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PREZENTAREA GE NERALA A CENTRULUI DE RECUPERARE SI 

REABILITARENEUROPSIHIATRICA NR. 2 BABENI 

 

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Nr. 2 Babeni este organizat ca şi 

componentă funcţională in structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Valcea, aflată in subordinea Consiliului Judeţean Valcea, fără personalitate juridică, fiind un centru 

rezidential destinat recuperarii/reabilitarii persoanelor adulte cu dizabilitati, cu afectiuni neuropsihice, 

care asigura pe perioada determinata/nedeterminata, in fuctiile de nevoile individuale ale beneficiarilor, 

in principal urmatoarele tipuri de servicii: gazduire, asistenta medicala, ingrijire, recuperare, reabilitare, 

reinsertie sociala, socializare si petrecere a timpului liber. 

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Nr. 2 Babeni a fost infintat prin hotararea 

Consiliului Judetean Valcea nr. 113/31.08.2006, avand sediul social in orasul Babeni, str. Calea lui 

Traian nr. 128.  

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica nr. 2 Babeni poate asigura servicii de 

recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru 86 de personae cu afectiuni neuropsihice, fiind acreditat 

de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale in conformitate cu prevederile Legii 197/2012 privind 

asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale pentru o perioada de 5 ani, pana la data de 21.12.2020. 

 

MISIUNE 

 

CRRN 2 Babeni este centru de tip rezidenţial care are rolul de a asigura, la nivel judeţean, prin 

serviciile furnizate, aplicarea  politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu handicap, 

prin creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin 

şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu dizabilităţi. 

 

VIZIUNE 

 

CRRN 2 Babeni centru de asistenta sociala de referinta la nivel judetean si national, urmareste 

imbunatatirea starii de sanatate a persoanelor adulte cu afectiuni neuropsihice si furnizarea unor servicii 

de asistenta sociala moderne si eficente. 

PRINCIPII ŞI VALORI 

 
Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către CRRN 2 Babeni sunt 

următoarele: 

a) respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului; 

b) prevenirea şi combaterea discriminării; 

c) egalizarea şanselor; 

d) egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă; 

e) solidaritatea socială; 

f) responsabilizarea comunităţii; 

g) subsidiaritatea; 

h) adaptarea societăţii la persoana cu dizabilităţi; 

i) interesul persoanei cu dizabilităţi; 

j) abordarea integrată; 
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k) parteneriatul; 

l) libertatea opţiunii şi controlul sau decizia asupra propriei vieţi, a serviciilor şi formelor de 

suport de care beneficiază; 

m) abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii; 

n) protecţie împotriva neglijării şi abuzului; 

o) alegerea alternativei celei mai puţin restrictive în determinarea sprijinului şi asistenţei 

necesare; 

p) integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, cu drepturi şi obligaţii egale ca 

toţi ceilalţi membri ai societăţii. 

 

Valorile care stau la baza acordării serviciilor sociale : 

a) egalitatea de sanse; 

b) libertatea de alegere; 

c) independenta si individualitatea fiecarei persoane; 

d) servicii de calitate, accesibile, flexibile, adaptate nevoilor sociale; 

e) transparenta si participarea în acordarea serviciilor sociale; 

f) confidentialitatea; 

g) respectarea demnitatii umane. 

 

ATRIBUTII  PRINCIPALE 

 

CRRN 2 Babeni îndeplineşte următoarele atribuţii generale, în funcţie de specificul şi de nevoile 

fiecărei categorii de beneficiari, cu respectarea standardelor minime de calitate: 

a) asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar, cu găzduire; 

b) asigură întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi a bunurilor din dotare; 

c) întocmesc programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii, potrivit politicilor şi 

strategiilor naţionale şi judeţene ; 

d) organizează activităţi de socializare în vederea relaţionării beneficiarilor cu mediul exterior; 

e) acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa 

beneficiarilor;  

f) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi orice forme organizate ale societăţii 

civile, în condiţiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate; 

g) asigură respectarea standardelor minime de cost și de calitate, în conformitate cu prevederile legale în 

materie; 

h) asigură cazarea, alimentaţia, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare 

persoanelor cu dizabilităţi, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bunurilor din dotare; 

i) asigură asistenţa medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a 

persoanelor cu dizabilităţi rezidente; 

j) elaborează programe de recuperare, individuale şi de grup, adaptate afecţiunilor fiecărei persoane; 

k) evaluează şi reevaluează periodic din punct de vedere socio-medical toţi beneficiarii, întocmeşte şi 

aplică pentru fiecare beneficiar, plan individualizat de asistenţă şi îngrijire/plan individual de intervenţie; 

l) intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate; 

m) acordă sprijin, consiliere şi informare atât familiilor, cât şi beneficiarilor, privind problematica 

socială (probleme familiale, juridice, psihologice etc.); 
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n) facilitează cunoaşterea şi respectarea de către beneficiari a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin, 

conform dezvoltării şi gradului lor de înţelegere; 

 

BENEFICIARII CRRN 2 BABENI 

 

 Beneficiarii centrului sunt persoane adulte cu dizabilităţi care nu au posibilităţi materiale de 

asigurare a întreţinerii (dovedite prin ancheta socială), sunt dependenţi de servicii sociale de bază şi 

necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a 

judeţului Valcea şi îndeplinesc criteriile de admitere specifice centrului. 

 Bolile de sanatate mentala sunt caracterizate in general prin (C. Enachescu, Tratat de 

Psihopatologie, Editura Polirom, 2007): 

- nu au reprezentari spatiale, dar afecteaza imaginea de sine. 

- este traita ca o schimbare a naturii proprii. 

- nu este comunicata celorlalti. 

- produce teama si repulsie din partea celorlalti. 

- reprezinta o traire sufleteasca interioara. 

- afecteaza in diferite forme si intensitati raporturile si comunicarea interpersonala. 

- in majoritatea situatiilor, nu accepta sau refuza tratamentul medical. 

- refuza statutul de bolnav. 

- are caracter alienant. 

- imbraca aspectul de alienare in raport cu normalitatea. 

Persoana cu probleme de sanatate mintala “este partial constienta sau ignora complet faptul de a 

fi bolnav, nefiind capabil sa recunoasca schimbarea patologica a starii sale de normalitate psihica.” (C. 

Enachescu, Tratat de Psihopatologie, Editura Polirom, 2007). 

Datorita faptului ca sederea intr-o institutie este de lunga durata, la majoritatea beneficiarilor 

centrului intalnim fenomenul de “deculturatie”: “o dezvatare care il face temporar incapabil pe individ 

sa se descurce cu anumite caracteristici ale vietii de zi cu zi in afara institutiei” (E. Goffman, Aziluri, Ed. 

Polirom, 2004).  

Accesul unei persoane in CRRN 2 Babeni se face avându-se în vedere următoarele criterii 

sociale si medicale: 

~ criterii sociale: 

a) necesită îngrijire medicală permanentă, care nu poate fi acordată la domiciliu; 

b) nu se poate gospodării singur, fiind dependent de serviciile sociale de bază; 

c) nu are întreținători legali sau aceștia nu pot sa-i asigure protecția și îngrijirea datorită stării de sănătate 

sau situației economice și a sarcinilor de familie; 

d) nu realizează venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea unui trai decent în 

comunitate; 

e) nu are locuință; 

f) persoana are domiciliul pe raza administrativ – teritorială a jud. Valcea. 

~ criterii medicale: 

1. personae cu handicap fizic din categoria afecțiunilor neurologice: sechele ale boli infecțioase ale 

Sistemului Nervos Central: meningită, encefalită, mielită,  encefalomielită; 

2. persoane  cu handicap mental (Encefalopatia infantila sechelara cu Retard mental sever și profund, 

Autism) ; 

3. personae  cu handicap psihic (scizofrenia); 
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4. personae cu handicapul asociat (retard mental asociat cu deficiențe fizice, enzoriale, epilepsie, 

tulburări de comportament); 

5. persoane cu varsta peste 18 ani. 

 

MODALITATEA DE ACORDARE A SERVICIILOR 

 

 Serviciile acordate de CRRN 2 Babeni pentru persoanele adulte cu handicap cu afectiuni 

neuropsihice sunt acordate respectindu-se legislatia specifica in acest sens: 

~ Legea 292 / 2011, Legea asistentei sociale. 

~ Legea 448/2006, Legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati; 

~ Legea 197/2012, Legea privind asigurarea calitatii serviciilor sociale; 

~ Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varnice nr. 67/2015 privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilitati,   Anexa 1 - Standarde minine de calitat e pentru serviciile sociale cu cazare 

organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

~ Legea 487/2002, Legea sanatatii mintale; 

~ Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; 

  La nivelul CRRN 2 Babeni sunt constituite, prin decizie a sefului de centru, comisia de 

evaluare/reevaluare a beneficiarilor, respectiv comisia de intocmire a planului individual de interventie 

pentru beneficiarii unitatii. Cele doua comisii sunt formate din specialisti angajati in cadrul unitatii: 

medic psihiatru, medic generalist, psiholog, as. social, kinetoterapeut. 

 In conformitate cu Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 

Varnice nr. 67/2015, Anexa 1, in anul 2016, a fost realizata o noua reevaluare a beneficiarilor, 

intocmindu-seun nou plan individual de interventie. 

