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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea inițierii de către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a procedurii 
de închidere a Centrului rezidențial pentru copilul cu 

handicap nr. 9 Buzău 
 

Consiliul Județean Buzău; 
Având în vedere: 

 
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 16766/01.11.2021; 
- nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău nr. 42726/2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 76/2018 pentru 

aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău a proiectului „Casă nouă în drumul spre casă” 

în cadrul POR 2014-2020, axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii 

de sănătate și sociale” Prioritatea de investiții 8.1, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 162/2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 105/2019 pentru 
aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un viitor 
mai bun” în cadrul POCU AP 4/PI9IV/OS 4.12, 4.13, 4.14 apel 

complementar POR  2017/8/8.1/8.3/c, grup vulnerabil: copii, 
modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Buzău  

nr. 89/2020 și nr. 122/2020; 
- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, 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 inițierea și derularea procedurii de închidere a 

Centrului rezidențial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău cu 

următoarele obiective: 

a) identificarea celor 48 de beneficiari ai serviciilor rezidențiale viitoare 
din casele de tip familial, finalizate prin finanțare europeană și 

inițierea demersurilor juridice aferente; 



b) identificarea măsurilor alternative de protecție pentru ceilalți copii – 

beneficiari servicii rezidență în Centrul rezidențial pentru copilul cu 
handicap nr. 9 Buzău; 

c) exprimarea opțiunilor personalului din Centrul rezidențial pentru 

copilul cu handicap nr. 9 Buzău pentru continuarea activității în noul 
serviciu (Case de tip familial și Centru de zi) are prioritate. 

Personalul excedentar pentru serviciul nou înființat va opta pentru 
alte posturi vacante din structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău; 
d) notificarea autorităților centrale și instituțiilor județene 

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

 
Art.2.  Închiderea Centrului rezidențial pentru copilul cu handicap nr. 9 

Buzău și înființarea noului serviciu social se va definitiva prin hotărâre a 
Consiliului Județean Buzău, după finalizarea și recepționarea caselor de tip 

familial și construcției reabilitate cu destinația Centru de zi. 
 

Art.3.  După îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 1, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău va prezenta o 
informare Secretarului General al Județului Buzău. 

 
Art.4.  Secretarul General al Județului 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 și Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău precum  şi publicarea pe site–ul oficial al Consiliului 

Judeţean Buzău. 
 

                           
PREŞEDINTE, 

 
                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE , 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

Nr. 219 
BUZĂU, 2021 
 
 
 
 



 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
      
   Nr. 16766/01.11.2021 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii de către 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău a procedurii de închidere a Centrului rezidențial 
pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău 

 
 
 

 Consecventă în respectarea și implementarea obiectivelor strategiei 

naționale și județene pe segmentul de închidere a centrelor rezidențiale de 
capacitate mare și furnizare de servicii rezidențiale prin structuri similare 

celor familiale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău propune inițierea procedurii de închidere a Centrului rezidențial pentru 
copilul cu handicap nr. 9 din municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 56.    

Închiderea acestui centru este dublată de înființarea unui nou serviciu social 
specializat pentru care au fost atrase fonduri europene prin POR. Astfel sunt 

în curs de finalizare (estimat martie 2022) pe același amplasament, lucrările 
de construcție a 4 case de tip familial pentru un număr de 48 beneficiari 

respectiv reabilitarea fostei construcții – cantină a centrului care va avea 
destinația de Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități 

previzionat la un număr de 90 beneficiari. 
 Centrul rezidențial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău este a treia 

unitate de protecție socială, după Complexul de servicii comunitare nr. 2 
Buzău și Centrul rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu 

tulburări de comportament nr. 5 Beceni, a cărei activitate încetează în ultimii 
2 ani în favoarea înființării unor servicii sociale noi, moderne la standarde de 

calitate superioare în interesul copiilor/tinerilor beneficiari de protecție și 

asistență socială. 
 Propun plenului Consiliului Județean Buzău adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma inițiată. 
 

 

 
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 

                                                           
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind închiderea Centrului rezidential pentru copilul cu handicap 

nr.9 Buzau  
 

I. Considerații generale asupra procesului de dezinstituționalizare  

În cadrul proiectului ”Elaborarea planului de dezinstituţionalizare a 

copiilor din instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate” - 
COD SIPOCA 2, finanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Capacitate Administrativă, implementat de A.N.D.P.D.C.A. în 
calitate de beneficiar a fost realizată o evaluare naţională cu privire la 

elaborarea unei metodologii de pregătire a planului de închidere a unui 
centru rezidenţial de tip clasic, precum şi o listă a centrelor eligibile pentru 

închidere.  În cadrul acesteia se regăsea pe poziția nr.2 Centrul Rezidenţial 
pentru Copilul cu Handicap nr.9 Buzău (C.R.C.H. nr. 9 Buzău). D.G.A.S.P.C. 

