
                                                               
                                                                                         

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea unor măsuri cu privire la funcționarea 
Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea 
copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău  

 
 
 
 

Consiliul Județean Buzău; 

Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat sub nr. 4883/18.03.2021; 

- nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău înregistrată sub nr. 4833/18.03.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- avizul Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău emis în ședința din 19.03.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
- prevederile anexei nr. 1 la Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial 
destinate copiilor din sistemul de protecție socială; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 106/2019 privind 
aprobarea inițierii de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău a procedurilor pentru închiderea Centrului 
rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de 

comportament nr. 5 Beceni respectiv a Complexului de servicii 

comunitare nr. 2 Buzău; 
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul 

serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 
 

 
 

 



 
În temeiul art. 173 alin. (1), lit. „d”,  alin. (5) lit. „b” și art. 182 alin. (1) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă desfășurarea procedurii de închidere a Centrului 
rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de 

comportament nr. 5 Beceni din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău, cu următoarele obiective: 

a) identificarea și implementarea măsurilor socio-juridice privind cei 24 

beneficiari ai serviciilor furnizate de Centrul rezidențial nr. 5 Beceni; 
b) identificarea soluțiilor pentru redistribuirea personalului din centru pe 

posturi vacante din aparatul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău pe baza unei proceduri elaborate de Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și informarea angajaților; 
c) notificarea autorităților centrale și instituțiilor deconcentrate județene 

cu responsabilități în coordonarea metodologică a serviciilor sociale specializate 
respectiv în licențierea acestora.  

  
Art.2.  Procedura de închidere a Centrului se va finaliza cel mai târziu 30 

septembrie 2021. 
 

Art.3. La finalizarea fiecărui obiectiv prevăzut la art. 1 se va prezenta o 
informare scrisă Secretarului General al Județului Buzău. 

 

Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău, Direcția Juridică și 
Administrație publică Locală și Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Direcției Juridice și 
Administrație publică Locală, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău precum  şi publicarea pe site–ul oficial al Consiliului Judeţean 
Buzău. 

 

     PREŞEDINTE, 
 PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

Nr. 44 
BUZĂU, 25 MARTIE 2021 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 

 5 abţineri. 
 

(Domnul consilier județean Iuga Ionuț Ciprian nu participă la vot fiind sub incidenţa art.  228 

alin. (1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ). 

 



 
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr. 4883/18.03.2021 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu 
privire la funcționarea Centrului rezidențial pentru 
recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de 

comportament nr. 5 Beceni din cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău  

 
 

Procesul de dezinstituționalizare a copiilor şi tinerilor din structurile de 
asistenţă şi protecţie socială, închiderea unităţilor de tip rezidențial şi 

identificarea/implementarea unor măsuri alternative de protecţie socială sunt 
obiective strategice naţionale, agreate şi aprobate de Comisia Europeană. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 106/2019 s-a aprobat 

inițierea procedurii de încheiere:  
a) Centrului pentru recuperarea şi reabilitarea copilului cu tulburări de 

comportament Beceni prin aplicarea în cadrul POR 2019/8/8.1/8.3 c, 
cerere de finanţare care nu a mai fost depusă, datorită reducerii 

semnificative a nr. de beneficiari de la 40 la 24. 
b) Complexului de servicii comunitare nr. 2 Buzău, procedură finalizată în 

anul 2020 prin cumpărarea a patru apartamente pentru un nr. de 24 
beneficiari, ceilalți fiind reintegrați în familie în baza suportului 

financiar furnizat prin Parteneriatul dintre Consiliul Judeţean Buzău,  
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău și 

„Sera România” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 
284/2017, cu modificările ulterioare. 

 Propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Buzău, iniţiată în 2019 şi însuşită de Consiliului Judeţean Buzău respectiv 

menţinută prin Proiectul de Hotărâre iniţiat se fundamentează în primul rând 

pe argumente de natura financiară în sensul:  
 Costul mediu lunar /beneficiar este foarte mare determinat de cheltuieli 

materiale pe segmentul de încălzire termică cu lemne, cheltuieli de personal 
(nr. personalului a rămas acelaşi deşi nr. de beneficiari a scăzut) 

 De asemenea, existenţa deja a unor alternative viabile pentru aceşti 
tineri cu privire la formarea profesională şi dobândirea, prin includerea lor în 

alte proiecte, de abilităţi pentru o viaţă independentă. 
 De altfel, prin Nota de fundamentare a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău, sunt evidenţiate toate elementele care 
conduc către oportunitatea acestei măsuri. 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
Trebuie să precizez că în ultimii ani, Consiliul Judeţean Buzău a primit 

numeroase solicitări ale autorităţilor locale şi unităţilor de învăţământ din 
Beceni pentru relocarea acestei unităţi de asistenţă socială în altă localitate. 

