
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A Nr.27/2008 

 
privind aprobarea Planului de restructurare/închidere a instituţiilor  rezidenţiale  

destinate protecţiei speciale a persoanelor cu handicap din cadrul  
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui 

 
având în vedere propunerile Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului  Vaslui 

privind Planul de restructurare/închidere a instituţiilor  rezidenţiale destinate protecţiei speciale a 
persoanelor cu handicap; 

în temeiul dispoziţiilor art.91, alin. (1), lit. a) şi alin.(2), lit. b) precum şi ale art.97 alin. (1), din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;  

Consiliul Judeţean Vaslui,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă Planul de restructurare/închidere a instituţiilor rezidenţiale destinate protecţiei 
speciale a persoanelor cu handicap din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Vaslui, prevăzut în Anexele nr.1, nr.2 şi 2a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului Vaslui. 

                
    Vaslui, 7 februarie 2008 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

 
 

                                           Contrasemnează: 
                                                  Secretarul  judeţului Vaslui, 
                                                          Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

E X P U N E R E   DE   M O T I V E 
la proiectul de hotărâre privind Planul de restructurare/închidere a instituţiilor rezidenţiale 

destinate protecţiei speciale a persoanelor cu handicap din cadrul  Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia  copilului Vaslui 

 
 
Doamnelor şi domnilor consilieri,       

 Proiectul de hotărâre privind Planul de restructurare/închidere a instituţiilor rezidenţiale 
destinate protecţiei speciale a persoanelor cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui ce se prezintă pentru dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră este 
elaborat în conformitate cu prevederile art.104 alin. (1) lit. “a” din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată. 
            La elaborarea proiectului de hotărâre  s-a  avut în vedere documentaţia depusă de Direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui prin care propune Planul de restructurare 
/închidere a instituţiilor rezidenţiale destinate protecţiei speciale a persoanelor cu handicap pentru anul 
2008. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.31/2005  s-a aprobat  Planul de restructurare/închidere a 
instituţiilor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap din judeţul Vaslui care stabilea ca 
obiective prioritare: 
1. restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huşi, în două 

etape; 
2. restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Mălăeşti, în două etape; 
3. închiderea Centrului de Îngrijire şi Asistentă Huşi prin schimbare de mandate.  

 Prima etapă a procesului de restructurare a  fost finalizată, urmând cea de-a doua etapă, cu 
măsurile prioritare identificate la nivelul celor două centre: CRRPH Huşi şi CRRN Mălăeşti. 
 
        Conform analizei realizate pentru fiecare instituţie de protecţie specială pot fi evidenţiate 
următoarele aspecte care impun continuarea  procesului de restructurare/închidere: 

 Existenţa de servicii rezidenţiale cu o capacitate mai mare de 50 de locuri; 
 Insuficienta pregătirea a personalului care lucrează în instituţiile existente şi lipsa personalului 

de specialitate; 
 Uzura fizică şi morală a clădirilor în care funcţionează aceste instituţii; 
 Serviciile asigurate beneficiarilor din instituţii mari sunt limitate la servicii minime de 

îngrijire; 
 Serviciile rezidenţiale existente la nivelul judeţului Vaslui sunt insuficiente;   
 Lipsa  serviciilor sociale cu caracter primar şi cu accent pe dimensiunea prevenirii 

instituţionalizării persoanei adulte; 
 Lipsa serviciilor socio-medicale  destinate persoanelor vârstnice şi celor cu afecţiuni 

neuropsihice. 
  In acest context stabilim următoarele priorităţi de intervenţie la nivelul judetului Vaslui cu 
referire la domeniul protectiei speciale a persoanelor adulte cu handicap  urmărind creşterea 
calităţii vieţii acestora: 

 Restructurarea  Centrului de Recuperare şi Reabilitarea a Persoanei cu Handicap Huşi şi  
transformarea sa în Complex de servicii sociale destinat persoanelor adulte cu handicap; 

 Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Mălăeşti şi 
transformarea în Centru de integrare prin terapie ocupaţională 

 
 
 
 
 



OBIECTIVELE GENERALE 
ALE  PLANULUI DE RESTRUCTURARE /ÎNCHIDERE 

 
1. Crearea de noi servicii rezidenţiale/nerezidenţiale destinate persoanelor cu handicap: 

a. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Mălăeşti; 
b. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane vârstnice cu handicap Bârlad; 
c. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bogeşti; 
d. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Vutcani; 
e. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Pogoneşti; 
f. Atelier protejat Negreşti; 
g. 5 locuinţe protejate; 
h. Complexul  de servicii sociale destinat persoanelor adulte cu handicap Huşi, cu 

următoarele componente: centru de recuperare şi reabilitare, centru de criză,centru de zi, unitate de 
îngrijire la domiciliu pentru persoana cu handicap, centru de servicii de recuperare neuromotorie. 