Buzău a elaborat Planul de închidere a C.R.C.H. nr. 9 Buzău, în cadrul 
platformei E-cuib, conform metodologiei elaborate în cadrul programului 

implementat de A.N.P.D.C.A. Urmare a evaluării acestui Plan de închidere, 
A.N.P.D.C.A. a emis Avizul privind conformitatea proiectului depus în 

cadrul POR “Casă nouă în drumul spre acasă” nr 2323/19.02.2018 şi Avizul 
privind conformitate proiectului “Servicii sociale pentru un viitor mai bun” 

nr 6800/21.05.2019, depus în cadrul POCU. 

 Consiliul Judeţean Buzău a aprobat prin Hotărârea nr. 206/30.09.2014 
Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020. În 

cadrul strategiei sunt avute în vedere două direcții de acțiune cu privire la 
serviciile sociale de tip rezidențial: “continuarea tranziției de la îngrijirea 

instituționalizată la îngrijirea comunitară a copiilor” şi “creşterea numărului 
copiilor protejați prin măsuri de tip familial”. În contextual prezentei note de 

fundamentare, reținem din cuprinsul strategiei și obiectivul general 3: 
“asigurarea calității serviciilor destinate copiilor separați temporar de familie” 

precum și obiectivul specific 3.1.: “creșterea calității vieții copiilor care 
beneficiază de măsură de protecție de tip rezidențial”; măsuri: “realizarea 

unui plan de acțiune care să vizeze reorganizarea instituțiilor rezidențiale de 
mari dimensiuni aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Buzău (C.S.C. 2, 

C.R.R.R.C.T.C. nr. 5 Beceni şi C.R.C.H. nr. 9), în sensul dezvoltării unor 
servicii de tip comunitar”. 

II. Prezentarea situației C.R.C.H. nr. 9 Buzău 

Având în vedere direcţiile de acţiune mai sus-menţionate de la nivel 
naţional şi judeţean, D.G.A.S.P.C. Buzău şi-a propus închiderea C.R.C.H. nr. 

9 Buzău prin crearea unor servicii noi care să asigure cea mai potrivită formă 
de îngrijire a copiilor într-un mediu apropiat celui familial, concomitent cu 

dezvoltarea şi întărirea serviciilor din comunitate care previn separarea 
copiilor de familie. 

 
 



 

Închiderea C.R.C.H. nr. 9 Buzău este în curs și se realizează prin  
accesarea finanţărilor din cadrul :  

- Programul Operațional Regional (POR), axa 8 , O.S. 8.3 operaţiunea 

C-grup vulnerabil copii – prin proiectul cu titlul “Casă nouă, în drumul spre 
acasă”, aflat în implementare de la 26.03.2019, participarea la acest apel 

de proiecte aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău  nr. 76/2018,  
modificată prin Hotărârea nr.153/2018, Hotărârea nr.121/2019, abrogată 

prin Hotărârea nr. 162/2020 și  
- Programul Operaţional Capital Uman (POCU) AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12, 

4.13&4.14 , proiectul cu titlul “Servicii sociale pentru un viitor mai bun”, aflat 
în implementare de la 17.06.2020, participarea la acest apel de proiecte 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău  nr. 105/2019 completată 
prin Hotărârea nr. 89/2020, modificată prin Hotărârea nr.122/2020. 

Prin proiectul “Casă nouă, în drumul spre acasă” (POR) se 
urmăreşte crearea infrastructurii, respectiv: 

1. construirea a 2 case duplex tip familial, cu o capacitate totală de 48 
copii (4x12 beneficiari), structuri care să poată oferi servicii de calitate 

adaptate nevoilor acestora;  

2. Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi, cu o 
capacitate de 90 beneficiari, prin reabilitarea / modernizarea unui imobil aflat 

în administrarea D.G.A.S.P.C. Buzău. 
Bugetul total eligibil al proiectului : 4528484,29 lei, din care total 

contribuție proprie 90569,68 lei, reprezentând 2% din totalul bugetului 
eligibil. 

Proiectul are durată de implementare până în februarie 2022 iar 
construcţia caselor şi reabilitarea imobilului cu destinaţie centru de zi sunt 

prevăzute a se finaliza în decembrie 2021. Mutarea celor 48 copii în casele de 
tip familial este previzionată a se realiza începând cu ianuarie 2022. 

