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        Exemplar nr. .......... 

 

 

                     AVIZAT 

Director  General DGASPC BV 

                                                                                                                                                                         Gîrbacea Julieta Aurelia 

  

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  AL CRRPH  „CANAAN”  ȘERCAIA 

PE ANUL 2019 

 

I. Context general 

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” Șercaia, denumit în continuare C.R.R.P.H. „Canaan”, 

cod serviciu social 8790 CR – D – II, este o instituţie publică de asistenţă socială, de interes judeţean, cu personalitate juridică,  CIF: 

5686547, cu sediul în judeţul Braşov, localitatea Şercaia, str.Părăului nr.169 şi are o capacitate de 50 de locuri. 

 

CRRPH ” Canaan" Șercaia funcţionează în subordinea Consiliului Județean Brașov,  în structura  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Brașov (art. 51 alin. 5 din Legea nr. 448 Republicată/ 2006  privind protecția și promovarea drepturilor  persoanelor cu 

handicap cu modificările și completările ulterioare), cu  Avizul nr. 7780/9902/ANPD/25.10.2016 și sub îndrumarea metodologică a 

Autorității Naționale pentru Drepturile  Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.  

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 383 din data de 30.10.2018 CRRPH Canaan are aprobată următoarea structură 

organizatorică (organigrama) : 
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 Director – 1 post 

 Serviciul Recuperare – Reabilitare și Medical  coordonat de coordonator personal de specialitate (post de conducere) cu 

Compartimentul Recuperare-Reabilitare Psiho-Socială și Ocupațională  și Compartimentul Medical și de Îngrijire si 

Asistență cu un total de 43 posturi (1 post de conducere și 42 posturi de execuție). 

 Serviciul Financiar – Contabil și Administrativ  coordonat de contabilul șef (post de conducere)  cu Compartimentul 

Contabilitate-Salarizare și Compartimentul Tehnic – Administrativ cu un total de 11 posturi (1 post de conducere și 10 posturi 

de execuție). 

 Compartimentul Resurse Umane cu 1 post  (de execuție). 

În conformitate cu prevederile art.II alin.(1) din OUG nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, și a DECIZIEI nr. 877/2018 pentru aprobarea Metodologiei de reorganizare 

a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, a Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, echipa 

multidisciplinară constituită la nivelul CRRPH Canaan Șercaia a realizat în luna decembrie 2018  evaluarea tuturor beneficiarilor centrului 

și, în urma prelucrării datelor, a elaborat un raport sintetic, finalizat cu propunerea de reorganizare a centrului rezidenţial sub denumirea de 

Centru de Abilitare și Reabiltare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Canaan” Șercaia. 

 

În baza prevederilor art. 25 a DECIZIEI nr. 877/2018, CRRPH ”Canaan” Șercaia, prin adresa nr.2485/19.12.2018, înregistrată la 

DGASPC Brașov cu nr.73915/19.12.2018, a solicitat DGASPC Brașov întocmirea NOTEI DE FUNDAMENTARE pe care să o înainteze 

Consiliului Județean Brașov pentru emiterea proiectului de hotărâre privind înfințarea centrului rezidențial: Centru de Abilitare și 

Reabiltare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Canaan” Șercaia și obținerea avizului din partea  Autorității Naționale pentru 

Persoanele cu Dizabilități. 

 În urma unei convorbiri telefonice cu Directorul general al DGASPC Brașov – domnul Suciu Mircea Dan, CRRPH ”Canaan” Șercaia a 

întocmit și înaintat NOTA DE FUNDAMENTARE privind reorganizarea serviciului social ” Centrul de Recuperare și Reabilitare a 

Persoanelor cu Handicap ”Canaan” Șercaia”, înregistrată la CRRPH Canaan cu nr. 94/15.01.2019 și la DGASPC Brașov cu 

nr.2588/15.01.2019. Respectiva notă - însoțită de documente conexe,  a fost asumată de către directorul general al DGASPC Brașov și 

directorul CRRPH Canaan Șercaia.  
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 În luna februarie 2019, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin adresa 

nr. Ad. 1219/11.02.2019, înregistrată la DGASPC Brașov cu nr.10275/14.02.2019, transmisă și înregistrată la CRRPH ”Canaan” 

Șercaia  cu nr.467/15.02.2019, a solicitat completarea materialului transmis.  

