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SPECIFIC   concret            ACŢIUNE                   TRANSPARENŢĂ 
  societatea civilă                      realist                                  timp 

responsabilitate                                     SMART       realizabil 
votanţi                    SOLIDARITATE                                    eficienţă                 

                   încredere                         
 
 

Raport comparativ  
„România votează SMART” 

- mai 2008 -  
 
Un proiect de succes este, fără excepţie, unul bazat pe obiective SMART: specifice, 
măsurabile, realiste, realizabile şi încadrate în timp. Deoarece aceleaşi jaloane ale succesului 
măsoară şi competenţa unui bun administrator public, Fundaţia Pentru Voi (Timişoara), 
Federaţia Incluziune România şi Institutul pentru Politici Publice (Bucureşti) au oferit 
candidaţilor din 5 judeţe (Timiş, Giurgiu, Hunedoara, Mureş, Sibiu) şi din Bucureşti 
oportunitatea de a prezenta votanţilor modalităţile concrete prin care vor promova incluziunea 
socială a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. 
 
Context 
România are aproape o jumătate de milion de cetăţeni cu dizabilităţi, dintre care peste 16.000 sunt 
instituţionalizaţi. Cele mai marginalizate dintre marginalizaţi sunt, fără dubiu, persoanele cu 
dizabilităţi intelectuale, oameni născuţi între semeni, dar, cel mai adesea, ţinuţi departe de restul 
comunităţii, în instituţii rezidenţiale mamut. Zi de zi, persoanele cu dizabilităţi intelectuale care sunt 
private de normalitatea vieţii în comunitate aşteaptă soluţii concrete, care să le ofere şansa unei vieţi 
cu drepturi depline: demnă şi egală în şanse. 
 
Argument 
Responsabilitatea dezvoltării de servicii sociale specializate pentru persoanele cu dizabilităţi revine, 
conform legii, consiliilor judeţene şi, respectiv, primăriilor de sector ale Municipiului Bucureşti. Cifrele 
arată că aproape jumătate din bugetele consiliilor judeţene se îndreaptă către Direcţiile Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Persoanele cu dizabilităţi intelectuale, familiile lor şi 
organizaţiile care le reprezintă doresc să ştie cum vor fi folosiţi aceşti bani, motiv pentru care, în 
cadrul campaniei „România votează SMART” candidaţii vor avea prilejul să îşi informeze votanţii. 
 
La data de 3 mai 2008 a intrat în vigoare Convenţia ONU cu privire la Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilităţi. Semnatară a acestei Convenţii, România caută, la 1 iunie 2008, politicieni 
SMART.  
 
Analiza răspunsurilor pe judeţe este în ordine alfabetică a judeţelor, iar ordinea răspunsurilor 
candidaţilor este stabilită de data la care aceştia au răspuns la întrebările noastre. 
 

Federaţia Incluziune România
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Toate răspunsurile candidaţilor ce au dat curs provocării campaniei România votează SMART pot fi 
citite pe site-ul Fundaţiei Pentru Voi (www.pentruvoi.ro), precum şi pe cel al Institutului pentru Politici 
Publice (www.ipp.ro). 
 
GIURGIU 
 
1. În judeţul Giurgiu există două Centre de Recuperare-Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN), 
cel de la Bolintin Vale, care găzduieşte 114 persoane şi cel de la Cărpeniş-Găişeni, cu 115 
persoane. Dat fiind faptul că standardele de calitate din domeniu impun ca un maxim de 50 de 
persoane să locuiască într-o instituţie rezidenţială, ce anume intenţionaţi să faceţi în legătură 
cu aceste două centre, în următorii 4 ani? Aveţi în plan restructurarea sau închiderea acestor 
CRRN? 
 