Fisa de evaluare/reevaluare cuprinde aspectele : 

- date demografice ; 

- diagnostic medical ; 

- starea generala a beneficiarului la momentul internarii ; 

- severitatea bolii : cat de bolnav mintal este beneficiarul ; 

- investigatii paraclinice relevante ; 

- evaluare kinetoterapie ; 

- situatia locuirii ; 

- situatia sociala ; 

- existenta reprezentant legal/reprezentant conventional ; 

- evaluare nivel suport de ingrijire ; 

- evaluare comunicare si cognitie ; 

- evaluare grad de dependenta ; 

- criterii medicale de admitere in cadrul centrului; 

- criterii sociale de admitere in cadrul centrului; 

- rezultate evaluare initiala; 

- nevoi identificate; 

- modalitate de luare la cunostinta a beneficiarului/reprezentantului legal privind rezultatele 

evaluarii/reevaluarii; 

- data urmatoarei reevaluari; 
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Planul individual de interventie realizat cuprinde: 

- nevoile  identificate; 

- activitati derulate / servicii acordate pentru a acoperii nevoile / terapii recomandate; 

- programarea activitatilor si serviciilor (zilnic/saptamanal/lunar).  

Pentru reprezentantii legali ai beneficiarilor care nu pot fi prezenti in momentul evaluarii situatiei  

acestuia, respectiv intocmirii planului individual de interventie,  li s-a solicitat acordul privind realizarea 

evaluarii/reevaluarii si intocmirii planului indivial de interventie in lipsa.  

 Pentru 42 de beneficiari ai centrului s-a intocmit in anul 2016 si un program de integrare / 

reintegrare sociala. Programul de integrare / reintegrare este structurat pe trei capitole: 

- integrare / reintegrare familiala; 

- integrare / reintegrare in comunitate; 

- integrare / reintegrare pe piata muncii; 

Monitorizarea activitatii beneficiarilor este realizata de responsabilii de caz, in numar de 4 la 

nivelul CRRN 2 Babeni. Numarul maxim de beneficiari care sunt monitorizati de un responsabil de caz 

este de 25. Monitorizarea activitatii beneficiarilor se realizeaza saptamanal, in baza fisei de 

monitorizare, realizata de specialisti din cadrul centrului, fiind structurata pe trei sectiuni: 

- starea de sanatate si tratamente effectuate; 

- servicii de recuperare/reabilitare functional; 

- servicii pentru integrare/reintegrare sociala;  

Obiectele de valoare ale beneficiarilor unitatii sunt pastrate in cabinetul asistentului social, intr-

un loc special amenajat in acest sens. Pentru respectarea vietii intime a beneficiarilor, personalul 

cabinetului medical si psihologul unitatii asigura consiliere si informatii privind acest subiect pentru 

cuplurile formate in centru. In anul 2016 nu au existat cupluri formate intre beneficiarii din cadrul 

unitatii de asistenta sociala.  

Pentru mentinerea unei vieti active pentru beneficiarii unitatii a fost intocmit un program lunar 

de activitati care se desfasoara zilnic, fiind coordonat de specialistii unitatii. 

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica nr. 2 Babeni incurajeaza beneficiarii, a 

caror stare de sanatate o permite, sa intreprinda activitati in afara centrului, sa cunoasca si sa utilizeze 

serviciile din comunitate. In functie de gravitatea afectiunilor medicale beneficiarii se pot deplasa in 

comunitate pentru realizarea de mici cumparaturi. Socializarea si petrecerea timpului liber s-a realizat in 

anul 2016 prin serbarea zilele de Paste, Craciun, Anul Nou, si alte sarbatori religioase, precum si a zilei 

de 1 martie.  De asemenea s-au organizat iesiri la Biserica din comunitate s-au iesiri in orasul Babeni. 

Beneficiarii din cadrul CRRN 2 Babeni sunt incurajati sa-si exprime opinia asupra oricaror 

aspecte care privesc activitatea centrului. In acest fel aspectele si situatiile care nemultumesc beneficiarii 

sunt cunoscute astfel incat sa poata fi remediate in tip util. Orice beneficiar al centrului poate realiza 

sesizari / reclamatii in nume propriu sau prin reprezentantul sau legal/reprezentantul conventional 

privind aspecte legate de un membru ale echipei de personal, un alt beneficiar sau despre  serviciile 

furnizate de CRRN 2 Babeni. Sesizarile/reclamaţiile se fac prin comunicare în scris si pot fi depuse de 

beneficiari in recipientul de tip cutie postala, aflat la intrarea in centru, in hol, inscriptionat “Sesizari si 

Reclamatii din partea beneficiarilor CRRN 2 Babeni”. Continutul cutiei se verifica saptamanal de catre 

seful de centru, in prezenta a doi beneficiari si se inregistraza pe loc in Registrul de evidenta a 

sesizarilor/reclamatiilor, cu data si numar. De asemenea se intocmeste un process verbal in care se 

comsemneaza existenta sau nu a sesizarilor/reclamatiilor.  

Sesizarile/reclamaţiile realizate de catre reprezentantii legali/reprezentantii conventionali ai 

beneficiarilor se face prin comunicare în scris (poştă, fax, email) sau se depun la centru unde primesc un 
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număr de înregistrare. Termenul de solutionare al sesizarii/reclamatiei, la nivel de competenta al 

centrului este de 7 zile calendaristice, de la data inregistrarii in Registrul de evidenta a 

sesizarilor/reclamatiilor. Sesizarea/reclamatia va fi solutionata de seful de centru impreuna cu o comisie 

de analiza organizata de acesta si compusa de specialisti din cadrul centrului. 

In anul 2016 nu au existat sesizari/reclamatii privind activitatea CRRN 2 Babeni, realizate de 

catre beneficiari sau de catre reprezentantii legali/reprezentantii conventionali ai acestora. 

Beneficiarii din cadrul CRRN 2 Babeni sunt protejati impotriva abuzurilor, neglijerii, discriminarii sau 

tratamentului degradant sau inuman. Toate formele de abuz si neglijare asupra beneficiarilor sunt 

interzise in cadrul CRRN 2 Babeni, conducerea centrului incurajind si sprijinind beneficiarii sa sesizeze 

orice forma de abuz din partea personalului, a altor beneficiari din centru sau a altor persoane din afara 

centrului. 

Pentru beneficiarii, care sunt invoiti in familie / la apartinatori legali / la apartinatori 

conventionali, CRRN 2 Babeni monitorizeaza activitatile intreprinse de acestia pe perioada invoirii, in 

scopul prevenirii riscului de abuz sau exploatare. In acest sens CRRN 2 Babeni aplica, acestor 

beneficiari, un chestionar pentru identificarea oricaror forme de abuz sau exploatare. Monitorizarea 

beneficiarilor invoiti pentru o perioada mai lunga de timp (mai mult de 3 zile) se realizeaza prin vizite, 

realizate de specialistii centrului, la domiciliul unde se afla beneficiarul invoit sau prin discutii cu acestia 

in momentul revenirii in unitate. In urma discutiei cu beneficiarul specialistii centrului intocmesc 

rapoarte de monitorizare. Pentru beneficiarii invoiti pentru o perioada de 1- 3 zile chestionarul pentru 

identificarea formelor de abuz si exploatare se aplica la revenirea in unitate. 

In anul 2016 patru beneficiari a fost invoiti pe o perioada mai mare de 3 zile in familie. Scopul 

final al acestor invoiri fiind externarea din centru si integrarea comunitara si familiala. In aceasta 

perioada specialistii CRRN 2 Babeni au monitorizat beneficiarul invoiti, realizand un numar de 15 

rapoarte de monitorizare, in scopul prevenirii riscului de abuz sau exploatare. De asemenea a fost 

aplicate 31 chestionare pentru identificarea formelor de abuz sau exploatare asupra acestuia. Nu au fost 

identificate pe perioada invoiirii forme de abuz sau exploatare asupra beneficiarilor invoiti. 

La nivelul CRRN 2 Babeni este realizat Ghidul beneficiarului si Carta drepturilor beneficiarilor, 

materiale de informare care cuprind misiunea centrului, serviciile oferite in cadrul unitatii, drepturile si 

responsabilitatile beneficiarilor. 

Anual CRRN 2 Babeni realizeaza un plan de informare a beneficiarilor privind aspecte 

referitoare la activitatea unitatii. Astfel, in anul 2016, au fost realizate 2 informari ale beneficiarilor care 

au vizat urmatoarele teme: 

- Asistenta medicala acordata in cadrul CRRN 2 Babeni; 

- Exercitarea dreptului de vod; 

De asemenea pentru persoanele care au devnit beneficiari ai unitatii in anul 2016, a fost realizata 

informarea acestora cuurmatoarele teme:  

- Ghidul beneficiarului de servicii sociale din CRRN 2 Babeni; 

- Abuzul sau alte forme de tratament degradant; 

- Modalitati de formulare a eventualelor sesizari/reclamatii; 

- Conditii de sistare a serviciilor acordate beneficiarilor; 

- Asistenta medicala acordata in cadrul CRRN 2 Babeni; 

- Educatia impotriva fumatului; 

- Drepturile beneficiarilor din cadrul CRRN 2 Babeni. 

De asemenea au fost realizate 27 de informari, cu temele mentionate anterior,  pentru 

apartinatorii beneficiarilor unitatii. 
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In cadrul CRRN 2 Babeni, beneficiari pot fi vizitati zilnic intre orele 8,00 – 20,00, iar pentru 

cunoasterea conditiilor de locuit si desfasurare a activitatilor / serviciilor este stabilita ultima zi de vineri 

a fiecarei luni, intre orele 8,00 – 16,00. 

 

ACTIVITATEA DE ASISTENTA SOCIALA 

 

Analiza sociala a beneficiarilor rezidenti ai centrului in anul 2016 

Numar de beneficiari in anul 2016: 94 persoane 

Existenti la 1.01.2016 Intrari in anul 2016 Iesiri in anul 2016 Existenti la 31.12.2016 

85 9 6 88 

 

Iesiri in anul 2016: 6 persoane 

Nr. 

Crt. 

Varsta Motivul iesirii 

din CRRN 2 Babeni 

1. 28 ani Integrare in familie. 

2. 43 ani Transfer la CRRN Maciuca. 

3. 48 ani Deces 

4. 56 ani Deces  

5. 57 ani Integrare in familie. 

6. 59 ani Deces. 

