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 Sectiunea B  

STRATEGIA JUDEŢEANĂ PENTRU PROTECŢIA, PERSOANELOR ADULTE 

AFLATE IN DIFICULTATE SI INTEGRAREA/ INCLUZIUNEA SOCIALĂ A  

PERSOANELOR CU DIZABILITATI, 

PERIOADA 2014 -2020 

CAPITOLUL I 

CONSIDERATII GENERALE 

 

1.Introducere 

1.1. Consideraţii generale/viziunea strategiei/scop  

Strategia Judeţeană pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte aflate 

in dificultate si a persoanelor cu dizabilitati pentru perioada 2014-2020 este dezvoltată şi centrată in 

continuare pe persoana cu handicap, dar fata de strategiile anterioare aceasta strategie are ca scop  

asigurarea exercitării de către toate persoanele aflate in dificultate a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale, în vederea creşterii calităţii vieţii acestora si iesirea din situatiile de criza cat mau 

urgent.     

 Conform viziunii acestei strategii persoana aflata in dificultate (cu handicap, traficata, 

exploatata, persoana varstnica, etc.) este o persoana cu drepturi şi obligaţii depline care trebuie sprijinita 

pentru a se reintegra in societate.    

Conceptul fundamental care sta la baza Strategiei consta in recunoasterea si corelarea nevoilor cu 

capaciatatile, abilitatile si potentialul persoanei aflata in dificultate astfel incat sa fie implicata in procesul 

de asistenta si protectie sociala si redata societatii in cat mai scurt timp.  

In acest sens, persoana aflata in dificultate trebuie sa aiba dreptul de a alege, de a beneficia de o 

protectie si asistenta proactiva, posibilitatea de a lua hotărâri privind viaţa sa, de a-si gestiona resursele 

proprii, şi de a avea acces la servicii sociale integrate de calitate care sa-i fie furnizate organizat, sistematic 

în baza unor documente si proceduri legale: planurilor de servicii/interventii personalizate, contracte de 

servicii individuale, planuri de recuperare, etc. 

        1.2. Principii fundamentale:  

Strategia are la baza principiile asistentei sociale, iar ce priveste persoanele cu dizabilitati Strategia  

este bazată pe următoarele principii:    

a) Respectarea drepturilor şi a demnităţii persoanelor cu handicap, în baza Declaraţiei Universale 

a Drepturilor Omului care prevede,  în primul articol, că : toate fiinţele umane se nasc libere şi 
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egale în demnitate şi în drepturi, că sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se 

comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii. Astfel, comunităţile trebuie să ţină seama de 

diversitatea membrilor lor şi să se asigure că persoanele cu handicap, membri ai comunităţii, îşi 

pot exercita efectiv şi se bucură de toate drepturile omului: civile, politice, sociale, economice şi 

culturale;  

b) Prevenirea şi combaterea discriminării potrivit căruia fiecărei persoane i se asigură folosirea sau 

exercitarea, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a 

drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte 

domenii ale vieţii publice fără deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe bază de:  rasă, 

naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, 

dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectarea HIV ori apartenenţă la o categorie 

defavorizată. Discriminarea la care persoanele cu handicap trebuie să facă faţă este cauzată de 

prejudecăţi însă, de cele mai multe ori, este urmare a faptului că aceste persoane sunt uitate, 

ignorate, persiflate ceea ce conduce la apariţia şi întărirea artificială a barierelor de  comunicare si 

realationare, de mediu şi de atitudine între persoanele cu handicap şi  ceilalti membrii ai 

comunitatii;  

c) Egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap, înţeles ca proces, definit de Regulile 

Standard privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu Handicap, prin care diversele sisteme 

ale societăţii, cum ar fi serviciile, activităţile, informaţiile, comunicarea şi documentarea, sunt 

disponibile tuturor. Persoanele cu handicap sunt membri ai societăţii şi trebuie să primească tot 

sprijinul de care au nevoie în cadrul structurilor obişnuite din educaţie, sănătate, angajare în 

muncă, servicii sociale etc. Ca parte integrantă a procesului de egalizare a şanselor, trebuie 

prevăzute ajutorarea şi pregătirea persoanelor cu handicap pentru ca acestea să-şi poată asuma 

deplina responsabilitatea de membri ai societăţii;  

d) Egalitatea de tratament care reprezintă absenţa oricărei discriminări directe sau indirecte, bazate 

pe motive de apartenenţă religioasă sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în ceea 

ce priveşte ocuparea şi încadrarea în muncă, aşa cum este stabilit în Directiva Consiliului Europei 

2000/78/CE din 27 noiembrie 2000;  

e) Solidaritatea socială, potrivit căruia societatea participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot 

asigura nevoile sociale, în vederea menţinerii şi întăririi coeziunii sociale;  

f) Rsponsabilizarea comunităţii, potrivit căruia comunitatea intervine activ în promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap precum şi în crearea, dezvoltarea, diversificarea şi garantarea 

susţinerii serviciilor necesare persoanelor cu handicap. Aceste servicii trebuie să fie de calitate, 

bazate pe nevoile persoanelor cu handicap, integrate în contextul social şi nu o sursă de segregare. 

Un astfel de sprijin este în conformitate cu modelul social european de solidaritate, model care 
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recunoaşte solidaritatea noastră, a tuturor, unii faţă de ceilalţi şi, în special, faţă de cei care au 

nevoie de sprijin;  

g) Subsidiaritatea, potrivit căruia comunitatea locală sau asociativă şi, complementar acestora statul, 

intervin în situaţia în care familia sau persoana nu-şi poate asigura integral nevoile sociale;  

h) "Adaptarea" societăţii la persoana cu handicap, potrivit căruia societatea în ansamblul ei 

trebuie să vină în întâmpinarea eforturilor de integrare a persoanelor cu handicap, prin adoptarea 

şi implementarea măsurilor adecvate iar persoana cu handicap trebuie să-şi asume obligaţiile de 

cetăţean. Procesul transferă accentul pus pe reabilitarea persoanei pentru a se "încadra" în 

societate, pe concepţia de schimbare a societăţii care trebuie să includă şi să facă faţă cerinţelor 

tuturor indivizilor, inclusiv a celor cu handicap;  

i) Interesul persoanei cu handicap potrivit căruia orice decizie şi măsură este luată numai în 

interesul acestei persoane, in baza reglementarilor in vigoare, fiind inacceptabile abordările 

întemeiate pe milă şi pe percepţia persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate;  

j) Abordarea integrată, potrivit căruia protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 

handicap sunt cuprinse în toate politicile naţionale sociale, educaţionale, ale ocupării forţei de 

muncă, petrecerii timpului liber, accesului la informaţie etc. Nevoile persoanelor cu handicap şi 

ale familiilor acestora sunt diverse şi este important să fie conceput un răspuns al comunităţii cât 

se poate de cuprinzător care să ţină seama atât de persoană ca întreg cât şi de diversele aspecte ale 

vieţii acesteia;  

k) Parteneriatul, potrivit căruia organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, care 

reprezintă interesele acestora sau cu activitate în domeniu sunt implicate şi consultate în procesul 

decizional, la toate nivelurile, privind problematica handicapului, precum şi în procesul de 

protecţie a persoanelor cu handicap.  

 

1.3  Grup tina/Beneficiarii strategiei   

       Grupul ţintă al strategiei cuprinde persoanele adulte aflate in dificultate si persoanele cu 

dizabilitati: 

a. Persoane cu handicap institutonalizate, sau neinstitutionalizate ( un numar de aproximativ 14701)  

familiile acestora sau reprezentanţii legali, precum şi comunitatea din care persoanele cu handicap 

fac parte; 

b. Tinerii cu dizabilitati si fara dizabilitati, tinerii dezinstitutionalizati (10-15/an tineri, respectiv 

34-35 tineri); 

c. Persoanele victime ale violentei domestice  (aproximativ 100-92 de cazuri/an); 

d. Persoane victime ale traficului de persoane/migratiei si a exploatarii (economice, sexuale, etc.)  

e. Persoane adulte abuzate; 
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f. Persoane cu boli cronice grave, persoane cu  boli aflate in faze terminale; 

g.   Persoane varstnice (aproximativ 37.000 PV); 

h. Persoane adulte aflate in situatii de criza: calamitati/dezastre, eveniminte tragice/accidente, 

situatii economice grave, etc. 

i. Persoane adulte care se confrunta cu consumul de alcool, substante halucionogene, alte adictii. 

j. Alte categorii de persoane aflate in dificultate (fara venit, fara adapost, care au fost in detentie, 

etc.) 

 

         

                  Persoane cu dizabilitati                                                                            Persoan varstnice                                   Persoane dependente de droguri/alte substante                                          

                                                               
Persoane rome /nerome sarace                                                         Persoana   aflata in dificultate                            Familii aflate in dificultate/dezorganizate 

 

             
Alte persoane aflate in dificultate                                            Pers. cu boli grave                                            Persoane victime ale violentei 

fara adapost,postdetentie, traficate/exploatare etc.                                                                                                                                       domestice                                 

Figura 1 - Tipuri de beneficiari 

 

 

Asa cum se observa, o categorie  importanta de beneficiari  a acestei strategii o constituie persoanele  

cu dizabilitati.  
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 Tipologia persoanelor cu handicap institutionalizate in judetul Salaj, conform datelor subliniaza 

existenta următoarelor categorii de persoane cu dizabilităţi care necesită intervenţie: 

 Persoane care au certificat de încadrare într-un grad de handicap şi care în urma rezultatelor  evaluării au 

abilitati diferite: medie, scazuta si inalta. ( aproximativ 400); 

 Persoane cu handicap altul decat cel psihic  ( locomotor, vizual); 

 Persoane cu dizabilitate  neuropsihica. 

Analiza datelor referitoare la persoanele cu handicap din Salaj ( anul 2013)   in functie de gradul de 

handicap subliniaza existenta următoarelor categorii de persoane cu dizabilităţi care necesită intervenţie: 

a) Persoane cu grad de handicap usor: 169; 

b) Persoane cu grad de handicap mediu: 1156; 

c) Persoane cu grad de handicap grav: 3759; 

d) Persoane cu grad de handicap accentuat: 9617. 

 

 

Figura 2- Situatia persoanelor cu handicap/grade de handicap (31 iunie 2013) 

Observatie: Se observa  in figura 2 ca numarul persoanelor cu hnadicap incadrate in gradul–accentuat este 

foarte mare si in crestere.  In consecinta in perioada urmatoare trebuie sa se aiba in vedere dezvoltarea de servicii 

specifice acestei categorii de persoane: servicii rezidentiale de tip CIA, servicii paleative, servicii de ingrijire la 

domiciliu, dezvoltarea retelei de asistenti personali, centre de zi, centre de respiro, centre de sanatate si tratament, 

etc.  
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In primul trimestru al anului 2013 erau institutionalizate in unitatile de protectie din judet un numar 

371 de persoane in cele 4 unitati ( CIAPH Boghis, CIAPH Crasna, CRRN Jibou, CITOPH Badacin) de tip 

rezidential din structura DGASPC: 

 

 Fig.3-Situatia beneficiarilor serviciilor de tip rezidential-31 iunie 2013 

 

Conform datelor statistice ale DGASPC Salaj in perioada in 2010-2011 numarul persoanelor 

adulte cu handicap s-a dublat fata de perioada 2008-2009, iar in perioada 2012-2013 s-au inregistrat   

schimbari nesemnificative ale numarului de persoane cu handicap.  

 

Fig. 4 Evolutia persoanelor cu handicap perioada 2008-2012 
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Observatie-Conform datelor ultimului rencesamant al populatiei din 2011 persoanele vartsnice 

care au varsta de peste 65 de ani, au inregistrat o crestere fata de 2002 cu 1579 (cu 4,2 %). Ponderea este 

mai acceuntuata in mediul rural. Conform aceleasi surse numarul persoanelor divortate a crescut in 2011 

fata de 2002 cu 17,6 %, in uniune consensuala sunt 5030 de persoane, si peste 8000 de persoane sunt 

plecate in afara tarii.Aceste rezultate au repercursiuni asupra vietii economice si sociale, si determina 

presiuni asupra sistemului de asistenta sociala: persoane varstnice singure, copii parasiti, familii 

dezorganizate, abuzuri si violenta in familie, etc . De asemenea acesti indicatori evidentiaza necesitatea 

dezvoltarii  si oferirii de servicii specifice fiecarui grup vulnerabil.   

