de criză 
Medici – 2 persoane 

Psiholog – 2 persoane 

Asistent social – 1 persoană  

Terapeut ocupational – 2 persoane 

Infirmiere – 11 persoane 
Însușirea noțiunilor fundamentale de igienă Infirmier – 1 persoană  

 Terapeut ocupational – 1 persoană 

Anul 

2021 

Asistență și îngrijire pentru persoanele cu mobilitate redusă Infirmiere -10 persoane  

Recunoașterea situațiilor /formelor de tortură , tratamente crude 

, inumane sau degradante  

Asistent social -2 persoane  

Psiholog – 2 persoane  
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e) Modalități de implicare și încurajare a activităților de voluntariat 

Permanent este încurajată activitatea de voluntariat în cadrul centrului de tip vechi. 

Cu ocazia diferitelor întâlniri cu agenții economici, cu reprezentanți ai comunității și mass media 

solicităm personal voluntar în activitatea de îngrijire și asistență a beneficiarilor.  

Pentru perioada de voluntariat este întocmit contract de voluntariat pe perioadă determinată.  

Pe perioada desfășurării activității de voluntariat, personalul este încurajat și implicat în ceea ce privește 

îngrijirea beneficiarilor. 

    

f) Alte modalități de lucru propuse pentru realizarea unei atitudini pozitive și suportive față de persoanele 

adulte cu handicap 

Pentru realizarea unei atitudini pozitive și suportive pentru persoanele adulte cu handicap sunt necesare 

activități diverse, menite să bucure beneficiarii și să creeze o atmosferă relaxantă, de deconectare și 

dezvoltare a comportamentelor de adaptare la viața cotidiană, prin diferite activități, precum: 

-  excursii în diferite locații; 

-  participarea la slujbele religioase; 

-  ieșiri periodice în comunitate; 

-  sărbătorirea zilelor de naștere. 

6. Măsuri și acțiuni de prevenire a instituționalizării  

a) Prezentarea modalităților de acțiune 

Externarea unui beneficiar, rezident într-un serviciu social, se va realiza când acesta a atins un maxim posibil 

de independenţă. Managerul de caz va monitoriza beneficiarul, pe o perioada de minim 6 luni  după părăsirea 

serviciului social. De asemenea, va fi notificat şi serviciul public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială 

va locui beneficiarul, de prezenţa acestuia în comunitatea respectivă. Pe toată perioada de monitorizare, 

managerul de caz va realiza întâlniri cu beneficiarul, cu familia acestuia (dacă aceasta există), dar şi cu 

angajatorul unde acesta a fost integrat profesional. Se vor identifica organismele neguvernamentale care 

desfăşoară activităţi destinate persoanelor cu dizabilităţi care părăsec sistemul instituţionalizat.   

Pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu handicap sunt necesare diferite acțiuni, ce se vor aplica în 

această perioadă și anume: 

- Monitorizarea de către managerul de caz, pe o perioadă de 6 luni, a cazurilor în așteptare; 

- Colaborarea permanentă cu servicii sociale de la nivelul consiliilor locale din cadrul județului; 

- Mediatizarea privind dezavantajele instituționalizării persoanelor cu handicap; 

- Conștientizarea de către familie a importanței menținerii în mediul familial a acestora; 

Asistenti medicali -6 persoane  

Prevenirea ,recunoașterea și raportarea formelor de exploatare 

, violență și abuz 

Asistent social -2 persoane  

Psiholog – 2 persoane  

Asistenti medicali -6 persoane  

Noțiuni fundamentale de igienă Infirmiere – 45 persoane 

Anul  

2022 

- Modalități de îngrijire a persoanei cu handicap ,  Infirmiere – 10 persoane 

- Metodologia de lucru și educația medicală 

continuă ,  

Asistenti medicali -10 persoane 

- Gestionarea tulburărilor de comportament și a 

comportamentelor de risc   

Asistent social -2 persoane  

Psiholog – 2 persoane  

Terapeut ocupational  -2 persoane  
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- Informarea membrilor familiei a drepturilor avute prin lege de către persoana cu handicap;   

Menționăm că toți cei 30 beneficiari au nevoie de serviciile unui CIA, iar reinserția familială nu este posibilă. 

b) Stabilirea și menținerea relațiilor cu serviciile de specialitate din comunitate 

În această perioadă, relațiile de comunicare și colaborarea cu serviciile de asistență socială de la nivelul 

primăriilor din județ vor fi permanente,  în vederea monitorizării persoanelor aflate în dificultate.  

Se vor stabili, de comun acord, vizite la domiciliul persoanelor cu handicap, pentru susținerea familiei 

în cauză, consiliere psihologică cât și oferirea de sprijin material și financiar în limita legală.  

La fiecare vizită efectuată se vor întocmi anchete sociale, din care să rezulte cele arătate.  

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

Beneficiarii transferați în alt serviciu /locație  vor fi monitorizați permanent. Se vor urmări: 

- acomodarea acestora cu locația și mediul respectiv;  

- starea sănătății;  

- acordarea serviciilor stabilite conform evaluării și a planului individual de intervenție. 

d) Consolidarea colaborării cu autoritățile publice locale, organizațiile neguvernamentale etc 

Consolidarea colaborării cu autoritățile publice locale, Consiliul Județean, Consiliul Local, primăriile 

comunelor din județ se va efectua prin: 

- întâlniri periodice;  

- schimburi de experiență.  

D.G.A.S.P.C. Gorj poate coopta, ca observatori, în procesul de monitorizare a planului de restructurare, 

reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul persoanelor adulte cu 

dizabilităţi. 

7. Monitorizarea procesului de restructurare se realizează de către ANDPDCA. 

În concluzie, Planul de restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 

Adulți ”Bîlteni”, cu o capacitate de 80 locuri , prevede înființarea a două centre pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi de tip CIA, astfel: 

-Centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg-Jiu, cu o capacitate 

de furnizare servicii sociale de 50 locuri, cu locația în municipiul Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, 

județul Gorj.  

-Centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilităţi Mătăsari, cu o capacitate 

de furnizare servicii sociale de 30 locuri,  cu locația în localitatea Mătăsari, strada Minei, nr. 7, județul 

Gorj. 

 

 

 

a)  
 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 
 

PLAN DE RESTRUCTURARE AL 

CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REABILITARE PENTRU ADULȚI ,,BÂLTENI” TG JIU, 

JUDEȚUL GORJ 

 

 

     1.   Prezentarea situației actuale a Centrului Recuperare Reabilitare ,,Bâlteni” Tg – Jiu  

 

a. Date de identificare și de contact 

Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru adulți ,,Bâlteni’’ Tg-Jiu.                

COD CONF. HG 867/2015 – 8790 CR- D- II. 

Adresă : Tg-Jiu, judetul Gorj, str.  Dumbrava, nr 34. 

E-mail: crrnabiltenitgjiu@yahoo.com.            

Licență de funcționare - seria LF nr.0001704, eliberată la data de 03.10.2016. 

 

b. Scurt istoric 

Anul fondării/ înființării:  2006.   

HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ,  nr. 78/30.10.2006. 

Aviz favorabil ANPH  nr.  7548/30.10.2006.   

Centrul de recuperare și reabilitare, funcționează într-o clădire, etaj  II, cu o capacitate de 50 locuri și etaj III, cu 

o capacitate de 40 locuri.  

 Conform Planului județean de restructurare/ închidere a instituțiilor rezidențiale pentru persoane adulte 

cu handicap - H.C.J. nr. 33/30.04.2010, etajul III al clădirii a fost reabilitat prin POR - ,,extindere capacitate prin 

amenajare și modernizare etaj III la clădire,, pentru un număr de 40 locuri, astfel capacitatea CRR fiind stabilită 

la 90 locuri. 

 

 c.  În subordinea:   D.G.A.S.P.C. Gorj 

Structura, conducerea  

Pentru cele două centre, respectiv CRR și CRRN, conducerea este comună, formată din: 

- șef centru – 1 post; 

- coordonator de specialitate – 1 post. 

Comun pentru cele două centre este și personalul administrativ, format din: 

- inspector de specialitate (contabil, resurse umane și administrator) – 3 posturi; 

- magazioner – 1 post; 

- muncitori calificați (fochist, electrician, lenjer) – 8 posturi; 

- portari – 4 posturi; 

- spălătorese – 4 posturi. 

 

Personalul de specialitate  din cadrul centrului de recuperare și reabilitare este structurat după cum urmează: 

- psiholog 

- medic; 

- psiholog; 

- kinetoterapeut; 

- asistenți sociali; 

- asistenți medicali; 

- educatori (instructori educație și ergoterapeut); 

- infirmiere; 

- maseur. 

 

Anexa nr.2 

la Hotărârea nr. 183/25.11.2021 

 

mailto:crrnabiltenitgjiu@yahoo.com
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     d.  Situația juridică a clădirilor/ locației: 

- clădire 3 + p; 

- centrală termică; 

- cantină. 

 

Acestea sunt în patrimoniul UAT - Județul Gorj și sunt date în administrarea DGASPC Gorj.  

 

      e. Capacitatea aprobată și existentă : 

     CRR - capacitate aprobată – 90 locuri; 

              - capacitate existentă – 90 locuri. 

 

       f. Condiții de cazare: 

             CRR – număr  dormitoare – 17, din care:  

                                                         – 12 dormitoare a câte 5 paturi fiecare, 32 mp fiecare dormitor; 

                                                         –  5 dormitoare a câte 6 paturi fiecare, 32 mp fiecare dormitor; 

                      - cabinete medicale –  1 cameră; 

                      - sală activități – 2 camere; 

                      - sală kinetoterapie + masaj – 1 cameră; 

                      - izolator – 1 cameră; 

                      - cabinet asistent social + psiholog – 2 camere; 

                      - cameră intimă – 1 cameră; 

                      - magazie – 3 camere; 

                      - vestiare personal – 2 camere; 

                     - grupuri sanitare femei – 1 la etaj III format din: 5 dușuri cu lavoare, 5 toalete compartimentate + 1 

toaletă adaptată persoanelor cu handicap; 

                      - grupuri sanitare bărbați – 1 la etaj II formată din: 5 dușuri cu lavoare, 5 toalete compartimentate + 

1 toaletă adaptată persoanelor cu handicap; 

                      - grupuri sanitare pentru personal – 1 buc – la etaj II formată din toaletă + lavoar. 

 

      g. Condiții de admitere:  

Pentru admiterea în centru, fiecare beneficiar/ reprezentant legal întocmeşte dosarul  pe care îl depune la Comisia 

de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj, pentru a fi analizat în vederea emiterii deciziei de admitere 

în centru.  

 Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:      

- actele de identitate ale beneficiarului; 

- certificatul de naștere; 

- decizia de admitere; 

- documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; 

- investigații paraclinice; 

- cerere de admitere; 

- copii de pe certificatele de naștere și de căsătorie ale persoanei asistate, ale părinților, ale copiilor, 

ale soțului sau soției, după caz; 

- declarație privind lipsa susținătorilor legali, după caz; 

- acte doveditoare privind veniturile, adeverințe de salariu, talon de pensie, adeverințe de venit 

eliberate de organele financiare teritoriale; 

- copii de pe hotărâri judecătorești prin care s-au stabilit obligații de întreținere ale unor persoane 

în favoarea sau în obligația persoanei asistate, dacă este cazul; 

- copii de pe hotărâri judecatorești, după caz, prin care cei care datorează plata contribuției lunare 

de întreținere au stabilit obligații de întreținere și față de alte persoane; 

- ancheta socială privind situația persoanei asistate și a familiei sale; 

- dovada eliberată de serviciul specializat al  primăriei că nu i s-a putut asigura protecția și îngrijirea 

la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate. 

      

     h. Intrări  - ieșiri pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020 

                             - intrări – CRR – 1;             
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                             - ieșiri  – CRR – 1.              

Motivele ieșirii CRR – transfer la CRRN.    

