
ROMÂNIA         
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 
privind acordul de înființare a Centrului de Zi ECHINOX Ploiești pentru persoanele 

adulte cu dizabilități 
 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 27354/23.11.2022 al președintelui Consiliului Județean 
Prahova, domnul Iulian Dumitrescu şi Raportul comun nr. 27355/23.11.2022 al Direcției 
Proiecte cu Finanțare Externă și al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică, 
privind acordul de  înființare a Centrului de Zi ECHINOX Ploiești pentru persoanele adulte cu 
dizabilități; 

- Prevederile Programului Național de Redresare și Reziliență-Componenta 13-
Reforme Sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), 
Investiția I.2-Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 
dizabilități, ținta 396-Noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități; Apelul de 
proiecte competitive ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități” și 
condițiile specifice de accesare a fondurilor stabilite prin ghidul specific; 

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 
privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene 
alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență; 

-Prevederile art. 112 și art. 113 alin. (1) și (2) din Legea 292/2011 a asistenței sociale, 
cu modificările și completările ulterioare;  

-Prevederile art. 51 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind 
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilități, modificat prin Ordinul Ministrului Muncii și 
Protecției Sociale nr. 1043/2021; 

-Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova nr. 
IA49943/07.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean Prahova  cu nr. 25717/07.11.2022. 

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1) lit. b), art. 182 alin. (2) și art. 196 alin (1) lit. a) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
  

 Art. 1 Se dă acordul de înființare a Centrului de Zi ECHINOX Ploiești pentru 
persoanele adulte cu dizabilități și includerea acestuia în organigrama Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. 
 Art. 2 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 

P. PREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 

                                 Vicepreședinte                        CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                  SECRETAR GENERAL, 

                                             Hermina Adi Bîgiu 
Ploieşti, 29 noiembrie 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 27354/23.11.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind acordul de   

înființare a Centrului de Zi ECHINOX Ploiești pentru persoanele adulte cu dizabilități 
 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat, la data de 10.10.2022, apelul de 
proiecte competitive ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități”, în 
cadrul Componentei 13-Reforme Sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al 
României (PNRR), Investiția I.2-Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale 
pentru persoanele cu dizabilități, ținta 396-Noi servicii comunitare pentru persoanele cu 
dizabilități. 

Apelul urmărește înființarea unor centre de zi/centre de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu/centre de servicii de asistență și suport pentru persoane adulte 
cu dizabilități, construite la standardele nZEB sau nZEB+. 

Centrul de zi va oferi persoanelor adulte cu dizabilități servicii de informare și 
consiliere, dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, abilitare și reabilitare, integrare 
socială, pregătire pentru muncă, terapie ocupațională, terapii de recuperare, sprijin pentru 
integrarea în muncă, alte servicii specializate în funcție de nevoile specifice ale beneficiarilor, 
activități culturale și sportive.  

Această structură va avea în schema de personal 9 posturi (un șef centru, un psiholog, un 
asistent social, un infirmier, trei instructori, ergoterapie-desen/pictură, olărit, 
tricotaj/croșetaj/confecționare obiecte handmade, un asistent medical și un kinetoterapeut), 
pentru beneficiarii direcți ai acestui proiect în număr de 90 de persoane adulte cu dizabilități 
din Municipiul Ploiești sau unități administrativ teritoriale învecinate. 
 Proiectul urmărește îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități, a 
stării lor de sănătate și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă; creșterea gradului de 
implicare în activități lucrative a beneficiarilor și creșterea gradului de incluziune socială a 
acestora; asigurarea  condițiilor optime pentru desfășurarea activităților de 
ergoterapie/recuperare și creșterea șanselor de recuperare a beneficiarilor; întărirea legăturilor 
dintre cei implicați în educația și pregătirea psiho-socială a beneficiarilor, precum și găsirea 
unor soluții concrete, reale și utile pentru promovarea cerințelor persoanelor cu dizabilități în 
direcția egalizării șanselor acestora de integrare socială cu a celorlalți membri ai societății; 
dezvoltarea sistemului de servicii la nivelul Județului Prahova și în special, la nivelul 
Municipiului Ploiești prin înființarea serviciilor de îngrijire de zi pentru persoanelor adulte cu 
dizabilități; asigurarea unui răspuns la nevoile exprimate de comunitatea locală și comunităților 
învecinate de dezvoltarea unor servicii de îngrijire de zi pentru persoanelor adulte cu 
dizabilități 
  