PD-L: Dan Victor Niţulescu 
Candidatul PD-L informează că „[...] există un deja un plan de restructurare/închidere a celor 2 centre 
rezidenţiale pentru adulţi cu dizabilităţi (n.n.: CRRN Bolintin Vale şi CRRN Cărpeniş-Găişeni) 
elaborat de DGASPC şi aprobat de Consiliul Judeţean Giurgiu” şi că „va sprijini DGASPC in 
implementarea acestui plan.” „În privinţa  Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din 
comuna Găişeni, sat Cărpeniş, acesta va fi închis in cel mai scurt timp posibil, întrucât funcţionează 
intr-o clădire revendicată şi câştigată de către proprietar (existând drept de folosinţă pană in 2009 )”, 
declară acesta. Ca soluţie pentru relocarea persoanelor cu dizabilităţi de la Cărpeniş-Găişeni, 
candidatul propune reabilitarea / reamenajarea şi dotarea locaţiei din comuna Grădinari. „Locaţia, 
care a găzduit un centru de plasament pentru copii cu handicap cu capacitate de 180 de locuri 
permite înfiinţarea unui Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică şi a unui Centru de 
Îngrijire şi Asistenţă.” În paralel, Dan Niţulescu va face „demersurile necesare transferului 
beneficiarilor cu domiciliul în alte judeţe”. În cazul Centrului de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică Bolintin Vale, strategia candidatului PD-L “vizează restructurarea centrului  prin 
înfiinţarea de locuinţe protejate”. În acest scop, va urmări “identificarea de ONG-uri, încurajarea şi 
sprijinirea parteneriatului public privat în vederea externalizării în perspectivă a serviciilor destinate 
adulţilor cu dizabilităţi”. 
 
PNL: Dumitru Beianu 
Pentru soluţionarea cazurilor menţionate la această întrebare, candidatul PNL apreciază că “trebuie 
angajate discuţii la nivel de presedinţi de Consilii Judeţene pentru a stabili situaţia beneficiarilor 
rezidenţi din alte judeţe; aş urmări în principal transferul acestora la judeţele de origine şi acolo unde 
nu este posibil, determinarea contractuală a celorlalte autorităţi de a plati contravaloarea serviciilor 
pe care le primesc beneficiarii lor în centrele judeţului Giurgiu.” Făcând referire la CRRN Bolintin Vale 
şi CRRN Cărpeniş-Găişeni, Dumitru Beianu consideră că “singura solutie identificată până acum 
pentru a rezolva situaţia celor două centre ale căror imobile au fost revendicate ar fi mutarea 
acestora în cladirea de la Grădinari, fost Cămin Spital pentru tineri deficienţi”. 
 
 
2. Câte servicii sociale comunitare de tip locuinţe protejate, servicii de sprijin la domiciliu, 
centre respiro şi centre de zi veţi înfiinţa în următorii 4 ani? 
 
PD-L: Dan Victor Niţulescu 
„Consiliul Judeţean Giurgiu va susţine după caz DGASPC şi/sau consiliile locale pentru înfiinţarea” a 
„10 centre multifuncţionale pe raza judeţului în funcţie de ponderea persoanelor cu dizabilităţi, care 
vor oferi servicii de zi, de consiliere pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora şi de 
recuperare şi respiro” şi „10 locuinţe protejate pentru adulţi cu dizabilităţi”, declară Candidatul PD-L. 
 
PNL: Dumitru Beianu 
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Planul de dezvoltare a infrastructurii serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale 
propus de către Dumitru Beianu cuprinde înfiinţarea Centrului de zi, a unui centru de recuperare şi a 
cel puţin două locuinţe protejate pentru adulţi cu dizabilităţi în comuna Grădinari, Judeţul Giurgiu şi a 
4 locuinţe protejate pentru beneficiarii Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica 
Bolintin Vale. 
 
 
3. Cum anume veţi implica persoanele cu dizabilităţi, familiile acestora şi organizaţiile din 
domeniul dizabilităţii în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice în 
domeniu, pe baza principiului „Nimic pentru noi, fără noi!” ? 
 