  

1.4. Cadrul legislativ 

    La elaborarea Strategiei judeţene pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 

handicap în perioada 2014-2020, s-au avut în vedere prevederile  următoarelor documente:  

 Standardele minime de calitate privind serviciile sociale acordate persoanelor cu handicap; 

 Legea 292/2011- Legea asistentei sociale; 

 Hotărârea de Guvern nr. 1434/2004 privind privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

 Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi normele 

metodologice de aplicare; 

 Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;  

 Legea 25/2012 privind prevenirea si combatera violentei in familie. 

 Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice. 

De asemenea in intocmirea strategiei judeţeane s-a incercat corelarea acesteia cu alte strategii conexe: 

protectia copilului, sănatate, educaţie, dezvoltare regională etc. Totodata procesul de reformă si 

modernizare a sistemului de protectie continua în concordanţã cu nevoile şi priorităţile identificate la 

nivelul comunităţilor locale. O componentă fundamentală a actualei etape a procesului de reformă, o 

constituie dezvoltarea şi difersificarea modalităţilor de intervenţie în vederea prevenirii intrarii in 

dificultate a persoanei adulte, prevenirii marginalizarii sociale şi reducerea timpului in care se fala in 

dificultate respectiv instituţionalizării . 

1.5. Terminologie  

    În înţelesul prezentei Strategii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:  

   a) handicap înseamnă pierderea sau limitarea şanselor unei persoane de a lua parte la viaţa comunităţii 

la un nivel echivalent cu ceilalţi membri. El descrie interacţiunea dintre persoană şi mediu. Scopul acestei 

definiţii este de a concentra atenţia asupra deficienţelor din mediul înconjurător şi a unor sisteme 

organizate de societate care împiedică persoanele cu handicap să participe în condiţii de egalitate;  
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   b) persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, 

senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la 

viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale;  

   c) dizabilitatea este termenul general pentru pierderile sau devierile semnificative ale funcţiilor sau 

structurilor organismului, dificultăţile individului în executarea de activităţi şi problemele întâmpinate prin 

implicarea în situaţii de viaţă, conform Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii;  

   d) integrarea socială reprezintă procesul de interacţiune dintre individ sau grup şi mediul social prin 

intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al părţilor;  

   e) incluziunea socială reprezintă un set de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei 

sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării şi comunicării, mobilităţii, 

securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale;  

   f) programul individual de reabilitare şi integrare socială este documentul elaborat de o echipă 

multidisciplinară, cu participarea beneficiarului/reprezentantului său legal, în care sunt precizate 

activităţile şi serviciile de care persoana cu handicap are nevoie în procesul de integrare socială;  

   g) planul individual de servicii fixează obiective pe termen mediu şi scurt precizând modalităţile de 

intervenţie şi sprijin pentru persoanele cu handicap prin care se realizează activităţile şi serviciile precizate 

în programul individual de reabilitare şi integrare socială;  

   h) reabilitarea este procesul prin care persoanele cu handicap ajung la/îşi păstrează, niveluri funcţionale 

fizice, senzoriale, intelectuale, psihice şi/sau sociale optime, furnizând instrumentele cu ajutorul cărora 

aceste persoane îşi pot schimba viaţa în direcţia obţinerii unui grad mai mare de independenţă. 

Reabilitarea include măsuri de refacere şi/sau de compensare a pierderii/absenţei sau limitării unor 

funcţiuni. Reabilitarea include recuperarea care are caracter preponderent medical;  

   i) egalizarea şanselor - crearea de şanse egale - este procesul prin care diferitele structuri ale societăţii şi 

de mediu, de exemplu infrastructura, serviciile, informarea etc., devin disponibile fiecăruia, inclusiv 

persoanelor cu handicap;  

   j) şanse egale reprezintă rezultatul procesului de egalizare a şanselor, prin care diferitele structuri ale 

societăţii şi mediului sunt accesibile tuturor;  

   k) serviciile sociale specializate sunt serviciile sociale care au drept scop menţinerea, refacerea sau 

dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială;  

   l) nevoia socială reprezintă ansamblul de cerinţe indispensabile fiecărei persoane pentru asigurarea 

condiţiilor de viaţă în vederea integrării sociale şi îmbunătăţirii calităţii vieţii;  

   m) cerinţe educative speciale desemnează acele necesităţi educaţionale complementare obiectivelor 

generale ale educaţiei şi învăţământului, care solicită o educaţie adaptată particularităţilor individuale 

şi/sau caracteristicilor unei anumite deficienţe de învăţare, precum şi o intervenţie specifică;  
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   n) bugetul personal complementar stabileşte limitele cheltuielilor personale ce vor fi făcute în cursul 

unei luni, de exemplu, pentru: taxe de abonament radio/TV, transport interurban şi CFR, plata 

abonamentului telefonic, plata taxei pentru abonamentul la curentul electric. Bugetul personal 

complementar presupune valorizarea unor drepturi şi facilităţi de care beneficiază persoana cu handicap şi 

acordarea sumei respective acesteia sau reprezentantului legal, pentru a fi gestionată în interesul persoanei 

cu handicap;  

   o) viaţă independentă constă în ansamblul de mijloace aflate la dispoziţia persoanei cu handicap care îi 

permit să aleagă şi să decidă liber;  

   p) accesibilitate - ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, precum şi măsurile de 

adaptare a mediului informaţional şi comunicaţional conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor 

esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap în societate.  

    În folosirea termenilor sau în procesul de introducere sau definire a unor termeni noi, se va urmări 

eliminarea tendinţelor discriminatorii sau a celor care induc riscul de stigmatizare prin conotaţiile 

negative, categoriale sau depersonalizatoare.  

    Se va evita folosirea termenilor handicapat, irecuperabil, needucabil, incapabil de muncă, în toate actele 

administrative, oficiale şi legislative.  

    Termenii şi sintagmele handicap, inapt de muncă şi protecţie specială vor fi reanalizaţi în vederea 

utilizării lor fără a aduce prejudicii demnităţii umane.  

  r)Normalizarea sociala impune un grad mult mai mare de integrare sociala a persoanelor în dificultate si 

concomitent, o constientizare profunda  mergând pâna la formarea unor convingeri si atitudini  a faptului 

ca societatea apartine tuturor cetatenilor ei si ca nu exista argumente pentru nici un fel de discriminare. În 

plan practic, o persoana cu deficiente poate întretine relatii spontane, dar si regulate, cu un numar mare de 

persoane, în functie de preferintele si interesele sale, fiind la rândul ei acceptata si valorizata ca membru al 

anturajului respectiv. Normalizarea sociala presupune faptul ca persoana în dificultate se poate folosi în 

mod neîngradit de toate facilitatile create si stipulate oficial, ca fenomenul de incluziune tine deja de 

cutuma sociala si nu e necesar sa se faca apel în mod curent la recomandari si dispozitii din partea unei 

autoritati anume.Normalizarea sociala reprezinta nivelul cel mai înalt de acceptare sociala si face din 

initiativele de valorizare a potentialului fiecarui individ o practica curenta, obisnuita, care nu mai are 

nimic spectaculos sau inedit în ea. Majoritatea covârsitoare a membrilor unei societati cu o mentalitate atât 

de evoluata considera normal ca diferentele existente între oameni sa fie surse de noi experiente de viata si 

de beneficii, si nicidecum pretexte pentru discriminari. O persoana cu nevoi speciale, aflata într-o astfel 

de comunitate, se poate afirma ca cetatean, ca producator de bunuri si valori, ca personalitate. În 

consecinţă si o persoana cu deficiente multiple îsi poate gasi locul adecvat într-o astfel de organizare 

sociala si poate afla modalitati de a-si împlini macar unele aspiratii. Normalizarea societala face ca 
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diversele deficiente sa devina irelevante, accentul cazând pe ceea ce poate aduce valoros persoana cu 

nevoi speciale, si nu pe ceea ce nu poate.       

 s)intreprindere sociala socială reprezintă o structura  care are ca scop principal asigurarea/furnizarea 

bunăstării pentru comunitate, creată la iniţiativa unui grup de cetăţeni şi unde interesele materiale ale celor 

ce au investit capital sunt limitate. Este o organizaţie independentă care îşi asumă riscuri economice ce 

derivă din activitatea economică derulată şi implică diverşi actori interesaţi din comunitate în organele de 

conducere. 

________________________________________________________________________________ 

 

CAPITOLUL II 

 SITUAŢIA ACTUALA 

 

1.1 Context 

        Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului este organul de specialitate al 

administraţiei publice locale care coordonează, la nivel judeţean, activităţile de protecţie specială şi 

promovare a drepturilor persoanelor cu handicap precum şi aplicarea procedurilor în vederea acordării de 

prestaţii sociale, având ca fundament politicile, strategiile şi standardele în domeniul promovării 

drepturilor persoanelor cu handicap elaborate la nivel naţional.  

    1.2  Servicii DGASPC ( structura proprie) 

 DGASPC Salaj in ce priveste serviciile pentru persoanele adulte are are în structură: 

A. Serviciul de evaluare complexa a persoanei adulte cu handicap 

Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap (SECPAH) este un serviciu 

care face parte din structura DGASPC Sălaj. DGASPC Salaj isi desfasoara activitatea conform 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al DGASPC, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Sălaj nr.116/2004. SECPAH este un serviciu specializat, care functioneaza in baza Hotărârii C.J. 

SALAJ nr. 74/28.08.2008 privind reorganizarea D.G.A.S.P.C. Salaj şi Hotărârea nr. 430/2008 pentru 

aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte 

cu Handicap şi a Hotărârii nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

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

 Compartimentul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap (CECPAH) are 

următoarele atributii:   

 a) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la 

domiciliul persoanei; 

 b) întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;  

 c) recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum 
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şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;  

 d) intocmeste programul de reabilitare sociala  al persoanei cu handicap întocmit de managerul de 

caz; 

 e) întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap; 

 f)recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;  

 g)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  

 Similar altor servicii sociale si acest serviciu are ca scop promovarea și implentarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități așa cum sunt ele definite în documentele internaţionale (Convenţia ONU) și 

în pachetul legislativ intern, a cărui bază este Legea 448/2006. 

  Aceste documente mentionează cu claritate nevoia de participare socială și de egalizare a șanselor  

pentru persoanele cu handicap, ca mijloace de promovare a drepturilor omului. Identificarea si aprecierea 

gradului de handicap se fac prin raportare la Clasificarea internațională a dizabilităților și a sănătății ICF 

2001, adoptată de Organizația Mondială a Sănătății. Aceasta ia în considerare deficiența (afectarea), ca 

limitare a activității și restricțiile de participare socială ale persoanei respective. Simpla prezență a 

unei condiții de sanătate (boli, afecțiuni etc.) este o premisă, dar aceasta nu conduce obligatoriu la 

handicap (dizabilitate). Diagnosticul medical în sine nu este suficient pentru a fundamenta încadrarea într-

o categorie de handicap, el trebuie corelat cu evaluarea psiho-socială. 

 În concluzie, la evaluarea stării de handicap sau dizabilitate a persoanei alaturi de stabilire a 

gradului de disfuncționalitate a organismului, se iau in considerare și factorii de mediu, inclusiv cei 

familiali, calitatea educației/capacitatea profesională, măsurile luate de familie, posibila neglijare/abuzare, 

precum și factorii personali. În absența familiei se evaluează particularitățile mediului substitutiv 

(persoanele institutionalizate). Se analizează atent ponderea acestor factori în constituirea handicapului. 

Atât în procesul evaluarii medico-psihosociale, cât si în luarea deciziilor privitoare la persoana cu 

handicap se respectă principiile asistenței sociale, drepturile personei cu handicap precum și principiile 

parteneriatului cu familia. Acestea sunt aplicate în raport cu vârsta si gradul de autonomie 

personala/gradul de discernamant, capacitatea de exercitiu ale persoanei cu handicap. 

