
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.45/2008 

privind aprobarea proiectului „ Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare 
pentru persoane cu handicap Huşi” precum şi cofinanţarea acestuia 

 
având în vedere propunerile Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Vaslui pentru participarea la selecţia proiectelor  în vederea accesării fondurilor aprobate prin 
Proiectul privind incluziunea socială – Programul persoane cu handicap; 

având în vedere Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a 
persoanelor cu handicap în perioada 2006 – 2013, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1175/2005; 

având în vedere Strategia judeţeană în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu 
handicap şi a 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, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.27/2008; 

având în vedere Manualul operaţional al Programului pentru persoane cu handicap; 
având în vedere prevederile art.51, alin.(3), lit.b) şi lit.g) precum şi ale art.97, alin.(1), din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi completările 
ulterioare; 
              Consiliul judeţean Vaslui, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.- (1) Se aprobă proiectul „Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare 
pentru persoane cu handicap Huşi”, prevăzut în anexa nr.1.  

             (2) Proiectul prevăzut la art.1 are drept scop crearea de   servicii alternative după 
cum urmează:                                                                                                                                                               

(a) Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică în comuna Vutcani; 
(b) Două Locuinţe protejate în comuna Muntenii de Sus; 
(c) Două Locuinţe protejate în comuna Dumeşti; 
    Art.2. Se aprobă cofinanţarea proiectului „ Restructurarea Centrului de recuperare şi 

reabilitare pentru persoane cu handicap Huşi”, privind contribuţia în numerar în cuantum de 184.762 
EURO, reprezentând 16% din bugetul total al proiectului. 

    Art.3. Se aprobă asumarea costurilor de funcţionare a noilor servicii prevăzute la art.1 
pentru o perioadă de 10 ani de activitate de la darea în funcţiune a acestora. 

    Art.4. Se aprobă Acordurile de Parteneriat încheiate de către Direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui cu Consiliile locale ale comunelor Muntenii de Sus, 
Dumeşti, Vutcani precum şi cu  Asociaţia „ AS” Bîrlad şi Asociaţia „Agenţia de servicii sociale  
Alexenia” Bîrlad, prevăzute în anexele nr.2-6. 

    Art.5. Se împuterniceşte domnul Ionel Armeanu Ştefănică, Director general al Direcţiei 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului să încheie contractul de finanţare cu Ministerul 
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse – Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap. 

    Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Direcţia economică şi Biroul 
contabilitate ale Consiliului judeţean şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 
Vaslui. 

    Art.7. Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                                                                                               Vaslui, 31 martie 2008 

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

 
                                                                                                                                              Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                              Gheorghe Stoica 



Anexa nr.1 
la Hotararea nr.45/2008 

Proiectul  
Restructurarea Centrului de Recuperare si Reabilitare a 

Persoanelor Adulte  Husi 

1. Descriere 
Titlu   
Restructurarea Centrului de Recuperare si Reabilitare a 
Persoanelor Adulte  Husi 
1.2 Localizare 
 Tara:ROMANIA 
 Judeţul: VASLUI 
 Localitatea: HUSI 
1.3 Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă 
Costul total eligibil al 
proiectului 

Suma solicitată de la
Autoritatea Contractantă 

% din costul total al 
proiectului 

1.154.762< EUR > 970.000< EUR >  84 % 

 
1.4 Rezumat  

Scopul proiectului : restructurarea Centrului de Recuperare si Reabilitare a Pesoanelor cu 
Handicap  Husi prin infiintarea Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica cu o capacitate 
de 50 de locuri precum si infiintarea unui numar de 4 locuinte protejate cu o capacitate de 6 locuri/ 
locuinta, in vederea cresterii calitatii vietii si imbunatatirii incluziunii sociale a beneficiarilor de 
servicii.  
   Grupurile tinta :  

- 152 de persoane cu handicap adulte cu handicap institutionalizate in Centrul de Recuperare si 
reabilitare a persoanelor cu handicap Husi 
-  personalul de specialitate nou angajat al unitatilor infiintate prin sub-proiecte  

Activitati : 
 constituirea echipei de implementare si definirea rolurilor fiecarui membru al echipei in 

implementarea proiectului. Se definesc responsabilitatile, modalitatile de evidentiere a 
activitatilor, modalitatile de raportare si supervizare ; 

 lansarea licitatiei si atribuirea  contractului de realizare a proiectuilui tehnic ; 
 obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor si a acordurilor in vederea obtinerii autorizatiei 

de construire ; 
 lansarea licitatiei pentru constructii ; 
 atribuirea contractului de lucrari pentru constructie ; 
 demararea lucrarilor de constructie (atat cladirea in care va functiona CRRN Vutcani cat si 

cladirile necesare pentru cele patru locuinte protejate sunt constructii noi); 
 elaborarea caietului de sarcini si lansarea licitatiei pentru achizitionarea de mobilier si 

echipamente ; 
 atribuirea contractului pentru furnizarea de mobilier si echipament ; 
 selectarea beneficiarilor pentru serviciile alternative ; 
 selectia personalului si semnarea contractelor de munca ; 
 pregatirea personalului ; 
 receptia lucrarilor ; 
 stabilirea structurii organizatorice, coraborat cu functiile fiecarui sub-proiect – realizarea 

manualelor de proceduri interne care definesc ce anume se face, de catre cine, cum se face, 
cum se evidentiaza si raporteaza activitatea efectuata, modalitati de supervizare, evaluare si 
control a activitatii; 

 mediatizarea proiectului;   
 dotarea cladirilor ; 



 pregatirea beneficiarilor pentru transferul in noile unitati; 
 monitorizarea si evaluarea proiectului  
 monitorizarea si evaluarea serviciilor alternative. 

Parteneri : 
 Consiliul local al comunei Vutcani 
 Consiliul local al comunei Dumesti 
 Consiliul local al comunei Muntenii de Sus 
 Asociatia AS Birlad 
 Asociatia “Agentia de servicii sociale ALEXENIA” Birlad 

1.5 Obiective  
Obiectiv general: 

Realizarea reformei in domeniul protectiei speciale a persoanelor adulte cu dizabilitati prin 
restructurarea sistemului local de protectie si crearea de servicii integrate in comunitate ce vin in 
sprijinul persoanelor cu handicap adulte si a familiilor acestora.  
Obiective specifice: 
 -  obiective specifice pe termen mediu : 

 restructurarea Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Husi prin 
diminuarea capacitatii centrului  in vederea cresterii calitatii vietii persoanelor cu handicap 
institutionalizate; 

 infiintarea  Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica in localitatea Vutcani  
pentru 50 persoane cu handicap adulte, cu abilitati scazute si medii, in vederea cresterii 
gradului de indepenta a persoanelor cu handicap si a imbunatatirii incluziunii sociale; 

 infiintarea  unui numar de doua locuinte protejate pentru un numar de 12 persoane cu 
handicap, cu abilitati ridicate(cate 6 beneficiari in fiecare locuinta protejata) in comuna 
Dumesti, in vederea cresterii gradului de indepenta a persoanelor cu handicap si a 
imbunatatirii incluziunii sociale; 

 infiintarea  unui numar de doua locuinte protejate pentru un numar de 12 persoane cu 
handicap, cu abilitati ridicate(cate 6 benefiari in fiecare locuinta protejata) in comuna 
Muntenii de Sus, in vederea cresterii gradului de indepenta a persoanelor cu handicap si a 
imbunatatirii incluziunii sociale; 

 imbunatatirea si profesionalizarea serviciilor de recuperare si reabilitare a beneficiarilor de 
servicii in vederea cresterii calitatii vietii persoanelor adulte cu handicap; 

 sensibilizarea si informarea comunitatilor locale cu privire la drepturile si problemele 
specifice persoanelor cu handicap si implicarea activa in identificarea de solutii  

              Existenţa unui număr mare de persoane intr-o institutie conduce la apariţia şi intensificarea 
unei disfuncţii psiho-sociale care afectează dezvoltarea armonioasă , cu efecte negative asupra 
integrării individului în societate. Printre aceste disfuncţii pot fi identificate: 

- Insuficienţa spaţiului privat; 
- Modificări în comportamentul psiho-social şi afectiv-emoţional; 

            Înfiinţarea  de noi servicii care sa conduca la decongestionarea centrului existent, precum si 
serviciile alternative propuse pentru persoana adulta cu handicap   urmăreşte în primul rând 
respectarea persoanei  cu handicap precum şi garantarea ca viaţa într-o instituţie să prezinte un 
caracter cât mai familial, chiar dacă o instituţie nu înlocuieşte niciodată o familie. 