 

 Intrari in anul 2016: 9 persoane 

 

Beneficiari proveniti din CPRUPA Babeni, CCRC Babebu si CRRN 

Maciuca provin din unitatile de asistenta sociala ale judetului Valcea: 7 

persoane (77,77 % din totalul intrarilor in anul 2016). 

~ pentru beneficiarii proveniti din cadrul CRRN Maciuca, unitatea nu 

putea asigura toate serviciile de care acestia avea nevoie;  

~ CPRUPA Babeni si CCRC Babeni asigura servicii de asistenta sociala 

pentru persoanele aflate in situatia de risc social, pentru o perioada determinata de timp. 

Varsta Solicitare 

institutionalizare 

Diagnostic Tip  

de handicap 

21 ani Comunitatea  Asociat 

28 ani Comunitatea  Mintal 

29 ani Comunitatea Retard mental usor Mintal 

30 ani Comunitatea   Mintal 

34 ani Comunitatea  Intarziere mentala profunda Mintal 

39 ani Familia   Asociat 

42 ani Comunitatea  Asociat 

52 ani Familia  Asociat 

~ varsta 

necunos-

cuta. 

Comunitatea  ~ persoana cu 

identitate 

necunoscuta. 

Provenienta 

beneficiarului 

Nr. 

benef. 

Familie 2 

CPRUPA Babeni 2 

CRRN Maciuca 4 

CCRC Babeni 1 



 

CRRN 2 Babeni 

RAPORT DE ACTIVITATE 

~ 2016 ~ 

 

Varsta beneficiarilor centrului in anul 2016 a fost cuprinsa intre 21 ani si 81 ani.  Varsta medie a 

beneficiarilor in anul 2016 a fost de 47 ani si 4 luni (suma varstei beneficiarilor impartita la numarul 

acestora). 

 

Varsta 

(ani) 

Numar 

beneficiari 

Tip  

handicap 

21 1 Asociat 

22 1 Asociat 

25 2 Mintal 2  

27 2 Mintal 2 

28 5 Mintal 1, Psihic 1, Asociat 3 

29 4 Mintal 3, Asociat 1 

30 3 Mintal 2, Asociat 1 

31 1 Mintal 

32 2 Mintal 2 

33 2 Mintal, Asociat 

34 3 Mintal 3 

36 2 Mintal, Asociat 

38 1 Mintal 

39 3 Mintal 2, Asociat 1 

40 3 Mintal 2, Psihic 1 

41 3 Mintal, Psihic, Asociat 

42 2 Mintal, Asociat 

43 3 Mintal 3 

44 1 Mintal 

45 1 Mintal 

46 3 Mintal 2, Psihic 1 

47 4 Mintal 3, Psihic 1 

48 2 Mintal, Psihic 

49 3 Mintal 1, Psihic 2 

50 1 Psihic  

52 2 Mintal, Asociat 

53 1 Mintal 

54 3 Mintal 2, Psihic 1 

55 3 Mintal 2, Psihic 1 

56 4 Mintal 4 

57 5 Mintal 3, Psihic 1, Asociat 1 

58 1 Mintal 

59 3 Mintal 2, Asociat 1 

60 2 Mintal 5 

61 1 Mintal  

62 3 Mintal 3 

66 2 Mintal, Psihic 
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Tip de handicap

Mintal

Psihic

Aociat

 

 

 

 

 

Conform tipurilor de handicap, beneficiarii prezenti in centru in anul 2016, au fost incadrati astfel: 

~ 69,15 % mintal 

~ 13,83 % psihic 

~ 15,96 % asociat 

~ 1,06 % persoana fara certificat de handicap (persoana fara identitate) 

Din punt de vedere al gradului de handicap, beneficiarii CRRN 2 Babeni in anul 2016, se impart in:  

Grupa de varsta /  

nr. beneficiari 

Tip de handicap / Grad de handicap 

(I – grav, II – accentuat, III – mediu, IV – usor) 

 Mintal Psihic Asociat 

 I II III IV I II III IV I II III IV 

20-24 ani / 2 beneficiari         1 1   

25-29 ani / 13 

beneficiari 

2 4 2  1    2 2   

30-34 ani / 11 

beneficiari 

3 6       2    

35-39 ani / 6 beneficiari 2 1 1      2    

40-44 ani / 12 

beneficiari 

3 4 1   2    2   

45-49 ani / 13 

beneficiari 

 8    5       

50-54 ani / 7 beneficiari  4    2    1   

55-59 ani / 16 

beneficiari 

5 7    2   1 1   

60-64 ani / 6 beneficiari 1 5           

65-69 ani / 5 beneficiari 1 2 1   1       

75-79 ani / 1 beneficiar 1            

80-84 ani / 1 beneficiari  1           

TOTAL  

93 beneficiari + 1 

18 42 5  1 12   8 7   

67 1 Mintal 

68 1 Mintal 

69 1 Mintal 

78 1 Mintal 

81 1 Mintal 

varsta 

necunos-

cuta. 

1 ~ persoana cu identitate 

necunoscuta / s-au demarat 

demersurile pentru stabilirea 

varstei si realizarea 

identitatii. 

Total 94 Asociat –15 

Psihic – 13 

Mintal – 65 

Fara certificat de habdicap – 

1(persoana fara identitate) 
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beneficiar fara 

certificat de handicap 

(identitate 

necunoscuta) = 94 

 

 

La nivelul CRRN 2 Babeni, persoanele 

care prezinta gard de handicap grav sunt 28,72 % 

din totalul beneficiarilor, cele care prezinta grad 

de handicap accentuat sunt 64,89 %, iar mediu 

5,31 %.     

 

 

  

 

 

 

Trei beneficiari se afla sub incidenta Codului Penal: art. 113 CP (“ faptuitorul care datorita unei boli 

sau intoxicatii cronice prezinta pericol social pentru societate este obligat la tratament pana la 

insanatosire si chiar internare obligatorie”). 

 

Dintre beneficiarii centrului, 6 dintre ei au fost reprezentati de curator (6,38 % din totalul beneficiarilor 

de rezidenti in anul 2016 ).  

            In cadrul centrului, in anul 2016, numarul mediu lunar de contributii platite de 

beneficiarii/sustinatorii legali ai acestora a fost de 21. (24,42  % din numarul mediu lunar de beneficiari 

existenti in centru in anul 2016). Pentru beneficiarii care au beneficiat de pensie sau alte venituri 

contributia lunara pe care acestia au achitat-o catre CRRN 2 Babeni a fost de 80 % din valoarea 

veniturilor incasate, dar nu mai mult de 602 lei, pana in data de 1 noiembrie 2016. 

In conformitate cu Ordinului nr. 1887/2016, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Vartnice, incepand cu luna noiembrie / 2016, contributia lunara de intretinere 

datorata de adultii cu handicap asistati in centrele rezidentiale  publice pentru persoane adulte cu 

handicap sau de sustinatorii acestora, este stabilita la suma de 900 lei.  

Metodologia de stabilire a nivelului contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu 

handicap asistati in centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de sustinatorii 

acestora, mentioneaza faptul ca din veniturile proprii ale persoanei asistate se deduce 30 % , dar nu mai 

putin de 300 lei, suma care se lasa la dispozitia persoanei asistate pentru cheltuieli personale. Suma 

ramasa se stabileste drept cuantumul contributiei lunare de intretinere stabilit in sarcina persoanei 

asistate. 

Daca contributia lunara de intretinere stabilita in sarcina persoanei asistate nu acopera contributia 

stabilitata de lege, adica 900 lei, diferenta va fi asigurata de sustinatorii legali, in functie de venitul net 

lunar pe o persoana pe care acestia il realizeaza, folosindu-se urmatoarele intervale de venituti: 
 
   

   

Grad de handicap

Grav

Accentuat

Mediu
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Venitul mediu net 

lunar 

pe o persoană 

(lei) 

Contribuţia lunară 

(% din contribuţia 

de întreţinere 

calculată) 

 
până la 1050 0 

 
1051 - 1150 10 

 
1151 - 1250 20 

 
1251 - 1350 30 

 
1351 - 1450 40 

 
1451 - 1550 50 

 
1551 - 1650 60 

 
1651 - 1750 70 

 
1751 - 1850 80 

 
1851 - 1950 90 

 
peste 1950 100 

 

In anul 2016 s-au actualizate anchetele sociale ale beneficiarilor, in vederea identificarii de 

apartinatori (frati, surori, parinti, copii). Aceste anchete au fost realizate de catre reprezentanti ai 

primariilor din localitatea de domiciliu a beneficiarilor sau a persoanelor apartinatoare si de catre 

asistentul social al unitatii. Au fost realizat 92 de anchete sociale, procesul de actualizare a anchetelor 

sociale a cuprins toti beneficiarii unitatii. 

A fost realizat si completat pentru fiecare beneficiar al unitatii Formularul – “Situatie sustinatori 

beneficiar”, care a cuprins informatii privind situatia familiala a fiecarui beneficiar in parte.  De 

asemenea a fost realizat si completat Formularul – “Calculatie contributie lunara de intretinere persoana 

asistata”, care a prezentat pentru fiecare beneficiar valoarea contributiei lunare de intretinere pe care 

acesta trebuie sa o achite catre unitate. 

In anul 2016, numarul mediu lunar de beneficiari  platitori de contributii de intretinere a fost de 

17, iar numarul mediu lunar de sustinatori legali ai beneficiarilor platitori de contributii  a fost de 4. 

Valoarea totala a veniturilor realizate din contributii a fost in anul 2016 de 105.661 lei. 

