
PROIECT ”Închiderea  Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trușești” 

Cod SMIS 129873 

 

Finanţarea este acordată D.G.A.S.P.C Botoșani în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială, Prioritatea de investiții 

8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, 

regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea 

socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de 

la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – 

Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grupul vulnerabil: copii 8.3.C. 

 

Scopul proiectului este dezinstituționalizarea copiilor protejați în Centrul de plasament ”Sf. 

Nicolae” Trușești și dezvoltarea de servicii sociale alternative. 

Obiectivul general al proiectului: creșterea gradului de acoperire cu  servicii sociale prin 

dezvoltarea infrastructurii sociale din județul Botoșani  

Obiectivele specifice ale proiectului: 

- Închiderea Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trușești în vederea dezinstituționalizării 

copiilor protejați în această instituție 

- Dezvoltarea infrastructurii de dezinstituționalizare prin construirea a două case de tip 

familial 

- Dezvoltarea infrastructurii sociale fără componentă rezidențială prin și înființarea unui 

centru de zi.  

 

Contractul de finanțare nr. 5578 a fost încheiat în data de 11.06.2020, între:  

- Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – Autoritatea de management 

pentru POR 2014-2020 

- Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est - Organism Intermediar 

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani – beneficiar 

finanțare 

 

Context 

Dezvoltarea unui sistem de asistența sociala accesibil si de calitate, inclusiv dezvoltarea de 

tipuri de servicii alternative pentru a asigura tranziția de la centrele de tip rezidențial clasice / de mari 

dimensiuni la servicii bazate pe comunitate este una din nevoile de dezvoltare identificate în Acordul 

de Parteneriat aprobat de Comisia Europeana, pentru perioada 2014-2020.Acest aspect se regaseste la 

Obiectivul tematic nr. 9 al Acordului – „Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a 

oricarei forme de discriminare”. Pentru a raspunde acestei nevoi, ca prioritate propusa pentru finanțare 

apare „dezvoltarea unui sistem de asistența sociala echitabil, durabil, accesibil si de înalta calitate, 

prestații si servicii sociale (de exemplu: case protejate, case de tip familial, asistența la domiciliu, 

centre de zi, servicii medicale si sociale integrate în cadrul comunitații, centre de îngrijire si cazare 

temporara, etc.) care vor sprijini trecerea de la instituții de tip rezidențial la servicii bazate pe 

comunitate, asigurate de furnizori de servicii sociale publici si privați, inclusiv prevenirea 

instituționalizarii si sprijinul specific pentru infrastructura bazata pe comunitate”.În cadrul acestui 

obiectiv tematic, rezultatele preconizate în urma utilizarii fondurilor FSE sunt, printre altele, 

urmatoarele: accesul sporit la servicii de calitate bazate pe comunitate, prin masuri de investiții 

„flexibile” în afara proiectelor integrate; capacitatea sporita a serviciilor bazate pe comunitate în 

vederea furnizarii de servicii la standardele adecvate, prin masuri de investiții nemateriale; eficiența si 

eficacitate sporite ale sistemului de asistența sociala. În cadrul obiectivului general „Respectarea 

drepturilor si promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile”, unul dintre 

obiectivele specifice ale Strategiei Naționale pentru Protecția si Promovarea Drepturilor Copilului pe 

anii 2014-2020 este dezinstituționalizarea si trecerea catre îngrijirea în comunitate a copiilor. 

Realizarea acestuia se preconizeaza prin închiderea instituțiilor de tip vechi si dezvoltarea de servicii 

comunitare. Dezinstituționalizarea si tranziția catre îngrijirea în comunitate este cuprinsa si în Strategia 

privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015-2020, iar reusita acestui proces este în strânsa 

legatura cu dezvoltarea si finanțarea serviciilor adresate copiilor separați de familiile lor. 



Dezinstituționalizarea copiilor aflați în centrele de plasament aparținând sistemului de protecție 

socialaeste una dintre masurile pe care România si le-a asumat prin Acordul de Parteneriat aprobat de 

Comisia Europeana pentru perioada 2014-2020.Procesul de dezinstituționalizare se regaseste asumat si 

în Programul de Guvernare 2017-2020, unde la masura 11 „Investiția în copii – Investiția în viitor” se 

precizeaza ca „dezinstituționalizarea si tranziția catre îngrijirea în comunitate este una dintre 

masurilecuprinse atât în Strategia Naționala pentru Protecția si Promovarea Drepturilor Copilului cât si 

în cea privind incluziunea sociala si reducerea saraciei, iar reusita acestui proces trebuie sa fie în 

strânsa legatura cu dezvoltarea si finanțarea serviciilor adresate copiilor separați de familiile 

lor”.Pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, unul din obiectivele specifice este destinat dezinstituționalizarii (Axa prioritara 8 – ”Dezvoltarea 

infrastructurii de sanatate si sociale”, Obiectiv specific 8.3 – „Cresterea gradului de acoperire cu 

servicii sociale”, grupul vulnerabil: copii).În axa prioritara 8, Programul Operațional Regional îsi 

propune, prin obiectivele sale sa finanțeze reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor de zi 

si construirea si dotarea de case tip familial în care vor fi îngrijiți copii din centrele de plasament 

închise si pentru care nu au putut fi identificate alte soluții de îngrijire în familie.Având în vedere 

fondurile limitate disponibile pentru Obiectivul specific 8.3, pentru asigurarea utilizarii eficiente a 

acestora, Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție (ANPDCA) a 

convenit împreuna cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (AMPOR) 

finanțarea prin apel necompetitiv POR a 50 de centre de plasament eligibile pentru închidere. Cele 50 

de centre de plasament sunt parte integranta a unei liste care cuprinde toate centrele de plasament 

existente la nivel național, evaluate printr-o ampla cercetare realizata în cadrul unui proiect 

implementat de Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție (ANPDCA) cu 

experți ai Bancii Mondiale. 

