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PROJECT DE HOTARARE NR. 
privind lnfiintarea Centrului de Abilitare �i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitiiti 

Movi/a prin reorganizarea Centrului de Recuperare $i Reabilitare Neuro - Psihicii pentru 
Adu/ti Movila 

___ .2020 al Comisiei economico-financiare !ji 

din .2020 al Comisiei pentru muncii, siiniitote, 
aqricultutii; 

- Avizul nr. __ __, 2020 - 

Consiliul Iudetean talomita, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. J9(;/jJ;2020 - � din 10 .09.2020 al Presedintelui Consiliului 

Iudeieon tatomiio; 

- Avizul Autoritiitii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii 9i Adopti! 
comunicat sub nr. 17135/5671/ANDPDCA/DPPD/MI/MC din 11.08.2020, 

Exominand: 

- Hotiutireo Consiliului Iudetean lalomito nr. 4 din 28.01.2014 tnfiintarea Centrului de 
Recuperare 9i Reabilitare Neuro - Psihica pentru Adu/ti Movila; 

- Noto de fundamentare nr. 14228 din 02.09.2020 a Dlrectiei Generale de Asistenta Socia/a 
s! Proteciia Copilului talomiia; , 

- Raportul de specialitate nr. /96.f! /2020-_I_ din H. oJ .2020 al Directiei Coordonare 
Organizare; 

· - Avizul nr. /2020 - _ din .2020 al Comisiei juridice, de discipline, drepturi, 
obligatii st incompatibilitiui; 

- Avizul nr. /2020 - _ din 

osistento socio/a !ji familie, 
Tn conformitate cu: 
- prevederile ordonontei de Urgenta a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea st 

comp/etarea Legii nr. 448/2006 privind oroteciia st promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap; 

- prevederile Deciziei Presedintetut Autoritiuii Naiionale pentru Persoanele cu Dizabilitati nr. 
877 /2018 privind aprobarea Metodo/ogiei de reorganizare a centre/or rezidentlole pentru 
persoanele adulte cu handicap; 

- prevederile Hotararii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum !ji a regulamentelor-cadru de organizare !ji [unciionare a serviciilor 
sociale, cu modlficarite sl comptetiuile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistenta socio/a, cu rnodlficiui!e 9i comptetari!e 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicatii, cu modifkiirile st completiuile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 487/2002 a sanatatii mintale !ji a protectlei persoanelor cu tulburiui 

psihice, repubticatii, cu modificiuile !ji completiuile ulterioare; 
- prevederile art. 173 a/in. {1} lit. a}, a/in .. {2} lit. c) si a/in. (5) lit. b) din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modlficiuile s! comp/eta rile 
ulterioare, 
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In temeiul art. 196 a/in. {1] lit. a] din Ordonanta de Urgentii a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificiirile si completiirle ulterioare, 

H O T A R A � T E :  

A rt . 1  {1} [nceptind cu data intriuii ln vigoare a prezentei hotiirtiri, Centrul de Recuperare st 
Reabilitare Neuro - Psihica pentru Adu/ti Movila, situat in Comuna Movila, strada Cartierului Vechi, 
nr. 1, judetul talomito, se teorqanueazii, cu aceeosi data, 1nfiinttindu-se Centrul de Abilitare si 
Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Movila, cu aceeasi adresii. 

{2} Capacitatea maxima a Centrului de Abilitare st Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilitati Movilo este de 41 de locuri. 

Art.2 (1) Centrul de Abilitare $i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Movila, 
infiintat in structura Directiei Generate de Asistenta Socia/a st Protectia Copilului talomita, 
[unctioneazii ca serviciu public, Jara personalitate juridicii. oferind servicii de ocrotire, protecile si 

asistentii socia/a persoanelor adulte cu dizobilitiiti. 

(2) Tot personalu/ incodrot la Centrul de Recuperare $i Reabilitare Neuro - Psihicii 
pentru Adu/ti Movila se preia in structura Centrului de Abilitare st Reabilitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilitati Movila previuut la art. 1 a/in. {2} din prezenta botiutire. 

Art.3 Se aprobii Regulamentul de organizare �i funciionare al Centrului de Abilitare st 

Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Movila, prevozut in anexa care face parte 
inteqrantii din prezenta hotiirtire. 

Art.4 Cheltuie/ile ocazionate de functionareo Centrului de Abi/itare si Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Dizabifitati Movila sunt asigurate din bugetul Directie! Generate de Asistenta 
Socia/a �i Protectia Copilului tolomiio pentru anul 2020, in limita previuutii de acesta. 

Art.5 Prezenta hotarare devine obfigatorie s! produce efecte de la data aducerii la cunostintii 

publicii. 

Art.6 Prin grija Secretarului General al Iudetului totomito, prezenta hotiirtire se va comunica 
spre ducere la 1ndeplinire Directiei Generate de Asistenta Socia/a st Proteciia Copilu/ui totomita �i, 

spre �tiinta, Dlrectiei Achizitii �i Patrimoniu $i lnstitutiei Prefectului - Iudeiul lalomita, urmtind a Ji 
publicata pe site-ul Consiliului Iudeiean toiomita <Sectiunea "Monitorul Oficial al Iudetului". 

PRE$EDINTE 
EMIL - CATALIN GR/GORE 

Avizat, 
Secretaru/ General al Judetulul talomita 

Adrian - Robert /ONESCU 

Conalflul Judetean lalomlta 

lllllllllllllll lll!IIIIIW /!/ 
10000089529 ' 

Rd./Oc. 

HAM 
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[---· 

Viz at, 

Serviciul Juridic 
Contenci9s;Administrativ 

. -1 

.i, 
la Horararea CJ Ialomita nr. __ din __ 2020 

Viz at, 

P¥'lftor General, 
.J'tl!Jf.Paul Marcu 

CENTRUL DE ABILITARE $1 REABILITARE MO VILA, 
JUDETUL_!_/l_L_OMI_f.�:4 _ 

REGULAMENT DE ORGANIZARE $1 FUNCTIONARE 
A CENTRULUJ SOCIAL CU CAZARE: 

CENTRUL DE ABILITARE s: REABILITARE PENTRU 
PERSOANE ADULTE CU DIZABILTATI MOVILA 

ART. I 
Deflnltie 
(1) Regulamentul de organizare si functionare este un document propriu al serviciului social cu cazare 
CENTRUL DE ABILITARE $1 REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILTATI 
MOVJLA, infiintat prin Hotararea nr. __ din data de a Consiliului Judetean 
Ialomita, elaborat Ill vederea asigurarii functionarii acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate 
aplicabile si a asigurarii accesului persoanelor beneficiare la informatii privind conditiile de admitere, 
serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, cat �i pentru 
angajatii centrului si, dupa caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentantii legali/conventionali, 
vizitatori. 

ART.2 
Identificarea serviciului social 
Serviciul social cu cazare Centrul de Abilitare �i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Movila, 
cod serviciu social 8790 CR-D-II, cu o capacitate de 41 de locuri,cu sediul In comuna Movila, strada 
Cartierului Vechi, nr. 1, judetul lalomita, este infiintat de Consiliul Judetean Ialomita si administrat de 
furnizorul Directia Generala de Asistenta Socialii �i Protectia Copilului Ialomita, acreditat conform 
Certificatului de acreditare seria LF nr. 0000041, data eliberiirii 19.10.2016. 

ART.3 
Scopul serviciului social 
Scopul serviciului social cu cazare Centrul de Abilitare �i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati 
Movila este de a asigura persoanelor adulte cu dizabilitati, aflate in situatie de dificultate socialii, care 
indeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de gazduire, asistenta medicala, ingrijire, informare, evaluare, 
planificare de activitati, recuperare, reabilitare, consiliere psihologicii �i sociala, ergoterapie, logoterapie, 
terapie ocupationala, artterapie, stimularea psiho-senzorio-motorie, socializare, petrecerea timpului liber, in 
vederea aplicarii politicilor �i strategiilor de asistentii socialii a persoanelor cu dizabilitati pentru cresterea 
sanselor recuperarii si/sau integrarii acestora in familie si cornunitate si de a acorda sprijin si asistenta 
pentru preveni.rea situatiilor ce pun in pericol securitatea acestora. 

ART.4 
Cadrul legal de infiin\are, organizare �i functionare 
(1) Serviciul social cu cazare Centrul de Abilitare �i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati 
Movila functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare �i functionare a serviciilor 
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sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, privind asistenta socials, cu modificarile ulterioare, Legea. nr. 
448/2006 actualizata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, H.G. nr. 
867/2015 actualizata, pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor 
cadru de organizare �i functionare a serviciilor sociale, Legea siiniitiitii mintale �i a protectiei persoanelor cu 
tulburari psihice nr.487/2002 republicata, Ordinul nr.1887/2016 privind stabilirea contributiei lunare de 
intretinere datorata de adultii cu handicap asistati in centrele rezidentiale publice pentru persoanele adulte 
cu handicap sau de sustinatorii acestora, H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protectia �i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de Guvem nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor 
de cost pentru serviciile sociale, O.U.G. nr. 51/2017 pentru modificarea �i completarea unor acte normative. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice 
minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati - Anexa 
1- Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru de 
abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati, Centru pentru via\il independents pentru 
persoane adulte cu dizabilitati, Centru de ingrijire �i asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati 
(3) Serviciul social cu cazare Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitti 
Movila este infiintat de Consiliul Judetean Ialomita prin Hotararea din data de 28 .01.2014 si functioneaza 
in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita. 