De asemenea au fost reevaluate criteriile sociale privind admiterea in centru a beneficiariilor 

rezidenti in CRRN 2 Babeni in anul 2016. Acestia indeplinesc in totalitate sau partial aceste criterii 

(necesită îngrijire medicală permanentă, care nu poate fi acordată la domiciliu, nu se poate gospodării 

singur, fiind dependent de serviciile sociale de bază, nu are întreținători legali sau aceștia nu pot sa-i 

asigure protecția și îngrijirea datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor de familie, 

nu realizează venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea unui trai decent în 

comunitate,  nu are locuință), ceea ce justifica necesitatea ingrijirii intr-o unitate de asistenta sociala. 
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36 de beneficiari au fost vizitati in anul 2016 de 

catre membrii ai familiei naturale (38,30 % din 

totalul beneficiarilor rezidenti in centru). 

Frecventa vizitelor a fost intre 1 si 37 vizite 

pentru fiecare beneficiar, inregistrandu-se in anul 

2016, 299 de vizite.  

 

                     Pentru beneficiarii unitatii, in anul 2016, au fost realizate 53 de vize de resedinta, 6 carti 

provizorii de identitate, 9 carti de identitate definitive si 5 certificate de nastere. 

                     In anul 2016 beneficiarii gazduiti in unitate care au avut avut domiciliul in alt judet decata 

judetul Valcea, cand valabilitatea cartilor de identitate a expirat, datorita lipsei apartinatorilor, in noul 

act de identitate domiciliul a fost stabilit ca fiind unitatea de asistenta sociala in care se aflau, CRRN 2 

Babeni.  

 

 

 

 

Din cei 94 de beneficiari rezidenti in cadrul unitatii in anul 

2016, pentru 37 de beneficiari, domiciliul a fost stabilit ca 

fiind unitatea de asistenta sociala in care se aflau, CRRN 2 

Babeni.  

 

 

 

  

 

ACTIVITATEA MEDICALA 

 

Activitatea medicala a presupus atat evaluarea starii de sanatate, cat si monitorizare acesteia. In 

anual 2016 a fost realizata o revaluare medicala complexa, atat psihiatrica, cat si de medicina generala. 

Pe tot parcursul anului, starea de sanatate a  beneficiarilor a fost monitorizata permanent de cei doi 

medici ai unitatii: medicul psihiatru si medicul de medicina generala.  

Pentru revaluarea beneficiarilor s-a folosit fisa de evaluare / reevaluare, care a fost realizata de 

specialistii din cadrul CRRN 2 Babeni, fisa realizata in conformitate cu cerintele Ordinul Ministerului 

Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varnice nr. 67/2015 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati,   

Anexa 1 - Standarde minine de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre 

rezidențiale destinate persoanelor adulte cu handicap. 

Din punct de vedre al evaluarii psihiatrice, beneficiarii rezidenti ai centrului au fost diagnosticati 

astfel:   

~ schizofrenie: 35 beneficiari 

~ deficenta mentala: 52 beneficiari 

~ dementa senila: 3 beneficiari 

~ tulburare organica de personalitate: 4 beneficiari 

 

Benef. rezid. in 2016

Benef. Vizit.

Bnef. Nevizit.
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1. Beneficiarii diagnosticati cu schizofrenie 

Schizofrenia este definita ca “boala caracterizata prin disocierea functiilor psihice, tulburari de 

gandire, idei delirante, halucinatii, inversiuni afective, cu pastrarea in memorie a datelor achizitionate” 

(C. Enachescu, Tratat de psihopatologie, Editura Polirom, 2007). 

 Schizofrenia difera de la un pacient la altul ca intensitate, severitate  si frecventa a episoadelor 

psihotice sau reziduale. 

 La beneficiarii centrului diagnosticati cu schizofrenie (37,23 % din totalul beneficiarilor 

rezidenti in anul 2016), intalnim urmatoarele forme clinice:  

~ schizofrenie paranoida: 10 beneficiari   

Acest tip de schizofrenie este caracterizat prin “prezenta unui sindrom delirant – halucinatoriu destul de 

bine sistematizat tematic: bolnavul aude soapte, voci insultatoare, aude voci in cap sau i se fura 

gandurile” (C. Enachescu, Tratat de psihopatologie, Editura Polirom, 2007) 

~ schizofrenie reziduala: 16 beneneficiari.  

Schizofrenia reziduala este definite ca “o forma cronica de schizofrenie, in care simptomatologia fazelor 

acute este mult diminuata, cel putin ca intensitate. Tulburarile emotionale, ca si tulburarile de gandire, 

nu impiedica pacientul sa-si indeplineasca activitati uzuale” (V. Predescu, Psihiatrie, Vol. I, Editura 

Medicala, 1989). 

~ schizofrenie grefata: 9 beneficiari  

Acest tip de schizofrenie “apare pe fondul unei dezvoltari deficitare intelectuale (oligrofrenie)” (V. 

Predescu, Psihiatrie, Vol. I, Editura Medicala, 1989). 
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Schiz. Grefata 25,72 %

 
 

2. Beneficiarii diagnosticati cu deficenta mentala 

Deficenta mentala este caracterizata “printr-o capacitate intelectuala sub medie ce determina o 

insuficenta a componentelor adaptative: maturizare, invatare sau adaptare sociala” (A. Bandila, C. Rusu, 

Handicap si Readaptare, Editura Pro Humanitate, 1999).  

 In anul 2016, pentru cei 52 de beneficiari diagnosticati cu deficenta mentala (55,32 % din totalul 

beneficiarilor rezidenti in anul 2016), se intalnesc urmatoarele tipuri de deficenta mentala: 

~ deficenta mentala usoara: 6 beneficiari. 
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Deficenta mentala usoara “indica o dezvoltare intelectuala care nu depaseste nivelul corespunzator 

varstei de 10 ani, avand un coeficent de inteligenta de 55 -70. “ (A. Bandila, C. Rusu, Handicap si 

Readaptare, Editura Pro Humanitate, 1999). 

~ deficenta mentala medie: 30 beneficiari. 

Acest tip de deficenta se caracterizeaza printr-o “dezvoltare intelectuala cu un nivel de arierare fata de 

normalitate, tradus printr-un coeficent de inteligenta intre 40 – 54. Multi dintre indivizii din aceasta 

categorie sunt capabili sa-si insuseasca si sa practice anumite meseri, pot dobandii o oarecare autonomie, 

pot comunica eficent cu ceilalti, pot asimila unele reguli sociale si tehnici simple, dar nivelul scolar si 

professional este scazut” (A. Bandila, C. Rusu, Handicap si Readaptare, Editura Pro Humanitate, 1999). 

~ deficenta mentala severa: 8 beneficiari. 

Deficenta mentala severa “este cunoscuta si sub denumirea de imbecilitate, caracterizata prin valori ale 

inteligentei cuprinse intre 25 – 29. Aceste personae necesita o supraveghere continua si stricta, dar sub 

aceasta rezerva ei sunt capabili de oarecare autonomie, putand indeplini sarcini simple de 

autogospodarire” (A. Bandila, C. Rusu, Handicap si Readaptare, Editura Pro Humanitate, 1999). 

~ deficenta mentala profunda: 8 beneficiari. Acest tip de deficenta este cunoscut si sub numele de 

idiotenie. “ Se caracterizeaza printr-o retardare a dezvoltarii intelectuale, tradus printr-un coeficent al 

inteligentei sub 24. Prezentand adesea si alte handicapuri, aceasta categorie de indivizi necesita o 

ingrijire si o supraveghere continua.” (A. Bandila,C. Rusu, Handicap si Readaptare, Editura Pro 

Humanitate, 1999). 
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La toti beneficiarii rezidenti in anul 2016 in cadrul centrului care au fost diagnosticati cu deficenta 

mintala usoara intalnim si tulburari de comportament.  
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3. Beneficiarii diagnosticati cu dementa senila 

Dementa senila este afectiunea psihica caracteristica varstei inaintate. “Ea se instaleaza dupa 65-70 

de ani, fiind consecinta unui process de senilitate cu atrofie cortico-cereblala difuza a creierului”. (C. 

Enachescu, Tratat de psihopatologie, Editura Polirom, 2007). 

In anul 2016, au existat 3 beneficiari diagnosticati cu dementa senila (3,19 % din totalul beneficiarilor 

rezidenti in anul 2016). 

 

4. Beneficiarii diagnosticati cu tulburare organica de personalitate 

In anul 2016, au fost diagnosticati 4 beneficiari cu tulburare organica de personalitate (4,26 % din 

totalul beneficiarilor rezidenti in anul 2016). Acesti beneficiari sunt diagnosticati cu tulburare organica 

de personalitate – fond comitial (tulburare de personalitate pe fond de criza de epilepsie).  

 

 Pentru afectiunile psihiatrice beneficiarii din cadrul unitatii de asistenta sociala au beneficiat de 

tratament medical de specialitate, tratament prescris de medicul specialit al unitatii. La reevaluarea 

realizata la un interval de 12 luni, s-a constatat o minima de imbunatatire a severitatii bolii pentru toti 

beneficiarii (prin comparatie cu starea lui de la ultima evaluare, cat de mult este beneficiarul schimbat). 

Aceasta imbunatatire a bolii nu s-a concretizat si prin trcerea la un alt nivel privind severitatea bolii 

pentru beneficiarii centrului.  

  In cadrul reevaluarii realizate in anul 2016 pentru fiecare beneficiar a fost identificate toate 

afectiunile medicale cu care au fost diagnosticati. Diagnosticele au fost grupate in sapte categorii: 

~ afectiuni neurologice; 

~ probleme de sanatate mintala: 

~ dizabilitate de dezvoltare; 

~ dizabilitate fizica; 

~ boli cronice; 

~ afectiuni senzoriale; 

~ alt tip de diagnostic. 

 Din cei 94 de beneficiari rezidenti in anul 2016 in cadrul centrului, doar 15 persoane nu au fost 

diagnosticate si cu alte afectiuni, exceptand problemele de sanatate mintala (15,95 % din totalul 

beneficiarilor rezidenti in cadrul unitatii). 