 Misiunea serviciului: 

 Evaluarea si încadrarea într-un grad de handicap nu este un obiectiv în sine, activitatea serviciului 

trebuie sa ducă la creșterea calității vieții persoanei cu handicap, prin îmbunatatirea accesului la 

servicii de îngrijire și intervenții personalizate cu scop recuperator și de facilitare a integrarii 

sociale. Acestea se concretizeză în Programul de reabilitare sociala elaborat pe baza raportului de 

evaluare complexă. Programul  este pus  în practica de familie și de institutiile competente, furnizoare de 

servicii (de recuperare, medicale, sociale, educationale etc.), cu implicarea activă a persoanei cu handicap, 

in functie de capacitatile de automomie personala a persoanei cu handicap.  
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  MISIUNEA serviciului consta in: promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu handicap in 

vederea integrarii sociale a acestora si protectia impotriva oricaror forme de discriminare in viata sociala, 

profesionala, politica, culturala, familiala etc. Serviciul prin actiunile lui isi doreste inlaturarea barierelor 

de discriminare, promovarea unui mediu pentru persoanele cu handicap in care acestea sa aiba acelasi 

drepturi si obligatii ca si ceilalti cetateni. 

 De asemenea serviciul are ca obiectiv facilitarea punerii in practica a drepturilor ce li se cuvin 

personelor cu handicap.  

Activităț iși metode utilizate  

 In vederea îndeplinirii misiunii și realizării atribuțiilor care îi revin CECPAH desfășoră 

următoarele tipuri de activității: 

 Identifică persoanele  cu dizabilități  care necesită încadrare într-un grad de handicap în urma 

solicitărilor directe, a referințelor din partea specialiștilor care vin în contact cu 

persoanele  cu dizabilități și a sesizărilor din oficiu;  

 Verifică îndeplinirea condițiilor privind încadrarea persoanei într-un grad de handicap;  

 În situații excepționale, efectuează evaluarea complexă a persoanei  sau componente ale 

acesteia la domiciliul acestuia;  

 Întocmește raportul de evaluare complexă;  În acest sens fiecare persoana  este evaluata de 

către: 

 psiholog/psihopedagog;  

 Evaluarea psihologiocă/psihopedagocica urmărește evaluarea comportamentului adaptativ 

respectiv: nivelul de dezvoltare bio-psiho-comportamentală, capacitatea de învăţare (QI, memorie, 

atenţie) parametrii functionali, adaptarea sociala .Asadar se urmareste stabilirea gradului de 

dezvoltare senzorial-perceptivă; nivelul dezvoltării psiho-motricității; nivlul de dezvoltare 

intelectuală coeficientul de dezvoltare; capacitatea de gândirea, de memorie, atenția, imaginația, 

limbajul și comunicarea. De asemenea se urmărește stabilirea: tipului de temperament, motivația, 

voința, afectivitatea, aptitudinile și atitudinea subiectului. În final se stabilește nivelul maturizării 

psiho-sociale și profilul psihologic și se fac recomandările psihologice necesare.   

Testele și metodele utilizate în evaluarea psihologica 

 Matrice progresiva RAVEN ( forma standard);  

 Sistem de evaluare clinica; 

 Mini Mental State Examination ( MMSE);  
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 asistent social; 

 medic.  

În urma acestei evaluări complexe se stabilește gradul de severitate al handicapului, iar 

dosarul care conține și raportul final de evaluare complexă va fi înaintat Comisiei deevaluare a 

persoanelor adulte cu handiacp, împreuna cu propunerea de încadrare într-o categorie de persoane 

cu handicap, dacă situația o impune stabilirea unei măsuri de protecție de tip rezidential.  

 Întocmește Programul de reabilitare sociala a persoanei cu dizabilități; 

 Propune comisiei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handiacp: incadrarea 

persoanei  într-o categorie de persoana cu handicap; dupa caz, stabilirea unei măsuri de 

protecție (servicii rezidențiale de protecție pentru persoane i cu handicap:  centre de 

recuperare, centre de integrare prin terapie ocupationala, centre de ingrijire si asistenta, 

centre medico-sociale  etc.); 

  Sprijină beneficiarul în vederea întocmirii documentației pentru obținerea drepturilor ce i 

se cuvin (facilități de transport, alocație de stat majorată, asistent personal, etc.) .   

 Urmărește realizarea Programul de reabilitare sociala aprobat de comisie;  

 Efectuează reevaluarea încadrării în handicap (la cerere, autosesizare) în funcție de 

evoluția stării de sănătate a persoanei;  

 Efectuează reevaluarea periodică (anuala, semestrială etc.) a persoanelor încadrate  într-o 

categorie de persoane cu handicap . 

Solutionarea unui caz  presupune  efectuarea următoarelor etape: 

     a)Cerere solicitant  & fișe de înregistrare  

 Cererea solicitantului și fișa de înregistrare se completeaza la sediul DGASPC de catre  solicitant; 

 b)Întocmire documentație- dosar  

 Pentru eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap dosarul va cuprinde:  

 Cerere tip; 

 Certificat de incadrare in grad de handicap (pentru persoanele care au mai fost incadrate in 

grad); 

 Referat de la medicul specialist; 

 Scrisoare medicala de la medicul de familie; 
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 Alte documente medicale: ex.  bilete de externare din spital, retete, scrisori medicale, 

radiografii, tomografii, buletine de analiza;  

 Ancheta sociala de la primaria de domiciliu; 

  Acte de identitate- copie BI/CI ;  

 Decizie de pensionare (pensie limită de vârstă sau pensie de invaliditate cu specificarea 

datei de revizuire) 

 Adeverințe de venit / taloane pensie ; Certificat fiscal  de la finante pentru cei fara venit;   

 Fișa psihologică-formular tip ( pentru persoanele cu afectiuni psihice/mentale). 

  

B.Serviciul mangagement de caz pentru adulti, monitorizare servicii sociale si asistenta 

persoane varstnice 

Acest serviciu functioneaza conform organigramei  DGASPC din 2013 in cadrul DGASPC Salaj   

si are următoarele atributii:  

o actiuni de informare  a cetatenilor privind  drepturile persoanelor cu handicap, conform 

cunoastere prevederilor legale in vigoare ; 

o  primeşte verifică şi înregistrează documentele de luare în evidenţă în scopul acordării 

drepturilor şi facilităţilor solicitanţilor care deţin certificate de încadrare în grad de handicap; 

o acordă facilităţile financiare prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (indeminzatie lunara* si buget personal complementar**) ;  

o efectuează operaţiunile de prelungire a drepturilor sau de sistare a acestora în baza 

certificatelor de încadrare în grad de handicap; 

o evaluează situaţia socio-economică a persoanei adulte  în dificultate şi identifică nevoile 

stabilind planul de servicii; 

o  oferă consultanţă în domeniul asistenţei sociale şi colaborează cu alte instituţii responsabile 

pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

o  evaluează şi monitorizează procesul de integrare profesională a persoanelor cu handicap şi 

colaborează cu instituţii specializate în domeniu; 

o verifică modul de cunoaştere, implementare şi aplicare a legislaţiei de către asistentul personal 

şi îngrijitorii la domiciliu; colaborează şi participă la acţiuni, proiecte şi programe care au ca 

scop formarea asistenţilor personali şi a îngrijitorilor la domiciliu. 

 

C. Serviciul prestatii sociale 

http://www.protectiacopilului6.ro/Files/formulare/serviciul-evaluare-complexa/2007-fisa-psihologica.pdf


Strategia judeteana 2014-2020 

 Page 15 
DGASPC SALAJ 2014-2020 
Red.edit Cristescu Elena –consilier  

 

Acest serviciu are ca atributii asigurarea activitatilor de monitorizare, statistica si de intocmire a 

documentatiilor aferentre primirii de catre persoanele cu handicap a drepturilor financiare ce li se cuvin. 

*Indemnizaţia lunară reprezinta prestaţia socială lunară reprezentând sume de bani acordate 

persoanelor cu handicap de natură să faciliteze egalizarea de şanse, asigurarea unei vieţi autonome şi 

favorizarea incluziunii lor sociale.**Bugetul personal complementar - stabileşte limitele cheltuielilor 

personale din cursul unei luni, în funcţie de gradul de handicap, pentru plata taxei de abonament radio/TV, 

a abonamentului telefonic. 

OBSERVATIE -Dreptul la asistenţă socială sub formă de servicii sociale se acordă la cerere sau 

din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute de lege. 

 

D.Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap adulte 

Acest serviciu are ca  atributii principale: 

 asigurarea lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

  intocmirea si transmiterea ordinei de zi membrilor comisiei de evaluare şi data de desfăşurare a 

lucrărilor în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 

  tinerea unei  evidenţe a  desfăşurării şedinţelor; întocmeşte procesele – verbale privind 

desfăşurarea şedinţelor; 

  centralizarea cererilor depuse de persoanele cu handicap şi predarea spre analiză serviciului de 

evaluare complexă;  

 înregistrarea dosarelor persoanelor cu handicap solicitante în registrul propriu de evidenţă, după 

evaluarea de către serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap; 

 asigurarea transmiterii dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă 

cu propunerea de încadrare în grad de handicap şi programul individual de reabilitare şi integrare 

socială întocmite de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;  

 redactarea certificatelor de încadrare în grad de handicap, planul individualizat de servicii/planul 

de recuperare, certificatele de orientare profesională şi hotărârile comisiei de evaluare în termen de 

cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa; 

 redactarea altor documente eliberate de comisia de evaluare; 

 transmiterea catre  persoa cu handicap solicitanta a  documentele aprobate de comisia de evaluare 

(certificatul de încadrare în grad de handicap, program individual de reabilitare şi integrare socială 

şi certificatul de orientare profesională); 

 asigurarea informarii/îndrumarii  şi consilierea în plan social, profesional şi medical a persoanei cu 

handicap; 

 sprijinirea activitatii de reevaluarea periodica a persoanei  care necesita incadrarea intr-o categorie 
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de persoane cu handicap; 

 gestionarea,pastraea documentatiei  intocmita de comisie,  analizeaza informatiile  si datele in  

vederea  elaborarii de prognoze/ programari pentru perioada urmatoare. 

  

De asemenea  la nivelul  Consiliul Judetean Salaj functioneaza Comisia de evaluare a persoanelor cu 

handicap adulte, comisie cu activitate decizională în emiterea certificatelor de încadrare într-o 

categorie de persoane cu handicap. 

   

  2.3 SERVICII SOCIALE 

PREZENTAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA ACTUALE-Salaj 

Sistemul de protectie sociala din Judetul Sălaj ofera in prezent asistenta si sprijin persoanelor 

adulte cu handicap prin structuri si servicii care se afla intr-un proces de diversificare, restructurare si 

modernizare. Astfel, functioneaza in actuala retea a serviciilor de asistenta si protectie sociala 

urmatoarele tipuri de structuri si servicii: 

 servicii de de tip rezindential si nonrezidential; 

 servicii locale si servicii de interes judetean; 

 servicii publice si servicii private. 

 

2.4. Servicii sociale de tip rezidential – din subordinea  DGASPC  

 Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Crasna (CIAPAH); 

 Centrul de Rcuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Jibou (CRRN); 

  Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Boghis (CIPAPH) 

 Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Badacin ( CITO); 

 Centrul Medico-Social Ileanda (CMS) . 

In cadrul acestor servicii sunt asisttae si ingrijite un numar de 378-400 de persoane incadrate in 

diferite grade de handicap. 

 

a) CIAPH Crasna  

CIAPH Crasna este un serviciu social de tip rezidential si este destinat persoanelor adulte cu 

handicap neuropsihiatric. Acesta s-a realizat ca urmare a implementării proiectului Restructurarea 

Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jibou, conform contractului nr. Phare/2003/005-

551.01.04.01/NAPH-SJ-40. CIAPHN Crasna s-a înfiintat prin Hotararea CJ Sălaj nr.78 din 28.09.2007. 

Structura-Centrul functioneaza intr-o cladire noua, construita pe terenul pus la dispozitie de catre 

Consiliul Local Crasna. Suprafata construita a acestui centru este de 713,00 mp si suprafata utila este de 
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1016,00 mp, structura cladirii este de tip D+P (demisol +parter).Conform contractului de grant, 

proiectarea a urmarit asigurarea spatiilor necesare functionarii noului serviciu conform standardelor in 

vigoare. Centrul are o structura moderna, functionala si usor accesibila, care include:  

-spatii pentru cazare, spatii igienico-sanitare (bai accesibilizate, separate pe sexe, o baie-dus/6 

persoane, spalatorie, 2-3 paturi/dormitor, un spatiu pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare), 

spatii comune pentru activitati de socializare si petrecere a timpului liber (atelier de terapie ocupationala, 

cabinet psihologic, sala de club, curte interioara ), sala pentru servirea mesei, bucatarie. Spatiile sunt 

dotate cu mobilier si echipament corespunzator standardelor. Functionarea centrului-cheluielile de 

functionare a centrului, inclusiv cheltuielile pentru personal sunt asigurate pe perioada nedeterminata din 

bugetul CJ Salaj, conform Dispozitiei nr.203/28 octombrie 2005 a presedintelui CJ Salaj (suma necesara 

functionarii centrului este de aproximativ 99 mii lei/luna). Centrul ofera servicii beneficiarilor din data de 

28.10.2007.  