     

                         

       i.  Descriere din punctul de vedere al poziționării 

Centrul de recuperare și reabilitare este situat în comunitate, în municipiul Tg- Jiu, cu acces la mijloace de 

transport în comun; de asemenea, cu acces  la telefon și internet. 

 

       j.  Descriere a relațiilor cu comunitatea  

Beneficiarii centrului  participă la diferite excursii,vizite în oraș sau în împrejurimi, precum și la slujbe religioase 

cu ocazia sărbătorilor creștine. 

 Toți beneficiarii sunt înscriși la un medic de familie. Aceștia beneficiază de serviciile medicale de 

specialitate acordate în Spitalul Județean de Urgență Tg – Jiu, ori de câte ori este nevoie. 

 Menționăm că nu avem beneficiari care să frecventeze cursuri școlare. 

 

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

Centrul este  dotat cu rampă de acces a  personelor cu handicap, lift de persoane cu 4 posturi, ușile sunt largi și nu 

sunt prevăzute cu praguri, la fiecare etaj sunt toalete adaptate persoanelor cu handicap. 

 

       l. Date statistice/ beneficiari CRR: 

Categoriile de handicap în care se încadrează cei 90 beneficiari sunt următoarele: 

 

                     - handicap mental  - 78 beneficiari cu următoarele grade  - gradul I – 54; 

                                                                                                                 - gradul II - 18; 

                                                                                                                 - gradul III – 5; 

                                                                                                                 - gradul IV  - 1; 

                      - handicap psihic   - 7 beneficiari: 

                                                    - gradul I  - 1; 

                                                    - gradul II - 6.                                         

                      - handicap asociat – 5 beneficiari, cu următoarele grade  - gradul I – 3; 

                                                                                                                 - gradul II –2. 

 

Grupe vârstă : 

- 20-24 ani – 6 beneficiari; 

- 25-29 ani –  15 beneficiari;  

- 30-34 ani – 26 beneficiari; 

- 35-39 ani – 16 beneficiari;  

- 40-44 ani– 12 beneficiari; 

- 45-49 ani – 10 beneficiari; 

- 50-54 ani – 4 beneficiari; 

- 55 – 59 ani – 1 beneficiar.    

                     

Sex – 40 - feminin; 

       – 50 - masculin. 

 

Proveniența – locul de naștere – județul: 

 

- Gorj – 64; 

- Cluj – 2; 

- Dolj – 5; 

- București  –  6; 

- Mehedinți –  2; 

- Olt – 1; 

- Timiș –  2; 

- Satu Mare – 1; 
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- Buzău –  4; 

- Călărași – 1; 

- Vâlcea – 1; 

- Bacău – 1; 

- Mureș – 1. 

                  

Menționăm faptul că toți beneficiarii au adresa de domiciliu la adresa centrului: Tg.Jiu, str. Dumbrava nr. 34, 

Județul Gorj.  

 

m. Situația privind intervențiile medicale specializate pentru beneficiari 

CRR  - număr internări - 2020 –  22 beneficiari; 

          - număr consultații medicale 2020– 734; 

          - număr internări - 2021 –  1 beneficiari; 

          - număr consultații medicale 2021 – 221. 

 

m. 1 Tipuri de intervenții specializate  

- psihiatrice – 272; 

- neurologie - 80 

- boli coronice - 10 – cardiologice;  

- altele - 28- ORL, oftalmologie, boli infecțioase,  radiologie,urologie 

 

m. 2 Număr de beneficiari pe tipuri de intervenții specializate 2020: 

- psihiatrie  - 180 beneficiari;  

- neurologie  - 53 beneficiari;  

- ORL - 1 beneficiar;  

- dermato-venerologie - 17 beneficiari;  

- boli infectioase  - 11 beneficiar;  

- cardiologie - 10 beneficiari;  

   

m. 3 Număr de beneficiari pentru care s-a depășit perioada de spitalizare de 90 zile. 

 Nu a fost depășit numărul de 90 zile de spitalizare în unități  pentru tratarea bolilor cronice, spitale de 

psihiatrie sau spitale pentru boli psihice, alte specialități.  

 

m. 4 Situația medicamentelor din punctul de vedere al frecvenței cu care se schimbă medicația: Tratamentul cronic 

se schimbă din 6 în 6 luni, sau ori de câte ori este nevoie. 

 

       n. Structura de personal CRR: 

- număr personal conducere – 2 - comun cu CRRN;  

- număr personal de specialitate – 7; 

- număr personal de asistență și îngrijire – 69; 

- număr personal administrativ - 20 – comun cu CRRN.   

 

        o. Prezentare a tipurilor de instruiri/ formări care au fost realizate în perioada 2020 - 2021      

 

Tipuri de instruiri / formări - 2020: 

- ”Implementarea Regulamentului General de Protectie a Datelor” – participant curs – 1 persoana; 

- ”Comunicare organizațională – gestionarea conflictelor, stresului si a situațiilor de criză”- participanți 

curs – 18 persoane   

- ”Însușirea noțiunilor fundamentale de igienă” – participanți curs -2 persoane  

  

Tipuri de instruiri/formări -  2021: 

- 45 persoane – cursul ,,Însușirea noțiunilor fundamentale de igienă“ –  

- 1 persoană – cursul ,,Privește în viitor, poți să fii antreprenor“; 

- 1 persoană – cursul ,,Rolul asistentului social în furnizarea de servicii sociale“. 
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           2.     Evaluarea beneficiarilor:  

           a. Organizarea și desfășurarea evaluării  nevoilor beneficiarilor 

 

 Conform dispoziţiei cu numărul 2525/06.11.2018 a directorului DGASPC Gorj,  au fost  formate două 

comisii. Membrii comisiilor au avut la dispoziție dosarele beneficiarilor. 

La CRR nu s-a  putut ține cont de opinia beneficiarilor, datorită diagnosticului și gradului de handicap.  

 Un număr de 7 beneficiari au ca reprezentant legal membri ai familiei, restul de 83 de beneficiari au ca și 

curatori, asistenții sociali ai centrului, desemnați prin hotărâre judecătorească și dispoziție de curatelă. Curatorii 

nu au făcut parte din comisia de evaluare. 

 

        b. Prelucrarea datelor și informațiilor obținute din evaluare   

 În urma aplicării fişei de evaluare individuale fiecărui beneficiar în parte, conform Metodologiei de 

elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, s-au obținut 

următoarele rezultate:  

- un număr de 76 beneficiari necesită asistenţă în mod continuu, 13 beneficiari în mod regulat, și 1 

beneficiar în mod secvențial; 

- pentru menţinerea şi dezvoltarea deprinderilor zilnice necesită sprijin un număr de 80 de   beneficiari în 

mod continuu, 9 beneficiari în mod regulat, 1 beneficiar în mod secvențial. 

- pentru menţinerea şi dezvoltarea deprinderilor  de autoîngrjire  necesită sprijin  un număr de 47 beneficiari 

în mod continuu, 13 beneficiari în mod regulat, 9 beneficiari în mod secvențial, 18 beneficiari în mod 

minim,  3 beneficiari deloc . 

- pentru menţinerea şi dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi,  necesită sprijin un număr 

de 61 beneficiari în mod continuu, 15 beneficiari în mod regulat, 7 beneficiari în mod secvențial, 7 

beneficiari în mod minim. 

- pentru menţinerea şi dezvoltarea aptitudinilor cognitive necesită sprijin un număr de 71 beneficiari în mod 

continuu, 10 beneficiari în mod regulat, 5 beneficiari în mod secvențial, 3  beneficiari în mod minim,  1 

beneficiar deloc. 

- pentru menţinerea şi dezvoltarea deprinderilor  de mobilitate necesită sprijin un număr de  50 beneficiari 

în mod continuu, 14 beneficiari în mod regulat, 13 beneficiari în mod secvențial, 21 beneficiari în mod 

minim, 2 beneficiari deloc. 

- pentru menţinerea şi dezvoltarea deprinderilor  de interacțiune necesită sprijin un număr de  74 beneficiari 

în mod continuu, 12 beneficiari în mod regulat, 3 beneficiari în mod secvențial, 1 beneficiai în mod minim. 

- pentru menţinerea şi dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire necesită sprijin  un număr de 77 

beneficiari în mod continuu,  8 beneficiari în mod regulat, 3 beneficiari în mod secvențial, 2 beneficiari 

în mod minim. 

- pentru menţinerea şi dezvoltarea abilităților sociale necesită sprijin un număr de 84 beneficiari în mod 

continuu,  4 beneficiari în mod regulat, 2 beneficiari în mod secvențial. 

- pentru menţinerea şi dezvoltarea abilităților lucrative necesită sprijin un număr de 81 beneficiari în mod 

continuu,  5 beneficiari în mod regulat, 4 beneficiari în mod secvențial. 

 

 

 c. Sintetizarea concluziilor evaluării 
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1. A. C. G. C C C C C M C C C C C C C Continuu 

2. A. M. C C C C C D D C C C C C C Continuu 

3. B. I. C C C C C C C C C C C C C Continuu 
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4. B. I. C. C R R R R C R C C C C C C Continuu 

5. B. I. C C C C C D M C C C C C C Continuu 

6. C. P. A. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

7. C.V. N. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

8. C. C. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

9. C. F. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

10. D. A. M. C C S R R M D R C R C R R Regulat 

11. D. V. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

12. E.  M. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

13. F.  C. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

14. F. C. C. C R R R R M M S R R S R S Regulat 

15. G. I. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

16. G. A. M. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

17. G. I. C C C C C C R C C C C C C Continuu 

18. H. C. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

19. I. I. C C C C C M R C C C C C C Continuu 

20. I. G. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

21. I. D. C C C C C M S R C C C C C Continuu 

22. L. E. V. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

23. L.M. L. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

24. M.N. E. C C C C C R C C C C C C C Continuu 

25. M. P. C C C C C R R R C C C C C Continuu 

26. M.M. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

27. M. S.  C C C C C C C C C C C C C Continuu 

28. M. P. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

29. M. C. C C C C C C R C C C C C C Continuu 

30. M. I. M. R C M R R R M R R C C C R Regulat 

31. M. M. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

32. O. M. R C C C C R M R R C C C C Continuu 

33. P.I. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

34. P. N. C C S C R M R M C R C C C Continuu 
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35. P. D. C C C C R M M C C R R C R Continuu 

36. S. I. D. C C R C R M M M C C C C C Regulat  

37. S. C. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

38. Ț. M. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

39. Ț. M. C R R C R M R R C C C C C Continuu 

40. T. L. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

41. U. M. C C R C R M D R R C C R C Regulat 

42. U. I. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

43. V. G. C C C C C R C C C C C C C Continuu 

44. V. I. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

45. V. C. S. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

46. B. T. C C R C   S M M M S S C C C Continuu 

47. B. I. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

48. B.  N. C C C C C S S C C C C C C Continuu 

49. B.  C. C C C C C M S C C C C C C Continuu 

50. B. E. D. C C C C C S M C C C C C C Continuu 

51. B. J. N. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

52. B. A. G. C C C C C R C C C C C C C Continuu 

53. B.  I.  J. M. C C C C S M M M C C C C C Continuu 

54. B.I. N. C C C C C S R R C C C C C Continuu 

55. C.  F. C C C C C R C C C C C C C Continuu 

56. C.  N. I. C C C C C R C C C C C C C Continuu 

57. C. V. C C C C C R C C C C C C C Continuu 

58. C. C. C C C C C S M R R R C C C Continuu 

59. C. P. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

60. C. I. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

61. C. G. C C C C R R S R C C C C C Continuu 

62. C. C. M. C C C C C R C C C C C C C Continuu 

63. C. A. C C C C C S C C C C C C C Continuu 

64. D. A. C C C C C S C C C C C C C Continuu 

65. F.V. C C C C C R S C C C C C C Continuu 
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66. F.  N. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

67. F. D. A. C C C C C S R R C R C C C Continuu 

68. G. M. C C R C S S S M S C M R S Regulat 

69. G. L. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

70. H.  A. C C C C C S R C C C C C C Continuu 

71. I. A. C C M R S M M R C M C C S Regulat 

72. L.  M. C C R C S M M M C C C C C Continuu 

73. M. R. C. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

74. M. S. E. C C S R S M S R R R C C C Regulat 

75. O. M. C C C C C S M S C C C C C Continuu 

76. P. L. N. C C M R M S D S S C C S S Regulat 

77. P. G. C M D R M M M S R S S S R Secventia

l 

78. P. N. I. C C C C C S S C C R C C C Continuu 

79. P.M. F. C C C C C R C C C C C C C Continuu 

80. P. C. C C C C C C R S C C C C C Continuu 

81. P. J. A. C C R C S M M M C R C C C Regulat 

82. P. I. C C R R S M M S M R C C C Regulat 

83. R. V. C C C C C C R C C C C C C Continuu 

84. R. I. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

85. S. F. C C C C R S R R C C C C C Continuu 

86. S. I. M. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

87. Ş. N. C C S C R M M R M S C C C Regulat 

88. T. D. C C S S S M M S R R S C R Regulat 

89. Ţ. C. C C C C R R S C C R C C C Continuu 

90. V. M. G. C C C C C C C C C C C C C Continuu 

         

 Legendă:   C - Continuu ,  R – Regulat ,  S – Secvențial,  M – Minim,    D – Deloc.  