ART.S 

Principiile care stau la baza acordiirii serviciului social 
(1) Serviciul social cu cazare Centrul de Abilitare §i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati 
Movila se organizeaza si functioneaza cu respectarea principiilor generale care guverneaza sistemul 
national de asistenta sociala, precum si a principiilor specifice care stau la baza acordarii serviciilor sociale 
prevazute in legislatia specifica, in conventiile internationale ratificate prin lege §i in celelalte acte 
internationale in materie la care Romania este parte, precum si in standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestarii serviciilor sociale in cadrul Centrului de Abilitare �i 
Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Movila, sunt urmatoarele: 

a. respectarea si prornovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b. protejarea §i prornovarea drepturilor persoanelor beneficiare Ill ceea ce priveste egalitatea de sanse 

si tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia §i dernnitatea personala §i 

intreprinderea de actiuni nediscrirninatorii si pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c. asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii persoanei beneficiare; 
d. deschiderea catre cornunitate; 
e. asistarea persoanelor f'ara capacitate de exercitiu Ill reatizarea si exercitarea drepturilor !or; 
f. asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social, prin incadrarea in unitate a unui 

personal mixt; 
g. ascultarea opiniei persoanei beneficiare §i luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont, dupa 

caz, de varsta si de gradul sau de rnaturitate, de discernamant si capacitate de exercitiu; 
h. facilitarea mentinerii relatiilor personale ale beneficiarului si a contactelor directe, dupa caz, cu 

fratii, parintii, alte rude, prieteni, precum si cu alte persoane fa\a de care acesta a dezvoltat legaturi 
de atasament; 

i. prornovarea unui model familial de ingrijire a persoanei beneficiare; 
j. asigurarea unei ingrijiri i.ndividualizate si personalizate a persoanei beneficiare; 
k. preocuparea permanenta pentru identificarea solutiilor de integrare in familie sau, dupa caz, in 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza potentialului si abilitatilor 
persoanei beneficiare de a trai independent; 

I. incurajarea initiativelor individuate ale persoanelor beneficiare si a implicarii active a acestora in 
solutionarea situatiilor de dificultate; 

m. asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
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n. asigurarea confidentialitatii �i a eticii profesionale; 
o. primordialitatea responsabilitatii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacitati de 

integrare socialii si implicarea activa in solutionarea situatiilor de dificultate cu care se pot confrunta 
la un moment dat; 

p. colaborarea centrului cu serviciul public de asistenta socials. 
(Cu respectarea prevederilor legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 
487 /2002 actualizata), 

ART.6 

Beneficiarii serviciilor sociale 
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate Ill Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilitati Movila sunt persoane cu dizabilitati psihice sau mentale, dependente de servicii sociale de baza, 
care necesita servicii specializate de recuperare Ill vederea ( re )integrarii sociale, care au 
domiciliul/resedinta pe raza administrativ-teritoriala a judetului Ialomita si indeplinesc criteriile de adrnitere 
specifice centrului. 
(2) Conditiile de acces/adrnitere Ill centru sunt urmatoarele: 

a) Pentru fiecare persoana care beneficiaza de servicii de asistenta sociala Ill Centrul de Abilitare �i 
Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Movila se intocmeste, un dosar care trebuie sii 
cuprinda, in mod obligatoriu, urmatoarele acte: 
• Cerere de admitere in centru, semnata de beneficiar sau de reprezentantul legal; 
• Decizia de adrnitere, aprobata de reprezentantul furnizorului in original; 
• Copie de pe actele de identitate �i stare civilii ale beneficiarului; 
• Copie de pe certificatul de nastere, de casatorie sau de deces al apartinatorului; 
• Copie de pe documentul care atesta incadrarea Ill grad de handicap; 
• Acte doveditoare privind veniturile: talon de pensie, adeverinta de venit eliberata de organele 

financiare teritoriale, alte acte ; 
• Contractul de furnizare servicii, semnat de parti, tn original; 
• Documente doveditoare a situatiei locative; 
• Scrisoare medicala catre medicul centrului ; 
• Fisa de evaluare socio-medicala; 
• Raportul de ancheta sociala; 
• Investigatii clinice si paraclinice: MRF, VDRL, examen coproparazitologic, testul HIV, antigen 

Australia, examen neuro-psihiatric, evaluare psihologicii; 
• Dovada eliberata de serviciul public de asistenta sociala din cadrul primariei de domiciliu, prin 

care se atesta ca acesteia nu i s-au putut asigura protectia �i ingrijirea la domiciliu sau in cadrul 
altor servicii din comunitate; 

• Sentinta civila prin care s-a dispus curatela pentru reprezentarea in relatiile cu centrul si copie de 
pe cartea de identitate/buletin de identitatea pentru curator; 

• Hotararea de punere sub interdictie - dupii caz. 
b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor: 

Pot beneficia de serviciile oferite de Centrul de Abilitare §i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilitati Movila persoanele care: 

• solicita adrniterea in Centrul de Abilitare �i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati 
Movila; 

• detin certificate de persoana cu handicap; 
• au recomandare de la Cornisia de expertiza pentru evaluarea persoanelor adulte cu handicap; 

Criteriile de adrnitere a viitorilor beneficiari de servicii sociale/ servicii de ingrijire social-medicala 
sunt urmatoarele: 

• cei Iipsiti de familie ( sot, sotie, copii) §i f'arii posibilitati proprii de intretinere; 
• au familii, dar acestea nu le pot asigura conditii de cazare si intretinere; 
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• cei care nu au probleme materiale, dar au nevoie de sprijinul altor persoane pe care nu si-l 
pot asigura; 

c) Cine ia decizia de admitere/respingere: 
Admiterea in centru se face fie la propunerea consiliilor locale m a ciirei raza teritoriala i§i are 
domiciliul viitorul beneficiar, fie In baza unei cereri a beneficiarului sau a reprezentantului legal, 
depuse la secretariatul Directici Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Ialomita, unde 
va fi inregistrata. Dupa inregistrare cererea va fi Inaintata directorului general al Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Ialomita, care va dispune evaluarea situatiei socio-medicale a 
solicitantului de catre Serviciul de Asistenta Socialii pentru Persoanele Adulte. 
Serviciul de Asistenta Socials pentru Persoanele Adulte efectueaza o evaluare primara, socio-medicala 
a solicitarii, pe baza actelor din dosar �i a deplasiirii la domiciliu, �i inainteaza un raport directorului 
general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Ialomita prin care se 
argumenteazii cu privire la consensul la care s-a ajuns cu privire la cererea inaintata, In baza raportului 
inaintat de Serviciul de Asistenta Socials pentru Persoane Adulte, directorul general al Directiei 
Generale de Asistenta Sociala §i Protectie a Copilului Ialomita aproba cererea persoanei si dosarul este 
inscris pe lista de asteptare, 

d) Modalitatea de incheiere a contractului de fumizare de servicii si modelul acestuia: 
Contractul de furnizare servicii se incheie intre DGASPC prin Centrul de Abilitare �i Reabilitare 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Movi la §i beneficiar sau, dupa caz, reprezentantul legal al 
acestuia. 
Formatul si continutul contractului de furnizare servicii este stabilit de DGASPC, ill baza modelului 
aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varsnice. 
Contractul de furnizare servicii este redactat in 2 sau mai multe exemplare originale, in functie de 
numarul semnatarilor contractului. 

e) Modalitatea de stabilire a contributiei beneficiarului: 
In functie de conditiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participll la plata contributiei 
din partea beneficiarului, se incheie angajamente de plata cu acestea. Angajamentele de plata fac parte 
integrata din contract. Angajamentele de plata se incheie la serviciul contabilitate din cadrul Directiei 
Generale de Asistenta Generala si Protectie a Copilului, serviciu ce stabileste cuntumul contributiei de 
plata si urmareste incasarea acesteia. 

(3) Conditii de incetare a serviciilor. 
- la cererea motivata a beneficiarului ill scopul iesirii din centru pe o perioada determinata; se 

solicita acordul scris al persoanei care ii va asigura gazduirea si ingrijirea necesara, pe perioada respectivli; 
- in caz de intemare in spital, in baza recomandarilor medicului curant sau a personalului medical 

din serviciul de ambulants: in cele douii situatii de mai sus, beneficiarul are toate drepturile care decurg din 
fumizarea serviciilor medicale, in conditiile contractului cadru. 

- in caz de transfer intr-un alt centru/institutie, in scopul efectuiirii unor terapii sau programe de 
recuperare/reabilitare functionala sau de integrare/reintegrare socials pe perioada determinata, In care 
aceste servicii nu sunt furnizate in proximitatea centrului; se solicits acordul scris al centrului/institutiei 
catre care se efectueaza transferul beneficiarului; 

- in cazuri de for\ii majora ( cataclisme naturale, incendii, aparitia unui focar de infectie, sistarea 
licentei de functionare a centrului, etc.) Centrul stabileste, impreuna cu beneficiarul §i serviciul public de 
asistenta socials pe a carei raza teritoriala i§i are sediul centrul, modul de solutionare a situatiei fiecarui 
beneficiar( transfer in alt centru, revenire 111 farnilie pe perioada determinata, etc.) 

Principalele situatii in care centrul poate sista acordarea serviciilor catre beneficiar pe perioada 
nedeterminata, precum si modalitatile de interventie sunt urmatoarele: 

- la cererea beneficiarului care are prezervata capacitatea de discernamant sub semnatura ( se 
solicita beneficiarului sii indice in scris locul de domiciliu/rezidenta); 111 termen de maxim 5 zile de la 
iesirea beneficiarului din centru se notifica in scris serviciul public de asistenta socials de la nivelul 
primariei localitatii pe a ciirei raza teritoriala va locui persoana respectiva, cu privire la prezenta 
beneficiarului in localitate, pentru a facilita verificarea conditiilor de giizduire si ingrijire oferite. 
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- dupa caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernamant �i angajamentul 
scris al acestuia cu privire la respectarea obligatiei de a asigura gazduirea, ingrijirea eyi intretinerea 
beneficiarului; in termen de maxim 48 de ore de la iesirea beneficiarului, centrul notifica, telefonic si in 

scris, serviciul public de asistenta sociala de la nivelul primariei localitatii pe a carei raza teritoriala va locui 
persoana respectiva cu privire la prezenta beneficiarului in localitate, pentru a facilita verificarea conditiilor 
de gazduire si ingrijire oferite; 

- transfer pe perioada nedeterminata in alt centru de tip rezidential/ alta institutie, la cererea scrisa a 
beneficiarului, sau, dupa caz, a reprezentantului sau legal; anterior iesirii beneficiarului din centru se 
verifica acordul centrului/institutiei unde se va transfera acesta; 

- la recomandarea centrului rezidential care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile 
corespunzatoare nevoilor beneficiarului sau se inchide, cu minim 30 de zile anterior datei cand se estimeazii 
incetarea serviciilor, centrul stabileste impreuna cu beneficiarul, si Directia Generals de Asistenta Sociala si 
Protectia Copi lului pe a carui raza teritoriala 1eyi are sediul centrul, modul de solutionare a fiecarui 
beneficiar (transfer in alt centru, revenire in familie pe perioada determinata, etc.); 