2. Formarea profesională a personalului din centrele rezidentiale restructurate.  
3. Asigurarea unor servicii de îngrijire, recuperare, reabilitare, medicale, integrarea socio-

profesională a beneficiarilor  conform standardelor de calitate. 
4. Diversificarea serviciilor asigurate beneficiarilor în centrele rezidenţiale (inclusiv crearea de 

ateliere protejate pe lângă serviciile existente). 
5. Crearea de servicii destinate tuturor persoanelor adulte aflate în situaţie de risc ( servicii socio-

medicale, servicii comunitare, servicii destinate persoanelor vârstnice). 
6. Asigurarea continuităţii serviciilor pentru copii/tinerii  cu handicap din sistemul de protecţie a 

copilului.  
7. Prevenirea apariţiei barierelor  sociale din calea persoanelor cu handicap şi facilitarea 

accesului la viaţa socială şi profesională.  
8. Crearea unei reţele de asistenţi personali profesionişti. 
Pentru continuarea reformei în domeniul protecţiei speciale a persoanelor adulte cu handicap, 

pentru oferirea de servicii specializate persoanei adulte cu handicap psihic şi celor care prezintă 
handicap mental asociat cu tulburări de comportament prin crearea de servicii sociale cu caracter 
primar care să pună accent pe dimensiunea prevenirii instituţionalizării şi oferirea serviciilor de 
consiliere şi incluziune socială iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care-l supun spre dezbaterea şi 
aprobarea dumneavoastră în forma prezentată. 

 
 
 

P R E S E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ          

                



   Anexa nr.1 
                                              la Hotărârea nr.27/2008 

   
PLAN DE RESTRUCTURARE/ÎNCHIDERE A INSTITUŢIILOR REZIDENŢIALE 

DESTINATE PROTECŢIEI SPECIALE 
A PERSOANELOR CU HANDICAP     2008 

 
1. INVENTARIEREA INSTITUŢIILOR  DE PROTECŢIE SPECIALĂ  DESTINATE 

PERSOANELOR ADULTE EXISTENTE ÎN JUDEŢUL VASLUI 
  

În prezent, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui 
funcţionează 12 instituţii de protecţie specială destinate persoanelor adulte în cadrul cărora sunt 
acordate servicii în regim rezidenţial unui număr de 522 persoane (398 persoane cu certificate de 
încadrare în grad de handicap şi 124 persoane fara certificate de încadrare în grad de handicap). De 
asemenea, în judetul Vaslui, funcţionează un număr de 3 centre de servicii de recuperare neuromotorie 
de  tip ambulatoriu , unul dintre acestea având şi componentă rezidenţială. A se vedea Anexa nr.1 şi 
Anexa nr. 2. 

Planul de restructurare/închidere instituţii rezidenţiale pentru persoanele adulte cu 
handicap din judetul Vaslui stabilea ca obiective prioritare : 
4. restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huşi, în două 

etape; 
5. restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Mălăeşti, în două etape; 
6. închiderea Centrului de Îngrijire şi Asistentă Huşi prin schimbare de mandate.  

Prima etapă a procesului de restructurare a  fost finalizată, urmând cea de-a doua etapă, cu 
măsurile prioritare identificate la nivelul celor două centre: CRRPH Huşi şi CRRN Mălăeşti. 

Număr beneficiari  
Din judetul Vaslui 

Din alte  
judete  

Instituţia rezidentială  Nr. beneficiari 

Cu certificate 
de handicap  

Fara 
certificate  

Cu certificate 
de handicap 

 

Centrul de Recuperare si 
Reabilitare pentru persoana cu 
handicap Husi 

152 
beneficiari  

97 6 49  

Centrul de Recuperare si 
Reabilitare Neuropsihiatrica 
Malaesti  

52 
beneficiari  

49 3   

TOTAL 204 
beneficiari 

98 9 49  

  
Menţionăm şi faptul că, în prezent, în  centrele de plasament pentru copilul cu handicap din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sunt ocrotiţi un număr de 30 de 
tineri cu vârsta cuprinsă între 18 – 24 de ani, dar şi tineri cu handicap care beneficiază de măsură de 
protecţie de tip familial, respectiv plasament la asistentul maternal profesionist. Aceşti tineri vor   
trebui preluaţi în servicii rezidenţiale/ nerezidenţiale destinate persoanelor adulte  conform tipologiei 
handicapului, situaţiei sociale, abilităţilor şi deprinderilor fiecăruia.   

Prin raportare la Standardele de Calitate pentru Centrele Rezidenţiale de Protecţie Specială 
pentru Adulţi, constatăm faptul că la nivelul judeţului Vaslui două din instituţiile de protecţie specială 
destinate persoanelor adulte nu îndeplinesc în totalitate criteriile prevăzute în aceste documente, 
plecând de la  numărul beneficiarilor,  până la calitatea serviciilor oferite acestora. Deficienţe se 
înregistează şi în ceea ce priveşte numărul şi calitatea personalului care lucrează în aceste unităţi.  
 



1. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Mălăeşti 
 
1.1. Prezentare generală  
Localizare: CRRN Mălăeşti se află în satul Mălăeşti , comuna Vutcani,  
Capacitate: 40  de locuri  
Număr beneficiari: 52 beneficiari  
Număr pavilioane cazare : 1 pavilion 
 
1.2. Condiţiile oferite în instituţie: 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Mălăeşti a fost înfiinţat la data de 
22.06.2001, prin transferul beneficiarilor din Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
Schinetea, aflat în satul Schinetea, comuna Dumeşti, judeţul Vaslui, al cărui sediu a fost revendicat şi 
câştigat în instanţă de către proprietarul de drept al imobilului. 
Clădirea în care funcţionează astăzi centrul de la Mălăeşti a fost sediul Aripei Exterioare a Spitalului 
Judeţean Vaslui, aflat în localitatatea Mălăeşti, comuna Vutcani, judeţul Vaslui. 