 Concluzii și propuneri - celor 90 beneficiari să li se acorde îngrijire şi asistenţă în două centre rezidenţiale 

astfel: 

- 50 de beneficiari din centrul de tip vechi CRR vor fi repartizaţi în centrul de abilitare şi reabilitare 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi de tip CAbR, care asigură un ansamblu de activități, cu 

preponderență de abilitare și reabilitare, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale 

persoanelor adulte cu dizabilități, în vederea dezvoltării potențialului personal. Propunem aceasta 

deoarece abilitarea - reabilitarea realizează o compensare a funcțiilor care nu mai pot fi recuperate, 

ducând la formarea de abilități, capacități bazate pentru integrare socială și profesională a unei 

persoane cu deficiențe.   
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- restul de 40 beneficiari vor fi repartizaţi pentru îngrijire şi asistenţă în centrul de îngrijire și asistență 

de  tip CIA.  

Menţionăm că s-a ţinut cont la această propunere şi de faptul că majoritatea beneficiarilor de mai sus sunt 

neșcolarizați, datorită handicapului neuropsihic congenital. 

 

 

       3.   Actualizarea planurilor individuale de intervenție pentru a  asigura atât servicii specifice pentru 

persoanele adulte cu handicap, cât și transferul etapizat al acestora în alte tipuri de servicii. 

  

         a). Descrierea modului în care abordarea procesului de restructurare este centrată pe nevoile specifice ale 

persoanelor cu handicap 

 Toţi beneficiarii (90) din centrul de tip vechi sunt persoane cu handicap neuropsihic,  mental sau asociat 

grav, deplasabili sau greu deplasabili şi nu dispun de abilităţi pentru a duce o viaţă independentă. 

 Având în  vedere că centrele de îngrijire şi asistenţă (CIA) asigură/ satisfac nevoile individuale specifice 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea  menţinerii /dezvoltării  potenţialului  personal, cei 40 beneficiari pot 

primi îngrijire şi asistenţă în centre de tip CIA. 

 Centrele de abilitare și reabilitare (CAbR) asigură/satisfac nevoile individuale specifice persoanelor adulte 

cu dizabilităţi, în vederea menţinerii /dezvoltării potenţialului personal; cei 50 de beneficiari pot primi servicii 

care asigură un ansamblu de activități, cu preponderență de abilitare și reabilitare. 

 În cadrul centrelor de tip CIA și CAbR,  serviciile asigurate constau în: asistenţă medicală, asistenţă 

socială, asistenţă psihologică, activităţi  de petrecere a timpului  şi  activităţi de menținere a formei fizice.  

Totodată, cele două tipuri de centre oferă persoanelor beneficiare următoarele servicii: 

- găzduire pe perioadă nedeterminată; 

- asigură bunuri de natura obiectelor de inventar: lenjerie şi accesorii de pat, paturi, noptiere, dulap, 

masă, scaune, coşuri de gunoi, televizor, frigider etc; 

- îngrijire personală şi supraveghere permanentă (igiena şi supravegherea beneficiarilor, pregătirea 

patului, a sălii de baie, măsuri de prevenire a escarelor, igienizarea şi întreţinerea camerelor de locuit, 

igienizarea şi întreţinerea spaţiilor de activităţi). 

- hrană - se asigură în limita alocaţiei zilnice de hrană şi a meniului stabilit.  

Masa se serveşte la ore fixe, de 3 ori pe zi,  plus 2 suplimente; se ţine cont de regimul dietetic prescris de medic, 

precum şi de preferinţele alimentare (în limitele posibilităţilor).  

 Servirea mesei se face în sala de mese, iar în cazul persoanelor nedeplasabile sau greu deplasabile -  

acestea sunt ajutate să mănânce, să bea,  în cameră.  

 - asistenţă medicală şi supravegherea stării de sănătate; 

 Asistenţa medicală curativă şi de urgenţă se asigură prin adoptarea unui plan terapeutic pentru fiecare 

beneficiar. Este supravegheată permanent starea de sănătate generală a beneficiarilor cu indicarea nevoilor de 

tratament şi a posibilităţilor de tratament respective, este asigurată medicaţia specifică, prevenirea şi depistarea 

bolilor infecţioase prin vaccinări preventive, controale medicale periodice. Atunci când problematica medicală 

depăşeşte posibilităţile centrului, beneficiarii sunt direcţionaţi către  spitale de specialitate. 

- asistenţă psihologică prin identificarea nevoilor, folosirea  mecanismelor psihologice  necesare 

îmbunătăţirii sau menţinerii stării de sănătate mentală, stării de confort psihic, al relaţionării cu 

mediul, cu ceilalţi beneficiari şi cu familia, intervenţie în situaţii de criză; 

- asistenţă socială prin reprezentarea intereselor beneficiarilor,  mediere şi intervenţie; 

- petrecerea timpului: vizionarea programelor de televiziune, radio, participarea la spectacole 

organizate în incinta centrului. 

În centrele de tip CAbR, pe lângă  serviciile enumerate mai sus se oferă servicii precum: 

- activități educaționale individuale și de grup;  

- programe personalizate de intervenție, adaptate nevoilor și posibilităților beneficiarilor; 

- programe de reabilitare;  

- formarea și organizarea autonomiei personale;  

- evaluare și intervenție psihologică; 

-  recuperare prin kinetoterapie și masaj;  

-  stimulare psiho-senzorio-motorie; 

-  activități recreative și de socializare.  

 



10 

 

Modul în care a fost abordat procesul de restructurare este centrat pe nevoile specifice ale persoanelor cu 

handicap, obiectivele stabilite fiind pe termen lung, mediu și scurt. 

 Obiectivele stabilite pe termen lung în funcție de nevoile specifice individuale sunt următoarele: îngrijire 

și asistență, abilitare și reabilitare,  menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive, menținerea/dezvoltarea 

deprinderilor zilnice, menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare, menținerea/dezvoltarea deprinderilor 

de mobilitate,  menținerea/ dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire, menținerea/dezvoltarea deprinderilor de 

autogospodărire, menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți, menținerea/dezvoltarea 

depriderilor de interacțiune, menținerea/dezvoltarea deprinderilor de integrare/ participare socială și civică. 

 Obiectivele stabilite pe termen mediu, în funcție de nevoile specifice individuale sunt următoarele: 

consiliere psihologică, abilitare și reabilitare, menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive, 

menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice, menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare, 

menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate. 

 Obiectivele stabilite pe termen scurt, în funcție de nevoile specifice individuale, sunt următoarele: 

informare și asistență socială/servicii de asistență socială, abilitare și reabilitare, menținerea/dezvoltarea 

deprinderilor de mobilitate, educație/pregătire pentru muncă, asistență/suport pentru luarea unei decizii. 

 

     b). Completarea planurilor de către echipa multidisciplinară a centrului rezidențial de tip vechi a planurilor  

Planul individual de intervenție pentru asigurarea serviciilor specifice persoanelor adulte cu handicap, a fost 

actualizat.  

Activitățile și serviciile oferite  beneficiarilor, în funcție de nevoile identificate, sunt: 

1. De îngrijire și asistență (sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea 

hainelor adecvate, asigurarea igienei zilnice, sprijin pentru administrarea medicamentaţiei).  

2. De abilitare și reabilitare prin:  

- kinetoterapie; 

- masaj; 

- artterapie (modelaj, pictură, desen, decoraţiuni, dans, muzică); 

- terapie prin muzică; 

- stimulare psiho-senzorio-motorie; 

- terapie ocupaţională; 

- activităţi de tip vocaţional /ocupațional. 

3. De menţinere/dezvoltare a aptitudinilor cognitive. 

4. De menținere  și dezvoltare a deprinderilor zilnice prin  aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru 

realizarea unei sarcini unice, îndeplinirea unor sarcini multiple, pentru organizarea, 

planificarea şi finalizarea programului zilnic, exerciţii pentru gestionarea timpului. 

5. De menținere/dezvoltare a deprinderilor de comunicare - prin mesaje verbale şi non-verbale, 

dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea abilităţilor de a schimba idei/conversa, 

de a discuta. 

6. De menținere/dezvoltare a deprinderilor de mobilitate prin aplicarea de tehnici şi exerciţii 

pentru schimbarea poziţiei corpului, manipularea obiectelor folosind mâna, degetele, braţul, 

alte părţi ale corpului, pentru deplasarea prin mers sau alte forme, folosind mijloace de 

transport. 

7. De menținere/dezvoltare a deprinderilor de autoîngrijire - exerciţii pentru învăţarea acţiunilor 

de spălat şi şters părţile corpului, de îngrijit pielea, dinţii,  părul, unghiile, nasul, de realizat 

toaleta intimă, de îmbrăcat/ dezbrăcat, de mâncat/ băut, altele . 

8. De menținere/dezvoltare a deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți prin exerciţii pentru  

păstrarea igienei personale şi a spaţiului de locuit, importanţa menţinerii unei diete echilibrate 

şi a unei activităţi fizice zilnice. 

9. De menținere/dezvoltare a deprinderilor de autogospodărire prin activităţi pentru prepararea 

şi servirea hranei, întreţinerea veselei şi tacâmurilor, curăţenia spaţiului propriu, gestionarea 

deşeurilor, curăţenia şi aranjarea îmbrăcămintei şi încălţămintei. 

10. De menținere/dezvoltare a deprinderilor de interacțiune prin  exerciţii pentru stabilirea de 

interacţiuni simple sau complexe cu membrii familiei, cu persoane cunoscute, educaţie 

sexuală, etc. 
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11. Integrare și participare socială și civică prin cunoaşterea mediului social, stimularea/învăţarea 

unui comportament adecvat situaţiilor sociale, culturale, artistice, participarea la acţiuni de 

recreere şi petrecere a timpului liber. 

12. Consiliere psihologică prin terapie suportivă, intervenții terapeutice specifice. 

13. Informare și asistență  socială  prin informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile 

sociale existente, clarificări privind demersurile de obţinere; 

14. Sprijin pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni etc; 

15. Sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obţinerea de tehnologii şi dispozitive asistive şi 

tehnologii de acces; 

16. Facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare şi reabilitare, servicii balneo etc. 

 

      c)      Personalul implicat pentru realizarea obiectivelor stabilite: 

- pentru abilitare/reabilitare sunt: kinetoterapeut, maseur, pedagog de recuperare, instructor de 

educație, infirmieră; 

- pentru deprinderi de comunicare sunt: asistent social, pedagog de recuperare, ergoterapeut, 

instructor de educaţie; 

- pentru  îngrijire și asistență sunt: pedagog de recuperare, ergoterapeut, instructor de educaţie, 

infirmieră, asistent medical; 

- pentru menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive sunt: psiholog, pedagog de recuperare, 

ergoterapeut, instructor de educaţie; 

- pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice sunt:  psiholog, asistent social, pedagog 

de  recuperare, ergoterapeut, instructor de educaţie; 

- pentru  menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare: sunt psiholog, asistent social, 

pedagog de recuperare, ergoterapeut, instructor de educaţie; 

- pentru  menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți sunt:  medic, 

psiholog, asistent social, asistent medical, ergoterapeut, instructor de educaţie; 

- pentru  menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire sunt: psiholog, asistent 

social, ergoterapeut, pedagog de recuperare, instructor de educaţie, infirmieră; 

- pentru  menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune sunt: psiholog, asistent social,  

pedagog de recuperare, instructor de educaţie; 

- pentru  integrare și participare socială și civică sunt: psiholog, asistent social,  kinetoterapeut, 

pedagog de recuperare, ergoterapeut, instructor de educaţie. 