- caz de deces al beneficiarului; 
- 1n cazul in care beneficiarul nu mai respects cauzele contractuale, inclusiv din motive imputabile 

acestuia. In acest caz, 1ncetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului se realizeaza de catre directorul 
general al Directiei Generale de Asistenta Sociala �i Protectia Copilului Ialomita, 
( 4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in Centrul de Abilitare �i Reabilitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilitati Movila au urmatoarele drepturi: 

a) sa Li se respecte drepturile �i libertatile fundamentale, fa.rii discriminare pe bazii de rasa, 
sex, religie, opinie sau orice alta circumstanta personals ori sociala; 

b) sii participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind interventia sociala care Ii se aplica; 

c) sii Ii se asigure pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor fumizate si primite; 
d) sa Ii se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atat timp cat se mentin conditiile care au 

general situatia de dificultate; 
e) sa fie protejati de lege atat ei, cat si bunurile !or, atunci cand nu au capacitate de exercitiu; 
f) sa Ii se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vietii intime; 
g) sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) sa Ii se respecte toate drepturile speciale tn situatia Ill care sunt minori sau persoane cu 

dizabilitati. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate Ill Centrul de Abilitare �i Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilitati Movila au urmatoarele obligatii: 
a) sii furnizeze informatii corecte cu privire la identitate, situatie familiala, sociala, medicals �i 

economi ca; 
b) sii participe, in raport cu varsta, situatia de dependents etc., la procesul de furnizare a serviciilor 

sociale; 
c) sii contribuie, in conformitate cu legislatia in vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, in 

functie de tipul serviciului si de situatia !or materiala; 
d) sii comunice orice modificare intervenita fo legatura cu situatia !or personalii; 
e) sii respecte prevederile prezentului regulament. 

ART.7 

Activitati §i functii 

Principalele functii ale serviciului social cu cazare Centrul de Abilitare �i Reabilitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilitati Movila sunt urmatoarele: 

g) de furnizare a serviciilor socia/e de interes public general/local, prin asigurarea urmatoarele 
activitdti: 

1 . reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul incheiat cu persoana beneficiara; 
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2. giizduire pe o perioada nedeterminata ; 
3. alimentatia; 
4. ingrijire personala; 
5. asistenta pentru sanatate; 
6. recuperare/ reabilitare functionala; 
7. socializare si petrecerea tirnpului liber; 
8. integrare /reintegrare sociala; 
9. terapii de recuperare psihica/mintala; terapie ocupationala. 
g) de informare a beneficiarilor, potentialilor benejiciari, autoritatilor pub/ice §i publicului larg 

despre domeniul sau de activitate, prin asigurarea urmatoarelor activitiui: 
1. punerea la dispozitia publicului a rnaterialelor informative privind activitatile derulate si serviciile 

oferite; 
2. facilitarea accesului potentialilor beneficiari/reprezentantilor legali/reprezentantilor conventionali, 

membrilor !or de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaste conditiile de locuit §i 
de desfasurare a activitatilor/serviciilor, '.ln baza unui program de vizita; 

3. asigurarea ca beneficiarii §i orice persoana interesata, precum si institutiile publice cu 
responsabilitati in domeniul protectiei sociale, cunosc activitatea si performantele sale 

4. elaborarea de plan invidual de interventie sociala pentru fiecare beneficiar care cuprinde activitati §i 
servicii specifice nevoilor acestuia; 

5. elaborarea de rapoarte de activitate; 
6. elaborarea si utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru infonnarea exclusiva a beneficiarilor sau, 

dupa caz, a reprezentantilor legali/ reprezentantilor conventionali, familiilor acestora cu privire la 
serviciile §i facilitatile oferite. 

7. afisarea informatiilor necesare privind activitatea desfasurata zilnic (a numelui §i programului zilnic 
de lucru al personalului de conducere si al personalului de specialitate care functioneaza in 
cabinetele de specialitate). 

g) de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului fn general, precum §i de prevenire a situatiilor de dificultate, in care pot intra 
categoriile vulnerabile care Jae parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 
acestuia, prin asigurarea urmatoarelor activitati: 

1 . organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor 
inscrise in Carta; 

2. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor in vederea menti.nerii unui stil de viata sanatos 
precum si asupra drepturilor fundamentale; 

3. organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentantilcr legali cu privire la tipnrile de 
abuz, modalitatea de identificare si sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament 
degradant; 

4. desfasurarea de activitati de informare, consiliere, educatie extracurriculara, terapii ocupationale, 
etc. care privesc nevoi diverse: cunoasterea drepturilor sociale §i a legislatiei, a valorilor promovate 
in comunitate, a drepturilor §i obligatiilor in calitate de cetateni, pregatire pentru viata independents, 
facilitare acces la locuinta si adaptarea acesteia, acces la un loc de munca, acces la formare 
vocationala si profesionala, utilizare lirnbaj mimico-gestual si diverse dispozitive asistive,etc.; 

5. organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentantilor legali cu privire la modalitatile 
de formulare a eventualelor sesizari/reclamatii, 

g) de asigurare a calitatii serviciilor sociale prin realizarea urmatoarelor activitati: 
I .  elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluiiri periodice a serviciilor prestate; 
3. intocmirea documentatiei §i realizarea dernersurilor pentru obtinerea licentei de functionare a 

centrului, pe baza standardelor de calitate, conform legislatiei fo vigoare; 
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4. implementarea masurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agentia Judeteana Pentru Plati si 
Inspectie Sociala Ialomita, Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, 
Cop ii §i Adoptie precum si alte foruri cu atributii de control. 

g) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centru/ui prin realizarea 
urmatoarelor acttvttati: 

1. intocmirea fiselor de post cu atributii bine definite, clare; 
2. evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale; 
3. asigurarea unei baze materiale adecvate pentru desfasurarea activitatilor; 
4. propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli necesar desfasurarii activitatii; 
5. propuneri pentru participarea personalului de specialitate la programe de instruire si perfectionare. 

Art. 8. 
(1) Structura organizatoricii, numiirul de posturi §i categoriile de personal 
Serviciul social cu cazare Centrul de Abilitare �i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Movila 
va functiona cu un numar total de 41 angajati, conform proiectului noii organigrame si stat de functii al 
D.G.A.S.P.C. Ialomita ce va fi supus aprobarii plenului Consiliului Judetean Ialomita 

a) personal de conducere: sef de centru -1 post ; 
b) personal de specialitate - 1 2  posturi 

medic specialist - I post 
medic medicina generala - 1 post 
asistent social practicant - 1 post 
psiholog practicant - I post 
logoped - 1 post 
asistent medical - 5 posturi 
animator socio-educativ -1 post 
instructor de ergoterapie - 1 post 

c) personal de ingrijire - 10 posturi 
infirmiere -10 posturi 

d) personal cu functli administrative, gospodiirire, intretinere-reparatii, deservire, paza - 18 

posturi. administrator - 1 post 
muncitor calificat - 3 posturi 
ingrijitoare - 5 postnri 
spalatoreasa- I post 
buciitari - 4 posturi 
paznic - 4 posturi 

(2) Raportul angajat/beneficiar este de: 1/1 

Art. 9 
Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere este: reprezentat de seful Centrul de Abilitare §i Reabilitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilitati Movila 

a) sef de centru; 
(2) Atributiile personalului de conducere sunt: 

a. asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor desfasurate de personalul serviciului si 
propune organului competent sanctiuni disciplinare pentru salariatii care nu i§i indeplinesc in 
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mod corespunziitor atributiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizarii 
serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b. elaboreazii rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementarii 
obiectivelor �i intocmeste informari pe care le prezinta furnizorului de servicii sociale; 

c. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire �i perfectionare; 
d. colaboreaza cu alte centre/alti furnizori de servicii sociale si/sau alte structuri ale societatii civile 

in vederea schimbului de bune practici, a irnbunatatirii permanente a instrumentelor proprii de 
asigurare a calitatii serviciilor, precum �i pentru identificarea celor mai bune servicii care sa 
rspunda nevoilor persoanelor beneficiare; 

e. intocmeste raportul anual de activitate; 
f. asigura buna desfasurare a raporturilor de munca dintre angajatii centrului; 
g. propune fumizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice si a numarului de 

personal; 
h. desfasoara activitati pentru promovarea imaginii centrului in comunitate; 
i. ia in considerare �i analizeaza orice sesizare care ii este adresata, referitoare la incalciiri ale 

drepturilor beneficiarilor in cadrul serviciului pe care ii conduce; 
j. raspunde de calitatea activitatilor desfasurate de personalul din cadrul serviciului si dispune, in 

lirnita competentei, masuri de organizare care sii conduca la imbunatatirea acestor activitati sau, 
dupa caz, formuleaza propuneri ID acest sens; 

k. organizeazii activitatea personalului si asigurii respectarea timpului de lucru �i a regulamentului 
de organizare �i functionare; 

I. reprezintii serviciul in relatiile cu furnizorul de servicii sociale si, dupa caz, cu autoritatile �i 
institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara �i din strainatatc, precum si in justitie; 

m. asigura comunicarea �i colaborarea permanenta cu serviciul public de asistenta sociala de la 
nivelul primariei �i de la nivel judetean, cu alte institutii publice locale si organizatii ale societatii 
civile active in comunitate, in folosul beneficiarilor; 

n. realizeaza propuneri pe care le trans mite serviciului de specialitate din cadrul DGASPC in 
vederea intocmirii proiectului de bugetul pentru serviciul coordonat; 

o. asigura indeplinirea masurilor de aducere la cunostinta atiit personalului, cat �i beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare si functionare; 

p. asigurii incbeierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
q. alte atributii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Functia de conducere se ocupa prin concurs sau, dupa caz, examen, in conditiile legii. 
( 4) Candidatii pentru ocuparea functiei de conducere trebuie sii fie absolventi cu diploma de invatamii.nt 

superior in domeniul psihologie, asistenta sociala si sociologie, cu vechime de minimum 2 ani in domeniul 
serviciilor sociale, sau absolventi cu diploma de licenta al inviitamantului superior in domeniul juridic, 
medical, economic si al stiintelor administrative, cu experienta de minimum 5 ani in domeniul serviciilor 
sociale. 