 Prin adresa nr.467/27.02.2019, înregistrată la DGASPC Brașov cu nr.14402/27.02.2019, s-au înaintat Colegiului director al DGASPC 

Brașov, conform metodologiei și anexelor privind modul de întocmire și transmitere a solicitărilor adresate spre analiza și aprobarea 

plenului Consilului Județean Brașov, documentele solicitate. 

 Ulterior DGASPC Brașov, ținând cont că suntem o instituție cu personalitate juridică, care are constituit  Consiliul consultativ, a 

considerat că nu mai este necesară trecerea materialelor prin Colegiul director al DGASPC Brașov, fapt pentru care s-a solicitat, 

telefonic, redepunerea materialului pentru reorganizarea centrului.  

 Prin adresa nr.685/14.03.2019, înregistrată la DGASPC Brașov cu nr.18969/15.03.2019 s-a redepus materialul necesar obținerii 

proiectului de hotărâre privind înființarea CabR Canaan Șercaia, conform  metodologiei și anexelor privind modul de întocmire și 

transmitere a solicitărilor adresate spre analiza și aprobarea plenului Consilului Județean Brașov. 

 În luna mai 2019, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin adresa nr. 

Ad. 6419/10.05.2019, înregistrată la DGASPC Brașov cu nr.33763/10.05.2019, transmisă și înregistrată la CRRPH ”Canaan” Șercaia  

cu nr.1134/16.05.2019, a solicitat corectarea/completarea materialului transmis. 

 Prin adresa nr.1134/20.05.2019, înregistrată la DGASPC Brașov cu nr.36646/21.05.2019, s-a depus din nou materialul, conform noilor 

cerințe.   

 La sfârșitul lunii august 2019, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin 

adresa nr.Ad. 6419/27.08.2019, înregistrată la DGASPC Brașov cu nr.63317/29.08.2019, transmisă și înregistrată la CRRPH ”Canaan” 

Șercaia  cu nr.1807/03.09.2019, a solicitat corectarea/completarea materialelor depuse în luna mai 2019 și din cauza faptului că în luna 

iulie, 2019 – legislația din domeniul serviciilor sociale a suportat modificări ( a se vedea HG 476/2019  din 3 iulie 2019 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale). 

 Prin adresa nr.1807/04.09.2019, înregistrată la DGASPC Brașov cu nr. 64596/04.09.2019, au fost înaintate spre aprobare, conform 

procedurii de transmitere a documentelor ce vor fi supuse aprobării  plenului Consiliului Județean Brașov, toate documentele solicitate. 
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La 31.12.2019 CRRPH Canaan Șercaia este încă în situația în care nu s-a reorganizat conform OUG nr. 69/2018 pentru modificarea 

și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

 

 

Situația beneficiarilor instituționalizați  -  la 31 decembrie 2019 

 
Nr. 

crt. 

Număr de 

beneficiari 

la 

31.12.2019 

Din care 

 

Încadrați în grad de handicap Tip de handicap  

Beneficiari 

puși sub 

interdicție 

Beneficiari 

imobilizati 

la pat 

Beneficiari cu probleme de 

incontinență  

Grav           

 

Mediu   

 

Accentuat 

 

Mental 

 

Psihic 

 

Asociat F M 

Urinară De 

fecale 

Mixtă 

01. 50 

 

25 25 37 (din 

care 35 

cu 

asistent 

personal) 

1 12 37 4 9 43 10 0 0 20 

 

   Creditele bugetare aprobate și alocate pentru anul 2019  au fost în sumă totală de 4.756.690 lei,  iar execuția bugetară  la data de 31.12.2019 a fost în 

sumă totală de  4.662.659,86  lei , defalcate astfel: 

                                               