 Activitati-Centru de Ingrijire si Asistenta Crasna Pentru Persoane cu Handicap (CIAPAH) este un 

un serviciu social de tip rezidential, acesta este structurat astfel incat sa asigure servicii de ingrijire, 

gazduire, recuperare, activitati/programe de integrare/reintegrare sociala pentru un numar de 90 de 

persoane adulte cu handicap neuropsihiatric, cu abilitate scazuta. 

Alte activitati: 

o activitati de identificare a nevoilor sociale individuale; 

o activitati de informare despre drepturi si obligatii; 

o activitati si servicii de consiliere; 

o servicii de recuperare si reabilitare; 

o servicii de ingrijire medicala; 

o ajutor pentru igiena corporala; 

o imbracare si dezbracare; 

o igiena eliminarilor; 

o hranire si hidratare; 

o deplasarea in interior;  

o comunicare;  

o facilitarea deplasarii in exterior ;  
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o companie;  

o activitati de administrare si gestionare; activitati de petrecere a timpului liber. 

 

 Beneficiarii centrului –sunt 90 de persoane, incadrate in diferite grade de handicap, cu 

dizabilitati neuropsihice si asociate. Acestea sunt persoane cu abilitati de viata independenta si sanse de 

reintegare socio-profesioanla extrem de scazute. Beneficiarii au fost selectati si transferati aici dintre 

beneficiarii fostului CRRN Jibou. In intocmireal listelor beneficiarilor acestui centru s-a tinut cont de 

reszultatele evaluarii cu ajutorul instrumentului de evaluare ROMCAT, de afinitatile, legaturile cu familia 

si dorintele beneficiarilor.   

  

 b.CRRN Jibou 

Infiintare: CRRN Jibou-este un serviciu social de tip rezidențial si este destinat persoanelor adulte 

cu handicap, s-a realizat ca urmare a implementării proiectului Restructurarea Centrului de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică Jibou conform contractului nr.Phare/2003/005-551.01.04.01/NAPH-SJ-40. 

 CRRN Jibou s-a înfiintat conform Hotărârii CJ Sălaj nr.77 din 28.09.2007. 

 Structura-imobilul in care functioneaza noul serviciu este construit pe un teren pus la dispozite de 

catre Consiliul Local Jibou.  Suprafata construita a acestui centru este de 713, 00 mp si suprafata utila 

este de 1016,00 mp, structura cladirii este de tip D-P ( demisol -parter).  Locatia este compartimentata 

corespunzator cerintelor si nevoilor beneficiarilor: spatii pentru cazare, spatii igienico-sanitare (bai 

accesibile, separate pe sexe, o baie–dus/6 persoane, spalatorie, fiecare beneficiar detine un spatiu propriu 

(6 m2) dotat corespunzator, intr-un dormitor cu o capacitate de 2-3 locuri, toti beneficiarii au acces la 

spatiile comune: 1 salon de servit masa, grupuri sanitare (1 grup la 6 persoane, l a 2 dormitoare), atelierul 

de arterapie, spatii comune pentru activitati de recuperare, socializare si loisir (2 ateliere de ergoterapie, 

cabinet psihologic, sala de psihoterapie, sala de kinetoterapie, sala de club, curte interioara), sala pentru 

servirea mesei, bucatarie.  Spatiile sunt dotate cu mobilier si echipament adecvat conform 

standardelor. 

 Observatie: In apropierea acestei cladiri s-a construit prin finatare de la Consiliul judetean o alta 

cladire asemnatoare ca si arhitectura si compartimentare, valoare investitie aproximativ: 2801241,73 lei  

(cca700.000 euro).Cladirea are o capacitate de 50 de locuri, si este destinata persoanelor adulte cu 

handicap neuropsihiatric. 
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Foto 1 -CRRN Jibou  

  Activitati-CRRN Jibou este o unitate de asistenta si protectie sociala de tip rezidential, destinata 

persoanelor adulte cu handicap neuropsihiatric. Pe langa activitatile curente de gazduire si ingrijire, in 

cadrul serviciului se desfasoara activitati specifice de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica si integrare 

sociala a persoanelor cu dizabilitati neuropsihice, ingrijire: hrana, igiena personala, supraveghere, 

medicatie.  

 Asistatilor li se asigura conditiile si obiectele corespunzatoare, necesare igienei personale zilnice. 

Centrul  ofera, in vederea supravegherii si mentinerii sanatatii beneficiarilor servicii de:  

o indrumare, sprijin si consiliere pe probleme de sanatate; 

o evaluari periodice si la nevoie; 

o tratamente si medicamentatie in functie de nevoi; 

o exercitii fizice/kinetoterapie. 

 Pentru a asigura recuperarea si reabilitarea neuropsihica a beneficiarilor CRRN desfasura 

urmatoarele activitati: 

 Evaluarea psiho-socială şi medicală a persoanelor transferate in CRRN– aceasta evaluare se  

efectueaza de catre o echipa pluridisciplinara;  

 Elaborarea unui plan individualizat de servicii, programul individualizat de recuperare si 

programul individualizat de integrare si reintegrare a fiecarui beneficiar. 

 Activitati terapeutice: cognitivă, ocupaţională, de expresie, psihomotrica; 

 Consiliere psihologica individuala si de grup (informationala, educationala, suportiva (cu 

apartinatorii), vocationala, de criza, pastorala etc.); 

 Activitati de integrare sociala. 
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 Prin activitatile oferite centrul isi propune ca finalitate recuperarea si reabilitarea persoanelor cu 

dizabilitate neuropsihiatrica in vederea reintegrarii sociale sau dupa caz si profesionale, acesta are ca scop  

nu numai prelungirea vietii biologice a asistatilor ci si insertia/reinsertia sociala a acestora.  

 Alte servicii si activitati acordate beneficiarilor in CRRN Jibou:  

 asigura asistenta medicala curenta si de specialitate, recuperare, ingrijire si supraveghere 

permanenta  persoanelor cu dizabilitati; 

 asigura programe individuale de recuperare specifice handicapului si persoanei ;  

 elaboreaza programe de recuperare, individuale si de grup, adaptate afectiunilor fiecarei 

persoane ;  

 identifica, prin evaluari periodice, pe perioada institutionalizarii, persoanele cu dizabilitati 

care pot beneficia de programul de recuperare ;  

 organizeaza activitati de terapie ocupationala si ergoterapie in raport cu restantul functional al 

persoanelor asistate  

 organizeaza activitati psiho-sociale si culturale ; 

 monitorizeaza si analizeaza situatia persoanelor cu dizabilitati asistate, ulterior finalizarii 

programului de recuperare propus la intrarea in centru; 

 asigura consiliere si informare privind problematica sociala (probleme familiale, psihologice 

etc.) 

 acorda sprijin si asistenta de specialitate in vederea prevenirii situatiilor care pun in pericol 

siguranta persoanelor cu dizabilitati;  

 intervine in combaterea si prevenirea institutionalizarii ca posibilitate de abuz din partea 

familiei;  

 promoveaza dezinstitutionalizarea prin strategii specifice.     

 Centrul dispune de spatii amenajate pentru terapie individuala si de grup. Prin calitatea serviciilor 

medico-sociale oferite beneficiarilor se urmareste cresterea sanselor de recuperare si reabilitare ale 

acestora avand ca scop atat protectia pe perioada institutionalizarii, cat si posibila reintegrare in familie si 

socio-profesionala. 

Beneficiarii centrului –sunt 109 de persoane persoane, incadrate in diferite grade de handicap, cu 

dizabilitati neuropsihice si asociate. 

 

c.Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala  Badacin ( CITO)        

CITOPH Bădăcin funcționeză în complexul de imobile situat în localitatea Bădăcin, comuna Pericei, 

nr.3. Centrul este un serviciu social destinat persoanelor adulte cu handicap neuropsihiatric și asociat. 

Centrul este de tip rezidenţial, mixt ( protejeza femei si barbati) și se află în subordinea DGASPC Sălaj. 
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 Unitatea funcţionează în regim permanent şi oferă persoanelor asistate: cazare, masă, 

supraveghere, tratament medical de specialitate şi activităţi de terapie ocupaţională în cadrul atelierelor de: 

împletituri, tâmplărie, pictură, tesături. In plus centrul ofera benefciarilor servicii si acesul la activitati de 

petrecere a timpului liber, de dezvoltare a abilitatilor de viata/ergoterapie, de integrare in comunitate etc. 

Reprezentative in acest sens sunt programele implementate cu partenerii din Germania: Comunitatea 

Evanghelica din Rehau; Academia de Pedagogie Sociala si Recuperatorie-Hoff; Diaconia Nowendetel 

,care au ca scop: dezvoltarea voluntraiatului, dezvoltarea capacitatii profesionale a personalului, 

dezvoltarea abilitatilor de viata, autogospodarire a beneficairilor CITOPH Badacin etc. Centrul mai are o 

microfermă, sere şi 3,9 ha teren fâneţe.      

   

Foto 2- Activitati ergoterapie CITOPH Badaci 

CITOPH Bădăcin este compus din 2 clădiri (administrativ şi ateliere) şi 6 pavilioane pentru 

cazare (tip căsuţă). Dormitoarele au câte 4–6 paturi, nefiind dotate conform standardelor cerute. 

Spatiile comune sun mici si insuficient accesibilzate sunt neconforme cerintelor si necesitatilor 

beneficiarilor. 

 - Pavilionul 1 (casa albastră) anul construcţiei 1995, capacitate 20; 

- Pavilionul 2 (casa maro) anul construcţiei 1995, capacitate 20; 

- Pavilionul 3 (casa galbenă) anul construcţiei 1995, capacitate 20; 

- Pavilionul 4 (casa verde) anul construcţiei 1995, capacitate 20; 

- Pavilionul 5 (casa roşie) anul construcţiei 1995, capacitate 20; 

- Pavilionul 6 (clădire nouă) anul construcţiei 2001, capacitate 20;                          

Din punct de vedere al situatiei juridice a locatiei- terenul unde sunt amplasate pavilioanele 1-5  

apartine Consiliului Local Pericei  si este dat in administrare catre DGASPC Salaj. Consiliul Local Pericei 

Se afla in litigiu pentru imobil cu  Biserica Greco Catolica din Badacin.  
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d.Centrul de Ingrijire si Asistenta Boghis (CIA)    

CIAPV Boghis este o unitate de asistenta sociala de tip rezidential destinata persoanelor cu 

handicap sever. Locatia in care functioneza Centrul este alcatuita din 2 cladiri (pavilioane+anexe). 

Constructiile sun vechi: anul 1800 –o cladire si 1971 – cealalta cladire Capacitate centrului este de 50 de 

locuri. 

 

Foto.3-Sediul CIA BOGHIS  

Beneficiarii centrului sunt 45 persoane cu handicap neuropsihiatric si asociat, cu  abilitati de viata 

scazute. Centrul asigura  servicii de ingrijire si asistenta si cazare, asistenta medicala curenta si de 

specialitate, supraveghere permanenta; desfasoara activitati psiho-sociale si culturale; 

 

Beneficiarii centrului sunt 127 persoane cu handicap  neuropsihiatric, incadrati in diferite grade de 

handicap. 

 CITO BADĂCIN este singura institutie de profil  cu peste 100 de beneficiari din judet nestructurata. 

