
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind pregătirea și promovarea proiectelor identificate de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, 

apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii 

sociale în comunitate” (AP4/PI 9iv/OS.4.15) 
 

 
 
 
 

Având în vedere: 
 

  Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, domnul Bogdan-Andrei 

Toader și a domnului consilier județean Rareș-Dan Enescu şi Raportul Direcţiei Proiecte cu 

Finanţare Externă nr.26768/22.11.2018, prin care se propune pregătirea și promovarea 

proiectelor identificate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova,     în     cadrul     Programului     Operațional     Capital     Uman,     apelul 

„Dezinstituționalizarea  persoanelor  adulte  cu  dizabilități  -  tranziția  spre  servicii 

sociale în comunitate” (AP4/PI 9iv/OS.4.15) 
 

 Adresa  Direcției  Generale  de  Asistență  Socială  și  Protecția  Copilului  Prahova 

nr.IA32740/SPE/11.10.2018; 

  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit.b), art. 91 alin. (1) lit. d), art. 91 alin. (3) lit.d), 

art. 91 alin. (5) lit.a) pct.2, şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

 
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

 
 

Art.1. Se aprobă pregătirea și promovarea următoarelor proiecte identificate de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în vederea obţinerii de finanţare 

nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman, apelul „Dezinstituționalizarea 

persoanelor  adulte  cu  dizabilități  -  tranziția  spre  servicii  sociale  în  comunitate”  (AP4/PI 

9iv/OS.4.15) 
 

1. „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect A”, 

2. „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect B”. 
 

 

Art.2. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor interesate. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN-ANDREI TOADER 
 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

HERMINA ADI BÎGIU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectelor identificate de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman, apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - 

tranziția spre servicii sociale în comunitate” (AP4/PI 9iv/OS.4.15) 

 

Pentru perioada de programare 2014-2020, România și-a luat angajamentul să asigure trecerea 

de la instituții de tip rezidențial la servicii comunitare. 

Investițiile planificate a fi realizate prin proiectele „Înființarea Complexului de Locuințe 

Protejate Călinești, judeţul Prahova: ansamblu de două locuințe protejate + 1 centru de zi” și  

„Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, judeţul Prahova: ansamblu de trei 

locuințe protejate + 1 centru de zi”, depuse de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova, în vederea obținerii finanțării prin 

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii de 

sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1., vizează îmbunătățirea condițiilor de infrastructură 

pentru dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități.  

Pentru furnizarea de servicii de înaltă calitate pentru tranziția de la servicii rezidențiale la 

îngrijirea comunitară și pentru asigurarea susținerii serviciilor alternative dezvoltate prin aceste 

proiecte, a fost identificat prin „Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 Incluziunea 

socială și combaterea sărăciei, Cod apel POCU/AP 4/PI 9.iv/OS.4.15/ Dezinstituționalizarea 

persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”, posibilitatea 

elaborării unor proiecte prin care se pot înființa noi servicii sociale, corespunzătoare nevoilor 

persoanelor cu dizabilități, în scopul de a le îmbunătăți abilitățile și capacitatea de a fi participanți 

activi pe piața forței de muncă și la viața socială. 

Proiectele finanțate în cadrul POCU, Obiectivul specific 4.15, sunt menite să completeze  

proiectele finanțate prin POR 2014-2020. Acțiunile planificate vor urmări dezvoltarea și 

implementarea unui set complex de servicii sociale în comunitate, care vor fi corelate cu investițiile 

sprijinite prin POR–AP 8, pentru a facilita tranziția spre traiul independent a persoanelor cu 

dizabilități instituționalizate, prin dobândirea de deprinderi, competențe și abilități necesare 

integrării. 

În acest context, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a 

propus două proiecte prin care va fi susținută activitatea în cele 5 locuințe protejate construite și în 

cele 2 centre de zi realizate prin proiectele finanțate prin POR 2014-2020 și va fi dezvoltată o rețea 

de asistenți personali profesioniști de 50 de persoane. 