(5) Sanctionarea disciplinara sau eliberarea din functie a conducatorul centrului se face in conditiile 
legii. 

ART. IO 

Personalul de specialitate de ingrijire �i aslstenta, Personal de specialitate �i auxiliar 
(1) Personalul de specialitate este: 

fll.Medic de medici11a de familie (221108/,· 

Atributii specifice postului: 
l. Raspunde de activitatea medicals din centru �i coordoneaza activitatea personalului medical din 

centru; 
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2. Examineaza beneficiarii la intrarea in centru si intocmeste foaia de observatie in primele 24 de ore; 
3. Face parte din comisia multidisciplinara de evaluare a beneficiarilor, intocmeste si reevalueaza PIT 

(planul individual de inteventie); 
4. Examineaza beneficiarii din centru §i consemneaza in foaia de observatie evolutia, investigatiile 

necesare, alimentatia si tratarnentul corespunzator, iar in cazurile de extemare intocmeste epicriza si 
biletele de iesire din centru; 

5. Colaboreaza cu medicii specialisti din sistemul sanitar in vederea realizarii consultatiilor de 
specialitate necesare beneficiarilor. 

b) Psilzolog (263411 ),· 

Atributii specifice postului: 

Realizeaza activitati de evaluare a nevoilor generale si speciale ale beneficiarilor, din punct de vedere 
psihologic; 
Asigura activitati de interventie psihologica, de consiliere si sprijin a beneficiarilor, pentru a depasi 
situatiile de conflict, dificultate cu care se confrunta acestia, pentru integrarea in colectivitatea 
centrului si facilitarea integrarii sociale in comunitate, dezvoltarea de relatii cat mai bune cu 
personalul, ceilalti beneficiari, precum si persoane importante pentru acestia; in desfasurarea activitatii 
are in vedere obiectivele de interventie stabilite si caracteristicile individuale specifice varstei, 
dizabilitatii, altor aspecte esentiale fiecarui beneficiar; 
Participa la elaborarea si aplicarea activitatilor de recuperare psihologica a beneficiarilor, organizand 
�i participand nemijlocit la aplicarea programelor individuale sau colective pe categorii de terapii ale 
beneficiarilor, in limita competentelor detinute; 
Intervine in situatii de criza legate de aparitia/agravarea unor tulburari de comportament si ajuta 
beneficiarul in depasirea unor situatii conflictuale cu sine sau cu cei din jur; 
Face parte din echipa multidisciplinara, elaboreaza si implementeaza impreuna cu aceasta P.I.I; 
completeaza impreuna cu echipa fisa de monitorizare siiptiimanala a activitatilor desfasurate cu 
beneficiarii. 

c/ Asistent social (263501 ); 

Atributii specifice postului: 
Identifies beneficiarii potentiali eligibili in functie de criteriile de eligibilitate prevazute de proiect 
(varstii, grad de instruire scolara §i pregatire profesionala, situatie scolara etc.). 
Realizeazii evaluari psiho-sociale ale beneficiarilor pentru identificarea si definirea problemelor I 

nevoilor I dificultatilor cu care se confrunta. 
Participa la evaluarea abilitatilor de via\a independents a beneficiarilor alaturi de Educator. 
Asista beneficiarul in toate activitatile prevazute pentru atingerea obiectivelor precizate in planul de 
interventie §i in cadrul conventiei cu beneficiarul (participarea la llll curs de calificare, gasirea unui 
loc de munca, obtinerea unor drepturi I acte, facilitarea accesului la unele servicii I institutii, acordarea 
de ajutoare materiale etc.). 
Pregateste !ocheierea interventiei si a dezangajarii fa\a de beneficiar impreuna cu ceilalti membri ai 
echipei. Identifica si contacteaza toate rudele tinerilor asistati, realizeaza o evaluare a acestora 
analizand resursele familiei �i posibilitatile de sprijinire a beneficiarului. Evalueaza rezultatele 
interventiilor intreprinse si gradul de atingere a obiectivelor stabilite pentru fiecare caz. :ln cazul 
ncindeplinirii obiectivelor analizeaza cauzele, propune reformularea acestora si identifica solutii si 
alternative pentru indcplinirea obiectivelor din planul de interventie. Identifica �i face propuneri 
privind necesarul de resurse materiale/financiare pentru desfasurarea activitatilor din proiect. Face 
propuneri pentru acordarea, in situatii speciale, a unor ajutoare materiale beneficiarilor. Participa la 
realizarea unei baze de date cuprinzand informatii legate de cazuri, reteaua de sprijin din teritoriu etc. 
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Achizitioneaza si distribuie ajutoarele materiale. Identifies si contacteaza potentiali angajatori pentru 
integrarea in munca a beneficiarilor �i mentine legatura cu acestia in vederea urmaririi evolutiei 
tinerilor la locul de muncii. Tine evidenta dosarelor individuate ale cazurilor, consemneaza 
interventiile intreprinse, precum �i rezultatele acestora. Monitorizeaza evolutia beneficiarilor pe o 
perioada de 3-6 !uni de la iesirea din proiect. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic 
direct sau de supraordonatii acestuia in realizarea strategiilor pe termen scurt ale institutiei in limitele 
respectarii temeiului legal. 

d) Logoped (226603) 

Atributii specifice postului: 
depisteaza beneficiarii cu posibile tulburarid e limbaj sau/ si deslexo-disgrafie, 
intocmeste fise de depistare a logopatilor, 
participa la echipa multidisciplinara care intocmeste PIP, 
Aplica probe de limbaj 
completeaza fisa ortopedica pentru fiecare caz in parte, 
stabileste un diagnostic si un pronostic, 
stabileste strategii recuperativ-terapeutice pentru fiecare caz in parte, 
monitorizeaza su interpreteaza datele obtinute, 
contribuie la motivarea beneficiarilor pentru activitatea logopedica, 
include in activitatile cu beneficiarii : ludoterapia, meloterapia, exerciti de dezvoltare a respiratiei, a 
motricitatii generate si fine, dezvoltarea autonomiei generate 
realizeaza examinarea finala a vorbirii si/sau a scris-cititului pentru cei care au beneficial de 
interventia logopedica, 

e) Asistent medical generalist (325901) 

Atributii specifice postului: 
aplica normele sanitare in vigoare in ceea ce priveste starea de igienil a spatiului; 
efectueaza graficul de formolizare �i dezinsectie, instruieste si controleaza personalul auxiliar in ceea 
ce priveste normele de igiena ce trebuie respectate; 

- tine evidenta controlului medical periodic al personalului (camete de sanatate); 
- urmareste starea de sanatate a beneficiarilor in vederea depistarii celor bolnavi �i ia milsurile ce se impun 

(triaj zilnic); 
- rilspunde de medicamentele si materiale sanitare, verifica stocurile existente �i intocmeste referate de 

necesitate cand este cazul; 
- are obligatia de a efectua zilnic un control al spatiilor de locuit; 
- respects calendarul imunizarilor si tine legatura cu Directia de Sanatate Publica in cazul aparitiei unei 

epidemii; 
- administreaza tratamentul prescris de medic; acorda primul ajutor in caz de urgenta; 
- insoteste beneficiarul la tratamente �i analize medicate in afara unitatii; 
- tine legatura cu spitalele unde sunt internati; 
- supravegheaza igiena individuals a copiilor; 
- supravegheazil si controleazil odihna beneficiarilor in timpul zilei si al noptii; 
- completeaza si reactualizeazil fisa beneficiarului si/sau alte documente de lucru utilizate in centru 
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O Animator socio-educativ(516907/ 

Atributii specifice postu/ui: 
- Organizeaza activitati de grup, in functie de propunerile �i preferintele personale ale beneficiarilor, 
stimuland libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipa. 
- Descopera si cultiva aptitudinile beneficiarilor si efectueaza lucrari practice, potrivit aptitudinilor 
fiecaruia. 

- Organizeaza activitati de petrecerea timpului liber pentru beneficiari respectand principiul inplicarii 
active (sportive, culturale, turistice etc). 
-Planifica si realizeaza activitati ill cadrul atelierelor cu caracter descbis( ergoterapie, arrterapie, 
cromoterapie etc). 
-Organizeaza �i planifica in colaborare cu responsabilul de caz si membrii ecbipei din cam! centrului, 
activitati pentru imbunatatirea activitatii cognitive a beneficiarilor. 

- Tine evidenta zilnica a beneficiarilor �i a procedurilor efectuate pe intervale orare, monitorizeazii 
progresele inregistrate 

g) I11structor de ergoterapie 

Atributii specifice postului: 
l. Se preocupa in permanenta de crearea unui ambient placut beneficiarilor, de pregatirea spatiului §i 

materialelor necesare muncii de ergoterapie, solicitarea necesarului lunar de materiale consumabile 
specifice muncii; 

2. Insote�te beneficiarii la activitati recreative, sportive planificate; colaboreaza cu ecbipa 
multidisciplinara si da informatii asupra comportamentului §i a unor simptome prezentate de 
beneficiari. 

3. Exemplifica, incurajeaza §i sprijina beneficiarii in desfasurarea de ativitati de ergoterapie - activitati 
�i tebnici ocupationale prin practicarea unor activitati de divertisment (tesut, cusut, ceramica, 
impletituri, gravura, legatorie, cartonaj, desen, etc.) -, pentru dezvoltarea abilitatilor acestora, 
urmarind obiectivele de recuperare/reabilitare stabilite ill PII, ill functie de nevoile si specificul 
fiecaruia; 

4. Utilizeaza tehnici de adaptare, precum: activitati cotidiene in dormitoare, bucatarie, baie, etc. pentru 
ca beneficiarii sii se adapteze la gestica uzuala privind obiectele utilizate, in functie de restantul 
functional al acestora; 

5. lncurajeaza atilt munca individuala a beneficiarilor, cat §i pe cea in echipa; intervine pentru 
medierea conflictelor dintre beneficiari, promoveaza buna intelegere, impacarea, acceptarea 
reciproca, respectul si onestitatea. 