 Din punct de vedere al numarului de afectiuni medicale, din care una reprezinta problema de 

sanatate mintala, beneficiarii unitatii de asistenta sociala au fost clasificati astfel: 

~ beneficiari cu doua tipuri de afectiuni: 35 persoane; 

~ beneficiari cu trei tipuri de afectiuni: 29 persoane; 

~ beneficiari cu patru tipuri de afectiuni: 11 persoane; 

~ beneficiari cu cinci tipuri de afectiuni: 1 persoane; 

~ beneficiari cu sase tipuri de afectiuni: 3 persoane; 

 In anul 2016, beneficiarii din cadrul CRRN 2, au fost diagnosticati cu urmatoarele tipuri de 

diagnostic medicale, exceptand problemele de sanatate mintala: 

 Tip diagnostic Numar beneficiari Ponderea (%) 

(prin raportatre la nr.de beneficiari 

rezidenti in cadrul centrului ) 

Afectiuni neurologice 32 34,04 % 

Dizabilitate de dezvoltare 8 8,51 % 

Dizabilitate fizica 10 10,63 % 
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Boli cronice 44 46,80 % 

Afectiuni senzoriale 13 13,82 % 

Alt tip de diagnostic 36 38,29 % 

Pentru toate afectiunile medicale, beneficiarilor li s-a acordat tratament specific afectiunii, au fost 

monitorizati, si unde a fost cazul, au fost realizate investigatii medicale exterior centrului, prin 

consultarea beneficiarilor de catre medicii specialisti. 

  

In anul 2016 au fost internati in unitatile spitalicesti un numar de 3 beneficiari (2,82 % din totalul 

beneficiarilor rezidenti in anul 2016).  

Internarile au vizat: 

~ in sectia oncologie: 2 beneficiari 

~ in sectia chirurgie: 1 beneficiar 

      In anul 2016 pentru toti beneficiarii rezidenti ai centrului s-au efectuat analizele medicale prin 

intermediul Policlinicii Rapitest Rm. Valcea. Acestea au fost realizate prin programul national privind 

gratuitatea efectuarii analizelor medicale.  

     Tratamentele stomatologice s-au asigurat, de cate ori a fost nevoie, prin intermediul cabinetului 

stomatologic din cadrul DGASPC Valcea. 

 

ACTIVITATEA PSIHOLOGICA 

 

Reevaluarea beneficiarilor din punct de vedere al aspectelor psihologice, in anul 2016, s-a realizat 

urmarindu-se pentru fiecare beneficiar urmatoarele aspecte : 

~ nivelul de suport de ingrijire, care cuprinde capitolele : 

- dizabilitati asociate ; 

- abilitati de auto-ingrijire ; 

- abilitati legate de traiul in comunitate ; 

~ comunicare: 

- capacitate generala de comunicare ; 

- relatii pozitive cu alte persoane si legatura cu prietenii ; 

- abilitatea de a comunica prin desen ; 

- abilitatea de a purta o conversatie ; 

- abilitatea de a-si exprima punctul de vedere in mod adecvat ; 

- abilitatea de a-si gasi drumul in comunitatea locala ; 

- folosirea transportului public ; 

~ cognitie : 

- pierderea memoriei ; 

- abilitati cognitive pentru luarea deciziilor zilnice ; 

- abilitatea de concentrare ; 

- abilitatea de a interpreta simboluri,cum ar fi pericol, iesire incaz deurgenta ; 

- abilitatea de calcul ; 

- abilitatea de a transfera invatarea de la un context la altul ; 

- rezolvarea problemelor ; 

- abilitatea de planificare ; 

- nivel evaluat al inteligentei ; 

Evaluarea beneficiarilor a condus la urmatoarele rezultate : 
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~ nivel de suport de ingrijire : 

Tip de abilitate Numar de bebeficiari 

Abilitati inalte 25 

Abilitati medii 39 

Abilitati scazute 30 

~ comunicare : 

Tip de sprijin Numar de bebeficiari 

Sprijin scazut 38 

Sprijin ridicat 56 

~ cognitie : 

Tip de sprijin Numar de bebeficiari 

Sprijin scazut 32 

Sprijin ridicat 62 

 

Pornind de la aceste rezultate in cadrul CRRN 2 Babeni, sedintele de consiliere psihologica au 

urmarit dezvoltarea abilitatilor de autoingrijire si diminuarea sprijinului pentru comunicare si cognitie. 

In acest sens activitatea psihologica s-a desfasurat prin :  

~ consiliere psihologica, care a vizat : 

- cristalizarea si intarirea atitudinii pozitive fata de familie, cresterea motivatiei si a dorintei de 

comunicare ; 

- stabilirea si mentinerea legaturii cu familia ; 

- cresterea stimei de sine si scaderea gradului de anxietate ; 

- dezvoltarea autonomiei personale ; 

- formarea si dezvoltarea comportamentului social ; 

- cresterea tolerantei la frustrare ; 

- consolidarea deprinderilor de igena personala ; 

- consolidarea conduitelor de autoingrijire si pastrare a propriei sanatati. 

~ terapie de grup, care a vizat : 

- cresterea tolerantei la frustrare ; 

- dezvoltarea abilitatilor de comunicare ; 

- acceptarea si toleranta greselilor celorlalti, educarea comportamentului ; 

- discutii pe diverse teme. 

~ terapie cognitiva, care a urmarit : 

- dezvoltarea abilitatilor cognitive ; 

- stimularea cognitiva, invatarea scris – citit, povestit, calcule simple, jocuri logice simple. 

~ terapie comportamentala, care a vizat : 

- intarirea motivatiei, cristalizarea unei imagini de sine pozitive ; 

- corectarea comportamentelor neadecvate ; 

- dezvoltarea comunicarii interpersonale, socializare. 

- nivel evaluat al inteligentei ; 

Conform ultimei reevaluari, privind situatia beneficiarilor unitatii de asistenta sociala, care a vizat 

nivelul abilitatilor acestora (abilitati legate de comunicare, abilitati legate de propria ingrijire, abilitati de 

trai in comunitate), s-a constatat urmatoarele : 

~ nivel de suport de ingrijire : 

- 5 beneficiari identificati initial cu abilitati scazute, sunt in prezent identificati cu abilitati medii ; 



 

CRRN 2 Babeni 

RAPORT DE ACTIVITATE 

~ 2016 ~ 

- 8 beneficiari identificati initial cu abilitati medii, sunt in prezent identificati cu abilitati inalte ; 

- 2 beneficiari identificati initial cu abilitati inalte, sunt in prezent identificati cu abilitati medii ; 

~ comunicare : 

- 3 beneficiari identificati initial cu sprijin ridicat, sunt in prezent identificati cu sprijin scazut ; 

- 4 beneficiari identificati initial cu sprijin scazut, sunt in prezent identificati cu sprijin ridicat ; 

~ cognitie : 

- 4 beneficiari identificati initial cu sprijin ridicat, sunt in prezent identificati cu sprijin scazut ; 

- 4 beneficiari identificati initial cu sprijin scazut, sunt in prezent identificati cu sprijin ridicat ; 

Analizand rezultatele reevaluarii se constata o imbunatatire nivelului de suport de ingrijire pentru 13  

beneficiari ai unitatii, dar si un regres al acestui nivel pentru 2 dintre acestia. Din punct de vedere al 

comunicarii si cognitiei, evolutiile sunt aprosimativ egale in ceea ce priveste sprijinul care trebuie 

acordat beneficiarilor.  

 

ACTIVITATEA DE KINETOTERAPIE 

 

Prin activitatea de kinetoterapie s-au acordat servicii de recuperare neuromotorie beneficiarilor 

centrului, stabilindu-se exerciţiile de gimnasticã medicalã adecvate fiecãrui caz. 

În stabilirea programului de recuperare neuromotorie, s-a urmãrit:  

- combaterea durerilor aparente;  

- corectarea şi hipercorectarea posturilor vicioase prin posturãri corective şi hipercorective cu 

caracter antalgic prin coordonare şi autocoordonare;  

- relaxarea şi decontracturarea muscularã şi articularã a regiunilor contractate de naturã atone sau 

spastice prin mijloace şi tehnici de kinetoterapie;  

- dezvoltarea mobilitãţii articulare, stabilitãţii, mobilitãţii controlate; promovarea unei reacţii de 

echilibru în balans, abilitãţii prin dinamica de ghidare a membrelor superioare sau inferioare prin 

stabilitate;  

- reechilibrarea sistemului nervos vegetativ;  

- reeducarea echilibrului în toate poziţiile şi activitãţile de mişcare; 

- tonifierea musculaturii afectate în regim de scurtare şi de alungire; 

- reeducarea sensibilitãţii şi a propriocepţiei; 

- prevenirea contracturilor şi retracturilor musculare şi articulare;  

- creşterea şi refacerea mobilitãţii articulare şi musculare treptat; 

- creşterea şi reeducarea treptatã a echilibrului;  

- reeducarea mersului pe diferite planuri;  

- combaterea durerilor aparente;  

- corectarea şi hipercorectarea posturilor vicioase prin posturãri corective şi hipercorective cu 

caracter antalgic prin coordonare şi autocoordonare;  

- relaxarea şi decontracturarea muscularã şi articularã a regiunilor contractate de natura atone sau 

spastice prin mijloace şi tehnici de kinetoterapie;  

- dezvoltarea mobilitãţii articulare, stabilitãţii, mobilitãţii controlate; promovarea unei reacãii de 

echilibru în balans, abilitãţii prin dinamica de ghidare a membrelor superioare sau inferioare prin 

stabilitate;  

- reechilibrarea sistemului nervos vegetativ;  

- reeducarea echilibrului în toate poziţiile şi activitãţile de mişcare; 

- tonifierea musculaturii afectate în regim de scurtare şi de alungire; 
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- reeducarea sensibilitãţii şi a propriocepţiei; 

- prevenirea contracturilor şi retracturilor musculare şi articulare;  

- creşterea şi refacerea mobilitãţii articulare şi musculare treptat; 

- creşterea şi reeducarea treptatã a echilibrului;  

- reeducarea mersului pe diferite planuri;  

In anul 2016, activitatile de kinetoterapie desfasurate in cadrul centrului, au urmarit : 

~ trimestru I: exercitii de gimnastica corectiva la nivelul coloanei verticale 

In cadrul activitatilor desfasurate pentru atingerea acestor obiective au fost inclusi un numar de  

84 de beneficiari. Dintre acestia 70 de beneficiari au reusit finalizarea programului si au reusit sa 

execute corect exercitiile, 12 persoane au intampinat dificultati in desfasurarea exercitiilor, iar 2 

persoane nu au reusit sa realizeze exercitiile stabilite. 