Implementarea planului individual de asistență și îngrijire se realizează ca urmare a  corelării  între 

evaluarea individuală, obiectivele stabilite și serviciile oferite fiecărui beneficiar.  

        

   

     4.    Planificarea etapelor de restructurare, resurselor financiare, materiale și umane pentru perioada 

2022-2023 și a modalităților de implementare în corelare cu stabilirea obiectivelor serviciilor, alternativelor 

de tip familial sau rezidențial, măsurilor preventive nou-înființate/dezvoltate în comunitate 

 

Având în vedere raportul sintetic, obţinut în urma prelucrării datelor din evaluarea beneficiarilor la nivelul 

Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Adulţi „Bîlteni” Tg-Jiu, strada Dumbrava nr. 34, au rezultat 

următoarele propuneri: 

-50 beneficiari din centrul de tip vechi CRR vor fi repartizaţi pentru îngrijire şi asistenţă medicală în 

centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi de tip CAbR – prin construirea unei clădiri 

noi în vederea înființării unui Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi ( CAbR), cu 

o capacitate de 50 locuri, într-o locație separată și pusă la dispoziție de Consiliul Județean Gorj în municipiul Tg-

Jiu, cartier Iezureni, județul Gorj (Hotararea Consiliului Județean Gorj nr. 41/20.06.2003 privind aprobarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al județului Gorj), capacitatea centrului urmând să fie 

redusă în timp odată cu continuarea procesului de restructurare; 
- restul de 40 beneficiari din centrul de tip vechi CRR vor fi repartizaţi, pentru îngrijire şi asistenţă  

medicală în centru de tip CIA care se va înființa și va funcţiona în clădirea Centrului de Plasament Destinat 

Protecţiei Rezidenţiale a Copiilor cu Nevoi Speciale Tg Jiu, strada Dumbrava nr. 34 bis, care urmează să fie închis. 

Beneficiarii (copiii) Centrului de Plasament Destinat Protecţiei Rezidenţiale a Copiilor cu Nevoi Speciale Tg-Jiu, 

strada Dumbrava nr. 34 bis, vor fi transferați în case de tip familial pentru copii cu dizabilități până la sfârșitul 
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anului 2022, având în vedere reducerea în timp a numărului de locuri.  Clădirea  din Tg-Jiu, strada Dumbrava nr. 

34 bis, unde se va înființa Centrul de îngrijire și asistență (CIA) pentru persoane adulte cu dizabilităţi cu o 

capacitate de 40-50 locuri, va fi reabilitată/modernizată/dotată.  

 

Toţi cei 90 beneficiari au nevoie de îngrijire şi asistenţă medicală continuă din cauza bolii de bază şi 

încadrării în grad de handicap. 

 

Listă de priorităţi : 

 

A. Înființarea Centrului de îngrijire și asistență (CIA) pentru persoane adulte cu dizabilităţi cu o 

capacitate de 40-50 locuri,  cu locația în Tg-Jiu, strada Dumbrava nr. 34 bis, județul Gorj: 

1. Elaborarea DALI (documentația de avizare a lucrărilor de intervenție) 

2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici/ 

3. Elaborarea proiectul tehnic;  

4. Execuția lucrarilor de construcție; 

5. Reabilitarea/modernizarea/dotarea clădirii în vederea inființării centrului de tip CIA  

6. Dotarea cu mobilier și aparatură ; 

7. Transferarea beneficiarilor. 

 

B. Înființarea Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CabR), cu o 

capacitate de 50 locuri, prin construirea unei clădiri noi în municipiul Tg-Jiu, cartier Iezureni, 

județul Gorj: 

1. Elaborarea temei de proiectare; 

2. Elaborarea studiului de fezabilitate; 

3. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

4. Elaborarea proiectului tehnic; 

5. Execuția lucrărilor de construcție 

6. Dotarea cu mobilier și aparatură ; 

7. Transferarea beneficiarilor. 

               a). Analiza priorităților – oportunităților – riscurilor prin diagrama ,,SWOT”  

 

 

PUNCTE    TARI 

 

 

PUNCTE  SLABE 

 

- existența clădirii pentru 40 de beneficiari; 

- existența terenului pe care se va construi cladirea 

CaBR , în patrimoniul  Consiliului județean Gorj; 

- poziționare excelentă, amplasarea clădirii în 

comunitate; 

- existența personalului angajat. Personal medical 

specializat, asistență 24/24; experiența îndelungată a 

personalului medical și auxiliar al Centrului; 

- racordare la utilități. Utilități existente: gaze, apă – 

canal, electricitate, telecomunicații; 

- existența spațiilor de petrecere a timpului liber. Spații 

de recreere: extern și intern; 

- acces la servicii medicale - spital, medic de familie; 

- clădirile – construcții cu destinație clară: Centre de 

îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 

dizabilități; 

  - construcția unei clădiri noi, cu dotări noi, moderne 

(mobilier, cabinete, internet etc); 

  - servicii medicale: recuperare medicală, consiliere 

psihologică, ergoterapie etc; îmbinarea tratamentului 

- costuri ridicate pentru elaborarea documentelor 

tehnico-economice în vederea construirii unui 

centru; 

- costuri ridicate pentru construirea și dotarea 

clădirii;  

- durata mare pentru obținerea avizelor necesare 

construcției și modernizării clădirii; 

- costuri ridicate, pe viitor, pentru întreținerea 

ambelor clădiri. 
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medical cu activități extra puse la dispozitie de către 

Centru. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

 

RISCURI 

 

  - acordarea serviciilor medicale în termen util; 

- accesul la mijloacele de transport în comun;  

- acces la obiective pentru petrecerea timpului liber 

(parc, biserică, etc); 

- “viața supra-aglomerată” a rudelor care nu se pot 

ocupa de  persoanele cu dizabilități, optând pentru un 

centru pentru persoane adulte cu dizabilități; 

- schimbarea mentalității asupra sănătății; prevenția și 

tratamentul se pot obține într-un centru pentru persoane 

adulte cu dizabilități. 

- riscul de a nu întocmi documentațiile tehnico-

economice necesare unei noi construcții,  în 

termenul stabilit; 

- lipsa sau insuficiența resurselor financiare 

destinate lucrărilor/ investițiilor necesare; 

- lipsa încrederii în centrul pentru persoane adulte 

cu dizabilități; 

- mentalitatea beneficiarilor despre centrul pentru 

persoane adulte cu dizabilități (izolare, ultimul 

pas etc). 

 

 

     b).  Aspecte tehnice și operaționale pentru perioada 2022-2023. 
 

Privind construcția unei clădiri noi, cu o capacitate de 50 locuri/ clădire, în vederea înființării serviciului social – 

Centrul de abiltare și reabilitare (CAbR, cu o capacitate de 50 locuri, planificăm următoarele etape de lucru: 

 

Etapa I – Cheltuieli pentru proiectare (studiu fezabilitate) și asistență tehnică, PT, inclusiv studii de 

teren; Elaborarea documentelor tehnico – economice pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea 

clădirii, conform standardelor obligatorii de calitate pentru serviciile sociale rezidențiale, persoane adulte 

cu handicap. 

1. Studiu de fezabilitate 

SUMĂ ESTIMATĂ – 43.980,50 lei cu TVA 

2. Studii de teren  

SUMĂ ESTIMATĂ – 23.800,00 lei cu TVA 

3. Documentație tehnică în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor-PT 

SUMĂ ESTIMATĂ – 21.990,25 lei cu TVA 

4. Verificare tehnică de calitate (30% din capitolul 3.5.5 al devizului estimative al obiectivului de 

investiție) 

SUMĂ ESTIMATĂ – 9.700 lei cu TVA 

 

TOTAL SUMĂ ESTIMATĂ ETAPA I = 99.470,75 LEI  

 

Etapa II – Cheltuieli pentru execuția lucrărilor și dotarea clădirii cu mobilier şi aparatură necesară 

desfăşurării activităţii în noul centru de tip CAbR, corespunzător standardelor minime obligatorii de 

calitate pentru serviciile sociale cu cazare 

    SUMĂ ESTIMATĂ – 9.251.170,01 lei cu TVA 

          

 TOTAL SUMĂ ESTIMATĂ CONSTRUIRE CIA CAPACITATE 50 LOCURI, JUD GORJ= 9.350.640,76 LEI   

 

Etapa III - Transferul beneficiarilor şi începerea activităţii 

      Acestea se regăsesc şi în Diagrama etapelor trimestriale pentru perioada 2022 – 2023 

 

      Formularea aspectelor tehnice și operaționale pentru perioada 2022-2023: 
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2
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2
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Revizuirea planurilor personalizate pentru 40 

si respectiv 50 persoane cu dizabilități care 

vor fi transferate în CIA și CabR cu activitățile 

specifice nevoilor identificate, în conformitate 

cu Modulul IV standardele 1-15 din Ordinul 

82/2019 

 X  X  X  X 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP 

revizuit în vederea dezvoltării potențialului 

personal/ sau menținerii pentru cele 90 

persoane cu dizabilități care vor fi transferate   

X X X X X X X X 

Desfășurarea activității de asistență și suport 

pentru luarea unei decizii pentru 90 persoane 

cu dizabilități care vor fi transferate în CIA și 

CAbR  

X X X X X X X X 

Asigurarea infrastructurii sociale pentru  

CAbR  (execuția construcției/ dotare cu 

mobilier și aparatură)  

 X X X X X X X 

Acreditarea CIA și CAbR 
       X 

Transferul a 40 persoane cu dizabilități în 

CIA și a 50 persoane cu dizabilități în CabR  

       X 

Monitorizarea celor 90 beneficiari transferați  
       X 

Stabilirea  responsabilităților și a modului de 

acțiune a centrului rezidențial cu comunitatea 

pentru 90 beneficiari care vor fi transferați  

X X X X X X X X 

Revizuirea PP (Modul III/standard 2) pentru 

90 persoane cu dizabilități  

 

 X  X  X  X 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP 

revizuit în vederea în vederea menținerii 

/dezvoltării potențialului personal 

 

X X X X X X X X 

Desfășurarea activității de asistență și suport 

pentru luarea unei decizii pentru 90 persoane 

cu dizabilități  

X X X X X X X X 

Acreditarea CabR   
       X 

Monitorizarea celor 90 beneficiari  
X X X X X X X X 

Stabilirea  responsabilităților și a modului de 

acțiune a centrului rezidențial cu comunitatea 

pentru 90 beneficiari  

X X X X X X X X 

Acreditarea CIA 
       X 

 

 

      c).  Evidența obligațiilor privind sustenabilitatea 
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În perioada 21.06.2010 – 21.10.2011, prin accesarea POR (Program Operational Regional) / Axa 

prioritara 3 – Îmbunătaţirea infrastructurii sociale / Domeniul major de intervenţie 3.2 – „Reabilitarea / 

modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” de către Consiliul Judetean Gorj, 

s-a amenajat un Centru de Reabilitare şi Recuperare (C.R.R.) într-un pavilion existent P+3, la etajul III în 

cadrul Complexului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi „Bilteni”. 

Obiectivul general al POR a constat în “sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale durabile, atât din 

punct de vedere economic, cât şi social, în regiunile României, prin îmbunătăţirea condiţiilor de 

infrastructură şi a mediului de afaceri, care susţin creşterea economică”.  