PD-L: Dan Victor Niţulescu 
Dan Niţulescu doreşte înfiinţarea la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu a trei compartimente (unul la 
nivelul municipiului şi două la nivelul judeţului) având diverse responsabilităţi de gestionare a 
informaţiilor şi de generare de soluţii în domeniul serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi. 
De asemenea, candidatul consideră ca fiind avenită “organizarea periodică a unor seminarii la care 
să participe ONG uri cu activitate în domeniu, reprezentanţi ai persoanelor cu dizabilităţi şi 
reprezentanţi ai comunităţii”, precum şi unele „campanii periodice de sensibilizare de tip caravane 
prin judeţ, campanii care să fie gestionate  direct de persoanele cu handicap, familiile lor şi 
organizaţii nonguvernamentale”. 
 
PNL: Dumitru Beianu 
Dumitru Beianu consideră că “centrele rezidenţiale trebuie să se deschidă către comunitate în mod 
real”, dar şi că “familiile trebuie responsablizate cu privire la obligaţiile firesti pe care le au faţă de cei 
care se află în grija statului”. În plus, propune candidatul PNL, “se pot înfiinţa ateliere protejate la 
nivel de centre, care să dezvolte activităţi economice propice dezvoltării beneficiarilor ca cetăţeni cu 
drepturi depline, iar membrii familiilor pot participa”. “Organizaţiile din domeniul dizabilităţii pot intra în 
parteneriate cu D.G.A.S.P.C. Giurgiu pentru atragerea de fonduri europene”, adaugă Dumitru 
Beianu. 
 
 
 
HUNEDOARA 
 
1. In judeţul Hunedoara există un Centru de Recuperare Reabilitare Persoane cu Handicap 

(CRRPH), cel de la Păclişa, cu 188 persoane. Dat fiind faptul că standardele de calitate din 
domeniu impun ca un maxim de 50 de persoane să locuiască într-o instituţie rezidenţială, 
ce anume intenţionaţi să faceţi în legătură cu acest centru, în următorii 4 ani? Aveţi în plan 
restructurarea sau închiderea acestui CRRPH? 

 
PD-L: Cristian Vladu 
Cristian Vladu a declarat că “CRRPH Păclişa trebuie reorganizat deoarece este necesar a fie oferite 
beneficiarilor condiţii specifice în funcţie de tipul de handicap şi de gradul de abilitate al acestora, în 
vederea îndeplinirii standardelor minime de calitate.” De asemenea a mai precizat că “în urma 
reorganizării CRRPH, personalul existent va fi redistribuit în funcţie de pregătirea profesională şi de 
necesarul de personal pe noile servicii, în conformitate cu Standardele Minime de Calitate (Ordinul 
nr. 205 / 2005 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre rezidenţiale pentru 
persoane adulte cu handicap). Reorganizarea CRRPH poate presupune şi asocierea cu persoane 
juridice de drept privat, astfel că la finalul celor 4 ani de mandat, cheltuielile să fie preluate în 
totalitate de către sistemul privat (ONG, Asociaţii, Fundaţii, etc).” 
 
PSD: Cosmin Nicula  
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Cosmin Nicula propune următoarele măsuri în ceea ce priveşte situaţia persoanelor cu dizabilităţi 
intelectuale: “Prima masura ce trebuie luata tine de reabilitarea centrului de la Pâclişa. Situaţia 
actuală a celor 188 de persoane cu dizabilităţi este inacceptabilă. În consecinţă, CRRPH-ul de la 
Pâclişa va fi reabilitat astfel încât să corespundă normelor europene de calitate în domeniu.” De 
asemenea el a mai precizat că va iniţia „deschiderea a încă 3 asemenea centre în localităţile Săcel, 
Baia de Criş şi Dobra, pentru a evita supraaglomerarea centrului de la Pâclişa.”  
 
PNŢCD: Emil Danci  
Candidatul PNŢCD a considerat că este destul de greu de oferit răspunsuri “seci” la întrebările 
noastre şi propune pe scurt câteva măsuri pe care le va lua dacă va fi ales: “restructurarea Centrului 
de la Pâclişa pentru încadrarea acestuia în standardele de calitate; Identificarea locaţiilor care se pot 
amenaja în vederea preluării persoanelor cu dizabilităţi şi amenajarea acestora în regim de urgenţă;” 
 
 
2. Câte servicii sociale comunitare de tip locuinţe protejate, servicii de sprijin la domiciliu, centre 

respiro şi centre de zi veţi înfiinţa în următorii 4 ani? 
 