Până în aprilie 2003, centrul s-a aflat în subordinea directă a Inspectoratului de Stat Teritorial 
pentru Persoane cu Handicap Vaslui, având pesonalitate juridică, iar de la această dată trece în 
subordinea Consiliului local Vutcani. 
Ca urmare a hotărârii nr.116/2004 a Consiliului Judeţean Vaslui, privind reorganizarea Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Mălăeşti, centrul intră în structura  Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Vaslui, în regim de componentă funcţională, fără personalitate 
juridică, începând cu data de 1.01.2005   

Încă de la începutul înfiinţării centrului, a existat o preocupare permanentă pentru creşterea 
calităţii vieţii beneficiarilor prin îmbunătăţirea condiţiilor de trai, pentru realizarea acestui obiectiv 
prioritară fiind obţinerea de fonduri. 

În anul 2002, printr-un proiect de finanţare nerambursabilă, au fost igienizate şi 
refuncţionalizate o serie de spaţii de locuit, a fost reabilitată complet centrala termică, precum şi 
reţeaua de apă curentă, caldă şi rece. 

În anul 2004, s-a dotat cu mobilier şi aparatură specifică cabinetul medical şi a fost înfiinţat un 
cabinet de fizioterapie dotat cu aparatură performantă, de ultimă generaţie şi au început o serie de 
lucrări de consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare a unor spaţii ale sediului. 

Prin proiectele finanţate de către ANPH Bucureşti au fost obţinute 5 calculatoare personale în 
vederea înfiinţării unui cabinet de informatică pentru beneficiarii din centru şi a fost realizat proiectul 
“Bucătărie modernă pentru persoanele cu handicap instituţionalizate în cadrul Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Mălăeşti”. 
 
1.3. Beneficiari  
Distribuţia persoanelor rezidente în CRRN Mălăeşti  

Număr persoane cu certificat de încadrare în 
grad de handicap  

Număr persoane fără certificate de încadrare în 
grad de handicap 

Vaslui  Alte judeţe  Vaslui Alte judeţe  
36 13 3 - 

 
Distribuţia pe tip de handicap şi sex 

Tip de handicap  Femei  Bărbaţi  CH  
Permanent  

Fizic  - 1 1 
Somatic  - - - 
Auditiv 1 1 2 
Vizual - 1 1 
Mental  22 21 43 
Psihic   - - - 
Asociat 1 1 2 
HIC/SIDA - - - 
Social  1 2 3 
Total  25 27 52 



 
Distribuţia pe grupe de vârstă  

Vârsta  Nr. total  Femei  Bărbaţi  
25-29 6 4 2 
30-34 10 6 4 
35-39 9 4 5 
40-44 7 2 5 
45-49 5 2 3 
50-54 6 3 3 
55-59 4 3 1 
60-64 1 - 1 
65-69 3 1 2 
Peste 70  1 - 1 
Total  52 25 27 

 
Distribuţia după evaluarea ROMCAT 

Abilitate crescută Abilitate medie  Abilitate scazuta  
5 35 12 

 
1.4. Personal 
Unitatea  nu are personal specializat , există personal  dar nu în număr suficient şi pregătit 
corespunzător. Activitatea serviciului este  coordonată de un şef de centru.   
 
1.5. Analiza datelor: 
- clădirile,  în care funcţionează unitatea în prezent, sunt  în diferite etape ale unui proces de renovare 
şi reamenajare şi prezintă potenţial pentru crearea de servicii rezidenţiale care să  corespundă 
standardelor de calitate;  
- 94% beneficiari sunt încadraţi într-un grad de handicap;  
- 6% beneficiari nu au certificat de încadare în grad de handicap,(un număr de 3 beneficiari nu au 
certificate de încadrare în grad de handicap ca urmare a faptului că persoanele menţionate nu au 
stabilită identitatea) ; 
- un procent ridicat (46%) din totalul persoanelor instituţionalizate îl reprezintă persoanele situate în 
categoria de vârstă 30-44de ani. Un număr de 4 persoane sunt din categoria de vârstă peste 65 de ani . 
 - din totalul de 52 de beneficiari, 16,1%  beneficiari  au abilităţi crescute, 67,30% beneficiari au 
abilităţi medii, 23,07% beneficiari au abilităţi scăzute.  
- din totalul beneficiarilor cu certificate de handicap, 36,54% il reprezinta persoanele cu handicap 
mental.  
 
1.6. Stabilirea priorităţilor şi  modalităţi de realizare 
 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Mălăeşti  a parcurs prima etapă e procesului de 
restructurare prin înfiinţarea unui serviciu alternativ - locuinţă protejată - pentru un număr de 10 
beneficiari transferaţi din CRRN Mălăeşti la Locuinţa protejată Negreşti. Conform datelor prezentate 
se impune continuarea procesului de restructurarea a Centrului de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică Mălăeşti  prin: 
-  diminuarea numărului de beneficiari şi transformarea în Centru de integrare prin terapie 
ocupaţională  
- înfiinţarea unui Centru de îngrijire şi asistenţă cu o capacitate şi transferul unui număr de 12 
beneficiari din CRRN Mălăeşti. 
 