 În acest context, propun adoptarea Proiectului de Hotărâre în forma 
iniţiată. 

 
 

 PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

          

           CONSILIUL  JUDEŢEAN  BUZĂU 

            DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

           PROTECŢIA COPILULUI BUZĂU 

                Mun. Buzău, str. Bistriţei nr. 41; Cod 120212 ; Tel. 0238/711.051, 711.052, 

Fax. 0238/721.143; e-mail secretariat@dgaspc-buzau.ro 

 

Nr. 10251/16 martie 2021 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind închiderea Centrul rezidential pentru recuperarea si reabilitarea copilului cu 

tulburari de comportament nr. 5 Beceni 

 

 

 
1. Considerente generale  

 

            Centrul rezidential pentru recuperarea si reabilitarea copilului cu tulburari de 

comportament nr. 5 Beceni  este acreditat ca serviciu social – centru de tip rezidential  având ca 

scop asigurarea copilului cu tulburări de comportament, care a savarsit o fapta penala, dar nu 

raspunde penal, separat temporar de părinţi ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a unei măsuri 

de protecţie specială, unor servicii de găzduire, îngrijire, educaţie, recuperare şi reabilitare, 

pregătire în vederea reintegrării familiale sau integrării socio-profesionale, avand o capacitate de 

40 de locuri. 

            C.R.R.R.C.T.C Nr. 5 Beceni este infiintat si administrat de furnizorul de servicii sociale 

DGASPC Buzau si detine licenta de functionare nr. 0005858 valabila in perioada 28 11 2016 – 28 

11 2021. Facem mentiunea ca urmare a modificarii legislatiei in domeniul standardelor de calitate 

ale serviciilor sociale in cursul anului 2019, pentru centrul destinat copiilor care savarsesc fapte 

penale si nu raspund penal, este elaborat un standard distinct prin ordinul 25/2019 privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidential destinate 

copiilor din sistemul de protectie speciala, anexa 1.  

           În acordul de parteneriat aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2014 – 2020, 

România şi-a asumat procesul de dezinstituţionalizare a copiilor aflaţi în centrele de plasament 

aparţinând sistemului social de protecţie. Acelaşi obiectiv se regăsea asumat şi în Programul de 

Guvernare 2017-2020 unde, la măsura 11 „Investiţia în copii – investiţia în viitor” se precizează 

că „dezinstituţionalizarea şi tranziţia către îngrijirea în comunitate este una dintre măsurile 

cuprinse atât în Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului, cât şi în 

cea privind Incluziunea socială şi reducerea sărăciei, iar reuşita acestui proces trebuie să fie în 

strânsă legătură cu dezvoltarea şi finanţarea serviciilor adresate copiilor separaţi de familiile lor”.  

              In lista centrelor eligibile pentru închidere extrasă din „Planul de prioritizare a închiderii    

centrelor de plasament clasice” realizat în cadrul proiectului implementat de A.N.P.D.C.A. cu 

consultanţă de la Banca Mondială, se regăseste CRRRCTC Nr. 5 Beceni, din subordinea 

D.G.A.S.P.C. Buzau, considerat eligibil pentru a fi închis în baza unui plan de închidere avizat de 

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

şi Adopţie.  
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             Precizăm că la momentul evaluării centrului in vederea elaborării planului de închidere, 

evaluare  realizata în cursul anului 2019 în C.R.R.R.C.T.C Nr.5 Beceni beneficiau de măsură de 

protecţie un număr de 39 de copii/tineri, pentru care, in acel moment  au fost identificate 

următoarele nevoi : reintegrare în familie, integrare socio-profesională, dar şi nevoia de dezvoltare a 

unor servicii sociale rezidenţiale care să răspundă condiţiilor stabilite de standardele minime 

obligatorii în domeniul serviciilor sociale. Pentru implementarea unui astfel de plan de inchidere au 

fost realizate urmatoarele : solicitarea catre CJ Buzau privind darea in administrare a unui teren 

situat in comuna Beceni, sat Dimiana, transmiterea catre ANDPDCA a planului de inchidere 

realizat conform metodologiei existente, initierea procedurii de inchidere a centrului  

( HCJ 106- 2019).  