~ trimestrul II : complex de exercitii in gimnastica de intretinere : decubit dorsal, decubit lateral 

stang, decubit ventral. 

Activitatile pentru indeplinirea acestui obiectiv au cuprins 86 beneficiari ai unitatii de asistenta  

sociala. 79 dintre acestia au reusit finalizarea programului si au executat corect exercitiile, 5 beneficiari 

au intampinat dificultati, iar 2 dintre acestia nu au putut sa execute exercitiile propuse. 

~ trimestru III : pregatirea organismului pentru efort 

In semestrul al III-lea al anului 2016, s-au desfasurat activitatile specifice acestui obiectiv. 68 de  

beneficiari au finalizat programul si executa corect exercitiile, 11 au intampinat dificultati, iar 5 

beneficiari nu au executat aceste exercitii. 

~ trimestrul IV : exercitii pentru invatarea actului respirator, dezvoltarea echilibrului. 

In cadrul activitatilor desfasurate pentru atingerea acestor obiective au fost inclusi un numar de  

87 de beneficiari. Dintre acestia 76 de beneficiari au reusit finalizarea programului si au reusit sa 

execute corect exercitiile, 9 persoane au intampinat dificultati in desfasurarea exercitiilor, iar 2 persoane 

nu au reusit sa realizeze exercitiile stabilite. 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Reusita 
finalizarii 

prog. 
kineto.

final. prog. kineto

nu final. prog. kineto

 Aproximativ 75 % 

dintre beneficiari CRRN 2 Babeni au reusit in anul 2016 finalizarea programelor de kinetoterapie, ceea 

ce a condus si la tonifierea musculatorii, dezvoltarea deprinderilor motrice si consolidarea motricitatii. 
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ACTIVITATEA DE ART-TERAPIE 

 

In cadrul CRRN 2 art-terapia nu este văzută ca o metodă de psihoterapie sau o modalitate de 

relaxare, aceasta este o metodă activă de stimulare multisenzorială, folosită ca şi modalitate, dar şi ca 

mijloc, în procesul instructiv-educativ datorită impactului pe care îl are asupra:  

- dezvoltării abilităţilor de exprimare verbalǎ şi nonverbalǎ a dorinţelor, sentimentelor, trǎirilor;  

- creşterii încrederii în propria persoană şi asupra creşterii nivelului stimei de sine;  

- rezolvării unor probleme şi conflicte intra şi inter-personale;  

- depăşirii blocajelor emoţionale;  

- îmbunătăţirii abilităţilor de autocunoaştere şi autoacceptare;  

- dezvoltării unor valori morale;  

- dezvoltării tuturor proceselor cognitive;  

- dezvoltării imaginaţiei şi creativitǎţii;  

- eliberării de tensiuni, stres, frustrǎri şi sentimente negative;  

- dezvoltării abilităţilor sociale;  

- dezvoltării abilităţilor de învăţare.  

Pentru beneficiarii CRRN 2 Babeni, in anul 2016, art-terapia a cuprins: 

- art-terapia visual plastica: o activitate care utilizează metode non-verbale, bazate pe creaţia 

plastică (desen, modelaj, colaj), având valenţe psiho-terapeutice, evidenţiate prin obiectivarea 

activităţii imaginative într-un produs de nuanţă artistică, sau prin receptarea si trăirea 

semnificaţiilor unor asemenea produse. Activitatea de creaţie vizual-plastică (desen, modelaj 

etc.) are urmatoarele valori: expresivă, proiectivă, narativă şi asociativă.  

Prin desen şi picturǎ, persoana cu dizabilitǎţi si-a exprimat sentimentele, trǎirile, nevoile, se 

exprimǎ pe sine însǎşi şi îşi descoperǎ astfel identitatea. Pictura, ca şi desenul, este un joc, un dialog 

între subiect şi terapeut, este un mijloc de comunicare. 

- terapia prin muzica: se adresează simultan multiplelor probleme de dezvoltare. Terapia prin 

muzică a oferit oportunităţi orientate spre succes pentru achiziţionare şi atingerea scopurilor 

propuse. Prin meloterapie s-a urmarit mai degrabă sensibilizarea fiinţei umane prin intermediul 

muzicii, în vederea facilitării achiziţiilor şi a progresului în planul dezvoltării cognitive, dar şi 

non-cognitive. 

70 % din beneficiarii centrului au participat la activitatile desfasurate in cadrul art-terapiei in anul 

2016. 

 

CONDITII DE LOCUIT 

 

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica nr. 2 Babeni si-a desfasurat activitatea in 

anul 2015 intr-un pavilion format din parter si doua etaje. La parterul cladirii se afla spatiile destinate 

birourilor administrative si cabinetelor de recuperare: sef centru, magazioner, cabinet medical, cabinet 

psihologic, cabinet asistet social si cabinet de kinetoterapie dotat corespunzator. Dormitoarele 

beneficiarilor se afla de etajul I si II al cladirii, in numar de 19. Dormitoarele centrului sunt ocupate de 4 

beneficiari, fiecare detinand un spatiu de 6 mp. Beneficiarii cu deficiente de mobiliozare sunt cazati in 

dormitoare ce asigura spatiu necesar deplasarii cu mijloace ajutatoare, dar si acordarea de ingrijiri 

necesare din partea personalului de asistenta. Fiecare dormitor este prevazut cu usi, ferestre, pentru 
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asigurarea iluminarii naturale, instalatii electrice asigurate si adaptate. Dormitoarele au pardoseala 

aderenta, calduroasa si usor de igienizat (parchet). Dormitoarele sunt varuite in culori calde. Fiecare 

dormitor dispune de mobilier adecvat si adaptat, fiind prevazute cu paturi cu saltele, mese, scaune, 

noptiere, dulapuri. Sunt incurajate dorintele de personalizare a dormitoarelor, beneficiarii fiind sprijiniti 

in crearea unei atmosfere intime prin decorarea cu obiecte personale. Beneficiarii cu discernamant 

dispun de noptiere ce pot fi incuiate. Fiecare etaj dispune de toalete accesibile si de bai.  

Spatiile igienico -  sanitare au apa rece si calda curenta, instalatiile electrice sunt izolate, sunt 

prevazute cu gresie si faianta usor de intretinut si igienizat. La etajul II al cladirii este amenajat un club 

unde se desfasoara activitatile de art-terapie.  

De asemenea centrul dispune de: bloc alimentar cu bucatarie si sala de mese, magazie centrala, 

atelier tamplarie, spalatorie cu masini automate, beci, anexe.  Sala de servire a mesei are o capacitate de  

86 locuri, ofera o ambianta placuta, fiind inzestrata cu mobilier adecvat, functional si suficient, 

amenajate cu materiale usor de igienizat. Blocul alimentar al centrulzui, in afara salii de mese, are spatii 

speciale pentru depozitarea si pastrarea alimentelor: bucatarie, camara, beci, camera frigorifica. Intrarea 

in centru este prevazuta cu rampa de acces pentru persoanele cu handicap motor. 

 

ACTIVITATEA DE MANAGEMENT 

 

La nivelul CRRN 2 Babeni au fost stabilite, in anul 2016, urmatoarele obiective:  

Obiectivul 1: Dezvoltarea de servicii specializate pentru persoanele cu afectiuni neuropsihice in 

functie de tipul de handicap si nivelul abilitatilor. 

Obiectivul 2: Promovarea modelului de ingrijire centrat pe client. 

Obiectivul 3: Cresterea calitatii serviciilor acordate persoanelor cu afectiuni neuropsihice. 

Obiectivul 4: Creşterea gradului de informare al beneficiarilor.  

Obiectivul 5: Promovarea participării persoanelor adulte cu afectiuni neuropsihice la viaţa sociala.  

Obiectivul 6: Cresterea vizibilitatii activitatii unitatii de asistenta sociala.  

Obiectivul 7: Dezvoltarea sistemului de management al DGASPC Valcea. 

Activitatile realizate pentru atingerea obiectivelor: 

O 1. Dezvoltarea de servicii specializate pentru persoanele cu afectiuni neuropsihice in functie de 

tipul de handicap si nivelul abilitatilor. 

A 1. Asigurarea conditiilor de gazduire, ingrijire, asistenta medicala, reacuperare si reabilitare pentru 

persoanele adulte cu afectiuni neuropsihice 

Actiuni Rezultate 

Aplicarea unei proceduri proprii de admitere in 

centru, in conformitate cu Ordinul MMFPVPS nr. 

67/2015 privind aprobarea standardelor minime de 

calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilitati.  

PO privind admiterea beneficiarilor in cadrul 

CRRN 2 Babeni, a fost diseminata personalului 

unitatii si este aplicabila in cadrul unitatii. 

Aplicarea unei proceduri proprii de incetare/sistare 

a serviciilor catre beneficiar, in conformitate cu 

Ordinul MMFPVPS nr. 67/2015 privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilitati.  

PO privind sistarea serviciilor acordate 

beneficiarilor in cadrul CRRN 2 Babeni, a fost 

diseminata personalului unitatii si este aplicabila in 

cadrul unitatii. 