2. Centrul de Recuperare şi Reabilitare a  Persoanei cu Handicap Huşi 
2.1. Prezentare generală  
Localizare: Unitatea este situată în municipiul Huşi astfel încât prin amplasarea sa sunt create 
premisele unui acces facil atât al beneficiarilor din instituţie la servicii din comunitate ( medicale, 
sociale ), cât şi al potenţialilor beneficiari din comunitate la serviciile asigurate de instituţie. 



Capacitate :   100 de locuri 
Număr beneficiari: 152 beneficiari  
Număr pavilioane cazare : un singur pavilion P+3  
 
2.2. Conditiile oferite în instituţie: 
 Unitatea dispune de un singur pavilion mixt, rezistent din punct de vedere seismic, cu spaţii ce 
permit reamenajarea şi compartimentarea în ideea încurajării  mobilităţii şi autonomiei acestora. 
Exista 48 de dormitoare, separte pe sexe, 4 oficii, izolator. In acest moment dormitoarele nu sunt 
personalizate, utilizatorii nu pot avea un deplin control al accesului  în camerele lor. Clădirea este 
dotata cu lift, dezafectat în acest moment , dar prin echiparea clădirii cu un ascensor se poate asigura 
accesul tuturor beneficiarilor, inclusiv a  celor imobilizaţi  în fotoliu rulant. Unitatea dispune de un 
post telefonic în funcţiune cu linie  directă şi de o autoutilitară pentru transportul mărfurilor. De 
asemenea este racordată la reţeaua de apă şi canalizare şi există centrală termică. Spatiile comune sunt 
reprezentate de un club şi o capela . Există o sală de kinetoterapie dotata la un nivel mediu. Servirea 
mesei se face într-o sală de mese amplasată la parterul clădirii , dar există şi oficii pe fiecare nivel 
pentru servirea mesei pentru beneficiarii care se deplasează mai greu sau sunt imobilizaţi.  
           
2.3. Beneficiari  
Distribuţia persoanelor rezidente în CRRPH Huşi 

Număr persoane cu certificat de handicap  
 

Număr persoane fără certificate de încadrare în 
grad de handicap 

Vaslui Alte judeţe  Vaslui  Alte judeţe  
97 49 6 - 

 
Distribuţia pe tip de handicap şi sex 

Tip de handicap  Femei  Bărbaţi  
Fizic  1 1 
Somatic   1 
Auditiv   
Vizual  1 
Mental  53 54 
psihic  15 9 
Asociat 4 7 
Social  3 3 
HIV/SIDA   
Total  76 76 

 
Distribuţia pe grupe de vârstă  

Vârsta  Nr. Total  Femei  Bărbaţi  
18-19 15 6 9 
20-24 54 26 28 
25-29 26 11 15 
30-34 17 8 9 
35-49 13 9 4 
40-44 8 6 2 
45-49  7 4 3 
50-54 6 2 4 
55-59 1 1 - 
60-64 4 2 2 
75-79 1 1 - 
Total  152 76 76 

 
Distribuţia după evaluarea ROMCAT  

Abilitate crescută  Abilitate medie  Abilitate scăzută  
9 58 85 

 



2.4. Personalul 
 Unitatea nu are personal calificat în număr suficient.  Activitatea centrului este asigurată de un 
şef de centru. 
  
2.5 Analiza datelor 
- clădirea  în care funcţionează serviciul, în condiţiile în care s-a   diminuat numărul de beneficiari, 
prin recompartimentare şi reamenajare poate asigura servicii in conformitate cu standardele de 
calitate; 
- 96,05 % beneficiari sunt încadraţi în grad de handicap din care 63,82 % au domiciliul în judeţul 
Vaslui şi 32,24 % în alte judeţe; 
- 3,95 % beneficiari nu au certificat de încadrare în grad de handicap (aceşti beneficiari sunt persoane 
fără identitate); 
- din totalul de 152 de persoane  instituţionalizate se disting patru intervale de vârstă ca procentaj, 
respectiv : 18-19 (9,87%),20-24(35,53%); 25-29 (17,11 %); 30-34 (11,18%) şi 35-39(8,55%); 
- din totalul de 152  de beneficiari , 5,92%  beneficiari  au abilităţi crescute, 38,16% beneficiari au 
abilitati medii, 55,92% beneficiari au abilităţi scăzute.  
 
2.6. Stabilirea priorităţilor şi  modalităţi de realizare 

Dacă la data de 01.01.2006, în C.R.R.H. Huşi erau înregistraţi un număr de 242 de beneficiari, 
la acest moment  în centru sunt un număr de 152 persoane adulte care beneficiază de serviciile acestui 
centru în regim rezidenţial. Toţi beneficiarii au fost evaluaţi cu instrumentul ROMCAT, iar  fiecare 
dosar cuprinde în conformitate cu S.M.O. : Planul Individualizat de Recuperare, Plan Individualizat de 
Ingrijire, Plan Individualizat de Servicii, Plan Individualizat de Iesire, Fisa de Evaluare Psihologica, 
Program Individualizat de Integrare/Reintegrare, Foaie de Iesire . 