 În ceea ce priveste utilităţile publice menționăm că reţeaua de alimentare cu apă, gaz metan şi reţeaua de 

canalizare sunt deficitare. Apa potabilă este asigurată din fantani proprii, energia termică prin centrală 

proprie iar canalizarea se face prin fose septice. In prezent apa potabilă este asigurată din fantani proprii, 

dar acestea in conditii meteo deosebite, perioade de seceta, nu pot asigura volumul de apa necesar 

activitatilor zilnice a  centrului. Pe langa volumul insuficient de apa, sunt probleme legate  si de calitatea 

apei, aceasta este foarte calcaroasa. Spațiile sun incorect compartimentate aglomerate, nu conferă 

confortul și intimitatea necesară beneficiarilor. Din acest motiv in anul 2009 DGASPC Salaj a intocmit si 

depus spre finantare un proiect care are ca scop: Restructurarea centrului de Integrare prin terapie 

Ocupationala pentru persoane cu handicap Badacin. Prin proiect se  construieste un Centru de ingrijire si 

asistenta Nusfalau, in care vor fi transferati un numar de 50 dintre actualii benficiari ai  CITOPH Badacin  
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asigura consiliere si informare privind problematica sociala (probleme familiale, psihologice etc.) 

acorda sprijin si asistenta de specialitate in vederea prevenirii situatiilor care pun in pericol 

siguranta persoanelor cu dizabilitati; intervine in combaterea si prevenirea institutionalizarii ca 

posibilitate de abuz din partea familiei. 

 

Foto 4 –Beneficiar CIA Boghis –  

sarbatorirea implinirii varstei de 100 ani a doamnei S. Elisabeta, 

Observatie: avand in vedere ca in centru sunt in numar mare asistate persoane care au varsta 

inaintata este necesar dezvoltarea persoanlului in vederea oferirii de  servicii specifice asistentei 

paleative, geriartriei. 

   

e.Centrul Medico-Social Ileanda 

Centrul Medico-Social Ileanda.(CMS)- este o unitate medico-sociala si este amplasata in mediul 

rural, in Coumna Ileanda. Din punct de vedere al structurii imobilului este realizat pe un singur nivel. 

Centrul are o capacitate de 30 de locuri, in prezent in CMS sunt  25 de beneficiari; 

Personalul care deserveste  centrul este alcatuit din 23 de persoane: personal medical, specialisti in 

asistenta sociala, personal auxiliar etc.  

 Centrul ofera  beneficiarilor urmatoarele servicii: 

 Gazduire temporara; 

 Asistenta medicala si ingrijire; 

 Suport emotional si consiliere psihologica. 

2.5  Servicii sociale private/alte servicii  

Procesul de asistenta sociala pentru  persoanele adulte este completat de institutiile de asistenta 

sociala private, gestionate de organizatii, fundaţii si mai nou  institutii de cult: 
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 Centru de recuperare Zalau-  Fundatiei Acasa; 

 CITO Zalau- Societatea Handicapatilor Zalau; 

 Centrul de Zi Zalau- Fundatiei Acasa; 

 Centrul NORO si Centrul de Informare cu privire la bolile genetice rare – sub egida  Asoc. 

Prader Wili Romania;  

 35 de Servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice  au fost dezvoltate de 

institutiile de cult si fundatii religioase in localitati din judet: Parohia Ortodoxă Nuşfalău, 

Parohia Ortodoxă Bobota, Parohia Ortodoxă Română Sărmăşag, Parohia Ortodoxă nr. 1 

Şimleu Silvaniei, Parohia Reformată Zăuan, Parohia Ortodoxă Română Cizer, Parohia 

Ortodoxă Iaz, Parohia Reformată Leşmir, Parohia Reformată Ip, Parohia Sfânta Vinere Zalău, 

Asociaţia Down Sindrom Cehu Silvaniei, Parohia Ortodoxă Jibou II , Mănăstirea Sfânta 

Treime Bic, Parohia Ortodoxă Ortelec, Episcopia Sălajului ,Parohia Reformată Valea 

Pomilor, Parohia Ortodoxă Românaşi, Parohia Ortodoxă  Horoatu Crasnei, Parohia Reformată 

Archid, Parohia Reformată Aghireş,Parohia Ortodoxă Stârciu, Parohia Reformată Nuşfalău, 

Parohia Ortodoxă Adalin,Protopopiatul Ortodox Zalău, Parohia Ortodoxă Plesca, Parohia 

Ortodoxă Română Fizeş, Parohia Ortodoxă Română Aleuş, Parohia Ortodoxă Sârbi, Parohia 

Ortodoxă Creaca, Parohia Ortodoxă Moiad, Parohia Reformată Meseşenii de Jos, Biserica 

Creştină Baptistă Maghiară din Nuşfalău, Parohia Ortodoxa Ciocmani. In cadrul acestor 

servicii îngrijitorii la domiciliu desfasoara servicii si activitati de tipul sunt de tipul:  

 a) îngrijire primară: ajutor pentru igienă corporală; îmbrăcare şi dezbrăcare; deplasare în 

interior şi în zonă (magazin, cabinete medicale); ajutor pentru prepararea şi servirea hranei; 

efectuarea de cumpărături şi plătirea facturilor la apă, electricitate, telefon etc.; activităţi de menaj 

(spălare lenjerie, curăţenie locuinta, curte etc.); facilitarea accesului la utilităţi (apă, încălzire cu 

lemne, achiziţie/instalare butelie, etc.); 

 b) asistenţă în menţinerea sănătăţii: sprijin în administrarea tratamentelor medicale orale 

prescrise; facilitarea unui consult medical (de câte ori este cazul); facilitarea unor servicii 

medicale primare (controlul tensiunii, administrarea medicamentelor prescrise de medic etc., 

acţiuni specifice periodei de recuperare dupa spitalizare sau intervenţii chirurgicale ş.a. 

 c) socializare şi asistenţă psiho-socială: comunicare, stimularea legăturii cu membrii 

familiei şi intermedierea incluziunii în familie dacă este cazul; facilitarea accesului la 

servicii/reuniuni religioase, spirituale, evenimente ale comunităţii; activităţi de organizare a 

timpului liber prin întâlniri cu alte persoane de aceeaşi vârstă, vizionare T.V, presă;  chiar si 

activităţi de menţinere a abilităţilor de tip terapie ocupaţională (tricotat, cusături, ş.a ).  

  Centrul de Zi “Fluturi Albi”-   Fundaţia Maya Zalau 

 Serviciul de ingrijire si asistenta medicala la domiciliu- Fundatia Ciobanca SOS Zalau; 
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 Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice "Sfânta Vineri" Zalau; 

  Un numar de 35 de Servicii de ingrijire persoane varstnice la domiciliu au fost infiintate de 

catre: 31 de parohii, 1 manastire si 3 asociatii; 

 Centrul Rezidential pentru Ingrijire Persoane VarstniceTihau -“Agape” Fundatia Agape; 

 Casa de Batrani “Siluan” – Fundatia Siluan Sfaras; 

 Centrului Rezidenţial pentru vârstnici Cehu Silvaniei -Fundatia Rainbow. 

  2.6 Prestaţii sociale 

Persoanele cu handicap asistate în familie beneficiază de anumite prestaţii sociale din partea 

statului care, dar acestea nu sunt pe deplin acompaniate de accesibilizarea mediului fizic şi de măsuri reale 

de protecţie activă.  In vederea  diminuari acestui neajuns in perioada 2008-2013DGASPC Salaj prin 

biroul juridic a oferit servici de: informare si asistenta in intocmirea dosarelor in vederea obtinerii de 

credite pentru accesibilizare locuinte, achizitionare autoturisme accesibilizate si recuperare a doabanzilor 

aferente acestor credite pentru un numar de aproximativ 190 de persoane cu dizabilitati. 

 Persoanele cu handicap grav din familii pot beneficia de  asistent personal care este, de regulă, un 

membru al familiei sau o rudă, angajat de primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa 

persoana cu handicap. Marea majoritate a persoanelor cu handicap nu au asigurate, în mod curent, nici un 

fel de servicii. Serviciile existente sunt slab diversificate, insuficiente, acoperite în mod aleatoriu astfel că 

intervenţia din punct de vedere social are un caracter lacunar in special in mediul rural. Personalul din 

cadrul sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap este insuficient din punct de vedere numeric. 

    Accesul la educaţie, asistenţa medicală, încadrarea în muncă, transportul public, condiţiile de 

locuit şi de mişcare în mediul fizic reprezintă domenii insuficient rezolvate de autorităţile publice locale. 

       În prezent, cu excepţia unui număr foarte redus de interpreţi mimico-gestuali, tehnicii de tipar braille 

şi a tehnicilor de înregistrare audio, nu există sisteme, servicii şi tehnologii de acces la informaţii şi 

comunicare destinate persoanelor cu handicap senzorial (auditiv şi vizual). Astfel, persoanele cu handicap 

reprezintă un grup extrem de vulnerabil la procesele de excluziune socială.  

 

__________________________________________________________________________________ 
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CAPITOLUL III 

 REZULTATELE  STRATEGI  PENTRU  

PERIOADA ANTERIORA: 2008-2013 

 

 In perioada 2008-2013 s-a contiunat procesul de restructurare si reabilitare a institutiilor de 

protectie pentru persoanele cu dizabilitati din judet. 

S-a contiunat diversificarea/modernizarea serviciilor sociale, astfel in aceasta perioada s-a construit 

o locatie noua cu 50 de locuri la CRRN Jibou prin finantarea Consiliului Judetean Salaj. 

În vederea dezvoltării capacității sistemului județean de asistență și protecție socială, astfel încât 

acesta să poată oferi servicii de calitate conform normelor legislative și conform nevoilor reale identificate 

și exprimate în cadrul grupurilor vulnerabile, DGASPC Salaj a inceput implementarea in 2009 prin 

finantare neramburabila  a unui set de 4 proiecte: Proiectul–Restructurarea Centrului de Integrare prin 

Terapie Ocupațională pentru Persoane cu Handicap (CITOPH) Bădăcin,  si proiectele care au ca 

obiectiv infiintarea  a 3  centre sociale multifunctionale pentru tinerii dezinstitutionalizati in orasele 

Cehu Silvaniei, Simleu Silvaniei si Jibou.  

Proiectul–Restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională pentru Persoane 

cu Handicap (CITOPH) Bădăcin,  în valoare de 999.000 euro, din care 11% contribuția CJ Salaj, a 

primit finanțare în cadrul Programului de Incluziune Sociala componenta Persoane cu Handicap ( 

program finantat de catre BDCE). Proiectul are scop, restructurarea CITOPH Bădăcin, singura unitate din 

județ de tip clasic, cu peste 100 de beneficiari. Prin proiect se construieste un centru de tip CIA, la 

Nusfalau pe un teren oferit gratuit de catre CL Nusfalau. In acest centru o sa fie transferate 50 de persoane 

adulte cu handicap neuropsihiatric din CITO Badacin cu abilitati de viata scazuta. De asemenea in urma 

restrucurarii  CITO Badacin  se vor infiinta 2 Locuinte Protejate  ( LP) cu o capacitate de 12 locuri, in 

spatiile ramase libere ca urmare a transferarii a 50 de benificiari la CIA Nusfalau. Beneficiarii LP vor fi 

persoane cu handicap, cuun grad crescut de integrare profesionala. CIA Nusfalau o sa fie functional si 

integrat in sistemul judetean de asistenta sociala in  primul trimestru al anului  2014. 

Alte rezultate:  

 Intrucat cazurile de violenta in familie au luat amploare, la nivelul DGASCPC Salaj s-a infiintat 

in 2011 un serviciu destinat persoanelor care se confrunta cu violenta in familie; 

 In medie pe an sunt informate si  consiliate 15.000 de persoane cu privire la incadrarea in grad 

de handicap si a drepturilor ce decurg din incadrarea in grad; 

 Au fost instrumentate si evaluate/reevaluate dosarele de incadrare in grad de handicap pentru 

aproximativ 14.700  de persoane /an; 



Strategia judeteana 2014-2020 

 Page 27 
DGASPC SALAJ 2014-2020 
Red.edit Cristescu Elena –consilier  

 

 Infiintarea unor Centre Sociale Multifuncționale cu o capacitate totală de 45 de locuri, pentru 

tinerii dezinstitutionalizati, in localitatile Cehu Silvaniei Jibou și Șimleu Silvaniei, care vor  

oferi cazare si  servicii de consiliere vocationala (Valoare proiect: aproximativ 750.000 euro); 

Centrul de la Simleu Silvaniei cu o capacitate de 10 locuri este destinat tinerilor 

dezinstitutionalizati cu dizabilitati; 

 Anual se inregistreaza si sunt analizate/evaluate in medie 80-85 de cereri de internare in centrele  

de asistenta si protectie [entru persoane adulte din structura DGASPC. 