Prin proiectul “Servicii sociale pentru un viitor mai bun” (POCU)  
se urmăreşte: 

1. dezvoltarea unui serviciu social de tip rezidenţial în cadrul a 4 case 
de tip familial pentru 48 copii/ tineri, actuali beneficiari de măsură de 

protecţie în cadrul CRCH nr. 9 Buzău 

2. dezvoltarea unui serviciu social de îngrijire de zi în comunitate 
organizat ca şi Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi, cu o 

capacitate de 90 de beneficiari 
3. dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali profesionişti prin 

recrutarea, evaluarea şi atestarea a 10 persoane interesate de această 
profesie  

Bugetul proiectului 5.301.608,93 lei, din care total contribuție proprie 
106.032,18 lei reprezentând 2% din totalul bugetului eligibil. 

Din cei 65 beneficiari de servicii sociale în luna iunie 2021 în cadrul 
C.R.C.H. nr 9 Buzău 10 au trecut sub protecţia asistentului maternal 

profesionist începând cu iulie 2021. Din cei 55 cu măsură de protecţie 48 vor 
realiza tranziţia către cele 4 case de tip familial și 7 vor fi evaluați în vederea 

identificării de soluții alternative sau vor fi transferați către alte unități din 
structură. 

Atât pregătirea celor 10 beneficiari C.R.C.H. nr. 9 Buzău pentru 

tranziţia la asistent maternal profesionist cât şi a celor 48 care urmează 
să beneficieze de servicii în cadrul caselor de tip familial se realizează, 

conform metodologiei Planului de închidere a C.R.C.H. nr. 9 Buzău, printr-un 



Program individual de pregătire a mutării ce are ca obiective principale: 

formarea unei relaţii de încredere cu adulţii, prin consistenţă şi consecvenţă 
în timpul procesului de pregătire, implicarea activă a copilului în procesul de 

pregătire şi în luarea deciziilor legate de mutare, sprijin post-mutare, 

recuperarea întârzierilor de dezvoltare şi diminuarea comportamentelor 
nedorite, în măsura în care acest lucru este posibil, prin planuri de 

recuperare individualizate, programe comportamentale; familiarizarea 
copilului cu noul context, prin introducerea graduală a copilului în noul 

mediu. Programrile de pregatire a mutarii pentru copiii ce au realizat tranzitia 
la asistent maternal profesionist au fost finalizate în luna iunie 2021 iar 

pentru cei care care urmează să realizeze tranzitia în cele 4 case de tip 
familial vor fi finalizate în octombrie 2021.  

 
III. Situație încadrare personal în structurile nou înființate 

Conform cererii de finanțare a proiectului “Servicii sociale pentru un 
viitor mai bun” (POCU AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12, 4.13&4.14):   

- furnizarea de servicii în cadrul celor 4 case de tip familial va fi asigurată de 
către personalul care realizează tranziţia din actualul C.R.C.H. nr. 9, 

respectiv: 1 asistent social, 1 psiholog, 21 educatori, 3 pedagogi recuperare, 

5 asistenţi medicali, 5 bucătari, 4 îngrijitori  
- furnizarea de servicii în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii cu 

dizabilităţi va fi asigurată atât de specialişti ce urmează să fie recrutaţi: 1 
kinetoterapeut, 1 logoped, 1 psiholog, 1 psihopedagog, 1 consilier 

vocaţional(cheltuieli salariale acoperite din bugetul POCU pe durata a 24 de 
luni de funcţionare), precum şi de o parte din personalul centrului care 

realizează tranziţia din C.R.C.H. nr. 9 Buzău: 1 asistent medical, 3 educatori, 
1 asistent social, 1 îngrijitor.  

Având în vedere cele enunțate mai sus propunem inițierea procedurii 
de închidere a C.R.C.H. nr. 9 Buzău cu perioadă tranzitorie cu privire la 

beneficiari și personal și pregătire a documentației aferente înființării noului 
serviciu social specializat (structură organizatorică, regulament de organizare 

și funcționare, etc.) 
 

DIRECTOR  EXECUTIV, 

Loredana Elena DOROBANȚU 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

                                                   psih. Maria Mirela IONIȚĂ 
 

 
 

                                            Șef Serviciul Monitorizare, 
                                                                Mihai Ciprian Pîrvu 

 
 

 
 

Intocmit: Serviciul Monitorizare Cosmina Bran 

 
 