Obiectivele specifice ale proiectului de investiţii a avut în vedere asigurarea unei funcţionalitaţi 

conform standardelor europene pentru derularea activitaţii la cele mai inalte cote, şi au fost următoarele: 

- Modernizare grupuri sanitare; 

- Înlocuire tâmplărie de lemn cu tâmplărie de PVC rezistent la lovituri şi solicitari mecanice intense 

pentru uşi; 

- Zugrăveli interioare în dormitoare, cabinete, holuri, magazii, casa scării etc; 

- Refacerea pardoselilor; 

- Înlocuire instalaţii interioare de încălzire; 

-   Realizarea unui lift exterior cu acces din aceasta la toate nivelurile; 

-   Executare termosistem pe anvelopă clădirii. 

Lucrarea EXTINDERE CAPACITATE, PRIN AMENAJARE ŞI MODERNIZARE ETAJ III LA 

COMPLEXUL DE RECUPERARE şi REABILITARE NEUROPSIHIATRICA PENTRU ADULŢI 

“BÎLTENI”, judetul GORJ era necesara ca urmare a numarului mare de cereri a persoanelor adulte cu 

handicap din judeţul Gorj care necesită protecţie specială în vederea institutionalizarii precum şi preluarea 

tinerilor ce au depaşit vârsta de 18 ani din centrele de plasament pentru copilul cu handicap. 

Cel mai mare avantaj a fost de departe îmbunătăţirea calităţii suportului tehnic oferit pacienţilor, ceea 

ce duce implicit şi la o mai bună funcţionalitate a instituţiei şi o creştere calitativă a procesului şi de 

recuperare şi reabilitare neuropsihiatrica, în principal. 

Clădirea, înainte de realizarea investiției, era compusă din subsol tehnic parţial, parter, trei etaje şi 

un pod executat peste acoperişul iniţial (terasă necirculabilă), astfel: 

Parter  

-Holul central; 

-două birouri (director şi contabilitate); 

-cabină pază;  

-vestiar;  

-grupuri sanitare şi duşuri pentru personal (infirmiere, supraveghetori); 

-magazie; 

-sala kinetoterapie; 

-un cabinet medical cu grup sanitar propriu şi vestiar pentru asistenţi; 

-8 dormitoare pentru beneficiarii de servicii sociale; 

-grupuri sanitare, duşuri destinate acestora; 

-spălatorie. 

 

Etajul 1si Etajul 2 

-cabinet medical;  

-cabinet psihosocial; 

 -sală de kinetoterapie; 

-sală de activităţi prevazută cu un spaţiu pentru instructori de educaţie; 

-9 dormitoare pentru persoane cu handicap; 

-grupuri sanitare şi duşuri; 

-două spaţii de depozitare pentru rufe curate şi rufe murdare; 

-grup sanitar pentru personal. 

 

Parterul şi etajele 1 şi 2 au fost amenajate şi modernizate prin cofinanţare Consiliul Judeţean Gorj şi 

Fundaţia SERA Romania, etajul III nu este amenajat şi nu este locuit. 

Etajul 3 era neamenajat şi acesta a făcut obiectul investiţiei. 

S-a propus realizarea, la etajul III, a următoarelor: 
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- 8 dormitoare (5 paturi/ dormitor); 

- magazie; 

- cabinet medical; 

- farmacie; 

- arhivă; 

- sală activităţi comune; 

- sală kinetoterapie; 

- vestiar; 

- grup sanitar duşuri (beneficiari); 

- grup sanitar duşuri (personal); 

- magazie rufe murdare; 

- magazie rufe curate; 

- coridor;  

- casa scării; 

- hol; 

- casa lift. 

 

S-au realizat următoarele dotări: 

a. Dotări cabinet medical: Pat de consultaţii; Birou; Scaune birou; Suport perfuzii; Dulap cu vitrină; Masă 

instrumentar; Cuier; Draperie. 

b. Dotari  cabinet  madical kinetoterapie: Saltele; Birou; Scaune birou; Draperii; Dulap cu etajere; 

Spaliere; Trusă greutăţi; Rulou; Mingi medicinale; Plan inclinat; Scăriţă; Cuier perete; Bicicletă 

medicinală; Bandă alergare; Aparat de vibromasaj; Aparat abdomene; Mochetă. 

c. Dotări  grupuri sanitare şi  duşuri: Electroventilatoare. 

d. Dotări   magazii: rafturi metalice – etajere. 

e. Dotări  sală de activităţi: Mese; Scaun cu spătar; Dulapuri –vitrină; Suport TV; TV color; Draperii; 

Mochetă.                          

f. Dotări  dormitoare: Paturi; Noptiere;  2 dulapuri; Mese 2 compartimente; Scaun cu spatar; Saltele; 

Cearceaf plic; Fete pernă; Huse saltele; Cearceaf pat 

g. Dotări   vestiare: Draperii; Vestiare  metalice cu două compartimente tip “soldat”. 

 

 

      d).  Identificarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu handicap, prin analiza hărții de servicii 

sociale 

Serviciile sociale identificate ca fiind necesare acestor  beneficiari corespund serviciilor sociale ale  CIA și CAbR, 

acestea fiind: 

-  Asistenţă medicală:  întocmirea fişei medicale,  controlul medical general,  facilitarea controalelor și  

internării în spitalele de specialitate a cazurilor grave, aplicarea tratamentului recomandat de medicii 

de specialitate; 

- Asistenţă socială: oferirea de informaţii cu privire la întocmirea dosarelor beneficiarilor, consiliere 

socială;  

- Asistenţă  psihologică:  acordarea de sprijin psiho-afectiv pentru readaptarea psihologică persoanelor 

cu handicap, ludoterapie;  

- Activități de întreținere  fizică : kinetoterapie și masaj; 

- Activităţi  de petrecere a timpului: jocuri care au ca scop menţinerea tonusului fizic şi psihic al 

beneficiarilor (jocul cu mingea, jocul ,,șoarecele și pisica”, ,,podul” etc.) care se desfășoară în incinta 

unității – curte,  sărbătorirea colectivă a unor evenimente legate de sărbătorile religioase, oficiale, zile 

de naştere, etc.  

Sărbătorile religioase: Crăciunul, Paștele, Adormirea Maicii Domnului sunt petrecute  prin participarea la 

slujbele religioase de la bisericile  ortodoxe din apropierea unității – biserica ,,Adormirea Maicii Domnului“, 

biserica ,,Sfintii Voievozi”. 

Petrecerea timpului  liber se face prin diferite excursii în afara unității și vizitarea obiectivelor turistice – 

Mânăstirile  Tismana, Lainici, Horezu, Polovragi, Sf.Ana Orșova , Cozia.             
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Activități de vizitare  au fost organizate și la centrele sociale publice/private – Christian, Iosua, Casa Iris, situate 

în localitate. 

 La nivelul județului Gorj exstă următoarele servicii sociale (publice și private) destinate persoanelor adulte cu 

dizabilități: 

1. Asociația ”Aproape de Oameni” (Adresa: Sat Cornești, Comuna Bălești, Județ Gorj – Asociație cu 

activitate în domeniul asistenței sociale) care oferă, persoanelor vârstnice, servicii de îngrijire și asistență 

medicală. Serviciile sunt oferite la sediul căminului de bătrâni ”Casa Bunicilor”, acesta fiind un centru 

rezidențial pentru persoane vârstnice. 

2. Asociația Persoanelor cu Handicap din Oltenia (Adresa: Tg. Jiu, Bulevardul Republicii, bl. 25, et. 2, 

ap. 6,, Județ Gorj – Asociație cu activitate în domeniul asistenței sociale) care oferă, persoanelor adulte 

cu dizabilități, servicii fără cazare în două centre de zi, respectiv ”Centrul de zi Christian” și ”Centrul de 

zi Iosua”. Serviciile sunt oferite la sediile celor două centre (Centrul de zi Christian - Tg. Jiu, Bulevardul 

Republicii, bl. 25, et. 2, ap. 6,, Județ Gorj și Centrul de zi Iosua - Strada Unirii nr. 84, Târgu-Jiu, Județ 

Gorj). 

3. Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg.Cărbuneşti: capacitate 

= 41 locuri; (Adresa: Strada  Eroilor, nr. 81, Oraș Tg. Cărbunești, Județ Gorj - În subordinea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj) care oferă, persoanelor adulte cu dizabilități, 

servicii de recuperare și reabilitare. Serviciile sunt oferite în centrul rezidențial. 

4. Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni: capacitate = 40 

locuri (Adresa: Comuna Runcu, Sat Suseni, Județ Gorj - În subordinea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj) care oferă, persoanelor adulte cu dizabilități, servicii de recuperare și 

reabilitare. Serviciile sunt oferite în centrul rezidențial. 

5. Centrul de îngrijire și asistență Suseni pentru persoane adulte cu dizabilități (Adresa: Comuna 

Runcu, Sat Suseni, Județ Gorj - În subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj) care oferă, persoanelor adulte cu dizabilități, servicii de îngrijire și asistență. Serviciile 

sunt oferite în centrul rezidențial. 

6. Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa (Adresa: Comuna 

Runcu, Sat Dobrița, Județ Gorj - În subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj) care oferă, persoanelor adulte cu dizabilități, servicii de recuperare și reabilitare. Serviciile 

sunt oferite în centrul rezidențial. 

7. Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița (Adresa: Comuna 

Runcu, Sat Dobrița, Județ Gorj - În subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj) care oferă, persoanelor adulte cu dizabilități, servicii de îngrijire și asistență. Serviciile 

sunt oferite în centrul rezidențial. 

8. Centrul de recuperare și reabilitare  Bîlteni (Adresa: Strada Dumbrava, nr. 34, Județ Gorj - În 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj) care oferă, persoanelor 

adulte cu dizabilități, servicii de recuperare și reabilitare. Serviciile sunt oferite în centrul rezidențial. 

9. Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți  Bîlteni (Adresa: Strada 

Dumbrava, nr. 34, Județ Gorj - În subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Gorj) care oferă, persoanelor adulte cu dizabilități, servicii de recuperare și reabilitare. Serviciile sunt 

oferite în centrul rezidențial. 

10.  Direcția publică de protecție Socială (Adresa: Tg. Jiu, Strada Constantin Brâncuși, bl. 3, Parter, Județ 

Gorj) care oferă următoarele tipuri de servicii: 

-  Oferă servicii de îngrijire personală persoanelor vârstnice, prin intermediul unei unități de 

îngrijire la domiciliu. Serviciile sunt oferite la domiciliul beneficiarului. 

- Oferă servicii de inserție/ reinserție socială persoanelor fără adăpost. Serviciile sunt oferite la 

centrul rezidențial (cu cazare pe durată determinată), respectiv la sediul adăposturilor de noapte 

pentru persoane adulte – Centrul Social de Urgentă pentru Persoanele Fără Adăpost – Casa Iris. 

- Oferă servicii de inserție/ reinserție socială victimelor violenței în familie. Serviciile sunt oferite 

la centrul rezidențial (cu cazare pe durată determinată), respectiv la sediul centrului pentru 

victime ale violenței în familie – Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele 

Violenței în Familie – Casa „Sânziana”. 

- Oferă servicii de inserție/ reinserție socială persoanelor vârstnice. Serviciile sunt oferite la 

sediul centrului de zi – Centrul de  Servicii Sociale Integrate – Centrul de Asistență Socială 

pentru Bătrâni „Magnolia”. 
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11. Fundația Pro Satul (Adresa: Tg. Jiu, Strada Victoriei, nr. 37, bl. 1, ap. 6, Județ Gorj) care oferă, 

persoanelor vârstnice, servicii de îngrijire personală - Servicii cu cazare, pe perioadă nedeterminată. 

Serviciile sunt oferite în ”Căminul pentru seniori Dora”. 