Perso11alul de i11griiire: 

i11firmieril(532103 / 

Atributii specifice postului: 

Planifica activitatea de ingrijire a beneficiarului corespunzator varstei si regimurilor recomandate cu 
respectarea normelor igienico-sanitare. 
Estimeaza perioada de timp necesara derularii activitatilor in functie de starea si evolutia persoanei 
ingrijite. 
Stabileste corect necesarul de materiale pentru a asigura o activitate fluenta. 
Activitatile �i resursele sunt planificate prin verificarea tuturor elementelor pentru illcadrarea in 

termenele finale. 
Efectueaza igienizarea spatiilor in care se afla persoana ingrijita (camera si dependinte): 
Raspunde de curatenia �i dezinfectia sectorului repartizat respectand Ordinul 961/19 .08.2016. 
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Raspunde de utilizarea �i pastrarea in bune conditii a ustensilelor folosite ce le are personal in grija, 
Efectueaza ingrijiri de igiena corporals a persoanei ingrijite 
Mentine igiena lenjeriei persoanei ingrijite 
Colecteaza �i transporta lenjeria si rufele murdare 

ART.11 

Personalul administrativ, gospodarlre, intretinere-reparatii, deservire 

Personalul administrativ asiguril. activitatile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanta, achizitii 
etc. Acestia sunt: 

a) administrator; 
b) ingrijitoare, 
c) muncitor calificat electrician 
d) muncitor calificat fochist 
e) spalatoareasa 
f) paznic 

a) administrator(515104): 

Atributii specifice postului: 
intocmeste necesarul de mjloace fixe �i consumabile ale centrului; 
urmareste aprovizionarea cu mijloace fixe �i consumabile solicitate prin referatele de necesitate; 
organizeaza activitatea de receptie a materialelor aduse la sediul centrului; 
gestioneaza, bunurile primite, receptionate pentru consumurile inteme; 
monitorizeaza consumul de materiale si propune masuri de reducere a acestora; 
raspunde de depozitarea corespunzatoare a materialelor, a alimentelor �i urmareste termenele de 
valabilitate ale acestora; 
intocmeste graficul de temperatura al instalatiilor frigorifice folosite pentru stocarea alimentelor; 
participa la intocmirea fisei zilnice de alimente, pe care o calculeaza si rapoteaza diferentele valorice fata 
de baremul legal; 
urmareste si asigura respectarea normelor igienico-sanitare privind stocarea �i depozitarea produselor, 
eliminandu-se existenta in aceleasi spatii a produselor ce necesita separarea prin normele sanitare 
impuse; 
raporteaza neconcordantele intre referatele de necesitate si avizele/facturile furnizorilor de materiale; 
raspunde de documentele de intrare a materialelor in gestiunea centrului, documente ce urmeaza a fi 
predate la contabilitatea DGASPC Ialornita; 
tine evidenta primara analitica pe tipuri de materiale, obiecte de inventar, mijloacele fixe in fisa de 
magazie; 
asigura buna functionare a mijloacelor fixe de uz comun; 
asigura remedierea situatiilor neprevazute din cadrul centrului; 
propune solutii de ordin administrativ; 
se supune controalelor medicale periodice, impuse de nonnele in vigoare; 
pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces; 

b) fngriiitoare (5321) 

Atributii specifice postului: 

Stabileste corect necesarul de materiale pentru a asigura o activitate fluenta; 
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Activitatile si resursele sunt planificate prin verificarea tuturor elementelor pentru incadrarea in 
termenele finale; 
Efectueaza curatenia in spatiile repartizate (saloane.bai.coridoare.cabinete de 
consultatii.oficii.scari.etc.) prin aplicarea procedurilor de Jucru eyi respectarea protocoalelor de 
curatenie; 

Curiitii �i dezinfecteaza zilnic sau ori de cate ori este nevoie baile, WC-urile cu materiale �i 
ustensile folosite numai in aceste locuri; 
Riispunde de curatenia si dezinfectia sectornlui repartizat respectand Ordinul 961/19.08.2016; 
Respectii si aplicii normele prevazute in Ordinul 961/19.08 .2016 privind asigurarea curateniei, 
dezinfectiei �i piistrarea obiectelor si materialelor sanitare; 
Riispunde de utilizarea �i piistrarea Ill bune conditii a ustensilelor de curatenie ( carucior, perii, 
Javete,etc.) ce le are personal in grija,precum �i a celor care se folosesc in comun si le depoziteaza in 
conditii de siguranta; 
Urmareste realizarea igieniziirii generale �i a curateniei in spatiile de lucru,folosind ustensile 
_potrivite eyi substante adecvate locului de dezinfectat si scopului urmiirit; 

c) Muncitor calificat electrician 

Atributii specifice postului: 
1 .  Asigura si raspund de buna functionare a instalatiilor de incalzire, instalatiilor electrice, instalatiilor 

sanitare si de alimentare cu apa si executii reparatii curente si lucrarile de intretinere necesare 
acestor instalatii; 

2. Efectueaza lucrari de intretinere si reparatii curente la cladirile institutiei; 
3. Asigura functionarea in bune conditii a centralei termice, masinilor de spiilat si utilajelor din 

buciitiirie; 
4. Conform calificarii indeplineste si atributii si sarcini de electrician de intretinere si reparatii: 

a) selecteaza si foloseste corect aparatura pentru determinarea curentului, tensiunii si rezistentei 
electrice; 

b) determina circuitele paralele si in serie; 
c) scoate de sub tensiune echipamentele electrice conform normelor tehnice de SSM si PSI; 
d) executa verificari asupra instalatiilor electrice, in vederea respectiirii normelor PSI; 
e) identifica echipamentele si componentele defecte in vederea remedierii; 
f) inlocuieste/repara echipamentul electric defect; 
g) reface izolatia circuitului si legiiturile de impamantare conform normelor tehnice; 
h) repune sub tensiune instalatia electrica, in vederea verificiirii calitatii lucriirii. 

d) Muncitor califlcat foclzist 

Atributii specifice postului: 
1. Verifica si raspunde de instalatiile de incalzire side corectitudinea parametrilor pe toata durata zilei; 
2. Executa lucriiri de curatare si reparatii la instalatiile de incalzire, Ill limitele competentelor; 
3. Respecta cu strictete legislatia cu privire la postul de fochist; 
4. Anunta seful ierarhic de eventualele defectiuni. 
5. Executa orice alte atributii in limita competentelor 

d) Spiiliitoreasa(912103): 

Atributii specifice postului: 
primeste rufele colectate de lenjerese/infirmiere; 
executa operativ dezinfectarea eyi spiilarea rufelor; 
raspunde de folosirea corecta a dezinfectantilor si detergentilor; 
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raspunde de integritatea rufelor aduse la spalat, predarea-primirea faacandu-se pe baza de 
semnatura; 
separa rufele deteriorate pentru a fi reparate $i se returneaza pe sectie rufele in stare buna pe baza de 
semnatura (predare-primire) 

e) Bucatar (512001) 

Atributii specifice postului: 
elaboreaza meniul zilnic $i saptamanal impreuna cu asistentul cu raspundere de coordonare a blocului 
alimentar si magazionerul/administratorul; 
primeste produsele de la magazie, verifica integritatea cantitativii inscrisii in lista de alimente, calitatea 
acestora $i dupa aceea semneaza de primire; 
raspunde de corecta depozitare $i pastrare a alimentelor pana la prepararea hranei; 
raspunde de pregatirea la timp, de calitatea si dozajul mancarurilor; 
curata $i dezinfecteaza vasele conform indicatiilor $i normelor sanitare; 
pastreaza ordinea $i curatenia in toate spatiile blocului alimentar, in spatiile de folosinta comunii si 
raspunde de curatenia si dezinfectia blocului alimentar; 
poarta echipamentul de protectie corespunzator fiecarei etape a procesului de preparare a hranei, 
acordand o atentie deosebita tinutei si igienei personale, se prezintii periodic la controalele starii de 
siiniitate (vizare carnet de sanatate); 
recolteaza probe alimentare, le depoziteaza in spatiile cu aceasta destinatie, conform normelor sanitare; 
raspunde de pastrarea si folosirea obiectelor de inventar si a instrumentarului cu care lucreaza; 
nu pennite accesul persoanelor straine locului de munca sa patrunda in blocul alimentar; 
exercita $i alte sarcini primite. 

j) Paznic (962907/ 

Atributii specifice postului: 
sa monitorizeze intrarea sau iesirea cladirii, astfel incat sii impiedice persoanele neautorizate sa intre in 

cladire si sa opreasca pe oricine instraineaza bunurile centrului farii autorizatie; 
sa faca inspectia periodica a cladirilor si facilitatilor $i sii le protejeze impotriva furtului, avariei, 
dezastrelor naturale sau provocate etc.; 
sa inregistreze si sii identifice persoanele care intra in cladire, precum $i bunurile $i articolele introduse 
in cladire; 
sa verifice documentele masinilor si a altor mijloace de transport care intra in cadrul obiectivului de 
paza; 

sa verifice si sii inspecteze bagajele persoanelor care tree pe acolo, sa nu permita intrarea persoanelor cu 
bauturi alcoolice in unitate; 
daca se produc incendii sau alte dezastre, sa ia primele miisuri pentru prevenirea accidentelor §i avariilor 
panii la sosirea pompierilor, politiei si altor organe in drept; 
sa inregistreze pe perioada serviciului orice evenimente neobisnuite si sa le raporteze conducerii. 

ART.12 

Finantarea centrului 

(1) in estimarea bugetului de venituri $i cheltuieli, centrul are in vedere asigurarea resurselor necesare 
acordiirii serviciilor sociale eel putin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finantarea cheltuielilor centrului se asigura, in conditiile legii, prin bugetul D.G.A.S.P.C. Ialomita, 
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din urmatoarele surse: 

a) contributia persoanelor beneficiare sau a Intretinatorilor acestora, dupll caz; 
b) bugetul local al judetulul; 
c) bugetul de stat; 
d) donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice ori juridice din tarll �i din 

strainatate; 
e) fonduri externe rambursabile �i nerambursabile; 
f) alte surse de finanjare, In conformitate cu legislatia in vigoare, 

intocmit, 
Sef Centru, 

Nernes-Stamate Vasile-George 

15 

' 
r 



r.,1.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMlf A 

Slobozia • Plata Revolufiei Nr. 1 

cum�l!IJ P'IAHA.Ql!MfNt 8VHCM 

1&09001 

web: www.clcnet.ro 

e-mail: cji@cicnet.ro 
-- -··---------- 

PRE$EDINTE Nr. )'36{5:tf?.. 12020-4- din{..Q_.09.2020 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotiiriire privind infiintarea Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilitdti Movila prin reorganizarea Centrului de Recuperare si 

Reabilitare Neuro - Psihlcii pentru Adulti Movila 

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita se propune 
infiintarea Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitdti Movila 
prin reorganizarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuro - Psihicd pentru Adulti Movila. 

ln subordinea Directiei Generale de Asistenta Socia/a si Protectia Copilului Ialomita, 
conform Hotdrdrii Consiliului Judetean Ialomita nr. 4 din 28.01.2014, functioneaza Centrul de 
Recuperare si Reabilitare Neuro - Psihicd pentru Adulti Movila. 