INDICATORI CREDITE 

APROBATE 
PLĂȚI  EFECTUATE DISPONIBIL LA 31.12.2019 

Chelt.de personal 3.747.350 3.692.502 54.848 

Chelt.bunuri 862.840 831.932,42 30.907,58 

Chelt.asist.sociala 62.000 62.000 0 

Alte chelt. 27.000 26.001 999 

Chelt.de capital 57500 50.224,44 7.275,56 

TOTAL 4.756.690 4.662.659,86 94.030,14 
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II. SCURTĂ DESCRIERE A ACTIVITĂȚILOR 

 

Obiectivele centrului: 

- să ofere un ansamblu de activități  realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități;  

- să asigure persoanelor cu dizabilităţi  îngrijire și îndrumare în vederea dezvoltării potențialului personal;  

- să asigure condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei cu dizabilităţi;  

- să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor cu dizabilităţi;  

- să stimuleze participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa socială;  

- să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor cu dizabilităţi;  

- să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară.  

 

Activitățile ce se desfășoară în cadrul centrului, în corelare cu Standardul minim de calitate aplicabil prevăzut în Ordinul ministrului 

muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilități (Anexa 1) sunt: 

 

 INFORMARE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ; 

 CONSILIERE PSIHOLOGICĂ; 

 ABILITARE ȘI REABILITARE; 

 INGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ; 

 DEPRINDERI DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ 

 EDUCAȚIE / PREGĂTIRE PENTRU MUNCĂ; 

 ASISTENȚĂ ȘI SUPORT PENTRU LUAREA UNEI DECIZII; 

 INTEGRARE ȘI PARTICIPARE SOCIALĂ ȘI CIVICĂ 
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B). Găzduirea beneficiarilor se asigură în spațiile date spre folosință de către Societatea de Binefacere Diakonia Făgăraș,  în baza 

Contractului de Locaţiune (înregistrat la CRRPH „Canaan” ) cu  nr. 993/25.05.2018  prelungit prin Act aditional. 

 

Scurtă prezentare a spaţiilor de cazare individuale şi a spaţiilor comune: 

 

CASE DE LOCUIT 

- CASA SINAI în suprafaţă desfăşurată de 460 m.p  

- CASA KAPERNAUM (parter şi etaj) în suprafaţă desfăşurată de 822 m.p.  

- CASA NEBO (parter şi etaj) în suprafaţă desfăşurată de 1141 m.p. 

   

 

Compartimentare:  

 -CASA SINAI – capacitate 12 locuri – nr de rezidenți: 12 

1 oficiu, 1 sală de mese, 1 cameră de socializare, 2 holuri,1 coridor, 1 spălătorie, baie cu cadă şi duş, 4 dormitoare (1 dormitor cu baie 

proprie),1 grup sanitar pentru personal, 1 cameră pentru centrala termică şi staţie tratare apă, curte; 

 

 - CASA KAPERNAUM (parter şi etaj) – capacitate 15 locuri – nr de rezidenți 15: 

la parter: (15 rezidenți) 2 coridoare, 2 camere de socializare, 1 sală de mese, 1 oficiu cu cămară, 7 dormitoare, 7 băi cu duş, magazie, 

1 spălătorie, 1 boxă colectare rufe, 4 spaţii de relaxare, 1 dressing, 1 vestiar cu grup sanitar; 

 

 

-CASA NEBO (parter şi etaj): capacitate 23 locuri – nr de rezidenți 23: 

la parter: 1 cameră asistenţă medicală cu grup sanitar, 1 vestibul, 1 bucătărie, 1 spaţiu de depozitare materiale curăţenie, 1 cameră 

pentru centrală termică, 1 coridor, 1 casa scărilor 

Modulul ROŞU: (5 rezidenți) 5 dormitoare din care 1 dormitor cu baie proprie, 3 băi cu duş, 1 sală socializare, 1 terasă, 2 holuri, 1 

grup sanitar pentru personal, 1 curte interioară, 1 cameră vizite  
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Modulul VERDE: (6 rezidenți) 6 dormitoare din care 1 dormitor cu baie proprie, 3 băi cu duş, 1 sală socializare, 1 terasă, 2 holuri, 1 

grup sanitar pentru personal, 1 curte interioară 

la etaj ; 2 holuri, 1 coridor, 2 spaţii de relaxare, 1 logie, 1 spălătorie/uscătorie, 1 vestibul pentru personal 