12.  Primăria comunei Ionești – Compartiment Asistență Socială (Adresa: Comuna Ionești, Strada 

Principală, Județ Gorj - Furnizor public de servicii sociale: structură specializată din cadrul UAT Ionești) 

care oferă, persoanelor vârstnice, servicii de îngrijire personală, consiliere, suport socializare, suport 

emoțional. Serviciile sunt oferite la domiciliul beneficiarului. 

13.  Primăria comunei Jupânești - Compartiment Asistență Socială (Adresa: Sat Jupânești, Comuna 

Jupânești, Județ Gorj - Furnizor public de servicii sociale: structură specializată din cadrul UAT Jupânești) 

care oferă, copilului și/ sau familiei, servicii de inserție/reinserție socială. Serviciile sunt oferite în centrul 

de zi din comună. 

14. Primăria comunei Țânțăreni – Compartiment Asistență Socială (Adresa: Strada Tudor Vladimirescu, 

nr. 215, Comuna Țânțăreni, Județ Gorj - Furnizor public de servicii sociale: structură specializată din 

cadrul UAT Țânțăreni) care oferă, copilului și/ sau familiei, servicii gratuite de servire a două mese zilnice 

(Cantina Socială). Serviciile sunt oferite la cantina socială din comună. 

15. Primăria municipiului Motru - Direcția Publică de Asistență și Protecție Socială (Adresa: Bulevardul 

Gării, nr. 1, Municipiul Motru, Județ Gorj - Furnizor public de servicii sociale: structură specializată din 

subordinea UAT  Motru) care oferă servicii de integrare/reintegrare socială pentru copil și/ sau familia, 

pentru persoanele vârstnice, pentru victimele violenței în familie și pentru persoanele fără adăpost. 

Serviciile sunt oferite următoarele centre: Centrul adăpost de noapte (Servicii cu cazare, pe perioadă 

determinată), Centrul rezidențial de asistență și integrare/reintegrare socială a persoanelor fără adăpost 

Motru (Adăposturi de noapte pentru persoane în dificultate) și în Centrul rezidențial de asistență pentru 

victimele violenței în familie (Centre pentru victime ale violenței în familie). 

16.  Primăria Orașului Rovinari – Direcția Publică de Asistență Socială (Adresa: Strada Florilor, nr. 2, 

Oraș Rovinari, Județ Gorj) care oferă, persoanelor vârstnice, servicii de servire a mesei – serviciu în 

comunitate. Serviciile se oferă în comunitate. 

 

       e).   Identificarea situațiilor de posibilă revenire în familie   

Având în vedere: 

- provenienţa/locul de naştere al beneficiarilor existenţi  (din Gorj – 63 beneficiari,  din alte judeţe - 

27 de beneficiari);  

- un număr mic de beneficiari sunt vizitaţi (9 beneficiari); 

- membrii cunoscuți ai familiilor acestora au vârstă înaintată, boli cronice şi situaţii socio-economice  

precare;  

- un număr mare de beneficiari sunt abandonați la naștere/părinți necunoscuți și posibilităţile de 

reintegrare în familiile de origine sunt imposibile. 

- reprezentanţi legali (curatori) pentru aceştia sunt asistenţii sociali ai instituţiei. 

Pe toată perioada implementării Planului de restructurare, se vor menține permanent legăturile cu aparținătorii 

persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în centru, în vederea identificării posibilității de integrare în 

familie. În situația în care se va identifica o astfel de posibilitate pentru o parte din beneficiari, se vor realiza 

demersurile necesare pentru pregătirea acestora și a familiilor lor pentru (re)integrarea în familie, realizarea 

efectivă a (re)integării în familie și monitorizarea post servicii a cazurilor. 

 

         f). Identificarea unităților de asistență medico-sociale care acordă servicii 

Toţi beneficiarii (90) sunt bolnavi neuropsihici cronic, cu întârziere mentală severă/profundă, cu frecvente 

tulburări de comportament cu auto şi heteroagresivitate, precum şi cu dublă incontinenţă,  greu deplasabili, cu 

nevoie permanentă de îngrijire și asistență - nu pot primi servicii în unități de asistență medico-socială. 

Menționăm că pe raza județului nu există servicii de asistență medico-socială.  

Serviciile medicale sunt asigurate în ambulatoriu sau cu internare în Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, Spitalul 

Orășenesc Turceni - secția psihiatrie, iar cazurile grave în Spitalul nr. 1 Craiova. 

 

          g). Planificarea soluțiilor în termeni de ieșiri, activități, efecte și impact 

Având în vedere o eventuală planificare de ieșiri/activități, aproximativ jumătate din beneficiarii centrului 

de tip vechi,  datorită bolii de bază şi a  gradului de handicap,  nu pot să-şi asigure autonomia personală (mâncat, 

îmbrăcat, spălat, administrat tratament medicamentos),  sunt incapabili de comunicare și  deplasare (deplasare 
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greoaie), prezintă dublă incontinență, astfel încât  aceștia  nu pot desfăşura activităţi de întreţinere proprie și,  mai 

ales, de desfășurare a anumitor activități.  

Toate cele arătate mai sus duc la un impact negativ asupra membrilor comunității. 

Având în vedere o eventuală planificare de ieșiri/activităti, cealaltă  jumătate din beneficiarii centrului de 

tip vechi, datorită bolii de bază şi a gradului de handicap, pot să-şi asigure autonomia personală limitată (mâncat, 

îmbrăcat, spălat, administrat tratament medicamentos) sub strictă supraveghere și cu ajutor din partea 

personalului. Aceștia au un grad scăzut de comunicare, înțelegere și deplasare. Toate cele arătate mai sus duc la 

un grad mic de acceptare din partea  comunității . 

 

                  Planificare în termeni de ieșiri, activități, efecte și impact. 

IEȘIRI ACTIVITĂȚI 
EFECTE IMPACT 

1.Reorganizarea 

în 

centru de  tip  

CAbR a unui 

număr de 50 

beneficiari 

(construcție 

nouă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Revizuirea planurilor personalizate pentru 50 persoane cu 

dizabilități  

care vor fi reorganizate în CAbR, cu activitățile specifice 

nevoilor  

identificate, în conformitate cu Modulul IV, standardele 1-

15 din  

Ordinul 82/2019, după cum urmează: activități de abilitare 

și  

reabilitare, îngrijire și asistență,  activități pentru 

menținere/dezvoltarea deprinderilor zilnice, a deprinderilor 

de comunicare si dezvoltare a abilităţilor de a schimba 

idei/a conversa, de a discuta, a deprinderilor de mobilitate, 

a deprinderilor de autoingrijire, a deprinderilor de 

autogospodărire, activități de consiliere psihologică și 

menținere/dezvoltare a aptitudinilor cognitive, activităţi de 

menţinere/dezvoltare a deprinderilor de interacţiune. 

-Desfăşurarea de activități  în CR conform PP revizuit în 

vederea  

dezvoltării potențialului personal/sau 

menținerii/dezvoltării potențialui 

 personal, pentru 50 persoane cu dizabilități care vor fi 

reorganizate în  

 CAbR, după cum urmează: sprijin pentru 

îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor 

adecvate, asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, 

îngrijirea propriului corp), sprijin pentru administrarea 

medicamentaţiei, sprijin pentru deplasarea în interior 

/exterior, sprijin pentru comunicare, dezvoltarea 

concentrării, menţinerea atenţiei asupra unor acţiuni, 

experienţe senzoriale cu scop pentru a explora obiecte, 

folosind  simţul văzului, simţul auzului, simţul tactil, 

simţul olfactiv, simţul gustativ, comunicare prin mesaje 

verbale şi non-verbale, dezvoltarea limbajului mimico-

gestual, exerciţii pentru învăţarea acţiunilor de spălat şi 

şters părţile corpului, de îngrijit pielea, dinţii, părul, 

unghiile, de îmbrăcat/ dezbrăcat, de mâncat/ băut, 

kinetoterapie, masaj, terapie suportivă, stimulare psiho-

senzorio-motorie, intervenţii terapeutice specifice.  

- Datorită diagnosticului bolii de bază și gradului de 

handicap, beneficiarii au fost selectați în vederea 

reorganizării in CAbR în baza aplicării Fișei de evaluare 

fiecărui beneficiar, conform Metodologiei de elaborare a 

- 

desfășurarea 

de activități 

de asistență și 

suport cu 

personalul  

de 

specialitate. 

- includerea 

de activități 

de asistență și 

suport în PP 

 

- asigurarea 

monitorizării 

din punct de 

vedere al 

evoluției 

situației 

beneficiarului 

de către  

managerul de 

caz . 

a) asupra 

beneficiarului: 

- intervenție 

individualizată:  

menținere/dezvoltare/ 

consolidare potențial 

. 

- Acordarea de 

atenție  

sporită și un timp 

mai 

 mare de intervenție . 

b) comunitate 

- crearea/dezvoltare 

de  

servicii de sprijin 

pentru  

viata independentă și 

 prevenirea 

instituționalizării. 

c) personal = 

facilitator al 

 integrării 

d) practici de lucru - 

trecerea de la 

abordarea pe grup la 

cea individuală 

-Desfășurarea de 

activități 

 individualizate. 

-Comunicare 

individuală. 
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planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru 

persoanele adulte cu handicap a beneficiarilor. 

Beneficiarii nefiind apți pentru a fi consultați în luarea unei 

decizii. 

-Acreditarea CAbR ; 

-Reorganizarea celor 50 persoane cu dizabilități în CAbR. 

-Monitorizarea celor 50 de beneficiari din  CAbR. 

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

dizabilități din CAbR, cu activitățile/servici  conform 

Modul IV,  

standarde 1-15 (Ordin 82/2019). 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP în vederea 

menținerii/ 

 dezvoltării potențialui pentru 50 persoane cu dizabilitati  

din CAbR 

2. Transfer în 

centru de tip 

CIA  pentru un 

număr de  

40 beneficiari 

(constructie     

existentă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Revizuirea planurilor personalizate pentru 40 persoane cu 

dizabilități  

care vor fi transferate în CIA  cu activitățile specifice 

nevoilor 

 identificate, în conformitate cu Modulul IV standardele 1-

15 din 

 Ord. 82/2019, după cum urmează: activități de abilitare și 

reabilitare, îngrijire și asistență,  activități pentru 

menținere/dezvoltarea deprinderilor zilnice, a deprinderilor 

de comunicare, a deprinderilor de mobilitate, a 

deprinderilor de autoingrijire, a deprinderilor de 

autogospodărire, activități de consiliere psihologică și 

menținere/ dezvoltare a aptitudinilor cognitive .  

-Desfăşurarea de activităti  în CR conform PP revizuit în 

vederea dezvoltării potențialului personal/sau menținerii/ 

dezvoltării potențialui personal, pentru 40 persoane cu 

dizabilităti care vor fi transferate în CIA, după cum 

urmează: sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/ 

descălţat, alegerea hainelor adecvate, asigurarea igienei 

zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi 

schimbarea materialelor igienico-sanitare), sprijin pentru 

administrarea medicamentaţiei, sprijin pentru probleme 

specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de 

decubit, sprijin pentru schimbarea poziţiei corpului, sprijin 

pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior 

/exterior, sprijin 

pentru comunicare, dezvoltarea concentrării, menţinerea 

atenţiei asupra unor acţiuni, experienţe senzoriale cu scop 

pentru a explora obiecte, folosind  simţul văzului, simţul 

auzului, simţul tactil, simţul olfactiv, simţul gustativ, 

comunicare prin mesaje verbale şi non-verbale, 

dezvoltarea limbajului mimico-gestual, exerciţii pentru 

învăţarea acţiunilor de spălat şi şters părţile corpului, de 

îngrijit pielea, dinţii, părul, unghiile, nasul, de realizat 

toaleta intimă, de îmbrăcat/  dezbrăcat, de mâncat/ băut, 

kinetoterapie, masaj, terapie suportivă, 

 stimulare psiho-senzorio-motorie, intervenţii terapeutice 

specifice. 