Diminuarea capacităţii centrului s-a realizat prin înfiinţarea unui număr de 3 servicii 
alternative, implementate prin Programul Phare 2003. Menţionăm faptul că o prioritate a Strategiei 
judetene de protectie speciala a persoanelor cu handicap a fost şi este restructurarea centrelor care 
protejează persoane adulte cu dizabilităţi şi dezvoltarea de servicii alternative de protecşie care să 
asigure creşterea calităţii vieţii şi dezvoltarea abilităţilor pentru un trai independent. In acest context, 
restructurarea CRRPH Huşi a fost planificată în două etape. 

Astfel, în prima etapă s-a realizat restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare a 
Persoanelor cu Handicap Huşi prin înfiinţarea a trei servicii alternative: 

 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Rânzeşti, comuna Fălciu, pentru 40 de persoane adulte cu 
handicap, cu abilităţi scăzute; 

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Rîşeşti, beneficiari fiind 50 de persoane adulte cu 
handicap, cu abilităţi medii şi scăzute; 

 Centrul Respite Care Ghermăneşti, cu o capacitate de 20 de locuri. 
Conform datelor prezentate se impune continuarea procesului de restructurarea a Centrului de 

Recuperare şi Reabilitare a Persoanei cu Handicap Huşi prin: 
-  diminuarea numărului de beneficiari şi stabilirea capacităţii centrului existent  la 50 de locuri pentru 
beneficiarii cu abilităţi medii;   
-  crearea  unui Centru de recuperare şi reabilitare cu o capacitate de 50 de locuri ; 
-  crearea de locuinţe protejate cu o capacitate de 6 locuri/LP pentru beneficiarii cu handicap mental 
şi neuromotor; 
-  centru de criză cu o capacitate de 20 locuri ; 
 - înfiinţarea unui Centru de îngrijire şi asistenţă cu o capacitate de 40 de locuri  
- crearea unui cabinet de consiliere  

Astfel, pentru continuarea reformei în domeniul protecţiei speciale a persoanei  adulte cu 
handicap, ne propunem transformarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoana cu 
Handicap Huşi în  Complex de servicii pentru persoana cu  handicap Huşi  cu următoarele 
componente : centru de recuperare şi reabilitare cu o capacitate de 50 de locuri , centru de criză, centru 
de zi, unitate de îngrijire la domiciliu, centru de consiliere pentru persoana cu handicap şi Centrul de 
servicii de recuperare neuromotorie (serviciu funcţional). Centrul de servicii de recuperare 
neuromotorie Huşi îşi desfăşoară activitatea pe două componente: o componentă comunitară (de tip 



ambulatoriu) şi în regim rezidenţial, ocupând parterul clădirii unde funcţionează în prezent CRRPH 
Huşi. 

Deasemenea, ne-am propus înfiinţarea unui centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 
în localitatea Vutcani, centru care să ofere servicii specializate persoanei adulte cu handicat psihic şi 
celor care prezintă handicap mental asociat cu tulburări de comportament. Lipsa serviciilor alternative, 
la nivelul judeţului Vaslui, şi nevoile identificate ne-au determinat să propunem crearea de servicii 
sociale cu caracter primar care să pună accent pe dimensiunea prevenirii instituţionalizării persoanei 
adulte şi oferirea de servicii de consiliere şi incluziune socială. 
 
II. CONCLUZII PRIVIND PLANUL DE RESTRUCTURARE/ÎNCHIDERE pentru anul 2008 

 Conform analizei realizate pentru fiecare instituţie de protecţie specială pot fi evidenţiate 
următoarele aspecte care impun continuarea  procesului de restructurare/închidere: 

 Existenţa de servicii rezidenţiale cu o capacitate mai mare de 50 de locuri; 
 Insuficienta pregătirea a personalului care lucrează în instituţiile existente şi lipsa personalului 

de specialitate; 
 Uzura fizică şi morală a clădirilor în care funcţionează aceste instituţii ; 
 Serviciile asigurate beneficiarilor din instituţii mari sunt limitate la servicii minime de 

îngrijire; 
 Serviciile rezidenţiale existente la nivelul judeţului Vaslui sunt insuficiente;   
 Lipsa  serviciilor sociale cu caracter primar şi cu accent pe dimensiunea prevenirii 

instituţionalizării persoanei adulte; 
 Lipsa serviciilor socio-medicale  destinate persoanelor vârstnice şi celor cu afecţiuni 

neuropsihice. 
 In acest context stabilim următoarele priorităţi de intervenţie la nivelul judetului Vaslui cu 

referire la domeniul protectiei speciale a persoanelor adulte cu handicap  urmărind creşterea 
calităţii vieţii acestora: 

 Restructurarea celor două  instituţii rezidenţiale (CRRPH Huşi şi CRRN Mălăeşti) astfel încît 
să  răspundă nevoilor beneficiarilor. 

 
MĂSURI PRIORITARE: 

 Restructurarea  Centrului de Recuperare şi Reabilitarea a Persoanei cu Handicap Huşi şi  
transformarea sa în Complex de servicii sociale destinat persoanelor adulte cu handicap; 

 Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Mălăeşti şi 
transformarea în Centru de integrare prin terapie ocupaţională 

 
OBIECTIVELE GENERALE 

9. Crearea de noi servicii rezidenţiale/nerezidenţiale destinate persoanelor cu handicap: 
a. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Mălăeşti; 
b. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane vârstnice cu handicap Bârlad; 
c. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bogeşti; 
d. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Vutcani; 
e. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Pogoneşti; 
f. Atelier protejat Negreşti 
g. 5 locuinţe protejate; 
h. Complexul  de servicii sociale destinat persoanelor adulte cu handicap Huşi, cu 

următoarele componente: centru de recuperare şi reabilitare, centru de criză,centru de 
zi, unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoana cu handicap, centru de servicii de 
recuperare neuromotorie. 