În lista centrelor eligibile pentru închidere prin POR se regaseste un centru de plasament 

care funcționeaza în cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala si Protecția Copilului Botosani, 

Centrul de Plasament, Sf. Nicolae Trusesti, centru rezidențial localizat pe raza județului 

Botosani.Consiliul Județean Botosani si Direcția Generala de Asistența Sociala si Protecția Copilului 

Botosani si-au asumat intenția de a depune spre finanțare proiectul privind închiderea Centrului de 

Plasament Sf. Nicolae Trusesti si, implicit construirea, dotarea a doua case de tip familial pentru un 

numar de 24 de copii/tineri în comuna Trusesti, precum si înființarea unui Centru de zi pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viața independenta pentru un numar de 30 de copii si tineri cu masura de 

protecție speciala în comuna Trusesti. Serviciile oferite copiilor/tinerilor în aceste imobile acopera 

nevoile identificate: primire si gazduire (cazare, masa, îmbracaminte, rechizite), dezvoltare abilitați de 

trai autonom, comunicare/socializare, scolarizare si sprijin educațional, îngrijire, recuperare si asistența 

medicala daca este cazul, integrare în comunitate sociala si petrecerea timpului liber, suport emoțional 

si consiliere psihologica, sprijin în vederea reintegrarii/integrarii copilului în familia naturala, largita 

sau substitutiva, orientare scolara si profesionala, prevenirea abandonului si instituționalizarea 

copilului. Beneficiarii caselor de tip familial sunt copiii proveniți din Centrul de plasament ”Sf. 

Nicolae” Trusesti, alaturi de copii si tineri aflați în situații de dificultate sau în risc de excluziune 

sociala separați temporar sau definitiv de parinții lor, ca urmare a stabilirii în condițiile legii a masurii 

plasamentului în acest tip de serviciu. Beneficiarii serviciilor oferite în centrul de zi sunt copiii cu 

masura de plasament stabilita la casele de tip familial si copii din comunitate.  

Planul de închidere al Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trusesti a fost înaintat catre 

Autoritatea Naționala pentru Protecția drepturilor Copilului si a fost obținut Avizul de conformitate al 

proiectului cu Strategia Naționala pentru protecția si promovarea drepturilor copilului pentru perioada 

2014-2020 si cu metodologia unitara la nivel național de elaborare a planurilor individuale de 

închidere a centrelor de plasament (avizul nr.7638/03.06.2019). 

 

Justificare 

Evoluția continua a nevoilor copiilor, în general si a copiilor aflați în sistemul de protecție 

speciala, în particular, au determinat necesitatea reevaluarii actualului sistem de servicii sociale oferite 

de DGASPC Botosani, în contextul în care angajamentele asumate la nivel guvernamental privind 

protecția copiilor vizeza si modernizarea continua a sistemului. Devine tot mai stringenta necesitatea 

dezvoltarii de servicii sociale alternative la cele existente, care sa asigure o mai buna respectare a 

drepturilor copiilor, care au cunoscut noi nuanțe si evoluții, prin prisma evoluției societații, a valorilor 



acesteia si a mediului social în care copilul si familia traiesc. Tipologia instituțiilor care asigura 

protecția copiilor în mediul rezidențial s-a diversificat, astfel încât a devenit necesar sa regândim 

serviciile de tip rezidențial, ținând cont si de asumarea la nivel guvernamental a angajamentului de 

închidere a ultimelor centre de tip clasic, înca funcționale, pâna în anul 2020. Înființarea serviciilor de 

tip rezidențial si de zi propuse prin prezentul proiect vine ca soluție la concluziile evaluarii realizate de 

ANPDCA în cadrul proiectului ”Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții si 

asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate” – cod SIPOCA 2/MySMIS 119193, finanțat din 

FSE prin POCA. Astfel, în baza Acordului de servicii de consultanța încheiat între ANPDCA si Banca 

Mondiala, pentru implementarea proiectului menționat, în perioada februarie-martie 2018, echipa 

Bancii Mondiale a desfasurat procesul de colectare si analiza datelor referitoare la stadiul procesului de 