Scopul demarării unui asemenea proiect vizează : 
 necesitatea răspunderii la problemele speciale ale persoanei adulte cu handicap  

instituţionalizate prin oferirea unor servicii sociale specializate; 
 realizarea celei de a doua etape a procesului de restructurare a Centrului de recuperare 

si reabilitare a persoanei cu handicap; 
 oferirea cadrului necesar restructurarii/inchiderii unor institutii  şi oferirea de servicii 

alternative pentru persoana cu handicap adulta. 
   Demararea unui asemenea proiect urmăreşte în primul rând prevenirea fenomenului de 
institutionalizare si oferirea de servicii alternative, pe de altă parte garantarea că viaţa într-o instituţie 
cu componenta rezidentiala, atunci când este inevitabilă, sa prezinte un caracter cât mai familial. În 
final scopul este de a stimula socializarea persoanei cu handicap,  pentru viitoarea ieşire definitivă din 



instituţie. Urmărim să ajutăm persoana, situaţia sau pe amândouă prin reducerea conflictelor interne 
sau/şi externe. 
              Implementarea acestui proiect prezintă un mare avantaj prin amplasarea noilor locatii in 
comunitate, construirea de noi cladiri care sa raspunda nevoilor reale ale beneficiarilor, precum si 
functionarea acestora la standarde de calitate  şi nu in ultimul rand prin aşejarea geografică. 
             În cadrul acestui proiect  propunem o structură a noilor institutii care să permită aplicarea 
standardelor minimale de calitate pentru serviciile sociale specializate pentru persoane adulte cu 
handicap  prin : 

 stabilirea funcţiilor centrelor şi a componentelor care răspund la realizarea 
acestora; 

 gruparea persoanelor cu handicap in functie de abilitati pentru a permite o îngrijire 
personalizată şi individualizată a fiecăruia dintre ei; 

 organizarea spaţiului fizic existent; 
 organizarea eficientă a resurselor umane pentru a asigura funcţionarea centrului. 

        Prin implentarea proiectului se urmareste: 
• Restructurarea Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu 

Handicap Husi; 
• dezvoltarea serviciilor sociale alternative integrate in comunitate(in 

comunitati care ofera sprijin); 
• imbunatatirea si profesionalizarea serviciilor de recuperare si reabilitare a 

beneficiarilor de servicii in vederea cresterii calitatii vietii persoanelor 
adulte cu handicap, prin diminuarea capacitatii centrului; 

• imbunatatirea includerii sociale a persoanelor cu handicap si cresterea 
gradului de independenta a persoanelor cu handicap, prin facilitarea 
accesului persoanelor cu handicap la resursele comunitatii; 

• cresterea gradului de implicare a comunitatilor locale in solutionarea 
problematicii persoanelor cu handicap prin dezvoltarea parteneriatelor cu 
comunitatea locala; 

• imbunatatirea legislatiei existente in domeniul protectiei speciale a 
persoanelor cu handicap adulte prin oferirea de modele de buna practica. 

Lista grupurilor ţintă şi numărul estimat al beneficiarilor direcţi şi indirecţi 
Grup tinta :  

-152 de persoane cu handicap adulte cu handicap institutionalizate in Centrul de       Recuperare 
si reabilitare a persoanei adulte Husi ; 

   - personalul angajat in noile servicii,precum si personalul existent din cadrul CRRH Husi.  
Beneficiari directi : 
 -  74 de persoane cu handicap institutionalizate in cadrul CRRH Husi 
 -  beneficiarii serviciilor alternative :  

• 50 de persoane cu handicap(cu abilitate medie si 
scazuta) transferate de la CRRH Husi la CRRRN 
Vutcani ; 

• 6 persoane cu handicap neuro-motor (cu abilitate 
medie si ridicata) transferate de la CRRH Husi la 
Locuinta protejata nr. 1 Muntenii de Sus ; 

• 6 persoane cu handicap mental (cu abilitate 
ridicata) transferate de la CRRH Husi la Locuinta 
protejata nr. 2 Muntenii de Sus ,  

• 12 persoane cu handicap mental (cu abilitate 
ridicata) transferate de la CRRH Husi in doua 
locuinte protejate infiintate in comuna Dumesti,  

• personalul nou angajat ce va beneficia de   cursuri 
de calificare profesionala. 

 
 



Beneficiari indirecti : 
 78 de persoane cu handicap institutionalite la CRRH Husi, care vor beneficia de cresterea 

calitatii serviciilor prin echilibrarea raportului benefiar/angajat (acelasi numar de personal 
pentru un numar mai mic de beneficiari) ; 

 personalul din cadrul CRRH Husi prin eficientizarea serviciilor ; 
 echipa de implementare a proiectului , care beneficiaza de validarea experientei profesionale si 

de dobandirea de noi capacitati in lucrul de echipa ; 
 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, care beneficiaza de noi 

servicii care pot fi multiplicate in functie de nevoi ; 
 comunitatile locale prin crearea de noi locuri de munca, prin imagine pozitiva, prin posibile 

investitii atrase de noile servicii comunitare ; 
 familia persoanelor cu handicap prin implicarea in procesul de recuperare si reabilitare a 

persoanei . 
 Prin implementarea proiectului se urmareste : 
-  pe termen scurt: se urmareste cresterea calitatii serviciilor oferite prin diminuarea capacitatii la 
CRRH Husi cu 48 % concomitent cu oferirea de noi servicii de suport si insertie sociala persoanelor 
cu handicat transferate de la CRRH Husi in noile servicii;  
- pe termen mediu: cresterea calitatii vietii  persoanelor cu handicap ; imbunatatirea si 
profesionalizarea serviciilor de recuperare-reabilitare; stimularea si sustinerea persoanelor cu handicap 
pentru a duce o viata  in acord cu propriile dorinte, pentru eliminarea discriminarii si marginalizarii; 
facilitarea accesului persoanelor cu handicap la resursele comunitatii (sanatate, educatie, munca, 
relatii sociale, cultura, loisir); 
 - pe termen lung: se urmareste continuarea procesului de restructurare a CRRH Husi prin atragerea de 
noi surse de finantare;cresterea capacitatii de reprezentare si autoreprezentare a persoanelor cu 
handicap; schimbarea mentalitatii societatii de a considera handicapul ca pe o boala, si modificarea 
atitudinii de respingere manifestata de majoritatea populatiei in vederea incluziunii sociale a  
persoanelor cu handicap . 
Activitatile proiectului: 

1. constituirea echipei de implementare si stabilirea sarcinilor si prioritatilor in implementarea 
proiectului tehnic 

Managementul proiectului se bazeaza pe delegarea autoritatii, a deciziei si participare. Activitatea 
privind selectarea si pregatirea echipei de implementare a proiectului este o atributie ce revine 
exclusiv coordonatorului de proiect (project manager). Selectarea membrilor echipei de implementare 
se va realiza pe baza interviurilor si a analizarii activitatii candidatului (CV) si in functie de abilitatile 
de comunicare si lucru in echipa. Activitatea de selectare a membrilor echipei de implementare este 
extrem de importanta ca urmare a numeroaselor responsabilitati ce revin fiecarui membru in parte in 
ceea ce priveste implementare cu succes a proiectului. Membrii echipei vor trebui sa dovedeasca 
cunostinte temeinice de management al proiectelor si sa-si asume in totalitate sarcinile si atributiile ce 
le revin. Operatiunea de pregatire a membrilor echipei de implementare va consta in explicitarea 
scopului si obiectivelor specifice  proiectului, precum si sarcinile ce le revin in organizarea si 
realizarea activitatilor. Aceste subactivitati se vor concretiza prin intalniri de lucru (zilnice), prin 
tehnici specifice de management al proiectelor cum ar fi : analiza cauzelor si efectelor, analiza 
sustenabilitatii, analiza SWOT, analiza riscurilor, brainstorming, work shop etc.  Activitatile prevazute 
in cadrul proiectului se vor realiza in functie de abilitatile si competentele fiecarui membru a echipei 
de implementare prin delegarea sarcinilor de lucru si gestionarea eficienta a resurselor locate.  