Cu adresa nr. 14500 din 07.09.2020 Directia Genera/a de Asisterud Socia/a si Protectia 
Copilului Ialomita a transmis Nota defundamentare nr. 14228 din 02.09.2020 privind infiintarea 
Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Movila prin 
reorganizarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuro - Psihica pentru Adulti Movila, 
conform art. II alin. (1) din Ordonarua de Urgenta a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea 
Ji completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia Ji promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap Ji, totodatd, a inaintat in vederea aprobdrii Regulamentul de Organizare si 
Functionare a Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati 
Movila. 

in nota de fundamentare Directia detaliaza argumentat propunerea ca Centrul de 
Recuperare si Reabilitare Neuro - Psihica pentru Adulti Movila sd fie transformat in Centrul de 
Abilitare Ji Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitdti Movila. 

Autoritatea Nationald pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabiliuiti, Copii si Adoptii a 
comunicat sub nr. 17135/5671/ANDPDCAIDPPDlMIIMC din 11.08.2020 avizul pentru 
infiintarea Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitdti Movila. 

Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Movila va 
deservi un numdr de 41 beneficiari incadrati in grad de handicap grav, iar numdrul de personal 
prevdzut in statul de June/ii al centrului este de 41, pentru a respecta prevederile din Hotardrea 
Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum §i a 
regulamentelor-cadru de organizare §i functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Co111ii111i111�11ii1ii11iii11ilta 
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Cheltuielile pentru functionarea Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilitdti Movila sunt asigurate din bugetul Directiei Generate de Asisterud Socia/a 
§i Protectia Copilului Ialomita pe amt! 2020, in lirnita prevazuta de acesta. 

De asernenea, prin prezentul proiect de hotdrdre se propune aprobarea regu/amentului de 
organizare si functionare a serviciului social nou infiintat, potrivit modelului regulamentului 
cadru reglementat prin Hotdrdrea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor 
sociale, cu modificdrile si completdrile ulterioare. 

Constatdnd ca sunt intrunite conditiile de necesitate si oportunitate, propun Consiliului 
JudeJean Ialomita adoptarea hotdrdrii in forma si continutul prezentate in proiect. 

PRESEDINTE, 
EMIL - CATALIN GR/GORE 

Redactat 

Haimana Ana-Maria 
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RAPORT 
la proiectul de hotarare privind infiintarca Centrului de Abilitare �i Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilitafi Movila prin reorganizarea Centrului de Recupcrare �i 

Reabilitare Neurn-Psihica pentru Adulfi Movila 

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita proptme infiiutarea 
Centrului de Abilitare �i Reabilitare ·pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Movila prin 
reorganizarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuro-Psihica pentru Adulti Movila. 

Prin art.II alin.l , din OUG 69/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, s-a stabilit reorganizarea 
centrelor rezidentiale, publice sau private, cu avizul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu 
Dizabilitati, tinand cont de nevoile individuale ale beneficiarilor corelate cu standardele specifice de 
calitate in vigoare. 

Metodologia de reorganizare a centrelor rezidentiale pentru persoanele adulte cu handicap 
aprobata prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoane cu Dizabilitati 
nr.877/2018 a prevazut principiile de reoganizare a centrelor rezidentiale pentru persoanele adulte 
cu handicap publice sau private, cu capacitate mai mica sau egala cu 50 de locuri, a.flate In 
coordonarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati si anume: 
a) respectarea demnitatii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertatii de a face 

propriile alegeri, �i a independentei persoanelor cu dizabilitati; 
b) crearea parteneriatului local: reorganizarea este un demers colectiv, ce necesita capacitarea si 

coordonarea resurselor existente, implicarea structurilor administrative �i asigurarea sustinerii din 
partea societatii civile; 

c) planificarea intr-o maniera integrate a activitatilor realizate la toate nivelurile, pentru a asigura 
o imagine completa a resurselor si responsabilitatilor; 

d) consultarea si implicarea persoanelor cu dizabilitati, a reprezentantilor �i a organizatiilor lor, 
In acord cu principiul ,,Nimic pentru noi, rara noi!". 

Plecand de la principiile si obiectivele prevazute de legislatia In vigoare D.G.A.S.P.C. 
Ialomita a.derulat procesul de reorganizare al Centrului de Recuperare �i Reabilitare Neuro-Psihica 
pentru Adulti Movila, analizand toate aspectele necesare, iar prin nota de fundamentare 
nr.14288/2.09.2020 a prezentat In mod detaliat argurnentele pe baza carora s-a propus lnfiintarea 
Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Movila. 

Propunerea a primit avizul Autoritatii N ationale pentru Persoane cu Dizabilitati, Cop ii si 
Adoptii nr.17135/5671/ANDPDCA/DPPD/MI/MC/11.08.2020. 

Avand in vedere �i prevederile art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c) �i alin.(5) din Ordonanta 
de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 
proiectul de hotarare indeplineste conditiile de legalitate si propunem Consiliului Judetean Ialomita 
adoptarea Jui in forma si continutul prezentat. 

Director executiv DCO, 
Ionica Baicoianu 

Conslllu/ Judetean lalomlta 

II Ill llllllllll Ill lllllllll I Ill 
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
DIRECJIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA 

�I PROTEqlA COPILULUI IALOMITA 
Str. C. Dobrogeanu-Gherea nr.l, Slobozia, jud. lalomita, cod 920033 

Tel. 0243 / 231088; 0243 / 216 657; 0243/206101 Fax 0243/233407 .....• s. 

Nr /lfl-1--i/ 0 2-Vf- 2o 'UJ:,• 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
privind infilntarea Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilltatl 

Movila prin reorganizarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuro-psihica pentru Adulti 
Movila, conform prevederilor art. II, alin (1) din OUG 69/2018 pentru modificarea $i 

completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia $i promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, precum $i aprobarea Regulamentului de Organizare $i Functionare al Centrului de 

Abilitare $i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Movila 

Din anul 2014, functioneaza in subordinea D.G.A.S.P.C. ialornlta, ca structura fara 
personalitate juridica, Centrul de Recuperare $i Reabilitare Neuro-psihlca pentru Adultl 
Movila, infllntat in cadrul proiectului "Inflintarea Centrului de recuperare �i reabilitare 
neuro-psihica pentru adultl Movila", cod SMIS 24603, finantat prin Programul Operational 
Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3, Domeniul Major de Interventie 3.2. 

Centrul de Recuperare $i Reabilitare Neuro-psihlca pentru Adultl Movila functioneaza 
in baza Avizului de infiintare $i functlonare nr. 4594/09.03.2015 eliberat de Autoritatea 
Nationals pentru Persoanele cu Dizabilitati $i Hotararea nr. 04/28.01.2014 a Consiliului 
Judetean lalornlta, 

Ulterior publicarf Deciziei nr. 877 /2018 a Presedlntelui Autoritatii Nation ale pentru 
Persoanele cu Dlzabilltat] prin care s-a aprobat Metodologia de reorganizare a centrelor 
rezldentiale pentru persoanele adulte cu dizabilitati, a fost constltults Comisia 
multidisciplinara de evaluare a beneficiarilor Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuro 
Psihica pentru Adulti Movila (Dispozitia nr. 1423/13.11.2019 a Directorul General al 
D.G.A.S.P.C. lalornita). In urma prelucrarli datelor obtinute in etapa de evaluare a fost 
elaborat Raportul sintetic de evaluare, inregistrat la nr. 21692/06.12.2019 (conform art. 23, 
al in. (2) din Metodologie), cu propunerea de reorganizare a centrului sub denumirea de 
Centru de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati (CabR). 

Pe parcursul evaluarll s-a identificat ca toti cei 41 de beneficiari sunt dependenti de 
serviciile de cazare, aslstenta medicala, abilitare �i reabilitare oferite in cadrul serviciului 
social, $i au nevoie permanents de activltatl de informare $i aslstenta, de consiliere, de 
ingrijire si asistenta, de abilitare $i reabilitare, de dezvoltare a deprinderilor de viata 
independenta, de mentinere sl dezvoltare a deprinderilor de comunicare, mobilitate, 
autogospodarlre, autoingrijire si ingrijire a propiei sanatati, de educatle pentru rnunca, de 
aslstenta si suport pentru luarea unei decizii $i de integrare $i participare soclala $i civlca 
(sunt persoane incadrate in gradul grav, cod handicap 5 $i 7, cod boa la F72, F73 ). 

Propunerea de reorganizare a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuro-Psihica 
pentru Adult! Movila, cu sediul in comuna Movila, str. Cartierului Vechi, nr. 1, [udetul 

lalornita sub forma Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 
Dlzabilitati Movila se fundamenteaza $i pe infrastructura $i baza rnateriala exlstenta, Centru 
este format dintr-o cladtre prlncipala $i una anexa, structurate astfel: 18 dormitoare (1/2/3 
persoane/dormitor), 6 bai pentru beneficiari, 3 grupuri sanitare pentru personal (1 dotat cu 
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dus), 1 bucatarle, 1 sala pentru servirea mesei, 1 club pentru desfasurarea activitatilor de 

reabilitare/recuperare, 1 cabinet pentru activltatile de consiliere, 1 living �i 1 spalatorie. 