- Datorită diagnosticului bolii de bază și gradului de 

handicap beneficiarii au fost selectați în vederea transferării 

- nevoia de 

personal de 

specialitate pt 

desfășurarea 

activităților  

din Modulul 

IV 

- 

desfășurarea 

de activități 

de asistență și 

suport cu 

personalul  

de 

specialitate. 

- asigurarea 

monitorizării 

din punct de 

vedere al 

evoluției 

situației 

beneficiarului 

de către  

managerul de 

caz . 

 

a) asupra 

beneficiarului: 

- intervenție 

individualizată:  

menținere/dezvoltare/ 

consolidare potențial 

. 

- Acordarea de 

atenție  

sporită și un timp 

mai 

 mare de intervenție . 

b) comunitate 

- crearea/dezvoltare 

de  

servicii de sprijin 

pentru  

viata independentă și 

 prevenirea 

instituționalizării. 

c) personal = 

facilitator al 

 integrării 

d) practici de lucru - 

trecerea  

de la abordarea pe 

grup la  

cea individuală 

-Desfășurarea de 

activități 

 individualizate. 

-Comunicare 

individuală. 
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în CIA în baza aplicării Fișei de evaluare fiecărui 

beneficiar, conform Metodologiei de elaborare a planului 

de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele 

adulte cu handicap a beneficiarilor . 

Beneficiarii nefiind apți pentru a fi consultați în luarea unei 

decizii. 

-Asigurarea infrastructurii sociale –  un număr de 40 

beneficiari din centrul de tip vechi vor fi transferați într-un 

centru de tip CIA care va fi reabilitat și  dotat cu aparatură 

și mobilier .   

-  Acreditarea CIA; 

- Transferul a 40 persoane cu dizabilități  în CIA. 

-Monitorizarea celor 40 de beneficiari transferați în CIA. 

Revizuirea PP (Modul III/standard 2) pentru 40 persoane cu 

dizabilitați care vor fi transferaţi în CIA, cu 

activitățile/servici  conform Modulului IV, standarde 1-

15(Ordin 82/2019). 

Desfășurarea de activități în CR conform PP în vederea 

menținerii/ dezvoltării potențialui pentru 40 persoane cu 

dizabilități  ca CIA. 

 

3. Desfășurarea 

de 

 activități 

pentru cei  90 

beneficiari în 

CR supus 

 restructurării 

 

 

 

 

 

 

Revizuirea  PP cu activitățile specifice nevoilor identificate 

in evaluare, în conformitate cu Mod IV din Standarde; 

Desfășurarea de activităti  în CR conform PP revizuit în 

vederea vederea menținerii/dezvoltării potențialui personal 

pentru 90 persoane cu dizabiltății  în CR supus 

restructurări . 

Activități specifice nevoilor identificate: activități de 

abilitare și reabilitare, îngrijire și asistență,  activități 

pentru menținere/dezvoltarea deprinderilor zilnice, a 

deprinderilor de comunicare, a deprinderilor de mobilitate, 

a deprinderilor de autoingrijire, a deprinderilor de 

autogospodărire, activități de consiliere psihologică și 

menținere/ dezvoltare a aptitudinilor cognitive .  

  

           h). Estimarea resurselor financiare și materiale necesare 

Resursele financiare necesare pentru construcția unei clădiri noi cu locația în  municipiul Tg-Jiu, cartier Iezureni, 

județul Gorj, cu o capacitate de 50 locuri/ clădire, în vederea înființării serviciului social – Centrul de abilitare 

și reabilitare (CAbR), cu o capacitate de 50 locuri, vor fi asigurate de către Consiliul Judeţean Gorj din bugetele 

locale aferente anilor respectivi. 

Clădirea nou construită în vederea înființării Centrului de abilitare și reabilitare (CAbR), cu o capacitate 

de 50 locuri va fi pe terenul proprietatea Județului Gorj, pus la dispoziție de către Consiliului Județean Gorj 

(Hotarârea CJ Gorj nr.41/20.06.2003 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

județului Gorj), cu locația în municipiul Tg-Jiu, cartier Iezureni, județul Gorj, este în proprietatea privată a 

județului Gorj, la dispziția Consiliului Județean Gorj. 

Lucrările ce necesită finanţare sunt: 

1. Studiu de fezabilitate – 43.980,50 lei cu TVA;  

2. Studii de teren – 23.800,00 lei cu TVA; 

3. Documentație tehnică în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor – 21.990,25 lei cu TVA;  

4. Verificare tehnică de calitate (30% din capitolul 3.5.5 al devizului estimative al obiectivului de 

investiție) – 9.700 lei cu TVA; 

5. Execuția lucrărilor și dotarea clădirii cu mobilier şi aparatură necesară desfăşurării activităţii în noul 

centru de tip CAbR, corespunzător standardelor minime obligatorii de calitate pentru serviciile sociale 

cu cazare – total = 9.350.541,29 lei cu TVA. 
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       i). Estimarea resurselor umane necesare 

Resursele umane necesare pentru desfăşurarea activităţii: 

I. Pentru CAbR  nou înființat, prin construcție nouă, structura de personal va fi stabilită, având în vedere 

Hotărârea de Guvern nr 867/2015, pentru un număr de maxim 50 beneficiari, astfel încât personalul de specialitate 

să fie în raport de 1:1,   după cum urmează: 

- funcţii de conducere  – 2 posturi (şef centru, coordonator personal specialitate); 

- personal de specialitate – maxim 38 de posturi, din care: 

                                                     - medic - 1 post; 

                                                     - asistent social - 1 post;  

                                                     - psiholog - 1 post; 

                                                     - kinetoterapeut - 1 post; 

                                                     - asistenţi  medicali  - 6 posturi; 

                                                     - infirmiere - 25 posturi; 

                                                     - terapeuți ocupaționali - 3 posturi. 

- personal administrativ :  

                                                     - inspector specialitate/ resurse umane - 1 post; 

                                                     - magaziner/ administrator - 1 post; 

                                                     - spălătoreasă - 2 posturi; 

                                                     - fochişti - 4 posturi; 

                                                     - portari - 2 posturi; 

 

Acestea vor fi asigurate de o parte din personalul existent in centrul de tip vechi - CRR , iar diferenta prin angajare 

. 

 

      II.   Pentru CIA , cu 40 beneficiari , care va funcţiona în clădirea Centrului de Plasament Destinat Protecţiei 

Rezidenţiale a Copiilor cu Nevoi Speciale Tg Jiu, strada Dumbrava nr. 34 bis, care urmează să fie reabilitată, 

modernizată și dotată, corespunzător , structura de personal va fi asigurată din personalul existent în centrul de tip 

vechi - CRR , iar diferenta prin angajare . Personalul administrativ și de conducere va fi comun  cu cel de la CIA 

nou înființat din CRRN , având in vedere distanța mică dintre cele două clădiri.   

        Structura de personal necesară funcționării noului CIA este următoarea  

- funcţii de conducere  – 2 posturi (şef centru, coordonator personal specialitate)- comune cu cele de la CIA 

înființat din vechiul CRRN 

- personal de specialitate – maxim 35 de posturi, din care: 

                                                     - medic - 1 post; 

                                                     - asistent social - 1 post;  

                                                     - psiholog - 1 post; 

                                                     - kinetoterapeut - 1 post; 

                                                     - asistenţi  medicali  - 4 posturi; 

                                                     - infirmiere - 25 posturi; 

                                                     - terapeuți ocupaționali - 2 posturi. 

- personal administrativ :-posturi comune cu cele de la CIA înființat din vechiul CRRN 

                                                     - inspector specialitate/ resurse umane - 1 post; 

                                                     - magaziner/ administrator - 1 post; 

                                                     - spălătoreasă - 2 posturi; 

                                                     - fochişti - 5 posturi; 

                                                      - portari - 2 posturi 

 

j) Planificarea necesarului de instruire/ formare a personalului 

 

În această perioadă vor fi planificate cursuri/ instruiri pentru instruirea și formarea personalului de 

specialitate şi de îngrijire, în vederea creşterii calităţii serviciilor acordate beneficiarilor. 

Acestea vor fi prevăzute în planul anual de perfecţionare a personalului, în funcţie de necesităţi și de fondurile 

alocate .   

Cursurile planificate pentru anul 2021 sunt  

- Asistență și îngrijire pentru persoanele cu mobilitate redusă- infirmiera -10 persoane  
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- Recunoașterea situațiilor /formelor de tortură , tratamente crude , inumane sau degradante , la care vor 

participa , asistent social -2 persoane , psiholog – 2 persoane , asistenti medicali -6 persoane 

-   Prevenirea ,recunoașterea și raportarea formelor de exploatare , violență și abuz, la care vor participa , 

asistent social -2 persoane , psiholog – 2 persoane , asistenti medicali -6 persoane 

- Noțiuni fundamentale de igienă, la care vor participa un număr de 93 persoane –infirmiere , terapeuti 

ocupationali , instructori ergoterapie .    

 

      k). Evidențierea potențialelor dificultăți de implementare/ factorilor de risc 

Potenţiale dificultăţi de implementare a planului de restructurare a centrului de tip vechi –CRR sunt: 

- costuri ridicate pentru elaborarea documentelor tehnico-economice în vederea construirii unui centru;  

- perioada scurtă de timp pentru implementare; 

- estimarea financiară incorectă din cauza continuă a creșterii preţurilor; 

- neacordarea finanțării la termen;  

- prelungirea procedurilor de contractare a lucrărilor de reparații;  

- neîncadrarea în termene de către constructor; 

- neocuparea posturilor vacante, pentru care va fi organizat concurs de recrutare, conform structurii de 

personal; 

- depășirea termenului propus pentru transferul beneficiarilor; 

- neacordarea avizului și neaprobarea, la termen, a planului de restructurare al Centrului de Recuperare 

și Reabilitare pentru adulți ”Bîlteni” Tg. Jiu; 

- există, de asemenea, riscul ca, sumele estimate a fi necesare pentru construcțiaclădirii să se modifice 

(să crească) până în momentul adoptării hotărârii de Consiliu Județean privind restructurare al 

Centrului de recuperare și reabilitare pentru adulți ”Bîlteni” Tg. Jiu. 

 

        l). Eviențierea modalităților de comunicare 

În perioada 2022 - 2023 vor fi stabilite programe  la care vor participa beneficiarii ce urmează să 

părăsească centrul de tip vechi, în vederea reducerii impactului emoţional, ca urmare a schimbării locaţiei, prin 

acomodarea cu mediul înconjurător şi deschiderea către medii noi, prin excursii în diverse locaţii din oraș şi 

împrejurimi. 

În toată această perioadă, membrii familiilor (unde este cazul) vor fi informaţi în ceea ce priveşte 

redistribuirea în altă locație şi beneficiile rezultate din aceasta (unul din acestea fiind creşterea calităţii serviciilor 

primite de beneficiari prin reducerea numărului acestora în fiecare centru de tip nou). 

Vor fi organizate prezentări/ discuții  continuu cu  personalul de specialitate şi de îngrijire, în vederea 

obținerii unei atitudini pozitive şi suportive pentru creşterea calităţii serviciilor acordate beneficiarilor și adaptarea 

la noile condiții, oferite în noul centru. 

 

       m).   Identificare de soluții în caz de eșec/ nereușită al/ a unei soluții propuse 

Soluţii pentru rezolvarea potenţialelor dificultăţi/eșecuri  sunt: 

- comunicare permanentă cu ordonatorul de credite pentru planificarea și obținerea resurselor 

financiare; 

- comunicare permanentă cu instituţiile publice implicate direct în elaborarea documentelor necesare 

reabilitării locației prezentate; 

- identificarea cauzelor care duc la întârziere în realizarea obiectivelor propuse şi găsirea soluţiilor 

pentru rezolvarea în timp util a întârzierilor; 

- prezentarea în mass - media a obiectivelor propuse în vederea atragerii de fonduri/ sponsorizări de 

diferite feluri. 