Modulul GALBEN:  (6 rezidenți)  6 dormitoare din care 1 dormitor cu baie proprie, 3 băi cu duş, 1sală socializare, 1 terasă, 2 holuri, 

1 grup sanitar pentru personal 

Modulul ALBASTRU:  (6 rezidenți) 6 dormitoare din care 1 dormitor cu baie proprie, 3 băi cu duş, 1 sală socializare, 1 terasă, 2 

holuri, 1 grup sanitar pentru personal; 

 

C). Acordare hrana 

 

Zilnic, prin serviciul de catering contractat, beneficiarii centrului au primit 3 mese (mic dejun, prânz și cină) și 2 gustări (fructe, 

iaurturi, dulciuri).   

 

D). Îngrijire personală 

 

Personalul de îngrijire a asigurat  suportul necesar tuturor beneficiarilor centrului, în funcție de gradul de dependență a acestora. Din 

cei  50 de beneficiari,  10 sunt imobilizați  și 20 nu prezintă control sfincterian. 

 

Pe lângă spaţiile igienico-sanitare, fiecare beneficiar a avut propriile  obiecte de igienă personală (periuţă de dinţi, pastă de dinţi, 

săpun, prosoape etc.).  

Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri (spălat parţial sau total, bărbierit, pieptănat, îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, transfer în 

fotoliul rulant, deplasare în interiorul camerei, etc.) au primit  ajutor zilnic acordat de personalul de îngrijire. 

Pentru beneficiarii imobilizaţi la pat s-au efectuat zilnic manevrele de prevenire a  ulcerului de decubit (escarelor). 

Beneficiarii cu incontinenţă (mixtă) au fost toaletaţi zilnic, odată cu schimbarea scutecelor absorbante  (minim de 3 ori/zi) sau, ori de 

câte ori a fost necesar. 

 

E). Activitatile privind: serviciile  de asistenţă socială; consiliere psihologică; abilitare și reabilitare; îngrijire și  asistență; 

deprinderi de viață independent se asigură în spațiile date spre folosință de către Societatea de Binefacere Diakonia Făgăraș. 
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SPAȚII PENTRU TERAPII 

 

- CASA BETESDA în suprafaţă desfăşurată de 270 m.p. 

- cotă parte din imobilul GARAJ (parter şi etaj) în suprafaţă de 207 m.p.;  

 

- cotă parte din CASA GHENEZARET (etaj) în suprafaţă de 375 m.p.;  

 

Suprafaţa totală aferentă clădirii/spaţiului ( în m
2
) 3275 m.p. (clădiri + spaţii cote părţi din clădiri).  

 

 

Activitățile precizate mai sus  s-au  desfășurat în spații cu destinație precisă, dotate corespunzător: camera Snoezelen (camera special 

amenajată care este prevăzută cu saltea cu apă, jocuri de lumini, fond muzical și altele), cabinet psihologic, cabinet medical; sală de 

tratamente; săli de țesătorie, croitorie, decorațiuni din diferite materiale.  

Dotări: saltea cu apă, pat pentru masaj, saltele, spalier, mingi medicinale, baie de bile, diferite materiale folosite pentru dezvoltarea 

motricității grosiere și fine, biciclete medicale, bandă de alergat, bicicletă eliptică, oglindă carilică convexă, cascadă cu fibre fluorescente, 

tub cu bule de aer, războaie de țesut, mașini de cusut, mașini de brodat, calandru, aparate de pirogravat, traforaj, pistoale de lipit,  oglindă 

logopedie, cărți, puzzle-uri, planșe cu imagini etc. 

  

Permanent a fost asigurată supravegeherea stării de sănătate a beneficiarilor, a fost administrată medicația prescrisă și au fost 

efectuate îngrijirile medicale de bază  prin asistentele medicale și infirmierele instituției. 