 S-au infiintat si dezvoltat serviciile de ergoterpaie/dezvoltare abilitati practice (sere, ateliere 

tamplarie, impletituri etc.) de la CITOPH Badacin si CRRN Jibou in urma proiectelor 

implementate  cu partenerii din Germania, respectiv Olanda. 

 S-au realizat activitati de reabilitare/recompartimentare/extindere a imobilelor unde 

functioneaza centrele de asistenta si protectie pentru. persoanele adulte cu handicap din: Crasna, 

Boghis, Badacin si Ileanda ; 

 In perioada 2008-2013 Consiliul Judetean Salaj a finantat si implememtat cu sprijinul de 

specilaitate a DGASPC Salaj Programul de finanţare a activităţilor de asistenţă socială 

prestate de culte în judeţul Sălaj care are ca scop oferirea de servicii  de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor vârstnice, furnizate în parteneriat cu instituțiile de cult ( Sunt angajati in acest 

program ca si ingrijitori la domiciliu PV un numar de aproximativ 37-40 de persoane.) care 

ingrijesc un numar de peste 300 de persoane.  

    

Foto. 3 Curs Instruire ingrijitori PV-Simleu Silvaniei , anul 2013 

 

 S-au realizat activitati de dezvoltare a capacitatii profesionale si dezvoltarea resulor umane prin 

organizarea/participarea la cursuri de formare si perfectionare in specilaizari din domeniul 
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asistentei si protectiei sociale: pedagogi de recuperare, ergoterapeuti, consilieri vocationali,  

manageri proiect, formatori, interpreti mimico-gestuali, ingrijitor PV, lucratori socialie etc.  

Alte rezultate: 

In perioada anterioara acesti strategii s-au dezvoltat servicii private de catre organizatii: 

-Serviciul de ingrijire si asistenta medicala la domiciliu- Fundatia Ciobanca SOS Zalau; 

-Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice "Sfânta Vineri" Zalau; 

- Un numar de 35 de Servicii de ingrijire persoane varstnice la domiciliu au fost infiintate de catre: 

31 de parohii, 1 manastire si 3 asociatii; 

- Centrului Rezidenţial pentru vârstnici-Fundatia Rainbow. 

______________________________________________________________________________ 

  CAPITOLUL IV 

PROBLEME IDENTIFICATE/PRIORITĂŢILE   

PENTRU PERIOADA  2013-2020  

 

1.Nevoi identificate  

1.1. Problemele sociale identificate la nivelul comunitatilor din judet sunt: 

 Cresterea numarului de persoane aflate in dificultate, cu probleme complexe asociate:  

sanatate, venituri, adictii, conditii de locuit, probleme familiale, dizabilitati etc. 

 Numarul in crestere a persoanelor cu handicap care locuiesc singure; 

 Conditii de locuit precare, localitati/cartiere congestionate cu precadere in cadrul comunitatilor 

de romi si o insuficienţa acuta a locuinţelor sociale (a locuintelor pentru tineri, pentru persoane 

cu dizabilitati); 

 Lipsa utilitatilor (apa, canal, retea de electricitate) in special mediul rural situatie care 

determina persoanelor o stare de sănătate precara si probleme acute de igiena si deratizare in 

comunitatile de romi in special in orase (in primul rand probleme  de functionare a utilitatilor: 

intreruperea furnizarii de apa, electricitate, gaz etc..)  

 Un număr mare de familii sarace  cu multi copii si cu resurse financiare şi materiale 

insuficiente; 

 Un număr mare de persoane, în special în comunităţile de romi, cu actele expirate,  fara acte de 

identitate, copii cu nasterea neinregistrata si copii fara certificate de nastere care nu pot 

benefgicia de drepturile sociale cuvenite;  
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 Numarul in contiuna crestere a persoanelor vârstnice singure (o populatie imbatranita mai ales 

la sate, comunităţi izolate) si cu venituri reduse; 

 Migratie accentuata (peste 8334 de persoane sunt plecate in strainatate din car 49% sunt femei)  

 Numarul in crestere a familiilor monoparentale,  a situaţiilor de abandon familial, de divorturi,  

de familii dezorganizate; 

 Creşterea cazurilor de violenţă în familie si de abuzuri asupra persoanelor varstnice/dizabilitati;  

 Cresterea consumului de alcool, al consumului de substante halucionogene, cresterea 

numarului de persoane dependente de jocurile de norc sau care practica abuziv jocurile de 

noroc; 

  Probleme privind identificarea si pastrarea unui loc de munca a personaelor cu dizabilitati 

tinerilor dezinstitutionalizati, persoanelor adulte cu varsta peste 40-45 de ani, persoanele cu 

nivel scazut de scolarizare, etc.; 

 Cresterea ratei somajului (aproximativ 5600 in august 2013) si decalaj/ necorelare intre 

cerintele pe piata muncii si calificarile populatiei; 

  Cerintele tot mai complexe privind abilitatile/competentele vocationale si inteligenta sociala 

din partea angajatorilor( cunostinte operare PC, limba straina, permis de conducere etc.);   

 Probleme de readaptare la conditiile de trai si la cerintele (profesionale, scolare ) din romania a 

persoanelor car au  trait/lucrat in strainatate timp mai indelungat; 

 Imbatranirea populatiei si lipsa de acoperire a serviciilor sociale destinate persoanelor 

varstnice; 

 Dependenta anumitor categorii sociale fata de sistemul de protectie sociala; 

 Insuficienta implicare si dezvolarea de servicii din partea comunitatilor locale/autoritatilor 

locale; 

 Insuficienta stimulare a (facilitati, subventii, programe de finantare etc.) angajtorilor cu privire 

la angajarea persoanelor dezavantajate (tineri dezinstitutionlaizati, persoane cu handicap, 

someri etc.); 

 Deficit de personal in sistemul de asistenta sociala si specialisti insuficienti in stiinte socio-

umane, in recuperare, consiliere profesionala, etc.; 
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1.2. Nevoi identificate in cadrul DGASPC Salaj  

 Lipsa unor servicii sociale de tip Centru de Primire in Regim de Urgenta (CPRU)pentru 

persoanele cu dizabilitati, in care acestia sa fie ingrijiti pe perioada detrimnata, pana la 

solutionarea cazului: transfer in unitate de protectie de tip rezidential, integrare in familie, 

integrare profesionala,  protectie in centre de zi, centre de recuperare etc. 

 Numarul mare de solicitari de internare in unitatile de protectie a persoanelor cu dizabilitati (-

80-85/an) ; 

 Lipsa serviciilor rezidentiale (publice) de protectie destinate persoanelor varstnice si numarul 

insificient de servicii sociale private destinat acestei categorii de persoane aflate in dificultate, 

in contextual inregistrarii unei imbatraniri accentuate a populatie in special in mediul rural; 

 Lipsa unui serviciu de tip respiro pentru persoanele cu dizabilitati ingrijite in familie; 

 Dificultati in ce priveste informarea si diseminarea informatiilor cu privire la serviciile oferite, 

drepturile-obligatiile benefeciarilor, proiectele desfasurate etc.; 

 Lipsa serviciilor destinate persoanelor care se confruncta cu diferite tipuri de adictii ( alcool, 

droguri, jocuri de noroc etc. ); 

 Lipsa serviciilor specializate care sa ofere servicii (cazare, protective, asistenta 

psohologica/juridical, servicii de recuperare) persoanelor victime ale violentei domestice; 

 Insuficienta dezvoltare a serviciului destinat persoanelor adulte abuzate, traficate, etc; 

 Servicii sociale pentru persoane cu dizabilitati din structura DGASPC Salaj care necesita 

reorganizare, reabilitare, extindere, modernizare si echipare: CITOPH Badacin, CIA Boghis, 

CIA Crasna . 

 Numarul insuficient de specialisti in asistenta si protectie sociala, necorelare intre cerintele 

standardelor in domeniu, volumul de munca si numarul de angajati. 

 Deficit in ce priveste serviciile de mediere a muncii si integrare profesionala pentru persoanele 

cu dizabilitati, lipsa unor locuri de munca adaptate/asistate etc.  

1.3 Directii de actiune /Obiective  

a)Linii directoare  

 Promovarea reintegrării sociale a persoanelor aflate in dificultate ca cetăţeni activi,  prin 

actiuni de creştere a capacităţii instituţionale şi administrative, de participarea activă , 
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accesul neingradit la serviciile sociale de calitate/diferentiate si consolidarea parteneriatului 

public – privat; 

  Corelarea sistemului de protecţie a copilului, al sanatatii cu cel al adultului si oferirea de 

servicii integrate pentru toti membrii familiei aflati in dificultate; 

 Acordarea de servicii de sprijin pentru familiile care au în componenţă persoane  flate in 

dificultate ;  

 Dezvoltarea de intreprinderi sociale si creşterea gradului de integrare/reintegrare socio- 

profesionla pentru persoanele aflate in dificultate si reducerea perioadei in care se afla in 

dificultate persoana, a situatiilor de criza.   

b)Prioritati/masuri  

   Pentru perioada 2014-2020 sistemului judetean de asistenta sociala are stabilite ca prioritati: 

 Reorganizarea/restructurarea/moderinzarea sau dupa caz reabilitarea infrastructurii serviciilor sociale 

rezidentiale in special :CITO Badacin, CIA Boghis, CIA Crasna; 

 Cresterea capacitatii de gestionare a problematicii sociale la nivel local prin dezvoltarea de 

servicii sociale primare si specializate pentru persoanele adulte cu dizabilitati, la nivel local 

in vederea sprijinirii reintegrării în familie şi prevenirea institutionalizării persoanelor cu 

dizabilitati  precum si facilitarea accesului la servicii, a personelor cu handicap in apropierea 

domiciliului acestora; 

 Corelarea si adaptarea serviciilor sociale cu nevoile grupurilor de persoane aflate in 

dificultate si cu cu efectele proceselor de descentralizare si  regionalizare preconizate in 

anii urmatori; 

 Intarirea capacitatii institutionale a DGASPC Salaj in vederea cresterii calitatii serviciilor 

oferite beneficiarilor; 

 Diversificarea serviciilor sociale oferite beneficiarilor in functie de nevoile identificate si 

caracteristicile fiecarei categorii de persoane aflate in dificultate, implementarea standardelor 

de calitate pentru serviciile sociale specializate de tip rezidential si nonrezidential; 

  Îmbunătăţirea serviciilor de sprijin în vederea integrarii  sicio-profesionale a  persoanelor cu 

dizabilitati; 

 Îmbunătăţirea colaborarii/comunicării în domeniu între niveluri: locală, judeţeană/regionala 

şi naţională ( public si privata); 

 Acreditarea/reacreditarea/licentierea şi avizarea serviciilor sociale pentru persoanele cu 

dizabilitati, persoane aflate in dificultate, furnizate de către DGASPC; 

 Desfasurarea in parteneriat cu furinizorii de formare profesionala a unor activitati de 

formare/mentorat si integrare profesionala a grupurilor vulnerabile: organizarea de cursuri de 
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calificare/recalificare, instruie si perfectionare; activitati de informare consiliere ; mediere si 

consultanţă şi asistenţă pentru demararea unei afaceri; 

 Infiintarea unor structuri/intreprinderi sociale/ateliere protejate si a unor programe de 

mediere a muncii; 

 Desfasurarea de campanii de informare, sensibilizare/constientizare cu privire la problemele 

sociale, obligatiile, drepturile persoanelor aflate in dificultate si serviciile existente.  

In vederea atingerii obiectivelor propuse DGASP Salaj in perioada 2014-2020 intentioneaza sa 

infiinteze si sa dezvolte/modernizeze urmatoarele servicii: 

 

Nr . 

crt 

Tip 

serviciu 

Beneficiarii 

serviciilor. 