  

5. Acțiuni propuse pentru realizarea unei atitudini pozitive si suportive față de beneficiari în rândul 

personalului și al comunității. Analiza nevoilor la nivelul comunității 

       a).  Scurtă descriere a colaborărilor 

Există convenții de colaborare cu : 
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- Spitalul Județean de Urgență Tg - Jiu, pentru asigurarea serviciilor de asistență medicală a 

beneficiarilor din centru, inclusiv a reevaluării psihiatrice și neurologice ( la 6 luni ) și ori de câte ori 

este nevoie;  

- Serviciul de Evidență al Populației Tg-Jiu;  

- S.C. Edilitara Public S.A. Tg. Jiu; 

- Ambulanța Tg. Jiu; 

- Serviciile de asistență socială de la nivelul primăriilor din județ sau din țară; 

- C.A.S. – Gorj, în vederea procurării de diverse dispozitive medicale. 

Cu spitalul județean sau alte spitale, colaborarea se realizează în baza biletelor de trimitere emise de medicul de 

familie, pe diferite specializări, consultații și intervenții de specialitate cu internare și ambulatoriu, eliberându-se 

scrisori medicale și rețete pentru tratamentul cronic și acut al beneficiarilor.  

Colaborarea cu C.A.S. Gorj se realizează în vederea facilitării achiziției gratuite de dispozitive medicale 

pentru beneficiarii care au nevoie. 

Colaborarea cu serviciul S.P.C.L.E.P. Tg. Jiu se realizează prin monitorizarea valabilității actelor de 

identitate ale beneficiarilor internați. Aceștia ne acordă sprijin prin deplasarea cu camera mobilă la sediul centrului 

în vederea preluării imaginii beneficiarilor.  

Colaborarea cu serviciul de asistență socială de la nivelul primăriilor din județ, cărora le-am solicitat 

spijinul în efectuarea de anchete sociale la domiciliul aparținătorilor beneficiarilor centrului, unde ne-am și 

deplasat. Având în vedere că o treime din beneficiari au ca loc de naștere în alte județe, am fost sprijiniți în 

obținerea de informații despre familiile de apartenență  ale acestora, deși în majoritatea cazurilor, nu au fost găsite 

date despre aparținători pe raza județelor respective.  

Colaborarea cu S.C. Edilitara Public S.A. Tg. Jiu privind acordarea de locuri de veci și servicii de 

înhumare cu titlu gratuit în Cimitirul Municipal Tg. Jiu prin Hotărârea Consiliului Local Tg. Jiu. 

Colaborarea cu serviciul de Ambulanță Tg. Jiu pentru urgențele medicale, aceștia prezentându- se în timp 

util la fiecare solicitare.  

 

       b) Modalități de facilitare a schimbului de informații, cunoștințe, idei, experiență acumulată 

Pentru a facilita schimbul de informații, cunoștințe, idei, experiența acumulată, vom desfășura: 

- activități de consultare publică ca și modalitate desfășurată în cadrul DGASPC, cu implicarea 

reprezentanţilor de la nivelul judeţului, unde vor fi identificate elemente, informaţii care să ne ajute 

să consolidăm scopurile  și obiectivele care trebuie să fie atinse în procesul de restructurare; 

- întâlniri  pe grupuri  de lucru  tematice  privind  identificarea problemelor  și  stabilirea   priorităţilor  

cu  implicarea reprezentanţilor organizaţiilor non-guvernamentale pentru a face cunoscute măsurile 

ce urmează a  fi încadrate în planul de finanţare; 

- întâlniri de lucru cu operatorii publici  și privaţi care să aibă ca obiect acţiunea de informare asupra 

obiectivelor propuse și sprijinirea în îndeplinirea acestora.  

 

        c)    Estimarea privind organizarea de manifestări de sensibilizare și/ sau conștientizare la nivelul comunității 

în legătură cu persoanele cu handicap 

Organizarea de manifestări de sensibilizare a comunității, prin: 

 

- organizarea de campanii stradale în vederea acceptării de către comunitate a persoanelor cu dizabilități 

în diverse cadre sociale;   

- mediatizarea în mass media care să ducă la sensibilizarea comunității în legătură cu promovarea 

drepturilor și respectarea demnității persoanelor cu dizabilități;  

- organizarea de mese rotunde cu diferiți agenți economici de pe raza județului, având ca temă 

conștientizarea la nivelul comunității a legăturii cu persoanele cu handicap pentru eliminarea 

discriminării, combaterea prejudecăților și a practicilor dăunătoare.  

 

d) Estimarea privind necesarul de instruiri / formări  

Anual, la întocmirea planului de formare profesională a personalului, în vederea îmbunătățirii serviciilor 

de asistență și îngrijire sunt prevăzute instruiri/formări profesionale având ca tematică: 

- îngrijirea persoanei cu handicap; 

- metodologia de lucru și educația medicală continuă; 

- gestionarea tulburărilor de comportament și a comportamentelor de risc; 
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- noțiuni fundamentale de igienă. 

În planul anual de instruire/ formare și perfecționare a personalului pe anul 2020, au fost propuse și 

efectuate următoarele cursuri: 

- ”Implementarea Regulamentului General de Protectie a Datelor” – participant curs -șef centru;  

- ”Comunicare organizațională – gestionarea conflictelor, stresului si a situațiilor de criză”- participanți 

curs -2 medici, 2 psiholog, 1 asistent social, 2 educator, 11 infirmiere;  

- ”Însușirea noțiunilor fundamentale de igienă” – participanți curs -1 infirmier și 1 educator.  

 

 

 

 

 

       e)    Estimarea privind necesarul de instruiri / formări 

Permanent este încurajată activitatea de voluntariat în cadrul centrului de tip vechi. 

Cu ocazia diferitelor întâlniri cu agenții economici, cu reprezentanți ai comunității și mass- media, 

solicităm personal voluntar în activitatea de îngrijire și asistență a beneficiarilor.  

Pentru perioada de voluntariat este întocmit contract de voluntariat pe perioadă determinată.  

Pe perioada desfășurării activității de voluntariat, personalul este încurajat și implicat la îngrijirea 

beneficiarilor.      

 

GRAFIC PRIVIND INSTRUIRI/ FORMĂRI PROFESIONALE 

 

Anul 

2020 

Denumire curs Personal instruit 

Implementarea Regulamentului General de Protectie a 

Datelor 

Șef centru 

Comunicare organizațională – gestionarea conflictelor, 

stresului si a situațiilor de criză 

Medici – 2 persoane 

Psiholog – 1 persoana 

Asistent social – 1 persoană  

Terapeut ocupational – 2 persoane 

Infirmiere – 11 persoane 

Însușirea noțiunilor fundamentale de igienă Infirmier – 1 persoană  

 Terapeut ocupational – 1 persoană 

Anul 

2021 

Asistență și îngrijire pentru persoanele cu mobilitate redusă Infirmiere -10 persoane  

Recunoașterea situațiilor /formelor de tortură , tratamente 

crude , inumane sau degradante  

Asistent social -2 persoane  

Psiholog – 1 persoană  

Asistenti medicali -6 persoane  

Prevenirea ,recunoașterea și raportarea formelor de exploatare 

, violență și abuz 

Asistent social -2 persoane  

Psiholog – 1 persoana  

Asistenti medicali -6 persoane  

Noțiuni fundamentale de igienă Infirmiere – 45 persoane 

Anul  

2022 

- Modalități de îngrijire a persoanei cu handicap ,  Infirmiere – 10 persoane 

- Metodologia de lucru și educația medicală continuă ,  Asistenti medicali -5 persoane 

- Gestionarea tulburărilor de comportament și a 

comportamentelor de risc   

Asistent social -2 persoane  

Psiholog – 1 persoana  

Terapeut ocupational  -2 persoane  
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       f) Alte modalități de lucru propuse pentru realizarea unei atitudini pozitive și suportive față de persoanele 

adulte cu handicap 

Pentru realizarea unei atitudini pozitive şi suportive persoanelor adulte cu handicap ce urmează să fie supuse 

transferului în noile locaţii, se vor avea în vedere următoarele acţiuni: 

- încheierea de parteneriate cu instituţii publice şi private pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

procesului de restructurare a centrului de tip vechi; 

- planificarea de schimburi de experienţă cu alte organizaţii care au realizat activităţi similare, pentru a 

acumula cât mai multe informaţii, cunoştinţe şi  idei din experienţa acumulată de acestea; 

- organizarea de manifestări, campanii stradale, mediatizarea în presa locală, care să ducă la 

sensibilizarea şi/sau conştientizarea la nivelul comunităţii a drepturilor şi nevoilor persoanelor adulte 

cu dizabilităţi. 

 

 6.   Măsuri și acțiuni de prevenire a instituționalizării 

 

a) Prezentarea modalităților de acțiune 

  Externarea unui beneficiar, rezident într-un serviciu social, se va realiza când acesta a atins un maxim 

posibil de independenţă. Managerul de caz va monitoriza beneficiarul, pe o perioada de minim 6 luni  după 

părăsirea serviciului social. De asemenea, va fi notificat şi serviciul public de asistenţă socială pe a cărui rază 

teritorială va locui beneficiarul, de prezenţa acestuia în comunitatea respectivă. Pe toată perioada de monitorizare, 

managerul de caz va realiza întâlniri cu beneficiarul, cu familia acestuia (dacă aceasta există), dar şi cu angajatorul 

unde acesta a fost integrat profesional. Se vor identifica organismele neguvernamentale care desfăşoară activităţi 

destinate persoanelor cu dizabilităţi care părăsec sistemul instituţionalizat.   

  Pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu handicap sunt necesare diferite acțiuni,  ce se vor 

aplica în această perioadă : 

- monitorizarea de către managerul de caz pe o perioadă de 6 luni a cazurilor în așteptare; 

- colaborarea permanentă cu servicii sociale de la nivelul consiliilor locale din cadrul județului; 

- mediatizarea  privind dezavantajele instituționalizării persoanelor cu handicap; 

- conștientizarea de către familie a importanței menținerii în mediul familial a acestora . 

- informarea membrilor familiei a drepturilor avute prin lege de către persoana cu handica 

 

b) Stabilirea și menținerea relațiilor cu serviciile de specialitate din comunitate 

În această perioadă, relațiile de comunicare și colaborare cu serviciile de asistență socială de la nivelul primăriilor 

din județ vor fi permanente, în vederea monitorizării persoanelor aflate în dificultate. 

Se vor stabili, de comun acord, vizite la domiciliul persoanelor cu handicap, pentru susținerea           familiei 

în cauză, consiliere psihologică cât și oferirea de sprijin material și financiar în limita legală.  

La fiecare vizită efectuată, se vor întocmi anchete sociale din care să rezulte cele arătate.  

 

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

Beneficiarii transferați în alt serviciu/locație socială vor fi monitorizați permanent și se va urmări: 

- acomodarea acestora cu locația și mediul respectiv;  

- starea sănătății;  

- acordarea serviciilor stabilite conform evaluării și a planului individual de intervenție. 

 

d). Consolidarea colaborării cu autoritățile publice locale, organizațiile neguvernamentale etc 

Consolidarea colaborării cu autoritățile publice locale, Consiliul Județean, Consiliul Local, primăriile comunelor 

din județ se va efectua  prin: 

- întâlniri periodice;  

- schimburi de experiență.  

D.G.A.S.P.C. Gorj poate coopta, ca observatori, în procesul de monitorizare a planului de restructurare, 

reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

 

7. Monitorizarea procesului de restructurare se realizează de către ANDPDCA. 
În concluzie, Planul de restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru adulți ,,Bîlteni”, cu o 

capacitate de 90 locuri, prevede înființarea a două centre pentru persoane adulte cu dizabilităţi, astfel : 
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- 1 Centru de abilitare și reabilitare –CAbR – construcție nouă –la o capacitate maximă de 50 locuri, în 

locația din cartier Iezureni, municipiul Tg-Jiu, județul Gorj. 

- 1 Centru de îngrijire și asistență – CIA – construcție existentă ce urmează a fi reabilitată după 

transferul copiilor - la o capacitate maximă de 50 locuri, în locația din strada Dumbrava, nr. 34 bis, 

municipiul Tg-Jiu, județul Gorj. 

 

 

 

 

 

a)  
 

 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
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