Astfel, este prioritară pregătirea și promovarea următoarelor proiecte identificate de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în vederea obţinerii de finanţare 

nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: 
 

- „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect A”, 

- „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect B”. 
 

Pentru demararea proiectelor va fi supusă analizei Consiliului Judeţean Prahova emiterea unei 

hotărâri pentru aprobarea pregătirii celor două proiecte menționate mai sus. 

Proiectele vor fi implementate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova, iar UAT Judeţul Prahova va asigura resursele financiare necesare acestora.  

Propunem Consiliului Judeţean Prahova spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Andrei TOADER 

 

CONSILER JUDEȚEAN 

Rareș-Dan ENESCU 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Proiecte cu Finanţare Externă 
Nr.26768/VII/A/22.11.2018 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectelor identificate de 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman, apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - 

tranziția spre servicii sociale în comunitate” (AP4/PI 9iv/OS.4.15) 
 
 

În vederea obținerii finanțării prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1. – 
„Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 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. – „Creşterea gradului de acoperire cu servicii 
sociale”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova în parteneriat cu 
Consiliul Județean Prahova a depus 2 cereri de finanțare pentru proiectele „Înființarea 
Complexului de Locuințe Protejate Călinești, judeţul Prahova: ansamblu de două locuințe 
protejate + 1 centru de zi” și  „Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, 
judeţul Prahova: ansamblu de trei locuințe protejate + 1 centru de zi”. 

 Proiectele vizează facilitarea procesului de integrare a persoanelor adulte cu dizabilități 
în comunitate, prin înființarea (prin construire) a cinci locuințe protejate (LP) cu o capacitate 
de 10 locuri/LP și a două centru de zi (CZ) pentru persoanele cu dizabilități 
dezinstituționalizate și pentru alți membri ai comunității, prin reabilitarea unor clădiri situate 
în comuna Florești.  

Pentru asigurarea susținerii serviciilor alternative dezvoltate prin aceste proiecte, a fost 
identificat prin „Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei, Cod apel POCU/ AP 4/ PI 9.iv/OS.4.15/ Dezinstituționalizarea persoanelor 
adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”, posibilitatea elaborării 
unor proiecte prin care se pot înființa noi servicii sociale, corespunzătoare nevoilor persoanelor 
cu dizabilități, în scopul de a le îmbunătăți abilitățile și capacitatea de a fi participanți activi 
pe piața forței de muncă și la viața socială. 

Proiectele finanțate în cadrul POCU, Obiectivul specific 4.15, sunt menite să contribuie la 
dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități aflate în instituții de tip rezidențial, în 
vederea prevenirii reinstituționalizăriii/instituționalizării prin oferirea de servicii în cadrul 
locuințelor protejate și a centrelor de zi înființate prin proiectele finanțate prin POR 2014-
2020. În acest context, prin cele două proiecte propuse, va fi susținută activitatea în cele 5 
locuințe protejate construite și a celor 2 centre de zi realizate prin proiectele finanțate prin 
POR 2014-2020 și va fi dezvoltată o rețea de asistenți personali profesioniști de 50 de persoane. 

Astfel, este prioritară pregătirea și promovarea următoarelor proiecte identificate de 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în vederea obţinerii de 
finanţare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: 

 

- „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect A”, 
- „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect B”. 

 

Pentru demararea proiectelor va fi supusă analizei Consiliului Judeţean Prahova emiterea 
unei hotărâri pentru aprobarea pregătirii celor două proiecte menționate mai sus. 

Proiectul de hotărâre supus aprobării respectă prevederile legale în vigoare şi, faţă de 
cele prezentate mai sus, propunem aprobarea demersurilor vizând pregătirea și promovarea 
proiectelor identificate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. 

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre pe care îl supunem spre dezbatere și aprobare. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Marius Constantin NICOLAE 
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