Realizarea activitatii de selectare si pregatire a echipei de implementare este extrem de importanta 
deoarece : 
- lucrul in echipa reprezinta un punct forte in definirea si realizarea scopului si a obiectivelor 

specifice  
- fiecare membru dispune de resurse si cunostinte ce pot fi valorificate eficient in cadrul proiectului 
- se stabilesc coordonatele comunicarii , pe baza parteneriatului activ  
- se contureaza interesele de grup si prioritatile organizationale 
- se gestioneza in mod eficient resursele financiare in functie de prioritati si timp alocat 
- proiectul devine SMART ca urmare a interesului si omogenitatii ehipei de implementare   
Echipa de implementare va fi formata din : 



1. manager de proiect  
2. asistent manager 
3. manager tehnic (asistent social) 
4. manager tehnic (inginer constructor) 

2. selectarea si evaluarea beneficiarilor 
 Se realizeaza o evaluare initiala a fiecarui potential beneficiar care include autonomie 
persoanala si stare fizica, greutate si regim alimentar, vaz , auz, comunicare, sanatate bucala, 
locomotie, mobilitate generala, istoricul „recaderilor”, continenta, medicatie curenta, sanatate mentala 
si cognitie, preocupari, hobby-uri, nevoi culturale, religioase, siguranta personala, riscuri, relatia cu 
familia si alte contacte sociale, dependenta de droguri, alcool, tutun, etc. 
 In baza evaluarii initiale sunt stabilite serviciile ce vor fi asigurate; evaluarea va tine cont de 
programul individual de reabilitare, readaptare si reintegrare socio-profesionala, emis de comisia de 
expertiza medicala a persoanelor cu handicap adulte a judetului Vaslui. 
 Evaluarea este realizata de catre o echipa multidisciplinara. 
 Evaluarea se realizeaza cu participarea beneficiarului si/sau a reprezentantului sau legal. 
 Pentru selectia beneficiarilor se vor stabili proceduri de admitere. 

3. Lansarea licitatiei si atribuirea contractului de realizare a proiectului tehnic 
Se organizeaza o licitatie in vederea desemnarii unei firme specializate de proiectare care va 

executa proiectul tehnic (proiect tehnic, documentatie de executie, programe de urmarire si control a 
calitatii, instructiuni pentru ofertanti, caiete de sarcini, etc). Persoana desemnata din cadrul echipei de 
implementare care se va ocupa de achizii si cu specialistul in constructii vor stabili care este tema de 
proiectare, in acord cu studiul de fezabilitate. 

4. Obtinerea certificatelor de urbanism, a avizelor si a acordurilor in vederea obtinerii 
autorizatiei de construire 

Membrii echipei de implementare urmaresc obtinerea in timp util a documentatiei 
necesare eliberarii de catre autoritatile competente a autorizatiei de constructie a cladirii. Doua 
autorizatii sunt necesare inainte de lansarii licitatiei pentru atribuirea contractului de lucrari: 
• Certificatul de urbanism  
• Autorizatia de construire  

Acesta este un proces complex care necesita o documentatie detaliata si o serie de aprobari de 
la diferite autoritati locale. 

5. lansarea licitatiei pentru constructie. 
Contractul de executie a lucrarilor va fi atribuit in baza licitatiei  organizate la sediul DGASPC 

respectandu-se prevederile legale specifiocate in Manualul operational si pragul de licitatie. Trimiterea 
scrisorilor de invitatie se realizeaza  cu 30 de zile inante de depunerea ofertelor la 5 potentiali ofertanti 
eligibili. Dosarul de ofertare, respecta specificatiile din caietele de sarcini elaborate de catre 
specialistii DGASPC si managerului tehnic din echipa de implementare, termenele legale privind data 
lansarii licitatiei, evaluarii ofertelor, comunicarea rezultatelor si desemnarea ofertantului castigator si 
va cuprinde : 

• Scrisoare de invitatie 
• Instructiuni catre ofertanti inclusiv Formularele  
• Conditiile Generale si Speciale ale Contractului 
• Grilele de Conformitate Administrativa siTehnica 
• Formular de Oferta si Anexa la Oferta 
• Garantia de participare la licitatie si garantia de buna executie 
• Formularul de Contract 
6. Evaluarea ofertelor si atribuirea contractului de lucrari pentru constructii 

Evaluarea ofertelor depuse se realizeaza prin respectarea procedurilor stipulate in Manualul 
Operational, urmarindu-se urmatorii pasi : 
 
1. Constituirea Comitetului de Evaluare ( in baza referatului realizat de managerul de proiect dat spre 
aprobare Directorului general al DGASPC Vaslui). Comitetul de evaluare cuprinde in componenta sa 
cel putin un inginer constructor cu experienta in evaluarea ofertelor.  
2. Primirea ofertelor  



Se foloseste Lista de verificare a deschiderii licitatiei si se verifica faptul ca ofertele au fost primite 
inaintea orei si datei limita de primire a ofertelor.  
3. Evaluarea ofertelor  
Procedura este simplificata si in conformitate cu Ghidul Practic. Se completeaza Grilele de 
Conformitate Administrativa si Tehnica si se alege oferta care indeplineste cerintele din grila de 
conformitate tehnica cu pretul cel mai scazut. Apoi se intocmeste Raportul de Evaluare si se acorda 
contractul sau se anuleaza licitatia, in functie de rezultatele obtinute. 

7. Demararea lucrarilor de constructie 
            Aceasta  activitate presupune constructia unui centru si a unui numar de 4 locuinte protejate si 
este realizata de  firme de constructii, de specialitate, firmele desemnate castigatoare a contractului de 
executie. Lucrarile de constructii vor fi realizate pentru crearea spatiilor necesare functionarii 
centrelor in conformitate cu standardele minimale de calitate.  

8. Elaborarea caietului de sarcini si lansarea licitatiei pentru achizitionarea de mobilier , 
echipamentele electrocasnice logistice 

 In functie de spatiile functionale existente se vor identifica nevoile privind mobilierul, 
echipamentele electrocasnice si logistice. 
Mobilierul va trebui sa fie functional si confortabil (pat, dulap haine, noptiera), sa confere siguranta si 
sa permita autonomie si mobilitate beneficiarilor, inclusiv a celor cu handicap motor sau senzorial. 
Echipamentele electro casnice (instalatii pentru gatit, frigider, masina de spalat, congelator, hota,etc) 
trebuie sa fie adaptate nevoilor beneficiarilor, inclusiv adaptate nevoilor beneficiarilor cu handicap 
motor. 

9. atribuirea contractului pentru furnizarea de mobilier,echipament electro casnice si logistice. 
 In urma organizarii licitatiei este desemnata firma castigatoare care furnizeaza mobilierul si 
echipamentele electrocasnice si logistice. 