închidere a centrelor de plasament. Continuarea procesului de dezinstituționalizare reprezinta nu numai 

o prioritate guvernamentala ci si singura soluție pentru copiii din sistemul de protecție speciala 

asumata unanim de toți profesionistii din sistem, inclusiv de cei din cadrul DGASPC Botosani. Pentru 

a crea premisele finalizarii demersului de dezinstituționalizare a copiilor, s-a introdus interdicția 

plasamentului copiilor în servicii de tip rezidențial cu caracteristicile centrelor de tip clasic începând cu 

data de 01 iulie 2019. O astfel de masura va avea ca principala consecința depopularea treptata a 

instituțiilor de tip vechi care trebuie închise si întarirea rețelelor de servicii alternative la îngrijirea 

instituționala. În acelasi timp autoritațile de la nivel local si furnizorii privați de servicii sociale sunt 

obligați ca, pâna la data de 31.12.2020, sa realizeze închiderea instituțiilor rezidențiale de tip vechi sau 

sa le reorganizeze. Astfel, dupa data de 01 ianuarie 2021 este interzisa funcționarea centrelor de 

plasament, iar nerespectarea acestei prevederi va fi considerata contravenție. Centrul de plasament „Sf. 

Nicolae” se afla în comuna Trusesti, județul Botosani, la distanța de 35 de km de municipiul Botosani. 

Centrul a fost preluat în anul 1998 de catre Direcția Județeana pentru Protecția Drepturilor Copilului 

de la Inspectoratul Scolar Județean, unde a funcționat drept Casa de copii. Ulterior a avut mai multe 

denumiri, a funcționat o perioada ca si Complex de servicii pentru copilul aflat în dificultate format din 

Casa rurala ”Traian” si casa rurala ”Decebal”. În mai 2017 au fost comasate cele doua case rurale si s-a 

înființat Centrul de plasament ”Sf. Nicolae”. Este un centru clasic, mixt, care ofera protecție de tip 

rezidențial unui numar de 38 copii; este alcatuit din doua imobile P+1, poziționate într-un perimetru 

aflat în vecinatatea Campusului scolar aparținând Liceului „Demostene Botez” din comuna Trusesti. 

Centrul de plasament este racordat la rețeaua de energie electrica, apa si canalizare, iar pentru gatit 

sunt folosite butelii pe gaz. Încalzirea se face cu ajutorul centralei ce utilizeaza CLU ca si combustibil. 

Urmare defecțiunilor care apar periodic, nu se pot asigura beneficiarilor caldura si apa calda în mod 

corespunzator. Aceste locații, în care funcționeaza centrul, nu respecta prevederile standardelor 

minime obligatorii pentru unitați rezidențiale. Cladirile au fost de-a lungul anilor igienizate si dotate cu 

mobilier si alte echipamente din resurse proprii. Astfel, în prezent mobilierul este vechi, 

nepersonalizat, cu lacate pentru protejarea lucrurilor personale, pereți neigienizați, bai care conțin 

obiecte sanitare deteriorate. Dormitoarele sunt dimensionate astfel încât sa ofere gazduire unui numar 

de 6 copii, dar spațiul este impropriu asigurarii unor condiții optime. Gradul de uzura a cladirilor este 

ridicat, nu se poate obține Autorizația de securitate la incendiu de la ISU, din cauza ca instalația 

electrica este subdimensionata pentru consumul energetic actual, existând riscul sa ia foc instalația din 

pereți. Curtea nu ofera posibilitatea de a desfasura diverse activitați recreative, nu conține mobilier 

specific (banci, leagane etc.). Cladirile în care locuiesc acum copii au aparținut organizarii de santier la 

construirea Fabricii de Zahar din Trusesti, în anul 1987, urmând sa fie demolate la finalizarea 

construcției fabricii. Demolarea nu a mai avut loc si în aceste cladiri a fost înființata Casa de Copii 

Trusesti. Temelia nu corespunde normelor tehnice, zidaria este dintr-o caramida subțire, iarna aparând 

mucegai si igrasie. Conectarea la sistemul de canalizare este defectuoasa, fiind poziționata sub nivelul 

conductei principale (persista mirosul de canalizare). Nu exista cabinet medical, nici izolator.In prezent 

ambianța este cea specifica centrelor rezidențiale de tip clasic. Actualul spațiu locativ nu permite 

asigurarea si dezvoltarea unui mediu apropiat de cel de tip familial. Din cauza spațiului insuficient, 

doar 33% dintre copii au un spațiu personal lânga pat si nu este asigurata intimitatea copiilor la dusuri. 

Serviciile oferite în cadrul centrului constau în: gazduire pe perioada nedeterminata, asistența medicala 

si îngrijire, suport emoțional si consiliere psihologica, educație, socializare si petrecerea timpului liber, 

reintegrare familiala si comunitara, orientare scolara si profesionala, prevenirea abandonului si 

instituționalizarea copilului. Ținând cont de importanța si utilitatea pe care o au centrele de tip familial 

de talie mica integrate în comunitate, de rolul si importanța pe care modelul de tip familial îl joaca în 



ingrijirea, educația si formarea copiilor, consideram ca alternativele propuse prin proiect reprezinta 

cele mai optime forme de protecție a copiior / tinerilor si a celor care au nevoie de sprijin pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viața independenta. Prin implementarea proiectului dorim sa oferim un 

mediu propice de îngrijire si asistența, un mediu cat mai apropiat de cel de tip familial, iar prin 

serviciile oferite în centrul de zi, copiii din comunitate vor beneficia de sprijin pentru: consiliere 

psihosociala si suport emoțional, suport pentru dezvoltarea abilitaților de viața independenta, orientare 

vocaționala, integrare profesionala, socializare, petrecerea timpului liber, formarea deprinderilor de 

igiena si pastrarea sanatații, gestionarea resurselor alimentare, însusirea deprinderilor de gestionare a 

banilor, modalitați de gasire a unui loc de munca, pregatirea pentru viața de familie etc. Noile servicii 

de tip rezidențial nu vor incorpora prin design practicile de ”instituție” din instituțile de tip vechi care 

se închid. Noile case de tip familial (CTF) vor fi amplasate în comunitate, ținând cont de mijloacele de 

transport si de distanța, astfel încât sa permita accesul facil al copiilor la scoala/gradinița, servicii 

medicale si de recreere.  