Față de cele arătate, supun spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 

 
 



JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 27355/23.11.2022 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind acordul de   

înființare a Centrului de Zi ECHINOX Ploiești pentru persoanele adulte cu 
dizabilități 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat, la data de 10.10.2022, apelul de 
proiecte competitive ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 
dizabilități”, în cadrul Componentei 13-Reforme Sociale din Planul Național de 
Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2-Reabilitarea, renovarea și 
dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 396-Noi servicii 
comunitare pentru persoanele cu dizabilități. 

Apelul urmărește înființarea unor centre de zi/centre de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu/centre de servicii de asistență și suport pentru persoane 
adulte cu dizabilități, construite la standardele nZEB sau nZEB+. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 
intenționează să participe la competiția de proiecte prin depunerea unei cereri de 
finanțare care vizează construirea unui centru de zi la standard nZEB+ în Municipiul 
Ploiești (în suprafață construită de 346 mp), în acest scop se va utiliza un teren de 1300 
mp care va fi dezmembrat din terenul de 7530 mp aferent imobilului în care își 
desfășoară activitatea Complexul de Servicii Comunitare Sf. Andrei Ploiești. 

Centrul de zi va oferi persoanelor adulte cu dizabilități servicii de informare și 
consiliere, dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, abilitare și reabilitare, 
integrare socială, pregătire pentru muncă, terapie ocupațională, terapii de recuperare, 
sprijin pentru integrarea în muncă, alte servicii specializate în funcție de nevoile 
specifice ale beneficiarilor, activități culturale și sportive.  

Aceast centru de zi va avea în schema de personal 9 posturi (un șef centru, un 
psiholog, un asistent social, un infirmier, trei instructori, ergoterapie-desen/pictură, 
olărit, tricotaj/croșetaj/confecționare obiecte handmade, un asistent medical și un 
kinetoterapeut).  
 Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt 90 de persoane adulte cu dizabilități din 
Municipiul Ploiești sau unități administrativ teritoriale învecinate. 
 Proiectul urmărește îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități, 
a stării lor de sănătate și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă; creșterea 
gradului de implicare în activități lucrative a beneficiarilor și creșterea gradului de 
incluziune socială a acestora; asigurarea  condițiilor optime pentru desfășurarea 
activităților de ergoterapie/recuperare și creșterea șanselor de recuperare a beneficiarilor; 
întărirea legăturilor dintre cei implicați în educația și pregătirea psiho-socială a 
beneficiarilor, precum și găsirea unor soluții concrete, reale și utile pentru promovarea 
cerințelor persoanelor cu dizabilități în direcția egalizării șanselor acestora de integrare 



socială cu a celorlalți membri ai societății; dezvoltarea sistemului de servicii la nivelul 
Județului Prahova și în special, la nivelul Municipiului Ploiești prin înființarea 
serviciilor de îngrijire de zi pentru persoanelor adulte cu dizabilități; asigurarea unui 
răspuns la nevoile exprimate de comunitatea locală și comunităților învecinate de 
dezvoltarea unor servicii de îngrijire de zi pentru persoanelor adulte cu dizabilități 
  

Urmare celor prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de privind acordul de   
înființare a Centrului de Zi ECHINOX Ploiești pentru persoanele adulte cu dizabilități. 
 
 
 

 
DIRECȚIA PROIECTE                              DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 
CU FINANȚARE EXTERNĂ                     ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
p.DIRECTOR EXECUTIV,                        DIRECTOR EXECUTIV, 

                                         Tincă Alina-Georgiana 
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