 

Locatie/ 

Capacitate 

Data 

preconizata 

Buget necesar/Sursa de 

finantare preconizata 

1)  Centru de recuperare si 

reabilitare (adapost) 

Persoane victime ale 

violentei  

Zalau/10 

Cehu Silvaniei/ 4 

locuri 

2014 

 

 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 ( Fondurile Structurale 

2014-2020) 

2)  Serviciu de asistenta si 

consiliere 

Persoane victime ale 

violentei 
Zalau/12 2014 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 ( Fondurile Structurale 

2014-2020)  

 

3)  
Centrul de respiro/criza 

Persoane cu 

dizabilitati 
Zalau/10-15 2015 

Programe de finantare 

nerambursabile 

( Fondurile Structurale 

2014-2020) 

4)  
CPRU  

Persoane cu 

dizabilitati 
Jibou/10 locuri  2016 

Programe de finantare 

nerambursabile 

( Fondurile Structurale 

2014-2020) 

5)  
LP 

Persoane cu  

dizabilitati 

 

Zalau/12 2013 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 ( Fondurile Structurale 

2014-2020) 

6)  
Apartamente de tranzit  Tineri 16-26 ani  

2 ap. cu 6 

locuri/Zalau  

 

2016 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 ( Fondurile Structurale 

2014-2020) 

7)  Serviciu de consiliere 

vocationla  

Persoanele cu 

dizabilitati  
Zalau-Jibou  2014 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 ( Fondurile Structurale 

2014-2020) 

8)  Centru Social 

Multifunctional  
Tinerii 18-26 ani Cehu Silvaniei/15  2014 Fonduri Banca Mondiala  

9)  Centru Social 

Multifunctional 
Tinerii 18-26 ani 

Simleu 

Silvaniei/10  
2014 Fonduri Banca Mondiala  

10)  Centru Social 

Multifunctional 
Tinerii 18-26 ani Jibou/15 2014 Fonduri Banca Mondiala  

11)  
CIA  

Persoane cu 

dizabilitati   
Nusfalu   2014 Fonduri Banca Mondiala 

12)  Restructurare/Modernizare 

si echipare CIA Crasna ,  

Persoane cu 

dizabilitati   
Crasna  2015 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 ( Fondurile Structurale 

2014-2020) 
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13)  Restructurare/Modernizare 

si echipare CIABoghis, 

Persoane cu 

dizabilitati   
Boghis 2017 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 ( Fondurile Structurale 

2014-2020) 

14)  Restructurare/Modernizare 

si echipare CITO Badacin 

Persoane cu 

dizabilitati   

Nusfalau,  

Badacin 
2016 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 (Fondurile Structurale 

2014-2020) 

15)  Reabilitare/Modernizare 

CTF uri  

Copii/tineri cu 

dizabilitati 
Zalau 2015 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 

              Tabel . nr. 1 servicii sociale propuse spre infiintare/moderinzare de  DGASPC in 2014-2020 

 

Servicii de protectie si asistenta sociala propuse a se infiinta/dezvolta in perioada 2014-2020 de catre 

Consiliile Locale, ONG-uri si alti furnizori de servicii sociale:  

 

Nr . 

Crt 

Tip 

serviciu 

Beneficiarii 

serviciilor. 

 

Locatie/ 

Capacitate 

Data 

preconizata 

Buget necesar/Sursa 

de finantare 

preconizata 

1.  

Serviciu de ingrijire 

Paleativa, non-

oncologica 

Persoane adulte Zalau 2015 Fundatia Acasa  Zalau 

2.  
Centrul de ingrijire PV Letca 2015 CL Letca /PNDR 

3.  
Centrul de ingrijire PV Creaca 2017 CL Letca /PNDR 

4.  
Centru de zi  pt. PV Persoane varstnice Sarmasag 2016 CL Sarmasag 

5.  
Centru pt. PV Persoane varstnice Boghis 2016 CL Boghis 

6.  Centru de prevenire a 

adictiilor 
Tineri/Adulti Zalau 2016 

Asociatia Haller 

 

7.  

Serviciu  specializat 

pentru victimele 

abuzurilor  si a violentei 

domestice 

Femei si copii/ 

adolescenti 

 

Zalau 2015-2017 Episcopia Salajului 

8.  Cantina sociala 
Persone aflate in 

dificultate 
Zalau/Jiiou 2017 Episcopia Salajului 

9.  

Centru PRO VITA -

Infiintarea unui centru de 

consilere si asistenta   

postavort, contraceptie, 

BTS 

Adulti si copii Zalau 2019 Episcopia Salajului 

10.  

Centru multifunctional ( 

servicii medicale primare, 

servicii de recuperare, 

stomatologie 

Persoane aflate in 

dificultate ( neasigurate, 

persoane sarace, 

varstnici, dizabilitati) 

Zalau 2018 
Episcopia Salajului 

 

11.  
Centru de ingrijire pentru 

persoane varstnice 
PV Zalau/75 2020 

Episcopia Salajului 

 

12.  
Centru de ingrijire pentru 

persoane varstnice 
PV Zalau 2014 SOS Ciobanca 
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Tabel . nr. 2 servicii sociale propuse spre infiintare/moderinzare de Fundatii/ONG-uri/CL 
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    CAPITOLUL IV 

 IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA/ EVALUAREA 

STRATEGIEI/FINANTAREA  

  

 

    1.Implementarea măsurilor stabilite în cadrul strategiei si a planului operational al acesteia, 

presupune un proces de planificare multianuală bazat pe atingerea obiectivelor şi 

oportunitatile/nevoile locale, precum şi pe resursele materiale, financiare şi umane disponibile 

si cele preconizate.  

   2.Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei reprezintă activităţi de maximă 

importanţă care pot determina revizuirea planului judeţean de acţiune şi redefinirea unora 

dintre măsuri, în funcţie de contextul social la nivelul comunităţilor, de evoluţia nevoilor 

persoanelor aflate in dificultate şi a numărului acestora.  

    Activitatea de monitorizare şi evaluare are în vedere următoarele:  

   a) selectarea unor indicatori de performanţă pentru obiectivele operaţionale ale strategiei;  

   b) dezvoltarea unor programe de cercetare asupra unor grupuri cu grad mare de risc si 

excluziune socila;  

   c) identificarea punctelor slabe în procesul de implementare a strategiei şi a soluţiilor de 

rezolvare;  

   d) obţinerea unor indicatori unitari privind sistemul de asistenţă socială a persoanelor cu 

handicap prin gestionarea şi corelarea bazelor de date ;  

   e) asigurarea de informaţii corecte despre dinamica persoanelor cu handicap şi condiţiile 

lor de viaţă.  

    Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei şi a planului de acţiune vor fi 

asigurate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în 

colaborare cu toţi responsabilii desemnaţi.  

    Surse de Finanţare  

    Sursele de finanţare ale sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap includ:  

   a) buget de stat;  

   b) bugete locale;  

   c) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;  

   d) fonduri externe, rambursabile şi nerambursabile;  

   e) contribuţia persoanelor cu handicap şi/sau ale familiei/reprezentanţilor legali.  

    Planificarea bugetului necesar realizării măsurilor prevăzute în planul de acţiune se face 

anual, pentru anul următor şi reprezintă o condiţie de baza a implementării strategiei.  
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Bibliografie: 

 Baza de date a DGASPC Salaj –Dsmart  si fisele lunare/trimestriale de monitorizare; 

 Adresele si planificarile  pentru perioada 2014-2020, trimise de catre Consiliile Locale 

din Judet, ONG-uri si fundatii acreditate ca furnizori de servicii sociale; 

 Baza de date a Serviciul Informatic,Strategii, Programe, Proiecte In Domeniul Asistentei 

Sociale si Managementul Calitatii Serviciilor Sociale; 

 http://www.salaj.insse.ro; 

 www.salaj.anofm.ro; 

 Legea 292/2011- Legea asistentei sociale. 

 Hotărârea de Guvern nr. 1434/2004 privind privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

 Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi 

normele metodologice de aplicare; 

 Standardele minime de calitate privind serviciile sociale acordate persoanelor cu 

handicap; 

 Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 ______________________________________________________________________ 
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STRATEGIA IN DOMENIUL PROTECTIEI 

PERSOANELOLR CU DIZABILIOTATI  2014-2020 SALAJ 

PLAN OPERATIONAL/OBIECTIVE OPERATIONALE 

 

 

 

Nr. 

Crt

. 

Domenii 

INTREV

ENTIE 

GRUP  

TINTA 
OBIECTIVE ACTIVITATI 

RESPONSABILI/ 

PARTENERI 

TERMEN 

DE 

REALIZA

RE 

/OBSERV

ATII 

 

1. 
ACCESIB

ILITATE  

Persoanele cu 

dizabilitati 

institutionalizate  

Cresterea calitatii vietii 

persoanelor cu dizabilitati  

institutionlaizate si dimunuarea 

obstacolelor care impiedica 

miscarea libera in mediul ambiant 

al persoanelor institutionalizate. 

- Contiunarea activitatilor de 

reabilitarea/modernizarea  si accesibilizarea 

(fizica si informationala) a unitatilor de 

protectie destinate persoanelor cu dizabilitati din 

sistemul judetean de protectie si asistenta ( in 

special CITO Badacin, CIA Crasna  si CIA 

Boghis); 

 

-Construirea noilor unitati de protectie pentru 

persoanele cu dizabilitati    in conformitate cu 

normele  in vigoare in acest domeniu (CIA 

Nusfalau/50 de locuri, 2 LP/12 locuri, 1Centrul 

de respiro/15 locuri  etc.). 

 

-DGASPC Sălaj; 

-PAS-urile/Consiliile 

locale; 

-Consiliul 

JudeteanSalaj; 

-ONG-uri; 

-2014-2020 

(permanent) 

  

 

Persoanele cu 

handicap 

neinstitutionalizate  

 

Stimularea implicarii autoritatilor 

publice, si a societaii la 

construirea unui mediu ambiant 

accesibil tuturor.    

-Desfasurarea unei  Campanii judetene privind  

problematica accesibilizarii unitatilor publice, a 

transportului in comun, a locuintelor  etc. 

 

-Oferirea de informare si sprijin personelor cu 

DGASPC Sălaj; 

-SPAS-

urile/Consiliile 

locale. 

-ONG-uri; 

2015-2016 
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Nr. 

Crt

. 

Domenii 

INTREV

ENTIE 

GRUP  

TINTA 
OBIECTIVE ACTIVITATI 

RESPONSABILI/ 

PARTENERI 

TERMEN 

DE 

REALIZA

RE 

/OBSERV

ATII 

 
handicap in vederea acesibilizarii locuintelor. 

   

2. Participare 

Persoanele cu 

dizabilitati  si 

profesionistii in 

domeniu 

  

  

-Inlaturarea unor obstacole  in 

vederea participarii persoanelor 

cu dizabilitati (auditiv/surdo-

mutitate, nevazatori ); la viata 

sociala si economica; 

-Asigurarea unor servicii de 

informare si consiliere pt. 

persoanele cu dizabilitati; 

-Dezvoltarea personalului din sistemul judetean 

de asistenta sociala prin formare de interpreti 

mimico-gestuali; 

 

-Dezvoltarea/instruirea personalui din sanatate, 

educatie si asistenta sociala in utilizarea 

mijloacelor si instrumentelor specifice in 

comunicarea cu persoanele cu dizabilitati. 

-Dezvoltarea serviciului de informare a 

persoanelor cu dizabilitati/relatii cu publicul din 

cadrul DGASP; 

-construirea/infiintarea unui birou de informatii 

si a unui site special pentru nevazatori/surdo 

muti;   

  

-DGASPC Sălaj;  

-Consiliul Judeţean. 

-ONG-uri partenere ( 

Asociatia surzilor 

Zalau,  Asociatia 

Nevazatorilor-filiala 

Salaj; )  

 -2015-2020 

 

 

 

   

Dezvoltarea si functionarea echipei mobilie si 

oferirea de catre aceasta a unor servicii de 

recuparare reabilitare si integrare: kinetoterapie, 

logopedie, psihoterapie la domiciliul copilului 

sau/si in cadrul centrele de recuperare ( de zi) 

din Zalau si Simleu Silvaniei. 

DGASPC Sălaj;  

-Consiliul Judeţean; 

-ONG-uri ( 

Societatea 

Handicapatilor 

Zalau).  

-2014-2020 

(permanent) 

Asigurarea accesului la servicii 

sociale persoanelor cu dizabilitati 

din mediul rural, persoanelor 

varstnice cu dizabilitate.   

-Dezvoltarea retelei ingrijitorilor personali 

pentru personaele cu dizabilitati; 

-Dezvoltarea retelei de ingrijitori la domiciliu a 

PV cu dizabilitate (accentuata sau medie).   

-DGASPC Sălaj;  

-Consiliul Judeţean; 

-unitati de 

cult/parohii; 

-ONG-uri.  

 

 

2014-2020 
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Nr. 

Crt

. 