Casele de tip familial nu vor fi construite în curtea fostului centru de plasament si nici în 

imediata vecinatate sa acestuia, ci pe alte terenuri identificate cu sprijinul primariei comunei Trusesti si 

vor gazdui un numar de 12 copii fiecare, fața de centrul actual care prevede un numar maxim de 50 de 

copii. Spațiul locativ in noile case de tip familial va fi suficient, structurat, amenajat si dotat în 

conformitate cu standardele minime în vigoare si cu atenție deosebita la existența spațiul propriu 

pentru fiecare copil/tânar si posibilita țile de personalizare a acestuia. Copiii vor locui câte doi sau trei 

in camera, având spațu personalizat. Spațiul locativ din noile case de tip familial va fi suficient, 

structurat, amenajat si dotat în conformitate cu Standardele minime în vigoare si vom acorda o atenție 

deosebita pentru existența unui spațiu propriu fiecarui copil / tânar, cu posibilitați de personalizare a 

acestuia. De asemenea vor fi amenajate spații exterioare, curte, iar protecția copiilor va fi asigurata 

într-un mod discret (gardurile vor avea o înalțme potrivita zonei si nu se vor folosi gratii). În acest fel, 

prin oferirea de servicii specializate în funcție de nevoile fiecaruia, copiilor si tinerilor li se va permite 

sa dobândeasca un nivel corespunzator de independența pentru o integrare familiala, scolara, sociala si 

profesionala adecvata. 

Construirea centrului de zi pentru deprinderi de viața independenta va contribui la 

realizarea obiectivelor planului individual de închidere. Acesta va avea o capacitate de maxim 30 de 

beneficiari/luna si va oferi servicii care vor veni în sprijinul inserției socio-profesionale prevazute si de 

planurile individualizate de protecție ale copiilor/tinerilor.Beneficiarii centrului de zi vor fi atât copii 

cu masura de protecție în cele doua case de tip familial, cât si copii/tineri din comunitate cu masura de 

protecție (plasament familial sau plasament la un asistent maternal profesionist). Copiii si tinerii vor 

beneficia de urmatoarele servicii: consiliere psiho-sociala si suport emoțional, reintegrare familiala si 

comunitara, consiliere educaționala pentru copil si familie în vederea menținerii unei relați durabile 

copil-familie si accesul la resurse al clientului. 

 

Grup ținta 

Grupul tinta al acestui proiect este reprezentat de copiii care sunt în Centrul de plasament 

”Sf. Nicolae” Trusesti, pentru care a fost hotarata institutionalizarea. Mentionam ca intre cei 38 de 

copii instituționalizati in cadrul centrului de plasament nu sunt declarati copii de etnie roma. 

Beneficiarii directi sunt: 

- 38 de copii institutionalizati în Centrul de plasament ”Sf. Nicolae” Trusesti (19 fete si 19 baieti) 

- 30 de copii care vor fi beneficiarii serviciilor sociale furnizate in Centrul de zi pentru deprinderi de 

viata independenta 

- 28 de angajati în cadrul Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trusesti (22 femei si 6 barbati) care vor 

beneficia de conditii de munca mai bune si implicit îsi vor exercita meseria cu mai multa eficienta si 

profesionalism 

Beneficiarii indirecti sunt: 

- familiile si apartinatorii beneficiarilor din cadrul caselor de tip familial 

- familiile si apartinatorii beneficiarilor din Centrului de zi pentru deprinderi de viata independenta 

”Sf. Nicolae” Trusesti 

- autoritatile administratiei publice locale 

- administratia publica a judetului Botosani – Consiliul Judetean Botosani, în calitate de proprietar al 

infrastructurii reabilitate si amenajate 



- specialistii firmelor care vor furniza serviciul de elaborare al SF/DALI si al proiectului tehnic 

- echipele care vor efectua lucrari de constructie, reabilitare si amenajare 

- membrii echipei de implementare a proiectului (5 angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala 

si Protectia Copilului Botosani) 

Pentru desfasurarea activitaților în serviciile sociale nou înființate D.G.A.S.P.C Botosani 

îsi propune încheierea de contracte de voluntariat/colaborare cu specialisti - persoane vârstnice sau 

persoane cu dizabilitați, care sa contribuie prin studiile sau expertiza dobândita la realizarea misiunilor 

celor doua servicii sociale. Contractele vor fi încheiate în momentul deschiderii serviciilor sociale, în 

funcție de necesitațile si prioritațile identificate la acel moment. 