Camerele de locuit sunt dotate cu paturi, noptiere �i dulapuri personale, sunt iluminate atat 

natural cat $i artificial, �i sunt adaptate pentru persoane cu dlzabilitati (paturi de inaltime 

medie, saltele prevazute cu aleze, mobilier U$Or manevrabil, paviment antiderapant), iar 

livingul este dotat cu aparatura/dispozitive/oblecte pentru petrecerea timpului liber $i 

desfasurarea unor activltatl recreative. O anexa a Centrului a fast reabilitata �i dotata 

corespunzator pentru desfasurarea actlvltatllor de ergoterapie �i petrecere a timpului liber. 

Toate spatille destinate pregatirf �i servirii mesei sunt dotate cu aparatura �i mobilier 

specific de calitate. Cladirea este racordata la reteaua de energie electrica, la reteaua de apa 

curenta $i de canalizare. De asemenea, centrul detine o curte lnterioara in care a fast 
amenajat un folsor pentru desfasurarea actlvltatilor in aer liber. Spatiul extins din jurul 

centrului a permis $i organizarea unei livezi, in care persoanele rezidente reallzeaza actlvltatl 
de terapie ocupationala. Tn anul 2019, centrul a fast dotat cu un panou solar, pentru 

producerea de apa calda menajera (suplimentar sursei existente). 
Serviciul social - Centrul de Abilitare $i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Dlzabllitat! Movila, prin pozitlonarea sa in comunitate va asigura acces facil al beneficiarilor 

la servicii medicale, recreative, distanta dintre acesta $i centrul comunei fiind de aproximativ 

700 m. Tn proximitatea centrului se afla biserica ortodoxa a comunei, iar prin colaborare cu 

parohia, o parte a beneficiarilor particlpa la evenimentele de cult. tocatia centrului este 

cunoscuta partenerilor sociali (diferite instttutli de interes [udetean, unitati de invatamant, 
ONG-uri) �i persoanelor fizice, fiind faarte U$Or de accesat. In colaborare cu alte servicii 

similare din cadrul D.G.A.S.P.C lalomlta, sunt organizate excursii sl tabere pentru beneficiari 

in zone de atractie turistica. Centrul sustlne implicarea beneficiarilor pe plan social, acestla 
fiind lnsotltt la manlfestarl culturale, vizite in comunitate si la persoanele fata de care au 

dezvoltat relatf de atasarnent, Sunt de asemenea incurajati sa participe la evenimente unde 

expun obiectele confectloriate de ei si sunt consiliatl in scopul dobandlrf unei perspective 

benefice asupra actlvltatllor lucrative. Deplasarea in afara localitatl! se realizeaza cu mijloace 

de transport ale Directiel, 

La momentul actual serviciul detine avize din partea DSP, DSV �i !SU in conformitate cu 

legislatia in vigoare. 

Reorganizarea centrului este sustlnuta �i de schema de personal existenta - 41 de 

posturi: sef centru (1 post), medic specialist (1 post), medic medlcina generala (1 post 

vacant), psiholog (1 post), asistent social (1 post, vacant), logoped (1 post, vacant), asistenti 

medicali (5 posturi, 1 vacant), instructor de egoterapie (2 post), administrator (1 post), 
infirmiere (10 posturi, 4 vacante), ingrijitori (5 posturi, 2 vacante), spalatoreasa (1 post), 

muncitori calificat (7 posturi, 4 vacante) si paznici (4 posturi, 1 vacant). Pe parcursul anului  

2019 o parte din personalul centrului a participat la cursuri de perfectlonare in domeniul 

persoanelor cu dlzabilitatt (cadru legislativ, drepturile acestora, comunicarea cu persoanele 

asistate - baza a procesului de furnizare de servicii, ingrijirea persoanelor cu dizabilitsti, 

cursuri de iglena. intellgenta ernotlonala in serviciile sociale). Pana la completarea schemei 

de personal un asistent social din cadrul DGASPC Ialornita a primit printr-o extindere a fisei 

de post, sarcini in cadrul Centrului. De asemenea, managerii de caz desernnatl de DGASPC 
sustin activitatea centrului, prin vizite de monitorizare, in cadrul carora prin dlscutli cu 

beneficiarii de servicii si personalul centrului identifica eventualele probleme �i sugereaza 

modatltati de rezolvare a acestora. 

Scopul "Centrului de Abilitare �i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati 

Movila" va fi de a asigura persoanelor adulte cu dizabilitati, aflate in situatie de dificultate 

socials, care indep l inesc criteriile de eligibilitate, servicii de gazdulre, asistenta medicala, 

ingrijire, informare, evaluare, precum ?i derularea activitatilor de: infarmare si asistenta, de 

consiliere, de ingrijire si aslstents, de abilitare si reabilitare, de dezvoltare a deprinderilor de 
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viata lndependenta, de rnentinere si dezvoltare a deprinderilor de comunicare, mobilitate, 

autogcspodarire, autoingrijire si ingrijire a propiei sanatati, de educatie pentru rnunca, de 

asistenta �i suport pentru luarea unei decizii �i de integrare �i participare sociala si clvlca. 

Terapiile folosite in atingerea scopului centrului sunt: ergoterapie, logoterapie, terapie 

ocupationala, artterapie, stimularea psiho-senzorio-motorie, socializare, petrecerea timpului 

liber, in vederea aplicarii politicilor �i strategiilor de asistenta sociala a persoanelor cu 

dlzabllltatl pentru cresterea sanselor recuperar!i sl/sau integrarii acestora in familie �i 
comunitate $i de a acorda sprijin $i aslstenta pentru prevenirea situatlllor ce pun in pericol 

securitatea acestora. 
Avand in vedere rezultatele evaluarf beneficiarilor $i nevoile identificate la acestla, 

precum $i resursele materiale si umane de care dispune serviciul social, in acord cu Anexa 1 
din Ordinul nr. 82/2019, in cadrul Centrului de Abilitare $i Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilitati Movila var fi furnizate urmatoarele activitati/servicil: 
De informare $i asistenta sociala - se var desfasura preponderent activitati de 

informare asupra drepturilor persoanelor cu dizabilitati, sprijin pentru mentinerea 
legaturli cu familia biologica acolo unde este posibil, furnizare de Inforrnath despre 

altl furnizori de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabllitati precum $i vizite 

in aceste servicii. Tn prezent, se organizeaza sesiuni de informare cu managerii de caz 
$i speclalistl din cadrul D.G.A.S.P.C, minuta acestor sesiuni regasindu-se in dosarul 

personal al beneficiarilor. 

De consiliere psihologica - programele de consiliere urrnaresc ca obiectiv principal 

dezvoltarea unui comportament social adecvat, controlul ernotlilor, precum $i 

dezvoltarea atentiei. Pentru fiecare beneficiar este stabilit un program de consiliere 

in care sunt mentlonate aspectele care trebuie irnbunatatite din comportamentul 

acestuia precum $i metodele prin care se realizeaza aceasta. 

De abilitare $i reabilitare - activitatile care var fi desfasurate vizeaza formarea �i 

exersarea abllitatilor psihomotrice generale, prin intermediul actlunilor de explorare 

senzoriala a mediului tnconjurator, exersarea conduitei independente pentru 

integrare sociala, lnsusirea unor tehnici usoare de lucru in scopul realizarii unor 

produse simple sl utile. Centrul detine 2 cluburi precum $i gradina/livada 

terapeutidi. Pe parcursul anului  2019 beneficiarii centrului au primit recomandare 

din partea medicului fizioterapeut $i au beneficiat de programe personalizate in 

cadrul Centrului de Recuperare Neuro-motorie Slobozia (DGASPC lalornita a asigurat 

transportul la Slobozia, cu microbuzul propriu). Activitatile de reabilitare rnotrica au 

continuat in cadrul centrului. 
De ingrijire $i aslstenta - centrul asigura fiecarui beneficiar obiecte $i produse de 

igiena personala, iar personalul este calificat pentru a acorda sprijin pentru 

asigurarea lgienei zilnice, consiliere $i sprijin pentru actlvitatlle de 

imbracat/dezbracat $i alegerea hainelor. 
De dezvoltare a deprinderilor de viata Independenta - sunt derulate activltati prin 

intermediul carora beneficiarii invata cum sa i$i pastreze igiena personala, dar $i a 

spatlulul de locuit, sunt irnplicati in activitati fizice zilnice. De asemenea, prin tehnici 

$i metode specifice acestia sunt invatati despre pericolele care pot sa apara (atilt din 

partea persoanelor din jur, cat $i ca urmare a unor actlunl proprii- loviri, muscaturi - 
autoagresiune in general). 
De mentinere $i dezvoltare a aptitudinilor cognitive - cu ajutorul tehnicilor $i 
jocurilor terapeutice beneficiarii sunt lncurajatl sii-$i dezvolte slmturlle $i capacitatea 

de concentrare. 
De mentinere $i dezvoltare a deprinderilor zilnice - sunt desfasurate activitati pentru 

planificarea, realizarea si finalizarea unor sarcini unice sau complexe, exercitii pentru 

planificarea sl gestionarea timpului, pentru autocontrolul comportamentului. 
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De rnentlnere ?i dezvoltare a deprinderilor de comunicare - prin exercitii ?i cu 

ajutorul materialelor beneficiarii sunt ajutati sa-si dezvolte potentialul dezvoltarf 

non-verbale, sa-?i exprime startle prin limbaj gestual ?i sa controleze emisiile vocale 

In scopul transmiterii unor star] ernotionale sau necesltatl. 

De mentinere ?i dezvoltare a deprinderilor de mobilitate - cu ajutorul materialelor ?i 

dispozitivelor specifice sunt desfasurate activitati de dezvoltare a rnotricltatli fine, de 

manipulare corecta a unor obiecte, de rnentinere a unui tonus muscular adecvat. 

De mentlnere ?i dezvoltare a deprinderilor de autoingrijire - beneficiarii sunt sprijiniti 

pentru asimilarea deprinderilor corecte de igiena, de allmentatle ?i 

selectare/manipulare corecta a obiectelor de vestirnentatie. 

De rnentinere ?i dezvoltare a deprinderilor de 1ngrijire a propriei sanatati - sunt 

desfasurate activitati de consiliere tn ceea ce priveste rnentlnerea unui regim de viata 

sanatos, sunt explicate pericolele pe care le induc o alimentatie grestta, excesul de 

alimente sau medicamente, etc. 