Toți beneficiarii  sunt  înscriși la medic de familie și li s-a facilitat  accesul la servicii medicale de specialitate din ambulatorii sau, 

după caz, spitale, inclusiv la cabinete stomatologice. 
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III. GRADUL DE IMPLEMENTARE A STANDARDELOR DE CALITATE ȘI PROBLEMELE ÎNTÂMPINATE 

 

Standardul minim de calitate aplicabil este cel prevăzut în Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități (Anexa 1). 

 

MODULUL I - MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL  
 

CRRPH Canaan este înfiinţat prin hotărârea  consiliului judeţean și deţine avizul de înfiinţare emis de ANPD. 

Centrul are capacitatea maximă de 50 de locuri. 

Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de 

valabilitate. 

Directorul centrului a elaborat în luna februarie 2019  Raportul de activitate pe anul 2018 – avizat de către Directorul General al 

DGASPC Brașov. Deasemenea,  a elaborat în luna februarie 2020 – Raportul de activitate pe anul 2019 urmând ca și acesta să fie trimis spre 

avizare Directorului General al DGASPC Brașov. 

Beneficiarii trăiesc în locaţii curate, adaptate nevoilor lor, confortabile şi sigure din punct de vedere al securităţii personale. 

Spaţiile de cazare cuprind maxim 3 paturi iar suprafeţele alocate  fiecărui beneficiar respectă prevederile cerinţelor minime        

corespunzătoare.  

Beneficiarii se hrănesc suficient, diversificat, în condiţii igienice şi ambianţă plăcută; primesc  sprijin pentru îngrijirea stării de  sănătate. 

Probleme întâmpinate:  

 nu s-a reușit reorganizarea centrului conform actelor normative în vigoare; 

 nu s-a obținut autorizația de securitate la incendiu 

 

Modulul II - ACCESAREA SERVICIULUI   

 
Persoanele interesate primesc informaţii cu privire la modul de organizare şi funcţionare a centrului, oferta de servicii, drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor.  

Beneficiarii/reprezentanţii legali cunosc şi acceptă condiţiile de admitere.                    
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 Dosarele personale ale beneficiarilor conţin documentele prevăzute de standardele de calitate şi sunt păstrate în regim de 

confidenţialitate şi siguranţă.  

 

 

Modulul III - EVALUARE ŞI PLANIFICARE  

 
Beneficiarii primesc servicii în baza nevoilor specifice identificate.   Fiecărui beneficiar i se acordă servicii în funcţie de nevoile 

identificate prin evaluare.    

Fiecare beneficiar are completat Planul Personalizat (PP) 

 

Modulul IV - SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI      

                                                                      
 Beneficiarii/reprezentanții legali  sunt informaţi cu privire la drepturi şi facilități sociale. 

Beneficiarilor le sunt asigurate: 

 condiţii pentru menţinerea echilibrului psiho-afectiv şi optimizare personală;  

 servicii personalizate de dezvoltare sau menţinere a potenţialului funcțional; 

 îngrijirea în baza  evaluării nevoilor individuale; 

 activități de menţinere/ dezvoltare a DEPRINDERILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ  

 

Probleme întâmpinate:  

 pentru o parte dintre activitățile de abilitare și reabilitare nu avem personal calificat  (logoped; maseur/kinetoterapeut/fizioterapeut)  

 

Modulul V - PROTECŢIE ŞI DREPTURI   

 
Drepturile beneficiarilor  sunt cunoscute şi respectate de personal                 

Beneficiarii primesc  sprijin adecvat în situaţii de risc. 
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Documentele existente la nivelul CRRPH Canaan privind îndeplinirea standardelor sunt: 

1. Hotărârea Consiliului Județean care precizează capacitatea centrului 

2. Aviz de înființare emis de ANPD pentru CRRPH Canaan 

3. Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) 