Realizarea evaluarii initiale, precum si a A fost constituita la nivelul CRRN 2 Babeni 
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reevaluarii tururor beneficiarilor de la nivelul 

centrului. 

comisia de evluare/reevaluare a beneficiarilor, 

comisie care a elaborat si aplicat Fisa de evaluare/ 

reevaluare. Pentru toti beneficiarii CRRN 2 

Babeni a fost aplicata Fisa de evaluare / 

reevaluare. 

Sprijin asigurat tuturor beneficiarilor pentru 

realizarea activitatilor de baza ale vietii pe tot 

parcurul rezidentei in centru. 

Bebeficiarii CRRN 2 Babeni au primit zilnic din 

partea personalului de ingrijire si asistenta sprijin 

pentru realizarea activitatilor de baza ale vietii. A 

fost aplicata Fisa zilnica a activitatii pentru 

asistenti medical, respectiv infirmiera, prin care se 

monitorizeaza activitatea intreprinsa de personalul 

de ingrijire si asistenta. 

Facilitarea accesului beneficiarilor la asistenta 

medicala adecvata prin furnizarea de tratamente si 

consultatii medicale atat in centru, cat si in unitati 

sanitare specifice. 

Beneficiarii CRRN 2 Babeni au beneficiat de 

tratamente si consultatii medicale in functie de 

diagnosticul medical, atat la nivelul centrului, cat 

si in unitati sanitare specializate. A fost aplicata 

Fisa de monitorizare a beneficiarului, care 

cuprinde aspecte privind asigurarea asistentei 

medicala zilnic / saptamanal. 

Aplicarea unei proceduri proprii de asistenta 

terminala sau in caz de deces, in conformitate cu 

Ordinul MMFPVPS nr. 67/2015 privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilitati.  

PO privind asistenta in stare terminala sau in caz 

de deces a beneficiarilor din cadrul CRRN 2 

Babeni, a fost diseminata personalului unitatii si 

este aplicabila in cadrul unitatii. 

Implementarea unui program de curatenie zilnica 

la nivelul centrului. 

A fost implementat un program zilnic privind 

realizarea curateniei in cadrul CRRN 2 Babeni. 

Programul vizeaza asigurarea curateniei in spatiile 

destinate locuirii beneficiarilor, dar si in spatiile in 

care se desfasoara activitatile specifice unitatii de 

asistenta sociala. 

Inlocuirea obiectelor de cazarmament uzate cu 

obiecte in stare corespunzatoare.  

CRRN 2 Babeni a fost dotat cu obiecte de 

cazarmament corespunzatoare din punct de vedere 

calitativ si cantitativ, asigurandu-se inlocuirea 

celor uzate. 

Achizitionarea de alimemte care sa asigure o 

alimentatie diversificata si corespunzatoare sub 

aspect caloric, calitativ si cantitativ pentru 

beneficiarii centrului. 

Alimentatia in cadrul CRRN 2 Babeni a fost 

diversificata si corespunzatoare sub aspect caloric, 

calitativ si cantitativ pentru beneficiarii centrului. 

Pentru beneficiarii cu regim alimentar s-a asigurat 

o alimentaie adecvata fiecarui regim. 

A2. Asigurarea de activitati de recuperare si reabilitare destinate tuturor beneficiarilor centrului. 

Actiuni Rezultate 

Dotarea cabinetelor de recuperare cu echipamente 

si materiale necesare desfasurarii optime a 

activitatilor: cabinet psihologic, cabinet 

Cabinetele de recuperare din cadrul unitatii au 

beneficiat de materiale necesare desfasurarii 

activitatilor. 
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kinetoterapie, cabinet art-terapie. 

Mentinerea si amenajarea cabinetelor de 

recuperare in functie de specificul tipului 

activitatii. 

La nivelul CRRN 2 Babeni au functionat 

urmatoarele cabinete de recuperare destinate 

beneficiarilor: cabinet medical, cabinet psihologic, 

cabinet kinetoterapie, cabinet art-terapie. 

Desfasurarea de activitai lucrative: lucru manual, 

desen, confectionat obiecte ornamentale. 

In anul 2016 in cadrul activitatilor lucrative s-a 

desfasurat activitati de  art-terapie, care a cuprins 

desen, colaj.  

A 3. Asigurarea protectiei impotriva abuzului si neglijerii tuturor beneficiarilor de la nivelul centrului. 

Actiuni Rezultate 

Actualizarea Codului de etica in baza caruia isi 

desfasoara activitatea unitatea. 

Codul de etica a fost diseminat personalului 

unitatii si este aplicabil in cadrul acesteia.  

Aplicarea unei proceduri proprii privind cazurile 

de abuz si neglijenta la care pot fi supusi 

beneficiarii centrului. 

PO privind identificarea, semnalizarea si 

solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta asupra 

beneficiarilor in cadrul CRRN 2 Babeni, a fost 

diseminata personalului unitatii si este aplicabila in 

cadrul unitatii. 

Monitorizarea activitatilor intreprinse de 

beneficiari pe perioada cand acestia nu se afla in 

incinta sa.  

A fost aplicat chestionarul pentru identificarea 

formelor de abuz si exploatare asupra 

beneficiarilor care sunt invoiti mai mult de 3 zile 

din cadrul unitatii.  

Aplicarea unei proceduri proprii privind sesizarile 

si reclamatiile pe care le pot face beneficiarii 

centrului. 

PO privind sesizarile sireclamatiile beneficiarilor 

din cadrul CRRN 2 Babeni referitoare la activitatii 

unitatii, a fost diseminata personalului unitatii si 

este aplicabila in cadrul unitatii. 

O 2. Promovarea modelului de ingrijire centrat pe client 

A 1. Asigurarea de servicii pentru persoanele adulte cu afectiuni neuropsihice in functie de nevoile 

individuale si situatiei personale a fiecareia. 

Actiuni Rezultate 

Aplicarea unui plan individualizat de asistenta si 

ingrijire pentru fiecare beneficiar din cadrul 

unitatii. 

Planul individualizat de asistenta si ingrijire a fost 

aplicat in conformitate cu Ordinul MMFPVPS nr. 

67/2015 privind aprobarea standardelor minime de 

calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilitati. 

Desfasurarea activitatii, la nivelul centrului, a unei 

comisii, formata din specialisti angajati ai unitatii, 

de elaborare si revizuire a planului individualizat 

de asistenta si ingrijire. 

Comisia de elaborare si revizuire a planului 

individualizat de asistenta si ingrijire, a activat la 

nivelul centrului si a fost formata din specialisti 

unitatii: medic psihiatru, medic generalist, as. 

social, psiholog, kinetoterapeut. 

Aplicarea unei fise de monitorizare pentru 

monitorizarea situatiei beneficiarului si a aplicarii 

planului individualizat de asistenta si ingrijire. 

Fisa de monitorizare pentru monitorizarea situatiei 

beneficiarului si planului individualizat de 

asistenta si ingrijire a fost aplicate in conformitate 

cu Ordinul MMFPVPS nr. 67/2015 privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
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acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilitati. 

Stabilirea de responsabili de caz pentru 

monitorizarea aplicarii planului individualizat de 

asistenta si ingrijire. 

Fiecare responsabil de caz monitorizeaza aplicarea 

planului individualizat de asistenta si ingrijire 

pentru nu numar maxim de 25 pbeneficiari. 
A2. Identificarea de activităţi noi potrivite şi menţinerea şi/sau modificarea celor existente în funcţie de 

caracteristicile grupului. 

Actiuni Rezultate 

Observarea beneficiarilor în ceea ce priveşte 

gradul de implicarea în diverse activităţi, precum şi 

a dificultăţilor întâlnite pe parcursul realizării 

acestora (adaptare, relaţionare, confort, etc.).  

Pentru toate activitatile de recuperare adresate 

beneficiarilor sunt intocmite registre privind aceste 

activitati, unde se mentioneaza tipul activitatii si 

participarea beneficiarilor la acste activitati. 

Stabilirea noilor activităţi împreună cu beneficiarii 

şi implicarea tot mai mare a acestora.  

Periodic, specialistii CRRN 2 Babeni, analizeaza 

gradul de implicare beneficiarilor in activitatile 

desfasurate, propunandu-se continuarea acestora 

sau noi activitati. 

O 3. Cresterea calitatii serviciilor acordate persoanelor cu afectiuni neuropsihice. 

A 1. Asigurarea unui ambient corespunzator in centru. 

Actiuni Rezultate 

Amenajarea si intretinerea spatiului exterior. A fost implementat Planul de imbunatatire a 

mediului ambiat, care a presupus is intretinerea 

spatiului esterior: vopsit gard, plantat flori, 

amenajare gazon, amenajare spatiu de odihna in 

aer liber. 
Reparatia mobilierului din saloanele beneficiarilor si 

din cabinetele de terapie, precum si achizitionarea de 

mobilier nou. 

Mobilierul din cadrul unitatii a fost reparat ori de 

cate ori a fost nevoie. 

Igenizarea spatiilor comune accesibile tuturor 

beneficiarilor. 

Spatiile centrului a fost igenizate la un interval de 

6 luni. 

Incurajarea beneficiarilor sa-si personalizeze 

spatial propriu din dormitor. 

Beneficiarii unitatii, participa, in functie de 

gravitatea bolii psihice, la amenajarea propriului 

dormitor.  

A2. Îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare, creşterea gradului de toleranţă şi acceptare între beneficiari. 

Actiuni Rezultate 

Consiliere psihologică individuala si de grup. Activitatea psihologica s-a desfasurat in cadrul 

unitatii prin : consiliere psihologica, terapie de 

grup, terapie cognitiva si terapie comportamentala. 

A 3. Diversificarea programului de grup de kinetoterapie. 

Actiuni Rezultate 

Identificarea de jocuri de grup distractive care să 

ajute la menţinerea şi readaptarea funcţiilor motorii 

şi cognitive şi implementarea lor.  