10. selectia personalului si semnarea contactului de munca. 
 Pentru realizarea acestei activitati este informata comunitatea locala (prin mass-media) privind 
organizarea concursului de recrutare a personalului de specialitate necesar centrului de tip respiro. 
Selectia personalului se realizeaza in functie de abilitati, competenta, capcitatea de a lucra in echipa, 
experienta, etc. in acest sens se  utilizeaza urmatoarele tehnici : interviul, intrevederea, observatia 
directa si indirecta, rezistenta la frustrare, studiu de caz si nu in ultimul rand examenul scris 
(pregatirea teoretica). 
 Schema de persoanal  a centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica : 

• Sef centru 1 
• psiholog – 1 
• medic specialist- 1 
• asistent social - 4 
• fizio –kinetoterapeut - 1 
• ergoterapeut - 4 
• asistent medical – 5 
• infirmiere - 5 
• magaziner -1 
• ingrijitoare - 6 
• bucatar – 2 
• ajutor bucatar - 2 
• spalatoreasa - 1 
• lenjereasa – 1 
• fochist – 3 
• paznic- 3 

Schema de personal pentru locuinta protejata: 
• coordonator – 1 
• ergoterapeut - 1 
• lucrator social - 4 

 
 



11. pregatirea personalului 
 Tot personalul angajat in cadrul serviciului beneficiaza de stagii de formare/perfectionare (3 

stagii de formare). Personalul participa la cursuri de pregatire teoretica si practica in domeniul 
asistentei sociale, legislatie in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, punandu-se 
accent pe informarea cu privire la drepturile persoanei cu handicap, pe dezvoltarea autonomiei 
personale, pe integrarea in comunitate a persoanei cu dizabilitati. In urma cursurilor se elaboreaza: 
regulamentul de organizare si functionare a serviciului, fisele postului personanalului implicat in 
acordarea serviciului, regulile casei, Ghidul beneficiarului, precum si documentele de evidenta a 
acordarii serviciului (toate documentele ce compun dosarul beneficiarului ca fisa de evaluare 
reevaluare, fisa beneficiarului serviciului, contractul de servicii personalizate, planul individualizat de 
servicii, fisa activitatilor zilnice, fisa medicatiei si asistentei medicale acordate in cadrul serviciului). 
De asemenea se realizeaza modalitatile de evidentiere si notificare a activitatilor desfasurate, 
modalitatile de raportare a lor, modalitatile de evidentiere si notificare a evenimentelor deosebite sau a 
abuzurilor, modalitati de supervizare continua si de recalibrare a serviciilor in functie de nevoia 
beneficiarilor. La finalul cursurilor de formare, personalul angajat sustine un test de evaluare a 
cunostintelor. 

12. receptia lucrarii 
 In urma finalizarii lucrarilor de renovare, reamenajare, compartimentare, modernizare, 
accesibilizare si adaptare conform nevoilor specifice a cladirii si a dotarilor aferente este realizata 
receptia lucrarilor de catre specialistii din cadrul  DGASPC Vaslui. 

13. asigurarea functionalitatilor centrelor 
 Aceasta activitate este determinata de finalizarea lucrarilor de constructie, de amenajarea 
imobilului, de dotarea spatiului astfel amenajat si de inceperea lucrului efectiv – terapia si recuperarea 
persoanei adulte cu handicap. 

14. pregatirea cadrului pentru primirea beneficiarilor. 
 Potentialii benefiarii sunt informati privind misiunea si obiectivele centrului. Cei interesati pot 
sa viziteze centrul pentru a cunoste conditiile de locuit, personalul de asistenta, modul de desfasurare a 
activitatilor, terapile de recuperare si reabilitare, etc. Beneficiarii sunt admisi in cadrul centrului in 
limita locurilor disponibile, numai daca serviciile centrului le poate satisface nevoile specifice 
handicapului. 

15. transferul persoanelor institutionalizate din CRRH Husi in CRRN Vutcani si cele 4 locuinte 
protejate(2 locuinte protejate in comuna Dumesti si 2 locuinte protejate in comuna 
Muntenii de Sus) 

Dupa incheierea fazei pregatitoare a admiterii in cadrul serviciului (informare cu privire la 
obiectivele serviciului, prospectare, studierea si explicarea Ghidului beneficiarului, realizarea 
PIS) beneficiarii sunt transferati in serviciile intregrate in comunitate. Camerele sunt ocupate in 
acord cu dorintele beneficiarilor tinandu-se cont de relatiile existente intre acestia. 
16. elaborarea planurilor individualizate de servicii. 

 Pentru fiecare  beneficiar va fi elaborat un PIR si PIS. Programul de integrare/reintegrare 
sociala  stabileste, in baza evaluarii initiale, serviciile asigurate beneficiarului pe perioada rezidentei, 
precum si personalul implicat in realizarea planului, pe urmatoarele programe de interventie: 

 program individualizat de ingrijire; 
 program individualizat de recuperare; 
 program individualizat de Re/Integrare sociala; 
 program individualizat de iesire. 

Planul individualizat de servicii stabileste, in baza evaluarilor initiale/reevaluarilor serviciile asigurate 
beneficiarului pentru perioada rezidentei, precum si personalul implicat in realizarea PIS. PIS contine 
si o planificare a conditiilor in care se va efectua iesirea beneficiarului din serviciu. Elaborarea si 
revizuirea PIS se efectueaza impreuna cu beneficiarul sau cu reprezentantul acestuia. In cadrul PIS 
sunt prevazute si activitatile de sprijin pentru viata independenta: 
 - monitorizare: supravegherea conditiilor de viata ale beneficiarilor; 
 - consiliere: informarea si indrumarea beneficiarilor pentru a accesa si valorifica resursele si 
facilitatile comunitatii 
 - dezvoltarea abilitatilor pentru un trai independent 
 - mediere: optimizarea relatiilor sociale ale beneficiarilor in casa si in comunitate 



 - interventie in caz de urgenta: sprijin pentru rezolvare unor situatii de criza.  
 Responsabilitatea coordonarii serviciilor incluse in PIS revine unui manager de caz, desemnat 
din randul personalului specializat. 

17. deschiderea oficiala a noilor servicii 
 Deschiderea oficiala  se face in prezenta autoritatilor locale  si a tuturor reprezentantilor mass-
media din judet ca urmare a campaniei de promovare a proiectului. 

18. stabilirea structurii organizatorice coraborat cu functiile asigurate de centru (sfera de 
activitate). 

 Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihica Vutcani 
 Spatiul in care va functiona Centrul de recuperare si reabilitare are o capacitate de 50 de locuri 
pentru rezidenta si va oferi servicii de recuperare si reabitare pentru persoana adulta cu handicap 
mental si handicap psihic. Acesta este  structurat astfel : 
Descrierea functionala pe nivele: 

Parter        
8 module de locuit formate fiecare, din: 

- dormitor       
- hol interior      
- baie       

hol acces + zona primire oaspeti    
Camera activitati + loc servire masa    
Oficiu (deserveste loc servire masa)    
Izolator + grup sanitar      
Camera curatenie      
Scara principala acces asistati     
Scara acces personal      
Holuri distributie 
Etaj mansardat 
8 module de locuit formate fiecare, din: 

- dormitor       
- hol interior      
- baie       

hol acces + zona primire oaspeti    
Camera activitati + loc servire masa    
Oficiu (deserveste loc servire masa)    
Birou sef centru + grup sanitar      
Camera curatenie      
Camera personal ingrijire     
Cabinet medical      
Cabinet tratament      
Scara principala acces asistati    
Scara acces personal      
Holuri distributie 
Terasa de acces principala      
Terasa odihna -zona de zi       
Subsol  
Spalatorie – calcatorie     
Depozitare rufe murdare     
Grup sanitar personal      
Vestiar personal spalatorie     
Vestiar personal bucatarie     
Depozit alimente      
Depozit legume       
Camera cu frigidere      
Bucatarie calda + rece      
Oficiu cu elevator       



Gospodaria apa      
Centrala termica      
Adapost aparare civila cu SAS si WC uscat 
Holuri distributie 
Casa scarii acces personal          
Coridoare tehnice pentru trasee instalatii  
  Locuintele protejate sunt amenajate pe urmatoarea structura :  

• 3 dormitoare 
• camera de zi + loc de servire a mesei 
• bucatarie 
• 2 bai : baie beneficiari+grup sanitar personal 
• Hol interior 