 

Sustenabilitate 

Propunerea de proiect a fost elaborata luându-se în considerare activitați si acțiuni care sa 

asigure sustenabilitatea proiectului si dupa finalizarea implementarii acestuia. Sustenabilitatea 

proiectului este deosebit de importanta pentru noi, deoarece aceste servicii sociale care vor fi înființate 

vor asigura primire si gazduire (cazare, masa, îmbracaminte, rechizite), dezvoltare abilitați de trai 

autonom, comunicare/socializare, scolarizare si sprijin educațional, îngrijire, recuperare si asistența 

medicala daca este cazul, integrare în comunitate sociala si petrecerea timpului liber, suport emoțional 

si consiliere psihologica, sprijin în vederea reintegrarii/integrarii copilului în familia naturala, largita 

sau substitutiva, orientare scolara si profesionala, prevenirea abandonului si instituționalizarea 

copilului, pentru 24 de copii/tineri, respectiv 30 pentru centrul de zi, copii/tineri cu diferite nevoi 

sociale,fizice sau economice si care nu au alte soluții alternative. Dupa implementarea proiectului, 

D.G.A.S.P.C Botosani va asigura menținerea, întreținerea, funcționarea si exploatarea investitiei 

realizate, pe termen mediu si lung, pe urmatoarele direcții: 

1. Sustenabilitate financiara 

D.G.A.S.P.C Botosani este institutie publica aflata în subordinea Consiliului Judetean 

Botosani. Prin bugetul alocat de ordonatorul principal de credite, institutia are capacitatea de a acoperi 

costurile operationale si de a sustine financiar, anual, obiectivul proiectului. La finalul perioadei de 

implementare, instituția va proceda la asumarea constienta a obligatiilor ce-i revin din semnarea 

contractului de finantare, astfel încât sustenabilitatea financiara a proiectului sa fie asigurata pe 

întreaga durata. Aceasta se va realiza prin urmatoarele actiuni: 

- Includerea în proiectul bugetului anual al D.G.A.S.P.C Botosani a sumelor necesare asigurarii 

functionarii/întreținerii celor doua case de 

tip familial si a Centrului de zi 

- Aprobarea bugetului anual al D.G.A.S.P.C Botosani cu sumele necesare asigurarii 

functionarii/întreținerii celor doua case de tip familial si 

a Centrului de zi 

2.Sustenabilitate institutionala 

- DGASPC Botosani va stabili necesarul de resurse umane, materiale si tehnice pentru 

asigurarea funcționarii si întreținerii celor doua case de tip familial si a centrului de zi si va face 

demersuri pentru aprobarea de catre ordonatorul principal de credite. În planul de inchidere al 

Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trusesti este stabilita structura de personal pentru cele doua case 

de tip familia si pentru centrul de zi. Aceasta este stabilita conform standardelor minime de calitate si 

normativului de personal pentru serviciile de tip rezidential si pentru centrul de zi. Astfel, in casele de 

tip familial isi vor desfasura activitatea 14 salariați (8 instructori de educatie, 1 magaziner, 1 referent, 2 

ingrijitori, 2 muncitori calificati), iar in Centrul de zi activitatea va fi asigurata de 12 salariati (un sef 

de centru, 1 asistent social, 2 psihologi, 6 instructori de educatie, 1 asistent medical, 1 ingrijitor). 

Structura de personal va asigura activitatea în cele 3 locatii, atât din punct de vedere al oferirii 

serviciilor sociale, cât si din punct de vedere al activitatilor administrative si de exploatare a 

constructiilor. Prin functiile bine delimitate ale salariatilor angajati în cadrul institutiei si prin 

atributiile strict determinate ale acestora, stabilite prin fisele de post, se va asigura mentinerea, 

întretinerea, functionarea si exploatarea investitiei realizate. Totodata, DGASPC Botosani dispune de 

resursele materiale si tehnice pentru a asigura, în cele mai bune condiții, desfasurarea activitatii la 

nivelul serviciilor sociale create din acest proiect. 



- Va fi derulata procedura pentru obtinerea acreditarii serviciilor sociale infiintate: Casa de 

tip familial ”Hansel”, Casa de tip familial ”Gretel” si Centrul de zi pentru deprinderi de viata 

independenta ”Sf. Nicolae” Trusesti 

- Echipa de implementare a proiectului isi va imbunatati competentele si experienta, astfel 

incat membrii acesteia vor putea gestiona si alte proiecte sau vor oferi sprijin in implementarea altor 

proiecte la nivelul DGASPC Botosani. Totodata acestia vor putea disemina experienta acumulata in 

proiect catre alti angajati ai institutiei, asigurand astfel transferul de expertiza. 

3. Sustenabilitate operationala 

DGASPC Botosani va asigura prin acțiunile de mentenanța tehnica funcționarea optima a 

sistemelor cladirii, prin întreținere preventiva, predictiva si corectiva, care vor duce atât la prelungirea 

ciclului de viata si a performanțelor sistemelor cladirilor supuse proiectului, cât si la scaderea 

disfuncționalitaților. 