A fost elaborat si implementat programul lunar 

pentru o viata activa a beneficiarilor care cuprinde 

activitati de gimnastica si exercitii fizice pe care 

bebeficiarii le-au desfasurat sub indrumarea 

kinetoterapeutului. 

A 4. Asigurarea managementului resurselor umane la nivelul centrului. 
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Actiuni Rezultate 

Realizarea de sesiuni de instruire a personalulu 

privind respectarea drepturilor beneficiarilor si a 

eticii profesionale. 

Sesiunea de instruire a personalulu privind 

respectarea drepturilor beneficiarilor si a eticii 

profesionale a fost realizata. 

Intocmirea unui plan de instruire si formare 

profesionala pentru personalul centrului. 

A fost intocmit si aplicat un plan de instruire si 

formare profesionala pentru personalul centrului, 

care a avut ca tema Ordinul MMFPVPS nr. 

67/2015 privind aprobarea standardelor minime de 

calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilitati. 

Actualizarea anuala a fiselor de post pentru 

personalul angajat in cadrul unitatii. 

Fisele de post au fost actualizate in luna decembrie 

/ 2016. 

A5. Masurarea gradului de satisfactie a beneficiarilor cu privire la serviciile oferite in cadrul centrului. 

Actiuni Rezultate 

Aplicarea unei proceduri proprii de masurare a 

gradului de satisfactie al beneficiarilor. 

PO privind masurarea gradului de satisfactie a 

beneficiarilor din cadrul CRRN 2 Babeni, a fost 

diseminata personalului unitatii si este aplicabila in 

cadrul unitatii. 

O 4. Creşterea gradului de informare al beneficiarilor. 

A1: Desfasurarea de sesiuni de informare adresate beneficiarilor unitatii cu privire la asigurarea calitatii 

serviciilor oferite. 

Actiuni Rezultate 

Aplicarea la nivelul unitatii a Ghidului 

beneficiarilor, instrument de informare privind 

serviciile oferite de centru, a drepturilor si 

obligatiilor beneficiarilor. 

Ghidului beneficiarilor, instrument de informare 

privind serviciile oferite de centru, a drepturilor si 

obligatiilor beneficiarilor a fost aplicat 

beneficiarilor unitatii. 

Aplicarea Cartei drepturilor beneficiarilor in 

conformitate cu drepturile prevazute in Conventia 

ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. 

Cartei drepturilor beneficiarilor in conformitate cu 

drepturile prevazute in Conventia ONU privind 

drepturile persoanelor cu dizabilitati a fost 

diseminata personalului unitatii. 

Informarea anuala a beneficiarilor privind 

activitatea curenta a centrului. 

Informarea anuala a beneficiarilor privind 

activitatea curenta a centruluim a fost realizata. 

A2. Implicarea activa a beneficiarului in activitatea de evaluare/reevaluare a nevoilor acestuia. 

Actiuni Rezultate 

Informarea beneficiarilor privind rezultatele 

evaluarii/reevaluarii acestora. 

In functie de specificul bolii psihice, s-a realizat 

informarea beneficiarilor privind rezultatele 

evaluarii/reevaluarii acestora  

Informarea beneficiarilor privind serviciile oferite 

prin planuri individualizate de asistenta si ingrijire. 

In functie de specificul bolii psihice, s-a realizat 

informarea beneficiarilor privind rezultatele 

evaluarii/reevaluarii acestora. 

O 5. Promovarea participării persoanelor adulte cu afectiuni neuropsihice la viaţa sociala. 

A1. Resocializarea persoanelor adulte institutionalizate cu afectiuni neuropsihice 

Actiuni Rezultate 

Sărbătorirea evenimentelor importante. Au fost sarbataorite zile de Paste, Sfanta Marie, 
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Craciun si Anul Nou, precum si ziua de nastere. 

Aplicareaunui program lunar de activitati pentru 

promovarea vietii active. 

Programul lunar de activitati pentru promovarea 

vietii active a fost aplicat si este afisat la intrarea in 

unitate. 

Elaborarea unui plan de integrare/reintegrare 

sociala pentru beneficiarii, cu potential in acest 

sens, din cadrul unitatii. 

Planul de integrare/reintegrare sociala pentru 

beneficiarii unitatii a fost elaborat, si completat 

pentru cei potential in acest sens. 

Elaborarea si aplicarea unui plan de socializare 

destinat beneficiarilor unitatii. 

Planul de socializare destinat beneficiarilor unitatii 

a fost elaborat si aplicat in cadrul unitatii. 

A2. Stabilirea sau continuarea unor parteneriate. 

Actiuni Rezultate 

Menţinerea legăturii cu persoanele de contact. S-au intreprins actiuni pentru mentinerea legaturii 

cu familia largita sau cu persoane de referinta: 

vizite in unitate, invoiri in familie, corespondenta. 

Aplicarea unei proceduri proprii privind 

desfasurarea vizitelor pe care le primesc 

beneficiarii. 

A fost aplicat un regulament privind desfasurarea 

vizitelor pe care le primesc beneficiarii in cadrul 

unitatii, regulament realizat in conformitate cu 

Ordinul MMFPVPS nr. 67/2015 privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilitati. 

O 6. Cresterea vizibilitatii activitatii unitatii de asistenta sociala.  

A1.Mediatizarea serviciilor oferite de către centru. 

Actiuni Rezultate 

Realizarea unui material informativ si distribuirea 

acestuia. 

A fost realizat un material informativ privind 

serviciile oferite de unitate, material distribuit 

tuturor persoanelor care au vizitat CRRN 2 Babeni. 

Materialul este disponibilsi pe pagina de web a 

DGASPC Valcea. 

Elaborarea unui program de vizita in cadrul 

centrului pentru potentialii 

beneficiari/reprezentantilor legali/reprezentantilor 

conventionali sau familiilor acestora.  

A fost elaborat un program de vizita al centrului 

pentru potentialii beneficiari/reprezentantilor 

legali/reprezentantilor conventionali sau familiilor 

acestora. 

O 7. Dezvoltarea sistemului de management al DGASPC Valcea. 

A1. Sustinerea dezvoltarii sistemului de management al DGASPC Valcea. 

Actiuni Rezultate 

Elaborarea si implementarea unui regulament 

propriu de organizare si functionare in 

conformitate cu Ordinul MMFPVPS nr. 67/2015 

privind aprobarea standardelor minime de calitate 

pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilitati. 

Regulamentul de organizare si functionare a 

CRRN 2 Babeni a fost elaborat si diseminat 

personalului unitatii. 

Elaborarea de proceduri operationale specifice 

activitatilor centrului si instruirea personalului 

Au fost elaborate proceduri operationale noi 

specifice activitatii unitatii. Personalul CRRN 2 
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privind aplicarea acestora. Babeni a fost instruit privind aplicarea tuturor 

procedurilor existente la nivelul unitatii. 

Stabilirea unor idicatori de eficenta si eficacitate a 

activitatii centrului. 
Idicatori de eficenta si eficacitate a activitatii 

centrului au fost stabiliti pentru anul 2016. 

Elaborarea unui sistem de monitorizare zilnica a 

activitatii centrului. 
Monitorizarea activitatii cebtrului se realizeaza 

zilnic: fisa activitatii zilnice - as. medical, fisa 

activitatii zilnice - infirmiera, program de curatenie 

si igenizare zilnica - infirmiera, program de 

curatenie - ingrijitor curatenie, registru 

activitatiilor de consiliere psihologica, art-terapie, 

kinetoterapie, fisa activitatii zilnice – muncitori 

intretinere, fisa activitatii zilnice – spalatorie, fisa 

de monitorizare beneficiari. 

 

Test rapid privind managementul si calitatea serviciilor acordate  

                    DA          NU  

CRRN 2 Baneni s-a incadrat in standardul de cost pentru cerntrele rezidentiale 

destinate persoanelor cu dizabilitati cu afectiuni neuropsihice. 

X  

Incadrarea cu personal a asigurat functionarea optima a CRRN 2 Babeni. X  

Asigurarea conditiilor de gazduire, ingrijire, asistenta medicala, reacuperare si 

reabilitare pentru persoanele adulte cu afectiuni neuropsihice. 

X  

Asigurarea de servicii pentru persoanele adulte cu afectiuni neuropsihice in functie 

de nevoile individuale si situatiei personale a fiecareia. 

X  

Asigurarea unui ambient corespunzator in centru. X  

Implicarea activa a beneficiarului in activitatea de evaluare/reevaluare a nevoilor 

acestuia. 

X  

Asigurarea resurselor materiale pentru necesitatile de functionare optima a CRRN 2 

Babeni.  

X  

 

STRUCTURA DE PERSONAL 

             In anul 2016, serviciile de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica a fost asigurate de personal calificat in 

domeniile in care au activat:  

A. personal de conducere: 

 sef centru – 1  

B. personal de specialitate sanitar, personal mediu sanitar, personal auxiliar si de asistenta sociala : 

 medic psihiatru - 1 

 medic generalist - 1 

 asistent medical - 10 

 asistent social - 1 

 psiholog - 1 

 kinetoterapeut - 1 

 art-terapeut - 3 

C. Personal de ingrijire, curatenie si muncitori : 

             - infirmier - 14 
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             - spalatoreasa / lenjereasa -3 

             - ingrijitor curatenie - 5 

             - muncitor calificat : bucatar,  tamplar, mecanic, sudor, lenjereasa - 13  

D. Personal administrativ: 

            - contabil - 1 

            - magazioner - 1 

            - administrator - 1 

 

Personalul centrului a respectat atributiile si sarcinile stabilite prin fisa postului. Pe parcursul 

anului 2016 nu au existat incidente intre angajati, si nici incidente intre beneficiarii centrului si angajati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sef centru, 

Cristian DIMA 
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ANEXE 
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