19. mediatizarea proiectului. 
 Aceasta activitate se desfasoara in etape concepute astfel incat sa asigure un maxim de 
eficienta. In cadrul acestei activitati urmarim cu precadere constientizarea comunitatii locale pentru 
crearea unei atitudini pozitive fata de persoanele cu handicap: implicarea membrilor acomunitatii in 
conceperea si implementarea diferitelor programe, transferul de cunostinte despre dizabilitati catre 
membrii comunitatii. Si cum nu este suficienta doar constientizarea, trecem la un urmator pas, cel al 
mobilizarii comunitatii, urmarind evaluarea nevoilor si resurselor care pot fi mobilizate in comunitate 
(umane, financiare, materiale.) 
 Se contacteaza mass- media locala (presa scrisa, radio, televiziunea), specialisti in domeniul 
protectiei speciale a persoanelor cu handicap, autoritatile locale.  
In perioada premargatoare implementarii proiectului precum si ulterior, managerul de proiect si 
asistentul social  întocmesc si aplica un program de informare si sensibilizare a comunitatii, constand 
in :  

  Identificarea si contactarea de persoane-resursa (profesori si lucratori sociali care 
locuiesc în zona, preotul parohiei, pensionari cunoscuti pentru exemplul dat comunitatii, 
etc)  

   Informarea comunitatii despre activitatea centrului  
   Atragerea de voluntari care sa sprijine activitatea serviciului de promovare a imaginii 

reale a persoanei cu handicap. 
Mediatizarea proiectului se realizeaza pe tot parcursul derularii acestuia in vederea asigurarii 
continuitatii.  
20. evaluarea si monitorizarea beneficiarilor 

 Centrul asigura serviciile beneficiarilor  in baza evaluarii initiale, de asemenea asigura 
reevaluari in cazul in care apar modificari semnificative ale starii psihofizice, precum si la iesirea din 
centru. Evaluarea se efectueaza de catre o echipa multidisciplinara formata din specialisti din domenii 
ca: medicina, asistenta sociala, psihologie, terapii specifice, etc. Datele privind evaluarea 
initiala/reevaluarile sunt inregistrate intr-o Fisa de evaluare indidividuala si pastrate in regim de 
confidentialitate.  
21. evaluarea rezultatelor lunare 

 Managerul de proiect  organizeaza lunar impreuna cu specialistii DGASPC Vaslui intalniri de 
evaluare a activitatii, de apreciere cantitativa si calitativa a modului in care au fost indeplinite 
obiectivele propuse initial in proiect. 
22. evaluari semestriale a activitatilor. 

 Evaluarile semestriale presupun analize strategice ale gradului de implementare ale proiectului. 
Acestea vizeaza evaluarea proiectului pe o perioada mai mare de timp deoarece sunt activitati care se 
desfasoara pe o perioada mai mare  de timp si ale caror rezultate pot fi mai usor apreciate. 
 

                



Anexa nr.2 
                                                       la Hotărârea nr.45/2008 

    ACORD DE PARTENERIAT 
 
I. PĂRŢILE: 
1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, cu sediul în 

Vaslui, Şos. Naţională Vaslui-Iaşi, nr.1, jud. Vaslui, tel. 0235/315138, reprezentată prin prof. Ionel 
Armeanu-Ştefănică, director general 

     şi 
2. Consiliul local al comunei Vutcani, cu sediul în comuna Muntenii de Sus, jud. Vaslui, 

reprezentat prin  Bahrim Silviana, primar. 
 
II. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 
Art.1 Obiectul ACORDULUI îl constituie încheierea unui parteneriat între cele două părţi, în 

vederea implementării Proiectului:„Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru 
persoane cu handicap Huşi”, proiect finantat prin fonduri acordate de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap şi Banca Mondială. Proiectul 
este eligibil în conformitate cu prevederile Manualului operational al Programului pentru persoane cu 
handicap. Proiectul „Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap 
Huşi” are drept scop crearea de noi servicii alternative, după cum urmează: 

- Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică în comuna Vutcani; 
- Două Locuinţe protejate în comuna Muntenii de Sus; 
- Două Locuinţe protejate în comuna Dumeşti. 

Costul total al proiectului este de 1.154.762 EURO. 
Art.2 Condiţiile de colaborare, sarcinile şi atribuţiile fiecăruia dintre parteneri, sunt următoarele: 
 
a) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui: 
- Asigura managementul general, financiar al proiectului; 
- Asigură echipa de implementare al proiectului; 
- Participă la selecţia personalului ce va asigura funcţionarea serviciilor nou înfiinţate; 
- Organizează sesiuni de formare pentru personalul ce va asigura funcţionarea serviciilor nou 

înfiinţate; 
- Participă cu personalul de specialitate la implementarea activităţilor sociale prevăzute în 

proiect în funcţie cu prevederile din cererea de finanţare; 
- Asigură, în calitate de beneficiar, funcţionarea centrului după terminarea proiectului; 
- Organizează seminarii, workshop-uri, cursuri de perfecţionare şi alte asemenea activităţi de 

dezvoltare a capacităţii pentru asigurarea de servicii centrate pe nevoile persoanelor cu dizabilităţi, din 
contribuţia proprie; 

- Echipamentele, bunurile şi clădirile realizate  prin proiect vor rămâne în proprietatea 
D.G.A.S.P.C. Vaslui.  

Obligaţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui este să 
asigure costurile de functionare pentru serviciile noi infiinţate, pentru o perioadă de 10 ani de la 
darea în funcţiune a acestora.  

 
b)       Consiliul local al comunei  Vutcani: 
- pune la dispoziţia proiectului terenul  aferent construcţiei –Centrul de recuperare şi 

reabilitare neuropsihiatrică, serviciu nou din cadrul proiectului menţionat la art.1, în suprafaţă de 
2000 mp;  

- facilitează accesul către noile servicii create ; 
- asigura amenajarea grădinilor interioare pentru serviciul nou înfiinţat, respectiv Centrul de 

recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică ; 
- asigurarea resurselor umane pentru realizarea acestor activităţi; 
- sprijină echipa de implementare a proiectului în realizarea vizitelor de prospectare cu 

beneficiarii; 
- participă la sesiuni de formare a personalului ; 



           - sprijin în recrutarea voluntarilor necesari desfăşurării activităţilor    prevăzute în proiect. 
III.  TERMENUL 
Acordul intră în vigoare la data semnării de către părţi , urmând a-şi înceta efectele la data 

îndeplinirii obiectului.  
IV. FORŢA MAJORĂ 
Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau  executarea în 

mod necorespunzător a obligaţiilor care îi revin, dacă neexecutarea sau executarea  a fost cauzată de 
forţa majoră, aşa cum este aceasta definită de lege. 

Într-o situaţie de forţă majoră/ necesitate organizaţiile vor ţine cont pe cât posibil de 
incapacitatea de acţiune a partenerului de colaborare. 

Cel care se află într-o situaţie de necesitate/forţă majoră se obligă să îl anunţe pe partenerul de 
colaborare cât mai exact posibil.  

V. NOTIFICĂRI ÎNTRE  PĂRŢI 
În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 

valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului 
contract. 

Partea care îşi pune semnătura pe acord are obligaţia să trimită originalele tuturor părţilor în 
aceeaşi zi cu semnătură. 

VI.  SOLUŢIONAREA LITIGIIOR 
Părţile semnatare convin ca neînţelegerile referitoare la valabilitatea acestui contract sau 

interpretări diferite, executări sau obligaţii, să fie rezolvate pe cale amiabilă, de către reprezentanţii 
părţilor. 

VII.   CLAUZE FINALE 
Prezentul acord, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, 

anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
Prezentul acord a fost încheiat  într-un număr de 2 exemplare , astăzi:_______2008, câte un 

exemplar pentru fiecare parte. 
                