- Actiunile de mentenanta predictiva vor avea ca scop prevenirea defectiunilor prin actiuni 

planificate: vor fi efectuate verificari si reparatii sistematice, la intervale prestabilite, chiar daca nu 

intervine o avarie. În acest sens, persoane calificate din cadrul D.G.A.S.P.C Botosani vor întreprinde 

semestrial sau ori de câte ori este nevoie activitati de întretinere, reparatii curente si revizii asupra 

cladirilor si echipamentelor care au facut obiectul proiectului. 

- Actiunile de mentenanta corectiva vor fi desfasurate în situatiile de interventie, pentru 

remedierea operativa a unei defectiuni la un echipament în functiune sau în cazul modificarii starii 

constructiilor. Având în vedere ca investitia va beneficia de o perioada de garantie (atât în ceea ce 

priveste executia lucrarilor, cât si în ceea ce priveste echipamentele), solicitantul împreuna cu cel care 

asigura garantia va stabili activitati de reparare, repunere în functiune sau înlocuirea pieselor din 

echipamentul afectat. 

Achizitiile din cadrul proiectului, care au in vedere bunuri si servicii de calitate, vor aduce 

un plus valoare in activitatea DGASPC Botosani. Bunurile care vor fi achizitionate conform 

standardelor minime de calitate vor asigura desfasurarea activitatii in conditii optime, atat in cele doua 

case de tip familial, cat si in centrul de zi.  

Diseminarea rezultatelor la nivel local, prin conferintele de presa organizate, comunicatele 

de presa si site-ul care va fi dezvoltat, va contribui la un nivel crescut de informare si constientizare 

privind proiectul si beneficiile acestuia pentru grupul tinta. 

Vor fi derulate actiuni care vor asigura sustenabilitatea proiectului: 

- mentinerea colaborarii institutionale cu Primaria Trusesti pentru asigurarea unor servicii 

de asistenta sociala care sa vina in sprijinul copiilor din comunitate care se incadreaza in categoria 

beneficiarilor caselor de tip familial si a centrului de zi. 

- alocarea in buget a sumelor necesare pentru continuarea activitatii 

- mentinerea colaborarii cu Grupul Scolar ”Demostene Botez” unde vor frecventa cursurile 

copiii care vor fi gazduiti in casele de tip familial 

Furnizeaza informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu parți terțe 

pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilitaților care au fost planificate si 

eventual încheiate: 

Dupa implementarea proiectului serviciile sociale înființate vor intra în structura DGASPC 

Botosani prin hotarârea Consiliului Judetean Botosani. Vor fi efectuate toate demersurile pentru 

obtinerea licentelor de functionare, astfel incat desfasurarea activitatii sa se faca in limite legale. 

Cheltuielile de funcționare, incluzand intretinerea imobilelor, asigurarea resurselor materiale si 

asigurarea resurselor umane vor fi cuprinse in bugetul DGASPC Botosani , urmand a fi asigurate de 

Consiliul Judetean Botosani. Resursele umane care vor asigura functionarea serviciilor au fost stabilite 

conform prevederilor legale. O parte din personal va fi preluat dintre cei care isi desfasoara in prezent 

activitatea in centrul de plasament care va fi inchis, iar pentru posturile vacante va fi organizat concurs. 

Ofera detalii cu privire la modul în care va fi gestionata infrastructura dupa încheierea 

proiectului(si anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publica sau concesiune; 

tip de contract etc.) 

Transferabilitatea rezultatelor 

La finalizarea proiectului va fi organizata o conferința de presa finala, la care vor fi invitați 

si reprezentanți ai autoritaților locale si va fi publicat un comunicat de presa în publicațiile locale, 

privind construirea celor doua case de tip familial si înființarea centrului de zi. În acest mod vom 



asigura diseminarea rezultatelor proiectului si vom informa comunitatea asupra activitaților care se 

desfasoara în aceste imobile. Totodata, va fi creat un site al serviciilor sociale înființate, astfel încât 

informațiile despre aceste servicii sa fie accesibile unui numar cât mai mare de membrii ai comunitații 

si sa constituie o sursa reala de informare.  

Din punct de vedere instituțional, dupa finalizarea implementarii proiectului, instituția va 

beneficia de know how-ul acumulat în cadrul proiectului si de dotarile facute în cadrul serviciilor 

sociale, ceea ce va permite desfasurarea în continuare, în condiții optime, a activitaților structurilor 

dezvoltate prin proiect. 

 

Relevanța 

Având în vedere situația prezentata la sectiunea ”Justificare”, implementarea acestui 

proiect va avea o serie de efecte pozitive asupra comunitații: 

- serviciile alternative care vor fin înființate sunt case de tip familial de mici dimensiuni 

(12 copii), integrate în comunitate, care vor asigura un climat socio-afectiv adecvat formarii 

personalitații copiilor/tinerilor, deservite de personal care are în centrul preocuparilor copilul si nevoile 

sale, si un centru de zi care va avea ca scop dezvoltarea si îmbunatațirea deprinderilor de viața 

independenta 

- va permite desfasurarea activitaților cu copiii/tinerii în condiții adecvate 

- va creste confortul copiilor/tinerilor care beneficiaza de gazduire si îngrijire în cadrul 

caselor de tip familial, dar si al personalului care lucreaza în cadrul acestora 

- va asigura o dezvoltare a autonomiei personale si sociale si o schimbare în plan 

comportamental în sensul reducerii instabilitații comportamentale. 