10. Formarea profesională a personalului din centrele rezidentiale restructurate  
11. Asigurarea unor servicii de îngrijire, recuperare, reabilitare, medicale, integrarea socio-

profesională a beneficiarilor  conform standardelor de calitate 
12. Diversificarea serviciilor asigurate beneficiarilor în centrele rezidenţiale (inclusiv crearea de 

ateliere protejate pe lângă serviciile existente) 
13. Crearea de servicii destinate tuturor persoanelor adulte aflate în situaţie de risc ( servicii socio-

medicale, servicii comunitare, servicii destinate persoanelor vârstnice) 



14. Asigurarea continuumului de servicii pentru copii/tinerii  cu handicap din sistemul de protecţie 
a copilului  

15. Prevenirea apariţiei barierelor  sociale din calea persoanelor cu handicap şi facilitarea 
accesului la viaţa socială şi profesională  

16. Crearea unei reţele de asistenţi personali profesionişti 
 



                                                                                                                                     Anexa nr.2 
                                                                                                                                 la Hotărârea nr.27/2008 

 
Planul de restructurare/inchidere a institutiilor rezidentiale pentru persoanele adulte cu handicap 

 propus a se realiza in anul 2008 
 

Nr. 
crt 

Institutii rezidentiale existente Servicii propuse 

Denumire centru: Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Malaesti 
Nr cladiri (pavilioane+anexe): 1 pavilion cu 3 anexe (centrala termica, ateliere si gospodarie anexa) 
Anul constructiei: 1870 
Situatia juridica a cladirilor: proprietate a Consiliului Judetean Vaslui 
Numar pavilioane cazare: 1 
Capacitate pe pavilion cazare: 40 persoane 
Nr total persoane asistate: 52 persoane  

Solutie propusa: Restructurare institutie-etapa 2  
1. 

1 Persoane cu handicap (cu certificat) 
Nr total: 49 de persoane 
 
Nr. persoane dupa rezultatul evaluarii ROMCAT: 
         -    abilitate crescută: 5 persoane 
 
 
 
 
 
 
 

- abilitate medie: 35 persoane 
 

1  Persoane cu handicap (cu certificat) 
Nr total persoane care vor fi preluate de serviciile propuse: 49 
persoane 
A. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate ridicata:  
 a) Locuinta protejata (LP) 
 Nr LP: -  
 Capacitate/LP: - 
 Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in 
fiecare locuinta protejata: - 
b) Alt tip serviciu: 
Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in 
serviciile propuse: - 
B. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate medie: 
a)-Centru de recuperare si reabilitare–CRR 0                                  
- Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica- CRRN 0      
-Centru de integrare prin terapie ocupationala-CITO x            
   Nr CITO: 1 
Capacitate/ centru : 40 de locuri in CITO Malaesti 
Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in   
fiecare serviciu propus:  40 
 Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in  
serviciile propuse: 40 
b) Alt tip serviciu: 
Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in   

fiecare serviciu propus:  - 
 Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in  
serviciile propuse: - 



- abilitate scazuta: 12 persoane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr persoane cu handicap cu domiciliul in alte judete: 13 

C . Serviciu propus pentru persoane cu abilitate scazuta: 
a) Centru de ingrijire si asistenta – CIA 
Nr CIA: 1 
Denumire: CIA Bogesti 
Capacitate/centru: 40 persoane 
Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in 
fiecare CIA:12 persoane (3 persoane sunt fara certicat de 
incadrare in grad de handicap, dar au fost evaluati cu 
instrumentul ROMCAT si corespund acestui serviciu) 
b) Alt tip serviciu: 
Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in 
serviciile propuse: - 
D. Alte tipuri de servicii necesare procesului de 
restructurare/inchidere (de tip rezidential sau nerezidential): - 
Nr persoane cu handicap preluate in fiecare serviciu propus: - 
Nr total persoane cu handicap preluate in serviciile propuse: - 

2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap 
Nr total: 3 persoane, desi prezinta handicap nu au fost incadrate din lipsa documentelor de identitate, 
insa au fost evaluate ROMCAT si sunt integrate in serviciile mai sus mentionate.  

2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap 
Servicii propuse: 

- camine pentru varstnici  □ 
- unitati medico-sociale    □ 
 - alte servicii                    x 

Nr total persoane fara certificat preluate in serviciile propuse: 3 
persoane (cele 3 persoane vor fi preluate in serviciul propus 
pentru persoanele cu abilitate scazuta, respectiv CIA Bogesti) 

Concluzii restructurare/inchidere institutie: 
 1 Tipul institutiei dupa incheierea procesului de restructurare: 
- Centru de ingrijire si asistenta                                            □ 
- Centru de recuperare si reabilitare                                      □ 
 
- Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica           □ 
- Centru de integrare prin terapie ocupationala              x 
Nr persoane cu handicap asistate in institutie, dupa diminuarea capacitatii acesteia: 40 de persoane  
 