PD-L: Cristian Vladu 
Candidatul PD-L consideră că după închiderea centrului CRRPH Păclişa este nevoie de “înfiinţarea de 
noi servicii: Centru rezidenţial (tip îngrijire şi asistenţă), Centru de Criză, Centru Respiro, Locuinţe 
Protejate, Centru de Recuperare Neuromotorie, Ateliere Protejate si Asistenţi Personali Profesionişti. 
Aceste servicii se pot infiinţa în locaţia actualului CRRPH Păclişa, precum şi în alte locaţii.” Nu a precizat 
un număr clar de astfel de servicii înfiinţate la finele celor 4 ani de mandat. 
 
PSD: Cosmin Nicula  
La această întrebare, candidatul PSD s-a referit la înfiinţarea a „câte un centre de zi pentru bătrâni în 
fiecare oraş ale judeţului Hunedoara”. „Fiecare dintre aceste centre va avea in subordine un birou 
pentru oferirea de servicii la domiciliu, atat pentru batrani, cat si pentru persoanele cu dizabilitati, 
precum si cate un centru respiro,” precizează Cosmin Nicula.. 
 
PNŢCD: Emil Danci  
Candidatul PNŢCD, Emil Danci, informează că se va ocupa de “actualizarea listelor cu persoanele 
aflate in evidenta” şi „analiza fiecarui caz in parte, pentru a putea identifica tipurile de servicii 
necesare”, nespecificând exact tipul şi numărul de servicii comunitare pe care le va înfiinţa pentru 
persoanele cu dizabilităţi intelectuale din judeţul Hunedoara. 
 
 
3. Cum anume veţi implica persoanele cu dizabilităţi, familiile acestora şi organizaţiile din 

domeniul dizabilităţii în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice în 
domeniu, pe baza principiului „Nimic pentru noi, fără noi!”? 

 
Partidul PD-L: Cristian Vladu 
Cristian Vlad consideră că “preşedintele consiliului judeţean (nou ales!) trebuie să aibă angajată în 
corpul consilierilor personali o persoana cu handicap neuromotor care sa monitorizeze în 
permanenţă acest tip de activitate la nivelul judeţului.” 
 
Partidul PSD: Cosmin Nicula  
Candidatul PSD declara ca “din grupul de lucru ce se va constitui pe problema persoanelor cu 
dizabilităţi vor face parte câte un reprezentant al tuturor ONG-urilor importante din domeniu şi câte 
un reprezentant al fiecărei asociaţii specifice din fiecare oraş al judeţului.” Cosmin Nicula spune că 
“reprezentanţii ONG-urilor şi asociaţiilor de profil vor fi invitaţi să colaboreze permanent cu specialiştii 
Consiliului Judeţean în domeniu pentru a se putea genera un set de politici publice pe plan local în 
deplină concordanţă cu cerinţele existente.” 
 



 5

Partidul PNŢCD: Emil Danci  
Domnul Emil Danci a precizat că se va ocupa de “promovarea parteneriatului public-privat cu ONG-
urile de profil pentru elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice în domeniu”. 
 
MUREŞ 
 
 
1. În judeţul Mureş există două Centre de Recuperare-Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN), cel 
de la Călugăreni, care găzduieşte 261 persoane şi cel de la Brâncoveneşti, cu 289 persoane. 
Dat fiind faptul că standardele de calitate din domeniu impun ca un maxim de 50 de persoane 
să locuiască într-o instituţie rezidenţială, ce anume intenţionaţi să faceţi în legătură cu acest 
centru în următorii 4 ani? Aveţi în plan restructurarea sau închiderea acestui CRRN? 
 