4. Tabel cu participanții la sesiunile de informare despre ROF 

5. Raport de activitate elaborat de conducătorul  centrului 

6. Planul anual de instruire și formare profesională pentru personalul angajat 

7. Registrul privind perfecționarea continuă a personalului 

8. Meniul beneficiarilor 

9. Programul de servire a mesei 

10. Procedura privind menținerea sănătății beneficiarilor 

11. Fișă  de monitorizare a stării de sănătate 

12. Condica de evidență a medicamentelor și materialelor consumabile 

13. Raportul de tură a asistenților medicali 

14. Materiale informative cu privire la centru 

15. Procedura de admitere a beneficiarilor 

16. Decizie de plasament 

17. Contractul de furnizare de servicii 

18. Procedura de suspendare/încetare a acordării serviciului social 

19. Registru de evidență a intrărilor/ieșirilor beneficiarilor 

20. Fișa de evaluare 

21. Planul personalizat (PP) 

22. Fișa de monitorizare   

23. Fișa beneficiarului 

24. Procedura privind managementul situațiilor de risc 
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25. Codul de etică 

26. Procedura privind protecția împotriva neglijării, exploatării, violenței și abuzului 

27. Registrul de evidență a cazurilor de neglijare, exploatare, violență și abuz 

28. Procedura privind protecția împotriva torturii și tratamentelor crude, inumane sau degradante 

29. Registrul de evidență a cazurilor de tortură și tratamente crude, inumane sau degradante 

30. Procedura privind asistența în stare terminală sau deces a beneficiarilor 

31. Procedura privind înregistrarea și soluționarea sesizărilor / reclamațiilor beneficiarilor 

32. Chestionare pentru cunoașterea părerii beneficiarilor despre activității/servicii/atitudini generale 

              

IV. PROIECTE FINANȚATE 

 

În anul de referință, 2019, CRRPH Canaan Șercaia nu a derulat proiecte finanțate. 

 

 

V. REZULTATELE CONTROALELOR 

 

1). În perioada  13.05.2019 – 14.06.2019  s-a efectuat de către DSAM  din cadrul Consiliului Județean  Brașov o misiune de control  

privind serviciile medicale și îngrijirea beneficiarilor. În urma controlului, CRRPH Canaan Șercaia nu a primit un Raport de control. 

 

 

VI. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE VIAȚĂ  

 

- Coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării PP a beneficiarilor de către managerul de caz 

- Identificarea și implicarea de organisme guvernamentale sau neguvernamentale, specialiști sau alte personae resursă din diferite 

domenii de activitate în activități  cu și pentru beneficiarii centrului 

- Cooptarea de voluntari pentru activități desfășurate în interesul beneficiarilor 
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VII.  REZULTATE OBȚINUTE 

 

 
Nr. 

crt 

Activitatea desfășurată Indicatori de performanță Observații/dificultăți 

01. Întocmirea și depunerea documentelor necesare reorganizării 

CRRPH Canaan în CaBR Canaan 

 

1 Proiect de hotărâre privind 

înființarea CaBR Canaan prin 

reorganizarea CRRPH ”Canaan” 

Șercaia 

Nevalidat de către ANPD 

02. Notificarea proprietarului (Societatea de Binefacere Diakonia 

Făgăraș) privind obținerea autorizației de securitate la incendiu 

pentru imobilele (clădirile) date în folosință CRRPH „Canaan” 

Șercaia 

 

Notificări către Diakonia Făgăraș Lipsa autorizației de securitate la 

incendiu 

03. Elaborarea/Revizuirea documentelor și procedurilor prevăzute 

de standardele minime de calitate   

Cod Etic; Raport de activitate; 

Planul anual de instruire și formare 

profesională pentru personalul 

angajat; Registrul privind 

perfecționarea continuă a 

personalului; Meniul beneficiarilor; 

Programul de servire a mesei; 

Procedura privind menținerea 

sănătății beneficiarilor; Fișa de 

monitorizare a stării de sănătate; 

Condica de evidență a 

medicamentelor și materialelor 

consumabile; Raportul de tură a 

asistenților medicali; Procedura de 

admitere a beneficiarilor; 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BRAŞOV 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI 

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP  

”CANAAN ” 

 

      Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ŞERCAIA                                      tel/fax:+4-0268245921 