Anexa nr.3 
                                                         la Hotărârea nr.45/2008 

 
    ACORD DE PARTENERIAT 

 
III. PĂRŢILE: 
3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, cu sediul în 

Vaslui, Şos. Naţională Vaslui-Iaşi, nr.1, jud. Vaslui, tel. 0235/315138, reprezentată prin prof. Ionel 
Armeanu-Ştefănică, director general 

     şi 
4. Consiliul local al comunei Dumeşti, cu sediul în comuna Muntenii de Sus, jud. Vaslui, 

reprezentat prin  Ioan Mariciuc, primar. 
5.  
IV. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 

Art.1 Obiectul ACORDULUI îl constituie încheierea unui parteneriat între cele două părţi, în vederea 
implementării Proiectului:„Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoane 
cu handicap Huşi”, proiect finantat prin fonduri acordate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 
de Şanse, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap şi Banca Mondială. Proiectul este 
eligibil în conformitate cu prevederile Manualului operational al Programului pentru persoane cu 
handicap. Proiectul „Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap 
Huşi” are drept scop crearea de noi servicii alternative, după cum urmează: 

- Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică în comuna Vutcani; 
- Două Locuinţe protejate în comuna Muntenii de Sus; 
- Două Locuinţe protejate în comuna Dumeşti. 
Costul total al proiectului este de 1.154.762 EURO. 

Art.2 Condiţiile de colaborare, sarcinile şi atribuţiile fiecăruia dintre parteneri, sunt următoarele: 
 
c) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui: 

- Asigura managementul general, financiar al proiectului; 
- Asigură echipa de implementare al proiectului; 
- Participă la selecţia personalului ce va asigura funcţionarea serviciilor nou înfiinţate; 
- Organizează sesiuni de formare pentru personalul ce va asigura funcţionarea serviciilor nou 

înfiinţate; 
- Participă cu personalul de specialitate la implementarea activităţilor sociale prevăzute în 

proiect în funcţie cu prevederile din cererea de finanţare; 
- Asigură, în calitate de beneficiar, funcţionarea centrului după terminarea proiectului; 
- Organizează seminarii, workshop-uri, cursuri de perfecţionare şi alte asemenea activităţi de 

dezvoltare a capacităţii pentru asigurarea de servicii centrate pe nevoile persoanelor cu 
dizabilităţi, din contribuţia proprie; 

- Echipamentele, bunurile şi clădirile realizate  prin proiect vor rămâne în proprietatea 
D.G.A.S.P.C. Vaslui.  

Obligaţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui este să 
asigure costurile de functionare pentru serviciile noi infiinţate, pentru o perioadă de 10 ani 
de la darea în funcţiune a acestora.  

 
d)       Consiliul local al comunei  Dumeşti: 

- pune la dispoziţia proiectului terenul  aferent construcţiei a două Locuinţe protejate, 
servicii noi din cadrul proiectului menţionat la art. 1, în suprafaţă de 3500 mp;  

- facilitează accesul către noile servicii create ; 
- asigura amenajarea grădinilor interioare pentru serviciile noi înfiinţate, respectiv două 

Locuinţe protejate; 
- asigurarea resurselor umane pentru realizarea acestor activităţi; 
- sprijină echipa de implementare a proiectului în realizarea vizitelor de prospectare cu 

beneficiarii; 
- participă la sesiuni de formare a personalului ; 



           - sprijin în recrutarea voluntarilor necesari desfăşurării activităţilor    prevăzute în proiect. 
    III.  TERMENUL 

Acordul intră în vigoare la data semnării de către părţi , urmând a-şi înceta efectele la data 
îndeplinirii obiectului.  

IV. FORŢA MAJORĂ 
Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau  executarea în 

mod necorespunzător a obligaţiilor care îi revin, dacă neexecutarea sau executarea  a fost cauzată de 
forţa majoră, aşa cum este aceasta definită de lege. 
Într-o situaţie de forţă majoră/ necesitate organizaţiile vor ţine cont pe cât posibil de incapacitatea de 
acţiune a partenerului de colaborare. 

Cel care se află într-o situaţie de necesitate/forţă majoră se obligă să îl anunţe pe partenerul de 
colaborare cât mai exact posibil.  

V. NOTIFICĂRI ÎNTRE  PĂRŢI 
În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a 
prezentului contract. 

Partea care îşi pune semnătura pe acord are obligaţia să trimită originalele tuturor părţilor în 
aceeaşi zi cu semnătură. 

VI.  SOLUŢIONAREA LITIGIIOR 
Părţile semnatare convin ca neînţelegerile referitoare la valabilitatea acestui contract sau 

interpretări diferite, executări sau obligaţii, să fie rezolvate pe cale amiabilă, de către reprezentanţii 
părţilor. 

VII.   CLAUZE FINALE 
Prezentul acord, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre 

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
Prezentul acord a fost încheiat  într-un număr de 2 exemplare , astăzi:_______2008, câte un 

exemplar pentru fiecare parte. 
 

                



Anexa nr.4 
                                                             la Hotărârea nr.45/2008 

    ACORD DE PARTENERIAT 
 

V. PĂRŢILE: 
6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, cu sediul în 

Vaslui, Şos. Naţională Vaslui-Iaşi, nr.1, jud. Vaslui, tel. 0235/315138, reprezentată prin 
prof. Ionel Armeanu-Ştefănică, director general 

     şi 
7. Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, cu sediul în comuna Muntenii de Sus, jud. 

Vaslui, reprezentat prin  Anton Vasile, primar. 
 

VI. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 
Art.1 Obiectul ACORDULUI îl constituie încheierea unui parteneriat între cele două părţi, în vederea 
implementării Proiectului:„Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoane 
cu handicap Huşi”, proiect finantat prin fonduri acordate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 
de Şanse, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap şi Banca Mondială. Proiectul este 
eligibil în conformitate cu prevederile Manualului operational al Programului pentru persoane cu 
handicap. Proiectul „Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap 
Huşi” are drept scop crearea de noi servicii alternative, după cum urmează: 

- Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică în comuna Vutcani; 
- Două Locuinţe protejate în comuna Muntenii de Sus; 
- Două Locuinţe protejate în comuna Dumeşti. 
Costul total al proiectului este de 1.154.762 EURO. 

Art.2 Condiţiile de colaborare, sarcinile şi atribuţiile fiecăruia dintre parteneri, sunt următoarele: 
 
e) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui: 

- Asigura managementul general, financiar al proiectului; 
- Asigură echipa de implementare al proiectului; 
- Participă la selecţia personalului ce va asigura funcţionarea serviciilor nou înfiinţate; 
- Organizează sesiuni de formare pentru personalul ce va asigura funcţionarea serviciilor nou 

înfiinţate; 
- Participă cu personalul de specialitate la implementarea activităţilor sociale prevăzute în 

proiect în funcţie cu prevederile din cererea de finanţare; 
- Asigură, în calitate de beneficiar, funcţionarea centrului după terminarea proiectului; 
- Organizează seminarii, workshop-uri, cursuri de perfecţionare şi alte asemenea activităţi de 

dezvoltare a capacităţii pentru asigurarea de servicii centrate pe nevoile persoanelor cu 
dizabilităţi, din contribuţia proprie; 

- Echipamentele, bunurile şi clădirile realizate  prin proiect vor rămâne în proprietatea 
D.G.A.S.P.C. Vaslui.  

Obligaţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui este să asigure 
costurile de functionare pentru serviciile noi infiinţate, pentru o perioadă de 10 ani de la darea 
în funcţiune a acestora.  

 
f)       Consiliul local al comunei  Muntenii de Sus: 

- pune la dispoziţia proiectului terenul  aferent construcţiei a două Locuinţe protejate, 
servicii noi din cadrul proiectului menţionat la art.1, în suprafaţă de 1000 mp;  

- facilitează accesul către noile servicii create ; 
- asigura amenajarea grădinilor interioare pentru serviciile noi înfiinţate, respectiv două 

Locuinţe protejate; 
- asigurarea resurselor umane pentru realizarea acestor activităţi; 
- sprijină echipa de implementare a proiectului în realizarea vizitelor de prospectare cu 

beneficiarii; 
- participă la sesiuni de formare a personalului ; 

           - sprijin în recrutarea voluntarilor necesari desfăşurării activităţilor    prevăzute în proiect. 