Partidul Civic Maghiar: Tokes Andras 
“La nivelul judeţului Mureş este nevoie de înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem unitar de asistenţă 
socială care să furnizeze servicii publice moderne, să promoveze incluziunea socială. Acest lucru 
impune reformarea actualului sistem şi construirea unei structuri judeţene unitare de asistenţa 
socială, capabilă să furnizeze şi să gestioneze serviciile sociale, într-un cadru de consultare efectivă 
a beneficiarilor şi a comunităţii locale”, sustine Tokes Andras. Candidatul Partidului Civic Maghiar 
vorbeşte despre implementarea a cinci proiectele de restructurare a centrelor rezidenţiale din judeţul 
Mureş finanţate din fonduri Phare şi fondurile ale CJ Mureş, pe care le prezintă detaliat.  
 
Alianţa electorală PSD-PRM: Liviu Timar 
Liviu Timar propune “extinderea clădirilor existente prin construirea de noi pavilioane care să 
corespundă din punct de vedere al normelor europene cu privire la spaţiul necesar fiecărui 
beneficiar, dat fiind faptul că amplasamentul celor două centre permite acest lucru.” Candidatul 
propus de alianţa electorală PSD-PRM doreşte să se pună accentul pe “recuperarea neuropsihică şi 
incluziunea social”, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă dar şi o mai bună informare a persoanelor cu 
dizabilităţi cu privire la drepturile ce li se cuvin. 
 
UDMR: Lokodi Edita Emöke   
Candidatul UDMR, doamna Lokodi Edita Emöke, menţionează că procesul de restructurare a celor 
două centre a fost demarat in 2002. “În perioada următoare se doreşte continuarea restructurării 
acestor centre, aşa cum este prevăzut în planul de restructurare/închidere a instituţiilor rezidenţiale 
pentru persoanele adulte cu handicap Mureş, pentru perioada 2008-2013, prin: crearea de 4 centre 
noi la Călugăreni cu o capacitate de 50 locuri pentru fiecare, centru şi crearea de 4 centre noi la 
Brâncoveneşti, cu o capacitate de 50 locuri pentru fiecare. În cele 8 centre beneficiarii vor avea 
condiţii conform standardelor de calitate din domeniu.” Candidata la preşedinţia Consiliului Judeţean 
Mureş vorbeşte şi despre un proiect privind incluziunea socială depus la ANPH pentru înfiinţarea 
CRRN „Sf. Maria” Brâncoveneşti, cu 50 locuri. Lokodi Edita Emöke îşi ia angajamentul de a continua 
procesul de restructurare până când vor fi atinse obiectivele Strategiei judeţene în domeniul social. 
 
2. Câte servicii sociale comunitare de tip locuinţe protejate, servicii de sprijin la domiciliu, 
centre respiro şi centre de zi veţi înfiinţa în următorii 4 ani? 
 
Partidul Civic Maghiar: Tokes Andras 
Tokes Andras consideră că un demers premergător construirii de locuinţe protejate este acela de a 
termina restructurările deja începute şi de continuare a “procesului de evaluare a persoanelor cu 
handicap şi a elaborării planurilor de intervenţie în funcţie de nevoile acestora.” Candidatul Partidului 
Civic Maghiar prezintă activităţile întreprinse până la acest moment, menţionând totodată ca 
eforturile au fost “total insuficiente având în vedere gravitatea acestei problematici şi numărul mare 
de persoane cu dizabilităţi care necesită îngrijire specială.” Domnul Tokes Andras consideră ca 
soluţia pentru aceste probleme o constituie proiectele care vizează “asistenţa socială la domiciliu 
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[…], servicii sociale comunitare în zone rurale” prin care se poate preveni procesul de 
instituţionalizare. Aceste proiecte vor fi derulate prin accesare de fonduri nerambursabile. 
 