În mod direct, implementarea proiectului va conduce la o îmbunatațire a calitații 

serviciilor, care sa asigure cea mai potrivita forma de îngrijire alternativa a copiilor, la consolidarea 

avantajelor alternativei de protecție în case de tip familial fața de îngrijirea în centrul rezidențial de tip 

clasic si va oferi condițiile ca serviciile oferite sa ajunga la standardele de calitate în vigoare 

recunoscute si acceptate la nivel european. Proiectul corespunde exigenței ca serviciile sociale oferite 

sa raspunda în mod direct nevoilor individuale ale fiecarui copil si fiecarei familii, oferindu-le condiții 

de viața si servicii adecvate. 

 

Descrierea proiectului 

Prin acest proiect DGASPC Botosani si-a propus închiderea Centrului de plasament ”Sf. 

Nicolae” Trusesti, centru rezidențial de tip vechi în care sunt instituționalizați 38 de copii, construirea 

a doua case de tip familial si înființarea unui centru de zi. Serviciile sociale care se vor înființa vor 

contribui la realizarea unui obiectiv specific al Strategiei Naționale pentru Protecția si Promovarea 

Drepturilor Copilului pentru anii 2014-2020, si anume dezinstituționalizarea si trecerea catre îngrijirea 

în comunitate a copiilor. DGASPC Botosani este institutie publica în subordinea Consiliului Județean 

Botosani, acreditata ca si furnizor de servicii sociale (Certificat de acreditare seria AF nr. 000484). In 

cadrul DGASPC Botosani functioneaza in prezent Centrul de plasament „Sf. Nicolae”. Centrul este 

localizat în comuna Trusesti, județul Botosani, la distanța de 35 de km de municipiul Botosani. Centrul 

a fost preluat în anul 1998 de catre Direcția Județeana pentru Protecția Drepturilor Copilului de la 

Inspectoratul Scolar Județean, unde a funcționat drept Casa de copii. Ulterior a avut mai multe 

denumiri, a funcționat o perioada ca si Complex de servicii pentru copilul aflat în dificultate format din 

Casa rurala ”Traian” si casa rurala ”Decebal”. În mai 2017 au fost comasate cele doua case rurale si s-a 

înființat Centrul de plasament ”Sf. Nicolae”. Este un centru clasic, mixt, care ofera protecție de tip 

rezidențial unui numar de 38 copii; este alcatuit din doua imobile P+1, poziționate într-un perimetru 

aflat în vecinatatea campusului scolar aparținând Liceului „Demostene Botez” din comuna Trusesti. În 

aceasta unitate de învațamânt frecventeaza cursurile toți copiii din instituție, care învața în sistemul de 

masa. Prin realizarea acestei investiții se doreste dezvoltarea unui sistem de asistența sociala accesibil 

si de calitate, prin dezvoltarea de servicii alternative la centrele rezidențiale clasice, de mari 

dimensiuni. Astfel, se va realiza închiderea Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trusesti, dupa ce vor 

fi construite si dotate doua case de tip familial si va fi reabilitata si dotata o cladire in care va functiona 

un centru de zi pentru deprinderi de viata independenta. În prezent,în acest centru de plasament sunt 

furnizate urmatoarele servicii: primire si gazduire (cazare, masa, îmbracaminte, rechizite), dezvoltare 

abilitați de trai autonom, comunicare/socializare, scolarizare si sprijin educațional, îngrijire, recuperare 



si asistența medicala daca este cazul, integrare în comunitate sociala si petrecerea timpului liber, suport 

emoțional si consiliere psihologica, sprijin în vederea reintegrarii/integrarii copilului în familia 

naturala, largita sau substitutiva, orientare scolara si profesionala, prevenirea abandonului si 

instituționalizarea copilului. Terenul pe care se vor construi cele doua case de tip familial, precum si 

cladirea care va fi reabilitata pentru centrul de zi se afla în intravilanul localitații Trusesti, în 

vecinatatea zonei centrale. 

1. Casele de tip familial (”Hansel” si ”Gretel”) vor fi construite pe un teren de 2000 mp, 

teren în proprietatea CJ Botosani,dat spre administrare DGASPC Botosani. Fiecare casa va avea 

Sc=180mp, Sd=330mp, Su=264,35 mp. Amplasarea caselor de tip familial în teren se va face cu 

respectarea normelor privind protecția sanitara fața de noxe, în zone ferite de surse de poluare a 

atmosferei si de zgomote. Între fiecare cladire si accesul în curtea acesteia va fi prevazut un spațiu 

verde cu rol si în reducerea influenței zgomotului stradal.Terenul aferent unitaților va permite 

desfasurarea în aer liber a activitaților copiilor si tinerilor, asigurând pentru aceasta între 10 si 50 mp 

pentru un copil de vârsta scolara.Amplasarea fiecarei case de tip familial în teren se va face astfel încât 

condițiile asigurate sa fie cât mai apropiate de condițiile mediului familial.Se va amenaja un spațiu de 

joaca, dotat cu echipamente si aparate pentru sport si joaca.Funcționalul fiecarei casei de tip familial 