         III.  TERMENUL 
Acordul intră în vigoare la data semnării de către părţi , urmând a-şi înceta efectele la data 

îndeplinirii obiectului.  
IV. FORŢA MAJORĂ 
Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau  executarea în 

mod necorespunzător a obligaţiilor care îi revin, dacă neexecutarea sau executarea  a fost cauzată de 
forţa majoră, aşa cum este aceasta definită de lege. 

Într-o situaţie de forţă majoră/ necesitate organizaţiile vor ţine cont pe cât posibil de 
incapacitatea de acţiune a partenerului de colaborare. 

Cel care se află într-o situaţie de necesitate/forţă majoră se obligă să îl anunţe pe partenerul de 
colaborare cât mai exact posibil.  

V. NOTIFICĂRI ÎNTRE  PĂRŢI 
În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 

valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului 
contract. 

Partea care îşi pune semnătura pe acord are obligaţia să trimită originalele tuturor părţilor în 
aceeaşi zi cu semnătură. 

VI.  SOLUŢIONAREA LITIGIIOR 
Părţile semnatare convin ca neînţelegerile referitoare la valabilitatea acestui contract sau 

interpretări diferite, executări sau obligaţii, să fie rezolvate pe cale amiabilă, de către reprezentanţii 
părţilor. 

VII.   CLAUZE FINALE 
Prezentul acord, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre 

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
Prezentul acord a fost încheiat  într-un număr de 2 exemplare , astăzi:_______2008, câte un 

exemplar pentru fiecare parte. 
                



 Anexa nr.5 
                                                                la Hotărârea nr.45/2008 

    ACORD DE PARTENERIAT 
 

VII. PĂRŢILE: 
8. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, cu sediul în 

Vaslui, Şos. Naţională Vaslui-Iaşi, nr.1, jud. Vaslui, tel. 0235315138, reprezentată prin 
prof. Ionel Armeanu-Ştefănică, director general. 

      şi 
9. Asociaţia “Agenţia de servicii sociale ALEXENIA”, cu sediul în mun. Bârlad, str. Aleea 

Parc, nr.17, bl.G1, sc. A, ap.6, jud. Vaslui, reprezentată prin Bîgu Genoveva-Esmeralda, 
preşedinte. 

 
VIII. OBIECTUL Acordului de parteneriat 

Art.1 Obiectul acordului îl constituie încheierea unui parteneriat între cele două  părţi, în vederea 
implementării proiectului: „Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru 
persoane cu handicap Husi”, proiect finantat prin fonduri acordate de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse, Autoritatea Natională pentru Persoane cu Handicap şi Banca Mondială.     
Proiectul este eligibil în conformitate cu prevederile Manualului operational al Programului pentru 
persoane cu handicap. Proiectul „Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoane 
cu handicap Husi” are drept scop crearea de noi servicii alternative, după cum urmează: 

- Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică în comuna Vutcani; 
- Două Locuinţe protejate în comuna Muntenii de Sus; 
- Două Locuinţe protejate în comuna Dumeşti. 
Costul total al proiectului este de 1.154.762EURO. 
 

Art.2 Condiţiile de colaborare, sarcinile şi atribuţiile fiecăruia dintre parteneri, sunt următoarele: 
 
g) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui: 

- Asigura managementul general, financiar al proiectului; 
- Asigura echipa de implementare a proiectului; 
- Participă la selecţia personalului ce va asigura funcţionarea serviciilor nou înfiinţate; 
- Organizeaza sesiuni de formare pentru personalul ce va asigura funcţionarea serviciilor nou 

înfiinţate; 
- Participă cu personalul de specialitate la implementarea activităţilor sociale prevăzute în 

proiect în funcţie cu prevederile din cererea de finanţare; 
- Asigură, în calitate de beneficiar, funcţionarea centrului după terminarea proiectului; 
- Organizează seminarii, workshop-uri, cursuri de perfecţionare şi alte asemenea activităţi de 

dezvoltare a capacităţii pentru asigurarea de servicii centrate pe nevoile persoanelor cu 
dizabilităţi, din contribuţia proprie; 

-  Echipamentele, bunurile,  şi clădirile construite prin proiect vor rămâne în proprietatea 
D.G.A.S.P.C. Vaslui.  

Obligaţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui este să asigure 
costurile de funcţionare pentru serviciile noi înfiinţate, pentru o perioadă de 10 ani de la darea 
în funcţiune a acestora.  
 

h)       Asociaţia  “Agenţia de servicii sociale ALEXENIA”Bîrlad : 
- participă cu personalul de specialitate la implementarea activităţilor sociale prevăzute în 

proiect în funcţie cu prevederile din cererea de finanţare; 
- participa impreuna cu echipa de implementare a proiectului la elaborarea materialelor 

necesare mediatizării proiectului; 
- sprijină echipa de implementare a proiectului în pregătirea beneficiarilor pentru transferul 

în noua locaţie; 
- sprijină echipa de implementare a proiectului în realizarea vizitelor de prospectare cu 

beneficiarii; 



- sprijin în recrutarea voluntarilor necesari desfăşurării activităţilor    prevăzute în proiect. 
  III.  TERMENUL 

Acordul intră în vigoare la data semnării de către părţi , urmând a-şi înceta efectele la data 
îndeplinirii obiectului.  

IV. FORŢA MAJORĂ 
Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau  executarea în 

mod necorespunzător a obligaţiilor care îi revin, dacă neexecutarea sau executarea  a fost cauzată de 
forţa majoră, aşa cum este aceasta definită de lege. 
Într-o situaţie de forţă majoră/ necesitate organizaţiile vor ţine cont pe cât posibil de incapacitatea de 
acţiune a partenerului de colaborare. 

Cel care se află într-o situaţie de necesitate/forţă majoră se obligă să îl anunţe pe partenerul de 
colaborare cât mai exact posibil.  

V. NOTIFICĂRI ÎNTRE  PĂRŢI 
În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a 
prezentului contract. 

Partea care îşi pune semnătura pe contract are obligaţia să trimită originalele tuturor părţilor în 
aceeaşi zi cu semnătură. 

VI.  SOLUŢIONAREA LITIGIIOR 
Părţile semnatare convin ca neînţelegerile referitoare la valabilitatea acestui contract sau 

interpretări diferite, executări sau obligaţii, să fie rezolvate pe cale amiabilă, de către reprezentanţii 
părţilor. 

VII.   CLAUZE FINALE 
Prezentul acord, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre 

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
Prezentul acord a fost încheiat  într-un număr de 2 exemplare , astăzi:_______ 2008, câte un 

exemplar pentru fiecare parte. 
 

                



Anexa nr.6 
                                                            la Hotărârea nr.45/2008 

   ACORD DE PARTENERIAT 
 

IX. PĂRŢILE: 
10. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, cu sediul în 

Vaslui, Şos. Naţională Vaslui-Iaşi, nr.1, jud. Vaslui, tel. 0235315138, reprezentată prin 
prof. Ionel Armeanu-Ştefănică, director general. 

      şi 
11. Asociaţia “AS”, cu sediul în mun. Bârlad, str. Republicii, bl. K2, sc. D, ap.33, 

tel.0335/806905, jud. Vaslui, reprezentată prin Cazan Larisa-Nicoleta, preşedinte. 
 

X. OBIECTUL Acordului de parteneriat 
Art.1 Obiectul acordului îl constituie încheierea unui parteneriat între cele două  părţi, în vederea 
implementării proiectului: „Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru 
persoane cu handicap Husi”, proiect finantat prin fonduri acordate de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse, Autoritatea Natională pentru Persoane cu Handicap şi Banca Mondială.     
Proiectul este eligibil în conformitate cu prevederile Manualului operational al Programului pentru 
persoane cu handicap. Proiectul „Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoane 
cu handicap Husi” are drept scop crearea de noi servicii alternative, după cum urmează: 

- Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică în comuna Vutcani; 
- Două Locuinţe protejate în comuna Muntenii de Sus; 
- Două Locuinţe protejate în comuna Dumeşti. 
Costul total al proiectului este de 1.154.762EURO. 