Domenii 

INTREV

ENTIE 

GRUP  

TINTA 
OBIECTIVE ACTIVITATI 

RESPONSABILI/ 

PARTENERI 

TERMEN 

DE 

REALIZA

RE 

/OBSERV

ATII 

 
 

 

 

 

Ocuparea 

fortei de 

munca 

Persoanele cu 

dizabilitati din 

centre si din familii 

 

  

 

Cresterea gradului de integrare 

profesionala a personaelor adulte 

cu dizabilitati. 

-Infiintarea de  Servicii de consiliere/ vocationla 

pentru persoanele cu dizabilitati la Jibou si 

Simleu Silvaniei ; 

 

-Sprijinirea dezvoltarii  serviciului de angajare 

asistata din cadrul CITO Zalau-SHZ; 

-DGASPC Sălaj;  

-AJOFM; 

 

-SHZ Zalau, ONG-

uri; 

-Consiliul Judeţean; 

 

Dezvoltarea deprinderilor 

vocationale   si recuperarea  

abilitatilor practice la  persoanele 

institutionalizate in centrele de 

protectie si asistenta ; 

Infiintarea/dezvoltarea de  ateliere vocationale 

(ateliere de  tamplarie, impletituri, artizanat, 

florarie,  sere etc.) 

-Infintarea de intreprinderi sociale/ateliere 

protejate.   

-DGASPC Sălaj;  

-Consiliul Judeţean; 

-ONG-uri. 

-2014-2020 

(permanent) 

5. 
Protectie 

sociala  

Tineri 

dezinstitutionalizati 

cu  dizabilitati 

Asigurarea de servicii sociale 

specializate  in conformitate cu 

cerintele, conditiile actuale si 

nevoile persoanelor cu 

dizabilitati.   

 

 

-Infiintarea unui Centru social multifunctional 

pentru tinerii dezinstitutionalizati cu dizabilitati 

la Simleu Silvaniei ( 10 locuri) care o sa ofere 

servicii de cazare, consiliere vocationla, 

medierea muncii, dezvoltarea abilitatilor de 

viata independenta; 

 

-DGASPC Sălaj;  

-Consiliul Judeţean. 

 

 

2014 

 

 

 

 

-Infiintarea unui  Centru de respiro/criza pentru 

persoane cu dizabilitati in Zalau, cu o capacítate 

de 10-15 locuri; 

 

-DGASPC Sălaj;  

-Consiliul Judeţean. 

2015 
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Nr. 

Crt

. 

Domenii 

INTREV

ENTIE 

GRUP  

TINTA 
OBIECTIVE ACTIVITATI 

RESPONSABILI/ 

PARTENERI 

TERMEN 

DE 

REALIZA

RE 

/OBSERV

ATII 

 
Infiintarea unui Centru de primire in regim de 

urgenta a persoanelor cu dizabilitati  pentru in 

Jibou cu o capacítate de 10-15 locuri; 

 

DGASPC Sălaj;  

-Consiliul Judeţean 

 

 

2016 

 

 

 

 

Infiintarea a doua Locuinte protejate pentru 

tinerii cu dizabilitati   

 

 

-DGASPC Sălaj;  

-Consiliul Judeţean. 

 

 

2015 

Persoane cu 

dizabilitati  

 

Dezvoltare și diversificarea 

serviciilor sociale oferite 

beneficiarilor (copii și 

persoane adulte aflate în 

dificultate) în special, prin 

accesarea de fonduri 

nerambursabile. 
 

 

Infiintarea unui serviciu de tip rezidential pentru 

copii cu  dizabilitati neuromotorii  

 

- Infiintarea unui serviciu de tip CTF pentru 

copiii cu dizabilitati,  0-2 ani. In Zalau cu o 

capacitate de 12 locuri ;  

 

-Functionarea  si dezvoltarea Centrului de 

consiliere si asistenta pentru persoanele cu 

TSA in cadrul CSCCH Zalau 

-Infiintarea a 2Locuinte Protejate in 

localitatea Badacin; 

DGASPC Sălaj;  

-Consiliul Judeţean 

 

 

2014-2020 

 

 

DGASPC Sălaj;  

-Consiliul Judeţean 

 

2014-2020 

 

 

Asigurarea functionarii serviciilor 

de tip rezidential pentru persoane 

cu dizabilitati ( adulti/copii) din 

sistemul judetean de asistenta si 

protectie  sociala: 

 

Oferirea de servicii (cazare, supraveghere, 

orientare scolara/profesionala, terapie 

ocupationala/dezvoltare abilitati vocatinale etc. ) 

personalizate in functie de tipologia 

beneficiarilor in cadrul centrelor pentru copii si 

in adulti . 

-DGASPC Sălaj;  

-Consiliul Judeţean; 

-ONG-uri . 

 

 

 

-2014-2020 
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Nr. 

Crt

. 

Domenii 

INTREV

ENTIE 

GRUP  

TINTA 
OBIECTIVE ACTIVITATI 

RESPONSABILI/ 

PARTENERI 

TERMEN 

DE 

REALIZA

RE 

/OBSERV

ATII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sanatate  
Persoane cu 

dizabilitati 

Reducerea consumului de alcool, 

etobotanice si practicarea abuziva 

a jocurilor de noroc in randul 

persoanelor cu dizabilitati in 

special in randul tinerilor 

Implementarea programului Jucatorii spun NU 

mirajului primului consum! 

 

 

 

 

 

 

-DGASPC Sălaj;  

-Episcopia Salajului;  

-Centrul de prevenire 

a adictiilor Sfantul 

Nicolae-Zalau;  

-2014 

 

Dezvoltarea de servicii de 

sanatate si recuperare  in baza  

parteneriatului public privat.  

Facilitarea accesului la centre de tratament 

publice sau private a persoanelor cu dizabilitati 

 

Infiintarea de servicii integrate  de recuperare si 

tratament. 

-DGASPC Sălaj;  

-DSP; 

-SPAS-uri; 

Consilul Judetean 

Salaj  

-2014-2020 

7. 
Actiune 

externa  

Persoane cu 

dizabilitati si 

personalul din 

sistemul de 

asistenta sociala  

 

Dezvoltarea capacitatii 

profesionale a personalului din 

sistemul de asistenta si protectie. 

Organizarea de cursuri cu participare 

internationala, schimburi de experiente, vizite 

de lucru, stagii de practica etc.; 

 

 

DGASPC Sălaj;  

-ONG-uri 

-SPAS-uri; 

Consilul Judetean 

Salaj 

-2014-2020 
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Nr. 

Crt

. 

Domenii 

INTREV

ENTIE 

GRUP  

TINTA 
OBIECTIVE ACTIVITATI 

RESPONSABILI/ 

PARTENERI 

TERMEN 

DE 

REALIZA

RE 

/OBSERV

ATII 

 
Sensibilizarea societatii cu privire 

la aspectele legate de dizabilitati 

si consolidarea cunostintelor 

persoanelor cu dizabilitati in ceea 

ce priveste drepturile lor si modul 

de exercitare a acestora. 

-Desfasurarea de Campanii de informare si 

sensibilizare si activitati comune cu parteneri 

din strainatate si tari vecine.   

-Diseminarea de bune practici in acest domeniu, 

importarea/adapatarea de proceduri  si programe 

in avcest domeniu. 

DGASPC Sălaj;  

-ONG-uri 

-SPAS-uri; 

Consilul Judetean 

Salaj 

-2014-2020 
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1.Servicii  propuse  spre modernizare si infiintare de catre DGASPC:  

 

Nr . 

crt 

Tip 

serviciu 

Beneficiarii 

serviciilor. 

 

Locatie/ 

Capacitate 

Data 

preconizat

a 

Buget necesar/Sursa de 

finantare preconizata 

1)  Centru de recuperare si 

reabilitare (adapost) 

Persoane victime ale 

violentei  

Zalau/10 

Cehu Silvaniei/ 4 

locuri 

2014 

 

 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 ( Fondurile Structurale 

2014-2020) 

2)  Serviciu de asistenta si 

consiliere 

Persoane victime ale 

violentei 
Zalau/12 2014 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 ( Fondurile Structurale 

2014-2020)  

 

3)  
Centrul de respiro/criza Persoane cu dizabilitati Zalau/10-15 2015 

Programe de finantare 

nerambursabile 

( Fondurile Structurale 

2014-2020) 

4)  
CPRU  Persoane cu dizabilitati Jibou/10 locuri  2016 

Programe de finantare 

nerambursabile 

( Fondurile Structurale 

2014-2020) 

5)  
LP 

Persoane cu  dizabilitati 

 
Zalau/12 2013 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 ( Fondurile Structurale 

2014-2020) 

6)  
Apartamente de tranzit  Tineri 16-26 ani  

2 ap. cu 6 

locuri/Zalau  

 

2016 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 ( Fondurile Structurale 

2014-2020) 

7)  Serviciu de consiliere 

vocationla  
Persoanele cu dizabilitati  Zalau-Jibou  2014 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 ( Fondurile Structurale 

2014-2020) 

8)  Centru Social 

Multifunctional  
Tinerii 18-26 ani 

Cehu 

Silvaniei/15  
2014 Fonduri Banca Mondiala  

9)  Centru Social 

Multifunctional 
Tinerii 18-26 ani 

Simleu 

Silvaniei/10  
2014 Fonduri Banca Mondiala  

10)  Centru Social 

Multifunctional 
Tinerii 18-26 ani Jibou/15 2014 Fonduri Banca Mondiala  

11)  
CIA  Persoane cu dizabilitati   Nusfalu   2014 Fonduri Banca Mondiala 

12)  Restructurare/Modernizare 

si echipare CIA Crasna ,  
Persoane cu dizabilitati   Crasna  2015 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 ( Fondurile Structurale 

2014-2020) 

13)  Restructurare/Modernizare 

si echipare CIABoghis, 
Persoane cu dizabilitati   Boghis 2017 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 ( Fondurile Structurale 

2014-2020) 

14)  Restructurare/Modernizare 

si echipare CITO Badacin 
Persoane cu dizabilitati   

Nusfalau,  

Badacin 
2016 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 (Fondurile Structurale 
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2014-2020) 

15)  Reabilitare/Modernizare 

CTF uri  
Copii/tineri cu dizabilitati Zalau 2015 

Programe de finantare 

nerambursabile 

 

 

 

              Tabel . nr. 1 servicii sociale propuse spre infiintare/moderinzare de  DGASPC in 2014-202 

Servicii de protectie si asistenta sociala propuse a se infiinta/dezvolta in perioada 2014-2020 de catre Consiliile Locale, 

ONG-uri si alti furnizori de servicii sociale:  

 

 

          

 

 

Nr . 

Crt 

Tip 

serviciu 

Beneficiarii 

serviciilor. 

 

Locatie/ 

Capacitate 

Data 

preconizata 

Buget necesar/Sursa 

de finantare 

preconizata 

1.  

Serviciu de ingrijire 

Paleativa, non-

oncologica 

Persoane adulte Zalau 2015 Fundatia Acasa  Zalau 

2.  
Centrul de ingrijire PV Letca 2015 CL Letca /PNDR 

3.  
Centrul de ingrijire PV Creaca 2017 CL Letca /PNDR 

4.  
Centru de zi  pt. PV Persoane varstnice Sarmasag 2016 CL Sarmasag 

5.  
Centru pt. PV Persoane varstnice Boghis 2016 CL Boghis 

6.  Centru de prevenire a 

adictiilor 
Tineri/Adulti Zalau 2016 

Asociatia Haller 

 

7.  

Serviciu  specializat 

pentru victimele 

abuzurilor  si a violentei 

domestice 

Femei si copii/ 

adolescenti 

 

Zalau 2015-2017 Episcopia Salajului 

8.  Cantina sociala 
Persone aflate in 

dificultate 
Zalau/Jiiou 2017 Episcopia Salajului 

9.  

Centru PRO VITA -

Infiintarea unui centru de 

consilere si asistenta   

postavort, contraceptie, 

BTS 

Adulti si copii Zalau 2019 Episcopia Salajului 

10.  

Centru multifunctional ( 

servicii medicale primare, 

servicii de recuperare, 

stomatologie 

Persoane aflate in 

dificultate ( neasigurate, 

persoane sarace, 

varstnici, dizabilitati) 

Zalau 2018 
Episcopia Salajului 

 

11.  
Centru de ingrijire pentru 

persoane varstnice 
PV Zalau/75 2020 

Episcopia Salajului 

 

12.  
Centru de ingrijire pentru 

persoane varstnice 
PV Zalau 2014 SOS Ciobanca 