      Jud.BRAŞOV                                                                                  e-mail-canaansercaia@yahoo.com 

     C.I.F.5686547                                                                                  e-mail-canaansercaia@gmail.com 

 

14 

 

Dispoziția de admitere; Contractul 

de furnizare de servicii; Procedura 

de suspendare/încetare a acordării 

serviciului social; Registru de 

evidență a intrărilor/ieșirilor 

beneficiarilor; Fișa de evaluare; 

Planul personalizat (PP); Fșia de 

monitorizare; Fișa beneficiarului; 

Procedura privind managementul 

situațiilor de risc; Procedura 

privind protecția împotriva 

neglijării, exploatării, violenței și 

abuzului; Registrul de evidență a 

cazurilor de neglijare, exploatare, 

violență și abuz; Procedura privind 

protecția împotriva torturii și 

tratamentelor crude, inumane sau 

degradante; Registrul de evidență a 

cazurilor de tortură și tratamente 

crude, inumane sau degradante; 

Procedura privind asistența în stare 

terminală sau deces a 

beneficiarilor; Procedura privind 

înregistrarea și soluționarea 

sesizărilor / reclamațiilor 

beneficiarilor; Chestionare pentru 

cunoașterea părerii beneficiarilor 

despre activiăți/servicii/atitudini 

generale 

04. Realizarea controlului medical și  psihologic al tuturor Fișele de aptitudini  
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angajaților conform cerințelor legale în vigoare; 

05. Asigurarea materialelor igienico-sanitare și a obiectelor de uz 

personal necesare satisfacerii nevoilor beneficiarilor 

Referate de necesitate; 

Contracte/comenzi privind 

achiziționarea 

produselor/materialelor/obiectelor; 

Bonuri de consum 

 

06. Asigurarea menținerii sănătății beneficiarilor evaluare medicală anuală prin 

medic de familie – 28 de 

beneficiari; evaluare psihiatrică – 

17 beneficiari de 2 ori/an, 4 

beneficiari de 3 ori/an,  1 beneficiar 

de 4 ori/an; evaluare neurologică -  

2 beneficiari de 2 ori/an, 12 

beneficiari de 1 dată/an; evaluare 

urologică -1  beneficiar de 2 

ori/an; evaluare cardiologică - 3 

beneficiari  1 dată/an; control 

stomatologic – 7 beneficiari; 

recoltare probe biologice – 44 

beneficiari – 1 dată/an; vaccinare 

antigripală – 48 beneficiari 1 

dată/an; evaluare endocrinologică 

-2 beneficiari  1 dată/an; internare 

secție recuperare medicala Spitalul 

”Aurel Tulbure” Făgăraș – 2 

beneficiari de 2 ori/an; 2 internări 

ale beneficiarilor  ( 1 la psihiatrie și 

1 la ATI+interne); Control de 

specialitate prin serviciul UPU – 3 

beneficiari;  
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07.  Monitorizarea funcțiilor vitale – săptămânal pentru toți 

beneficiarii centrului 

Fișa de monitorizare a stării de 

sănătate a beneficiarilor 

 

08. Evaluarea beneficiarilor dpdv al  stării generale și gradului de 

autonomie și comunicare, al nevoilor specifice de abilitare și 

reabilitare, al nevoii de menținere sau dezvoltare a 

deprinderilor de viață independentă și integrare, de asistență și 

îngrijire, al nevoilor educaționale, culturale, al riscurilor 

posibile, eventualelor dependențe (droguri, alcool, tutun, 

altele), precum și al intereselor vocaționale și abilităților 

lucrative 

Fișa de evaluare a beneficiarilor; 

Planul personalizat (PP) pentru 

fiecare beneficiar 

 

 

09. 5 admiteri de beneficiari în cursul anului 2019 ( 3- în luna mai, 

1 - în luna iunie și 1- în luna decembrie) 