Art.2 Condiţiile de colaborare, sarcinile şi atribuţiile fiecăruia dintre parteneri, sunt următoarele: 
 
i) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui: 

- Asigura managementul general, financiar al proiectului; 
- Asigura echipa de implementare a proiectului; 
- Participă la selecţia personalului ce va asigura funcţionarea serviciilor nou înfiinţate; 
- Organizeaza sesiuni de formare pentru personalul ce va asigura funcţionarea serviciilor nou 

înfiinţate; 
- Participă cu personalul de specialitate la implementarea activităţilor sociale prevăzute în 

proiect în funcţie cu prevederile din cererea de finanţare; 
- Asigură, în calitate de beneficiar, funcţionarea centrului după terminarea proiectului; 
- Organizează seminarii, workshop-uri, cursuri de perfecţionare şi alte asemenea activităţi de 

dezvoltare a capacităţii pentru asigurarea de servicii centrate pe nevoile persoanelor cu 
dizabilităţi, din contribuţia proprie; 

-  Echipamentele, bunurile,  şi clădirile construite prin proiect vor rămâne în proprietatea 
D.G.A.S.P.C. Vaslui.  

Obligaţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui este să asigure 
costurile de funcţionare pentru serviciile noi înfiinţate, pentru o perioadă de 10 ani de la darea 
în funcţiune a acestora.  
 

j)       Asociaţia  AS Bîrlad : 
- participă cu personalul de specialitate la implementarea activităţilor sociale prevăzute în 

proiect în funcţie cu prevederile din cererea de finanţare; 
- participa impreuna cu echipa de implementare a proiectului la elaborarea materialelor 

necesare mediatizării proiectului; 
- sprijină echipa de implementare a proiectului în pregătirea beneficiarilor pentru transferul 

în noua locaţie; 
- sprijină echipa de implementare a proiectului în realizarea vizitelor de prospectare cu 

beneficiarii; 
- sprijin în recrutarea voluntarilor necesari desfăşurării activităţilor    prevăzute în proiect. 
-  



  III.  TERMENUL 
Acordul intră în vigoare la data semnării de către părţi , urmând a-şi înceta efectele la data 

îndeplinirii obiectului.  
IV. FORŢA MAJORĂ 
Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau  executarea în 

mod necorespunzător a obligaţiilor care îi revin, dacă neexecutarea sau executarea  a fost cauzată de 
forţa majoră, aşa cum este aceasta definită de lege. 
Într-o situaţie de forţă majoră/ necesitate organizaţiile vor ţine cont pe cât posibil de incapacitatea de 
acţiune a partenerului de colaborare. 

Cel care se află într-o situaţie de necesitate/forţă majoră se obligă să îl anunţe pe partenerul de 
colaborare cât mai exact posibil.  

V. NOTIFICĂRI ÎNTRE  PĂRŢI 
În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a 
prezentului contract. 

Partea care îşi pune semnătura pe contract are obligaţia să trimită originalele tuturor părţilor în 
aceeaşi zi cu semnătură. 

VI.  SOLUŢIONAREA LITIGIIOR 
Părţile semnatare convin ca neînţelegerile referitoare la valabilitatea acestui contract sau 

interpretări diferite, executări sau obligaţii, să fie rezolvate pe cale amiabilă, de către reprezentanţii 
părţilor. 

VII.   CLAUZE FINALE 
Prezentul acord, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre 

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
Prezentul acord a fost încheiat  într-un număr de 2 exemplare , astăzi:_______ 2008, câte un 

exemplar pentru fiecare parte. 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Restructurarea centrului de recuperare şi 

reabilitare pentru persoane cu handicap Huşi” precum şi cofinanţarea acestuia 
  

        DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI 
        Implementarea Proiectului  privind incluziunea socială – Programe de asistenţă socială pentru 
persoane cu dizabilităţi finanţat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Agenţia 
Naţională pentru Romi, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Familiei şi Banca Mondială, are la bază: 

• Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 
handicap în perioada 2006 – 2013; 

• Strategia naţională de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie 
a copilului; 

• Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale. 
        Proiectul privind incluziunea socială prin subcomponentele sale finanţează cheltuieli de investiţii 
pentru  construirea şi reabilitarea de centre rezidenţiale pentru persoanele cu handicap şi locuinţe 
protejate, dotarea cu echipament şi mobilier a acestora, în baza propunerilor înaintate de autorităţile 
administraţiei publice locale şi vizează următoarele activităţi: 

• îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin crearea de centre rezidenţiale cu capacitate de 
maxim 50 de locuri, care să ofere servicii la standarde europene; 

• închiderea/ restructurarea centrelor / complexelor rezidenţiale cu o capacitate de peste 
150 de persoane; 

• crearea de locuinţe protejate ca alternative la instituţionalizare, cu capacitate de 6 
locuri. 

          Responsabilitatea derulării proiectelor locale dezvoltate ca urmare a finanţărilor acordate prin 
Proiectul privind incluziunea socială, revine autorităţii  administraţiei publice locale prin intermediul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,  solicitant eligibil pentru a primi 
finanţare în cadrul „ Programului pentru persoane cu handicap”. 

În acest context, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui a elaborat 
proiectul “Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap 
Huşi”, proiect ce vizează înfiinţarea de noi servicii, după cum urmează:  

• înfiinţarea unui Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică în comuna 
Vutcani pentru 50 de beneficiari; 

• înfiinţarea a două Locuinţe protejate în comuna Muntenii de Sus pentru 12 
beneficiari, 6 în fiecare Locuinţă protejată; 

• înfiinţarea a două Locuinţe protejate în comuna Dumeşti pentru 12 beneficiari, 6 în 
fiecare Locuinţă protejată. 

           Costul total al proiectului va fi de  1.154.762 EURO  iar Consiliul judeţean Vaslui va pune la 
dispoziţia proiectului o contribuţie de  184.762 EURO, reprezentând 16% din bugetul total al 
proiectului. 
            Proiectul amintit are ca şi suport  Hotărârea  Consiliului judeţean Vaslui nr.27/2008 prin care a 
fost aprobat Planul de restructurarea/ închidere a instituţiilor rezidenţiale  destinate protecţiei speciale 
a persoanelor cu handicap din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
Vaslui, în care ca măsură prioritară este restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare  
pentru persoane cu handicap Huşi. 
 După implementarea proiectului, costurile de funcţionare pentru serviciile noi înfiinţate , 
pentru o perioadă de 10 ani de la darea în funcţiune a acestora vor fi asigurate de către Consiliul 
Judeţean Vaslui prin bugetul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui. 

 Pentru accesarea finanţării proiectului mai sus menţionat, Direcţia a încheiat Acorduri de 
Parteneriat cu autorităţi publice locale şi  furnizori privaţi de servicii sociale, cum sunt: Consiliile 
locale ale comunelor Muntenii de Sus, Dumeşti, Vutcani precum şi doi furnizori privaţi de servicii 
sociale, respectiv Asociaţia „ AS” Bîrlad şi Asociaţia „ Agenţia de servicii sociale  Alexenia” Bîrlad. 



        De asemenea în conformitate cu Manualul Operaţional al Programului la Criterii de eligibilitate 
pentru selecţia proiectelor propun pe domnul Ionel Armeanu Ştefănică, directorul general al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui să fie  împuternicit să semneze cererea de 
finanţare a proiectului, precum şi contractul de finanţare . 
                   Fondurile acordate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse pentru fiecare 
proiect provin din împrumutul BIRD, cât şi din contribuţia României la finanţarea programului 
destinată acoperirii taxelor şi impozitelor aferente execuţiei proiectului. 
            Considerând oportună accesarea de către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Vaslui a fondurilor puse la dispoziţie prin acest Program, am iniţiat proiectul de hotărâre 
alăturat, pe care vă rog să îl aprobaţi în forma prezentată. 
 

Preşedinte, 
Corneliu Bichineţ 

 
 
 
 