De rnentinere ?i dezvoltare a deprinderilor de autogospodarlre - beneficiarii sunt 

sprijiniti tn actlvitatile pentru curatenia spatiului propriu, pentru a identifica $i 

selecta obiectele de vestirnentatie adecvate fiecarui sezon, sunt consultati in 

alegerea meniurilor $i sub supraveghere desfasoara activitati prernergatoare servirii 

meselor. 

De rnentinere ?i dezvoltare a deprinderilor de lnteractiune - sunt desfasurate actiuni 

?i exercltli prin care beneficiarii sunt ajutati sa deprinda o condulta adecvata unor 

diverse situatii, sa deprlnda un comportament decent in fata altor persoane (din grup 

sau dinafara lul), sa se adreseze cu formule adecvate (sa faca diferenta de gen) ?i 

sunt incurajati sa initleze conversatii $i sa participe atat prin limbaj verbal cat si non 

verbal. 

Educatle pentru rnunca - tn cadrul centrului sunt desfasurate actlvitati prin care 

beneficiarii sunt Incurajati sa-sl dezvolte potentlalul creativ sau lucrativ dupa caz. Tn 

functie de potentialul fiecaruia sunt ajutati sa execute obiecte de artizanat sau sa 

lucreze in livada centrului. 

Asistenta ?i suport pentru luarea unei decizii - centrul are elaborate procedura privind 

acordarea asistentei $i suportului pentru luarea unei decizii, toti angajatii cunoscand 

continutul acesteia. Sunt prevazute actiunile concrete ce trebuiesc urmate 1n cazuri 

precum: informare si consilierea beneficiarului cu privire la drepturile sociale, 

asistenta $i suport pentru explorarea �i evaluarea alternativelor, a conseclntelor unei 

decizii precum ?i pentru alegerea finala, aslstenta ?i suport pentru concretizarea 

deciziei luate $i pentru revizuirea acesteia. 

De integrare $i participare sociaia ?i civica - 1n conformitate cu prevederile p lanului 

personalizat, beneficiarii sunt insotlti ?i asistati de catre angajati 1n vizitele pe care 

acestia le 1ntreprind in comunitate (biserica, alte instltutii, vizite de recreere 1n pare, 

etc.). 

Noul serviciu - Centrul de Abilitare $i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dlzabllltatl 

Movila va functiona avand la baza prevederile legislative ale urrnatoarelor acte normative: 

- Legea nr. 292/2011, privind asistenta sociala, cu rnodificarile ?i completarile 

ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 actualizata, privind protectia ?i promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

- Hotararea de Guvern nr. 867 /2015 actuallzata, pentru aprobarea nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum �i a regulamentelor cadru de organizare �i functionare a 

serviciilor sociale; 

- Hotararea de Guvern nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
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serviciile sociale; 
- Ordinului nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabllltat], 

- Decizia nr. 877 /2018 a Presedintelul Autoritatil Nationale pentru Persoanele cu 
Dlzabilltati privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidentiale 
pentru persoaneie adulte cu handicap 

- Lege a nr. 487 /2002 a sanatatii mintale $i a protectiel persoanelor cu tulburari psihice 
republlcata: 

Centrul de Abilitare $i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dlzabilttatl Movila va 

avea o capacitate de 41 de locuri sl va functlona 1n subordinea D.G.A.5.P.C. lalornita, ca 
structura fara personalitate juridica. 

In acord cu prevederile art. 25 din Metodoiogia de reorganizare a centrelor rezidentiale 
pentru persoanele adulte cu handicap, aprobata prin Decizia nr. 877 /2018 a Presedintelui 
Autoritatii Natlonale pentru Persoanele cu Dizabilitatl, institutta noastra a reaiizat 
urrnatoarele demersuri necesare in procesul de reorganizare: 

Transmiterea catre Consiliul Judetean lalornita a Notei de fundamentare nr. 
1715/29.01.2020 pentru reorganizarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuro 
Psihica pentru Adultl Moviia $i infltntarea Centrului de Abilitare $i Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilitati Moviia. Prin adresa nr. 2795/2020-K/07.02.2020, 
Consiliul Judetean lalomlta a transmis Proiectul de hotarare privind desflintarea 
Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuro-pslhica pentru Adulti Movila $i 
lnfilntarea Centrului de Abilitare $i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati 
Movila . 
Transmiterea catre Autoritatea Natlonala pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dlzabllitatl, Copii $i Adoptil a documentelor necesare pentru obtinerea avizului de 
lnflintare a Centrului de Abilitare $i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dlzabllitatl 
Movila. In urma acestui demers, A.N.D.P.D.C.A. a eliberat Avizul nr. 
17135/5671/ANDPDCA/DPPD/MI/MC/11.08.2020, de lnfiintare a Centrului de 
Abilitare sl Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Movila, prin 
reorganizarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuro-Pslhica pentru Adult! 

Movila (Aviz anexat). 

Avand 1n vedere cele rnentionate mai sus, precum �i importanta dezvoltarii serviciilor 
destinate protectiei persoanelor adulte cu dlzablllttl, va rugarn sa aprobati infiintarea 

Centrului de Abilitare $i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Movila, prin 
reorganizarea Centrului de Recuperare $i Reabilitare Neuro-Psihlca pentru Adulti Movila, 

precum $i Regulamentul de Organizare $i Functionare al Centrului de Abilitare si Reabilitare 
pentru Persoane Adulte cu Dizabllitatl Movila. 

Director General, 

Prof. Paul Marcu 
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MINISTERUt MUNCH $1 PROTECTH:1 SOClALE 

Autoritatea Na\ionala pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilita\i, Copii �i Adop\ii 

Nesecret 

DIHECTIA G!ii'll:RALA OE 
ASISTENT 1' SOCIALA $1 

PlaOTEColA cnz1 �.Jrui',LOMITA 
INTP.Al'(I:. f 

��-=..:!��"-'lt.#;::1 
Nr.17135/5671/ANDPDCA/DPPD/MI/McJfe,)2020 

catte: Directia Generala de Aslstenta Soclala �i Protectia Copilului lalomi� 

In atentia: Domnulul Paul Marcu, Director general 

Referltor la: avfzul prlvfnd fnf!intarea Centrulul de Abllitare �I Reabilitare pentru Persoane Adulte 
cu Dizabilitai1 Movlla, prin reorganizarea Centrului de Recuperare �I Reabilitare Neuro-Psihicll 
pentru Adufti Movita 

Avand ln vedere adresele Directiet Generate de Asistenta Soclala $1 Protectia Copllului lalomita cu nr. 
3848/ 10515/2020 i'nreglstrate la Autorltatea Natlonala pentru Drepturlle Persoanelor cu Dlzabilltati, 
Copii �i Adoptii cu nr.17135/5671 /2020, prin care se sollcita avizul de i'nfiintare a Centrului de 
Abllltare �I Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitatl Movfla, prln reorganizarea Centrului 
de Recuperare Ji Reabilitare Neuro-Psihica pentru Adulti Movfla 

Tn temeiul prevederilor: � 

·art . I I  alin. (1) · (2) din OUG nr. 69/2018 pentru mcidiflcarea �I completarea Legii nr. 448/2006 prlvind 
protectia �i promovarea drepturllor persoanelor cu handicap; 

·Metodologiei de reorganlzare a centrelor reztdentlate pentru persoanele adulte cu handicap aprobatii 
prin Decizia presedlntelut Autoritatii Nattonate pentru Persoanele cu Dizabilitati nr. 877 /2018; 

·Anexei nr.1 la Ordinul ministrului muncii $i justitiei socia/e nr.8212019 privind aprobarea 
standardelor specifice minime ob/igatorii de calitate pentru servicff/e soclale cu cazare de tip Centru 
de abi/itare $1 reabilltare pentru persoane adulte cu dlzabilitati; 

Tinand seama de Nota de fundamentare �i proiectul de hotarare a Conslllului judetean talomtta privind 
i'nfiintarea prfn reorganizarea Centrului de Abllltare �I Reabllitare pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilitatf Movila 
Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabllitati, Copil �i Adoptil acorda, 

AVIZUL 

privfnd inflintarea Centrului de Abilitare �I Reabtlltare pentru Persoane Adulte cu Dizabilftatl 
Movfla, prin reorganizarea Centrului de Recuperare �i Reabllitare Neuro-Psihica pentru Adult! 
Movila, fara personalitate juridica, cu o capacitate de 41 locuri 1n structura Directiet Generate de 
Asisten¢ Socia la �i Protectia Copilului lalornlta, cu sediul ln comuna Movila, str. Cartierului Vechi nr .1 ,  judetul lalomita 

Functionarea serviciului social �"u" muvua "" re�·m;,a2a:,@' r.!l'iJ:>fCtarea standardelor specifice minime 
obligatorii de calitate pentru serviciile sociale destinat '. 1[ij���l'iJ'r:,;'dulte cu dizabilitali, aprobate prin Ordinul ministrului muncii �I [ustitiet sociale nr. 82/2019. In ciamJh.11AWc°are se constata nerespectarea acestora, Autorltatea Nationala pentru Drepturlle Persoanelor cu Dizabilitali, Copli �i Adoplii i�i rezerva dreptul de a ridica 
prezentul av1z. .: 

·e-<tu/Ghe. Magheru, nr.7, Sector 1, Bucureetl 
Tel.: +4(0) 213100789; Fax: +4(0)213127474 
E-maH: contact@aodndca goy.ro 
Web: andpdca.gov.ro 

Conform prevederiforReg..1!amentu�l (UE) 2016167Q al Parlamenwful European fl al Conslllulul din 27 aprl�e 2016 
priv1rq,ro!8¢9apersoa,elorflzlcetnceeeceprtva,teprelucrareadatelof cu caracter p&NIOJ'lal flpf'lvlndllberaclrculatle a acestor date 91 de abrogare e Directive! 
Q5146/CE (Regulam&ntul general prlv1ndprotec�adatetot), l'lfonneUllereferltoare la datele cu careoter personal cuprlnselnecest doct.ment suntronflden\lele. 
Acesteastritdestlnatoexclusivpe(soancllpersoanelormentionatecadestMtar/dsstlnatat,1a1torperaoeneautortzatesl-l prlmeescll. DacAa\!pri'nltacest doclment 
In mod eronat. v4adres!mrugAmlntea de a retumedocumentu!pmlit, exped!torullA 