5 decizii de plasament  

10. Finalizate demersurile la Judecătoria Făgăraș  privind 

înlocuirea tutorelui pentru 10 beneficiari 

10 Încheieri judecătorești  

11. Sesiuni de informare a personalului din cadrul SRR-M și SFC-

A cu privire la următoarele teme: Egalitatea de șanse; Respect 

pentru diversitate; Prevenirea, recunoașterea și raportarea 

formelor de exploatare, violență și abuz; Protecția împotriva 

neglijării, exploatării, violenței și abuzului 

Registrul privind perfecționarea 

continuă a personalului; 

 

12. Revizuite/ elaborate proceduri de sistem  și proceduri 

operaționale 

PS și PO  

13. Au fost desfășurate activități de consiliere psihologică pentru 

15 beneficiari de către psihologul instituției care a organizat și 

activități de socializare și recreere, de dezvoltare a 

comportamentului adecvat situațiilor sociale, de dezvoltare a 

interacțiunii și comunicării cu persoane din comunitate  

 în lunile aprilie și decembrie 2019 

participare la slujbele de 

spovedanie și împărtășenie la 

Biserica Sf. Nicolae din Șercaia, cu 

ocazia sărbătorilor de Sf Paște și 

Crăciun; în perioada 09.10.2019 – 

19.10.2019 22 de beneficiari ai 

centrului au participat la programul 
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Community Dance; Târgul 

HandMade – atelierul lui Moș 

Crăciun 2019 – ziua porților 

deschise organizat la sediul 

CRRPH Canaan 

14. Desfășurarea de activități ocupaționale, terapeutice, de abilitare 

și reabilitare 

32 de beneficiari ai centrului 

incluși  în grupe de terapie  

 

15. Reînnoirea, pentru 5 beneficiari, a cărților  de identitate  CI reînnoite - 5  

16. Acordarea și stabilirea salariilor de bază pentru 4 salariați care 

în raport cu vechimea în muncă, au îndeplinit condițiile de 

trecere în următoarele gradație  

Referate privind propunerea 

acordării gradației corespunzătoare 

tranșei de vechime în muncă – 4; 

Decizii – 4; acte adiționale la CIM 

- 4 

 

17. Participarea personalului prevăzut în Planul de formare 

profesională pentru anul 2019 la cursuri de formare 

profesională 

Registru de Evidență privind 

perfecționarea continuă a 

personalului  

 

18. Organizarea și desfășurarea examenelor de ocupare a 

posturilor vacante/temporar vacante, conform legislației în 

vigoare, la propunerea responsabililor de 

serviciu/compartiment 

1 post de infirmier ocupat  

19. Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale  pe 

anul 2018 

Fișele de evaluare 

Dosarele personale ale angajaților 

 

20 Încheierea, înregistrarea și transmiterea în REVISAL a 

contractelor individuale de muncă  și a tuturor modificărilor 

survenite la contractile individuale de muncă a salariaților  

CRRPH ”Canaan”, în termenele prevăzute de lege 

2 – CIM 

123 – acte adiționale 

 

21.  Fundamentarea și elaborarea proiectului de buget Proiectul de buget pe anul 2019 

Buget initial pe 2019 

Listele de investiții 

 

22. Organizarea registrelor de contabilitate Registrul jurnal  
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Registrul Cartea mare 

Registrul inventar 

23. Exercitarea controlului financiar propriu asupra documentelor 

stabilite în cadrul specific al operațiunilor supuse CFFP 

Registrul operațiuni prezentate la 

viza CFFP 

Raportul privind activitatea de 

CFFP 

 

24. Organizarea și efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului Referat propunere comisie de 

inventariere; process verbal 

instruire comisie de inventariere; 

Liste de inventar, liste cu propuneri 

de casare, Proces verbal cu 

rezultatele inventarierii 

 

25. Declarare apel împotriva sentinței civile 349/MAS/19 aprilie 

2019  pronunțată de Tribunalul Brașov obiectul dosarului: 

contestație decizie de concediere; 

1 dosar pe litigii de muncă,  

Hotărârea 1179/2019 

Câștig de cauză CRRPH ”Canaan”   

 

 

 

 

 

Director CRRPH ”CANAAN” 

Gheorghe Mădălina 

 