2. Tipul institutiei dupa inchiderea institutiei pentru persoana cu handicap:  - 
 

Concluzii plan restructurare/inchidere institutie: 
► Nr servicii de tip rezidential nou infiintate : 
- Centru de ingrijire si asistenta: 1 
- Centru de recuperare si reabilitare: 
- Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica: 
- Centru de integrare prin terapie ocupationala:  
- Locuinta protejata:   
►Nr servicii de tip nerezidential nou infiintate : 
- Centre de zi : 
- Centre de criza : 
►Nr alte tipuri de servicii nou infiintate: 
Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou 
infiintate:  
Necesar personal pe categorii (management, servicii sociale, 
servicii medicale, servicii auxiliare): 
management – sef centru : 1+1 



 
 

servicii sociale – asistent social : 1(CITO)+1(CIA) 
- psiholog : 1(CITO)+1(CIA) 
- fizio –kinetoterapeut : 1(CITO)+ 1(CIA) 
- ergoterapeut : 5(CITO)+4(CIA) 

servicii medicale: - asistent medical : 4(CITO)+4 (CIA) 
                      -  medic de familie: 1(CITO)+1(CIA) 

servicii auxiliare:  
- paznic: 4 (CITO)+4(CIA) 
- administrator : 1(CITO)+1(CIA) 
- ingrijitoare : 4 (CITO) + 4(CIA) 
- bucatar :  2(CITO)+2 (CIA) 
- ajutor bucatar : 2(CITO)+ 2(CIA) 
- spalatoreasa : 2(CITO)+2(CIA) 
- lenjereasa : 1(CITO)+1(CIA) 
- muncitor calificat : 4(CITO)+4 (CIA) 
- sofer : 1(CITO)+1(CIA) 

Necesar formare personal pe categorii: tot personalul 
Denumire centru: Centru de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Husi 
Nr cladiri (pavilioane+anexe): 1 pavilion + 3 anexe (spalatorie, bucatarie si centrala termica) 
Anul constructiei: 1975 
Situatia juridica a cladirilor: proprietate a Consiliului Judetean Vaslui 
Numar pavilioane cazare: 1(3 etaje + parter) 
La parterul cladirii functioneaza Centrul de servicii de recuperare neuromotorie   
Capacitate pe pavilion cazare:100 persoane 
Nr total persoane asistate: 152 persoane 

Solutie propusa: Restructurare institutie-etapa 2 2. 

1 Persoane cu handicap (cu certificat) 
Nr total: 146 
Nr. persoane dupa rezultatul evaluarii ROMCAT: 
abilitate crescuta: 9 

1  Persoane cu handicap (cu certificat) 
Nr total persoane care vor fi preluate de serviciile propuse: 152 
A. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate ridicata:  
 a) Locuinta protejata (LP) 
 Nr LP: 4 
 Capacitate/LP: 6 persoane/LP 
Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare 
locuinta protejata: 6 persoane 
Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in 
serviciile propuse: 24 persoane 
b) Alt tip serviciu:  
Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in 
serviciile propuse: 
 



- abilitate medie: 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- abilitate scazuta: 85 
 
 
 
 
 
 
 
Nr persoane cu handicap cu domiciliul in alte judete: 49 

B. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate medie: 
a)- Centru de recuperare si reabilitare – CRR                      x 
   - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica        x 
   - Centru de integrare prin terapie ocupationala  - CITO    o 
   Nr CRR/CRRN/:1+1  = CRR Husi (50 de locuri), CRRN Vutcani (50 
de locuri) 
Capacitate/ centru: -   
- CRR Husi: 50 persoane din CRRPH Husi 
- CRRN Vutcani: 48 persoane din CRRPH Husi 
Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in  
serviciile propuse: 98 persoane 
b) Alt tip serviciu: - 
Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in  
serviciile propuse: - 
C . Serviciu  propus pentru persoane cu abilitate scazuta: 
a) Centru de ingrijire si asistenta – CIA 
Nr CIA: 1 
Denumire: CIA Barlad 
Capacitate: 40 locuri  
Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare CIA: 
30 persoane 
b) Alt tip serviciu: 
Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in 
serviciile propuse:-  
D. Alte tipuri de servicii necesare procesului de 
restructurare/inchidere (de tip rezidential sau nerezidential) 
Denumire: Complexul de servicii pentru persoana cu  handicap 
Husi (va functiona in actuala locatie a CRRPH Husi cu urmatoarele 
componente : CRR , centru de criza, centru de zi, unitate de ingrijire la 
domiciliu, centru de consiliere pentru persoana cu handicap). Serviciile 
propuse nu sunt necesare procesului de restructurare, dar se impune 
functionarea acestora pentru realizarea reformei in domeniul protectiei 
speciale a persoanei adulte cu handicap, avand in vedere faptul ca la 
nivelul judetului Vaslui nu sunt dezvoltate serviciile alternative care sa 
previna institutionalizarea persoanei cu handicap si sa ofere servicii de 
consiliere si incluziune sociala. 
 

2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap 
 
Nr total:6 persoane desi prezinta handicap nu au fost incadrate din lipsa documentelor de identitate, 
insa au fost evaluate ROMCAT si sunt integrate in serviciile mai sus mentionate. 