este realizat astfel încât condițiile asigurate copiilor sa fie cât mai apropiate de condițiile mediului 

familial. Fiecare casa va asigura cazarea a 12 copii, baieți si fete de vârsta scolara, vârsta 6 - 18/26 

ani.Fiecare casa va fi structurata astfel: 5 dormitoare (2 dormitoare cu 3 copii si 3 dormitoare cu 2 

copii), o bucatarie (cu spațiu de servit masa), un living, camara, centrala termica, 5 bai (una va fi 

amenajata pentru personal), un birou pentru personal, un uscator/spalatorie si un spațiu pentru depozit 

lemne.Casele de tip familial vor fi dotate cu dotarile necesare conform standardelor minime de calitate 

si suficiente desfasurarii activitații: mobilier, echipamente electrocasnice, echipamente birotica, 

materiale educative, dotari bucatarie etc.În cele doua case de tip familial (CTF) se va asigura: cazare, 

asigurare hrana, îmbracaminte, rechizite, asigurare suport îngrijire personala, asistențamedicala, 

educare, dezvoltarea abilitaților de viața independenta, consiliere si a asistența psiho-sociala, 

supraveghere, reintegrare familiala si comunitara, inserție sociala si profesionala, socializare si 

activitați petrecere timp liber. 

2. Centrul de zi pentru deprinderi de viața independenta ”Sf. Nicolae” va fi înființat într-o 

cladire (fosta scoala), cu Sc=252 mp, Su=210,30 mp. Datorita gradului de degradare cladirea va fi 

reabilitata/modernizata, se vor face amenajari interioare, se vor înlocui instalațiile termice, electrice, 

sanitare, astfel încât sa asigure condiții de siguranța si confort. Va fi amenajata o camera de consiliere, 

o camera birou, doua camere pentru activitați educative, grupuri sanitare, spatii administrative. Se va 

amenaja un spațiu de joaca, dotat cu echipamente si aparate pentru sport si joaca.Funcționalul centrului 

de zi este realizat astfel încât sa asigure condiții pentru acordarea unor servicii de calitate: consiliere 

psihosociala, suport pentru dezvoltarea abilitaților de viața independenta, orientare vocaționala, 

integrare profesionala, socializare etc. Spațiile vor fi dotate cu dotarile necesare: mobilier, echipamente 

pentru desfasurarea activitaților, materiale educative etc. Capacitatea centrului este de 30 de copii. 

Spațiile celor doua case de tip familial si a centrului de zi vor fi astfel amenajate încât sa 

respecte prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuinței.Atât pentru casele de tip familial, cât si centrul 

de zi sunt prevazute: sisteme de panouri solare, sisteme de supraveghere video, sisteme de detecție si 

alarmare la incendiu si instalații de aer condiționat. 

 

Achiziții publice în cadrul proiectului 

1. Achizitie servicii de proiectare SF + DALI si audit energetic pentru "Inchiderea 

Centrului de plasament Sf. Nicolae Trusesti" 

2. Achizitie proiect tehnic, asistenþa tehnica proiectant si audit energetic final in cadrul 

proiectului "Inchiderea Centrului de plasament Sf. Nicolae Trusesti" 

3. Achizitie servicii dirigentie de santier in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de 

plasament Sf. Nicolae Trusesti" 

4. Achizitie servicii de audit financiar in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de 

plasament Sf. Nicolae Trusesti" 

5. Achizitie executie lucrari in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de plasament Sf. 

Nicolae Trusesti" 



6. Achizitie servicii informare si publicitate in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de 

plasament Sf. Nicolae Trusesti" 

7. Achizitie dotari in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de plasament Sf. Nicolae 

Trusesti" 

 

Resurse umane implicate 

1. Manager proiect - Mihalachi Irina-Maria 

2. Asistent manager - Dediu Simona Oana 

2. Responsabil financiar - Manolache Paraschiva 

3. Responsabil tehnic - Popa Ionel 

4. Responsabil achiziþii - Cilibiu Ramona 

 

Rezultate asteptate 

1. Doua case de tip familial construite si dotate 

2. O cladire reabilitata si dotata in care va functiona un centru de zi pentru deprinderi de 

viata independenta 

 

Activitati: 

Activitatea 1: Elaborarea documentatiei tehnice, faza SF/DALI si elaborare audit energetic 

Activitatea 2: Pregatirea si implementarea proiectului 

Activitatea 3: Elaborarea proiectului tehnic si a auditului energetic final 

Activitatea 4: Executia lucrarilor de C+M 

Activitatea 5: Prestarea serviciilor de dirigentie de santier 

Activitatea 6: Informare si publicitate 

Activitatea 7: Auditul financiar al proiectului 

Activitatea 8: Asigurare dotari proiect 

 

Perioada de implementare a proiectului: 01.02.2018 – 30.06.2023 

 

Valoare proiect 

 Valoarea totală a proiectului: 6.431.905,17 lei 

 Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.558.779,01 lei  

 Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.023.146,05 lei  

 Contribuţia proprie a D.G.A.S.P.C Botoșani: 73.473,53 lei  

 Valoare neeligibilă: 2.776.506,58 lei 

 

 

 