 

2. Situatia actuala 

 

           In prezent, ca urmare a masurilor inteprinse de catre personalul de specialitate al DGASPC, 

precum si in colaborare cu institutii si organizatii neguvernamentale,  la nivelul C.R.R.R.C.T.C Nr. 

5 Beceni sunt gazduiti 26 de copii/tineri, capacitatea  totala fiind de 40.  

          Serviciile de specialitate din structutra directiei au reevaluat in colaborare cu personalul 

centrului, situatia tuturor copiilor si tinerilor rezidenti identificand oportunitatile care sa le asigure 

acestora raspunsul potrivit la nevoile individuale. 

          Personalul angajat in cadrul centrului este in numar total de 31, din care 22 personal de 

specialitate. 

          Din punct de vedere al functionarii acestuia, costul mediu lunar/beneficiar inregistrat in anul 

2020 a fost de: 

- in luna ianuarie -  10.525 lei 

- in luna iunie - 10.003 lei 

- in luna octombrie - 9.635 lei 

- in luna noiembrie -  11.011 lei 

- in luna decembrie - 14.827 lei 

 

3. Propuneri   

 

Avand in vedere : 

- Solutiile identificate de serviciile de specialitate privind stabilirea unui plan de viitor 

pentru fiecare copil 

- Reducerea numarului de copii-tineri protejati in prezent la nivelul structurilor  

- Dinamica inregistrata la nivelul serviciilor de asistenta maternala  

- Continuarea acordurilor de parteneriat ale D.G.A.S.P.C Buzau in scopul asigurarii 

asccesului la  formare profesionala si incadrare pe piata muncii, pregatirea si formarea 

profesionala adaptata nevoilor personalului 

- Implementarea  proiectului „Anticamera pentru viață”- ID 135943, ale carui activitati 

principale sunt destinate tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie   

           Propunem inchiderea centrului de plasament de tip clasic C.R.R.R.C.T.C Nr. 5 Beceni 

pana la 31 septembrie 2021 astfel : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actiune Masuri Termene- responsabili 

Evaluarea multidisciplinara a 

tuturor rezidentilor 

consultarea opiniei 

rezidentilor 

 formularea  propunerilor 

privind : reintegrare in 

familie, inlocuire masura de 

protectie speciala prin 

transfer in cadrul unor 

servicii de tip rezidential sau 

familial, integrarea socio-

profesionala 

 

Personal de specialitate 

C.R.R.R.C.T.C Nr. 5 Beceni 

SITRC 

Sef centru 

Dir. Adjunct asistenta 

sociala 

Evaluarea situatiei 

personalului angajat in cadrul 

C.R.R.R.C.T.C Nr. 5 Beceni 

Informarea personalului 

identificarea posturilor 

vacante aflate in structura 

institutiei 

Exprimarea optiunilor 

personalului 

Aplicarea legislatiei incidente 

SRUS 

Sef centru 

Dir. Executiv 

Incetarea activitatii Demersuri privind notificarea 

autoritatilor cu privire la 

inchiderea centrului si 

incetarea activitatii 

Serviciul monitorizare 

Dir. Economic 

Dir. Executiv 

 

         Integrarea copiilor/ tinerilor în societate, în vederea unei vieți active, precum și valorificarea 

întregului lor potențial, cu scopul de a asigura calitatea vieții, reprezintă elemente esențiale pentru 

reducerea riscului de excluziune socială și pentru crearea premiselor pentru dezvoltare durabilă. 

          Incetarea activitii centrelor de plasament de tip clasic face parte din eforturile mai ample de 

construire a unui mediu incluziv, armonios, tolerant, atent și grijuliu față de cei care nu se pot 

îngriji singuri. 

 
 

 

 

Director Executiv, 

Loredana Elena Dorobantu 

 

 

              Director Executiv Adjunct 

                                                                                      psih. Maria Mirela Ionita 

 

 

 

    Sef Serviciu Monitorizare, 

                                                                                                                  Mihai Ciprian Pirvu 

 

 

 

 

 

 