2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap 
Servicii propuse: 

- camine pentru varstnici   
- unitati medico-sociale    □ 
 - alte servicii                    x 

Nr total persoane fara certificat preluate in serviciile propuse: 6 
persoane(cele 6 persoane vor fi preluate de urmatoarele 
servicii: CIA Barlad-3 persoane si CRRN Vutcani- 3 persoane) 



Concluzii restructurare/inchidere institutie: 
 1 Tipul institutiei dupa incheierea procesului de restructurare: 
- Centru de ingrijire si asistenta                                        o 
- Centru de recuperare si reabilitare                            x 
 
- Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica       o 
- Centru de integrare prin terapie ocupationala                 o 
Nr persoane cu handicap asistate in institutie, dupa diminuarea capacitatii acesteia: 50 persoane/centru 
Centrul de recuperare si reabilitare pentru persoana cu handicap Husi va functiona ca un Complex de servicii 
pentru persoana cu  handicap Husi  cu urmatoarele componente : CRR , centru de criza, centru de zi, unitate de 
ingrijire la domiciliu, centru de consiliere pentru persoana cu handicap si Centrul de servicii de recuperare 
neuromotorie (serviciu functional). Centrul de servicii de recuperare neuromotorie Husi isi desfasoara activitatea 
pe doua componente: comunitar (de tip ambulatoriu) si in regim rezidential, ocupand parterul cladirii unde 
functioneaza CRRPH Husi. 
 
2. Tipul institutiei dupa inchiderea institutiei pentru persoana cu handicap: - 
 

Concluzii plan restructurare/inchidere institutie: 
► Nr servicii de tip rezidential nou infiintate : 
- Centru de ingrijire si asistenta: 1 
- Centru de recuperare si reabilitare: - 
- Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica:1 
- Centru de integrare prin terapie ocupationala: - 
- Locuinta protejata: 4 
   - 1 LP pentru persoana cu handicap mental 
   - 3 LP pentru persoana cu handicap neuromotor 
►Nr servicii de tip nerezidential nou infiintate : 
- Centre de zi : 1 
- Centre de criza : 1 
►Nr alte tipuri de servicii nou infiintate: 

- centru de consiliere  
- unitate de ingrijire la domiciliu 

Nr total persoane cu handicap asistate(in regim rezidential ) in 
serviciile nou infiintate: 102 persoane  
Necesar personal pe categorii (management, servicii sociale, 
servicii medicale, servicii auxiliare): a se vedea ANEXA NR. 1 

Concluzii plan restructurare/inchidere la nivel judetean: 
1 Nr institutii rezidentiale pentru persoana cu handicap dupa incheierea procesului de 
restructurare/inchidere: 
- Centru de ingrijire si asistenta: - 
- Centru de recuperare si reabilitare:1(CRR Husi cu o capacitate de 50 de locuri) 
- Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica:- 
- Centru de integrare prin terapie ocupationala:- 1(CITO Malaesti cu o capacitate de 40 de locuri) 
 
 
 
 
2. Nr total persoane cu handicap asistate in institutiile restructurate-90 persoane 
 
3. Durata preconizata pentru implementarea planului de restructurare/inchidere institutii: 2008-2009  
 
4. Raportarea stadiului de indeplinire a obiectivelor prevazute in planul de restructurare/inchidere a 
institutiilor rezidentiale se va face la fiecare 6 luni, incepand cu data avizarii. 

Concluzii plan restructurare/inchidere la nivel judetean: 
►Nr servicii de tip rezidential nou infiintate : 
- Centru de ingrijire si asistenta: 2 
- Centru de recuperare si reabilitare: 1(CRR Pogonesti-40 de 
locuri) 
- Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica: 1 
- Centru de integrare prin terapie ocupationala:  0 
- Locuinta protejata:5 
►Nr servicii de tip nerezidential nou infiintate : 
- Centre de zi:  1-20 locuri 
- Centre de criza: 1 – 20 locuri  
- Unitate ingrijire la domiciliu: 1 (10 ingrijitori la domiciliu) 
- Retea asistent personal profesionist(30 APP) 
►Nr alte tipuri de servicii nou infiintate:  

Atelier protejat : 1 
 

Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou 
infiintate :  

- 170 persoane asistate in regim  rezidential, din care un 
numar de 102 persoane provin din CRRPH Husi si 12 
persoane sunt din CRRN Malaesti;  

- 200  persoane ce pot beneficia de  servicii alternative 
Modelul de raport va fi pus la dispozitia Consiliului 
Judetean ulterior avizarii. 

 



Anexa nr.2a 
La Hotărârea nr.27/2008 

 
Denumirea functiei CIA CRRN CRR LP Centru de criza Centru de zi 

Sef centru 1 1 1 1 1 1 
Asistent social 1 1 1 1 1 1 

Psiholog 1 1 1  ½ 1 
Fizio-kinetoterapeut 1 1 1   1 

Referent de specialitate 1 1 1  1 1 
Ergoterapeut 4 4 4  3 4 

Asistent medical 4 6 4  2 1 
Infirmiera 5 6 6  4 4 

Ingrijitoare 4 5 5 2 3 2 
Muncitor calificat 4 4 4 2 2 2 

Bucatar 3 2 2 1 1  
Muncitor necalificat 2 2 2  1  

Spalatoreasa 2 2 2    
Lenjereasa 1 1 1    

Sofer 1 1 1    
Paznic 4 4 4    

Medic de familie 1 1 1  1  
Administrator/magaziner 1 1 1  1 1 

Medic de specialitate  1     
Lucrator social    3   

 
 
 
 