 
Alianţa PSD-PRM: Liviu Timar   
Candidatul Alianţei PSD-PRM doreşte “dezvoltarea abilităţilor psiho-sociale, activităţi de autoservire, 
de recreere şi terapii specializate” astfel încât “beneficiarilor acestor servicii li se vor oferi sprijin şi 
supraveghere continuă.” Liviu Timar consideră că “programele segregate, precum atelierele şi 
centrele de muncă protejate (centru de copiere, decoraţiuni şi croitorie, grădinărit şi tâmplărie, 
ambalare, brutărie) oferă persoanele cu dizabilităţi posibilitatea de a munci într-un mediu în care li se 
oferă sprijin şi supraveghere continuă.” Ceea ce propune Liviu Timar este integrarea într-un mediu 
lucrativ în vederea socializării “persoanelor cu dizabilităţi neuropsihiatrice”, precedate de o evaluare 
de specialitate a acestora. În această activitate vor fi implicate şi familiile persoanelor vizate “prin 
însoţitorul legal vor fi automat cooptate în activitatea pe care o vor desfăşura”.      
 
UDMR: Lokodi Edita Emöke   
Conform Strategiei judeţene în domeniu şi a Planului de restructurare a instituţiilor rezidenţiale, 
doamna Lokodi Edita Emöke prezintă punctual activităţile care vor fi întreprinse. Acestea sunt: 
“înfiinţarea a 2 locuinţe protejate (cu 10 beneficiari fiecare); dezvoltarea serviciilor de îngrijire la 
domiciliu, care în prezent deserveşte 8 comune (în parteneriat cu Organizaţia Caritas Alba Iulia, 
filiala Tg.-Mureş şi consiliile locale corespunzătoare din microregiunea Tîrnava Mică), astfel încât 
treptat să fim capabili să oferim servicii de acest tip în toate localităţile judeţului.” Cu privire la centre 
de respiro şi centre de zi, doamna Lokodi  Edita Emöke menţionează că acestea “nu sunt propuse 
pentru înfiinţare în strategia judeţului”.   
 
 
3. Cum anume veţi implica persoanele cu dizabilităţi, familiile acestora şi organizaţiile din 
domeniul dizabilităţii în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice în 
domeniu, pe baza principiului „Nimic pentru noi, fără noi!” ? 
 
Partidul Civic Maghiar: Tokes Andras 
Candidatul Partidului Civic Maghiar declară că urmăreşte: înfiinţarea de centre de consiliere, 
orientare şi integrare socială a persoanelor cu handicap, crearea unui consorţiu al ONG-urilor din 
judeţ care să dispună de baze de date şi informaţii la zi din acest domeniu, crearea de programe de 
consiliere a părinților,  crearea cadrului pentru formarea unor deprinderi în muncă, încurajarea 
înfiinţării unor cluburi sau centre de zi, pregătirea profesională a persoanelor cu handicap social, 
acordarea unui sprijin material atelierelor ocupaţionale pentru formarea unor deprinderi de muncă 
utilă la tinerii cu handicap mintal, încurajarea înfiinţării unor centre de zi de tip familial pentru 
persoanele cu handicap pentru activitate specializată de recuperare şi socializare, identificarea unor 
factori şi coordonarea acestora pentru ca toate activităţile din domeniul să se desfăşoare sub aceeaşi  
“umbrelă”. 
 
Alianţa PSD-PRM: Liviu Timar   
„Vom contribui la încurajarea factorilor de decizie de la nivel local, furnizorii de servicii, precum şi 
ONG-urile din domeniu pentru a elimina discrepanţele semnificative între prevederile legii referitoare 
la persoanele cu dizabilităţi neuropsihiatrice şi punerea în practică a legislaţiei în vigoare”, susţine 
Liviu Timar.  
 
UDMR: Lokodi Edita Emöke   
Demersurile concrete pe care le propune Lokodi  Edita Emöke sunt: organizarea de dezbateri 
publice, pe teme de interes comun; aplicarea de chestionare în vederea identificării nevoilor 
acestora; informarea familiilor şi implicarea acestora în viaţa beneficiarilor din unităţile rezidenţiale; 
derularea de parteneriate (dezvoltarea parteneriatelor existente) cu asociaţii, fundaţii, organizaţii 
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neguvernamentale, culte religioase, etc, în vederea derulării de proiecte comune, ca răspuns la 
nevoile identificate pe plan judeţean; promovarea voluntariatului; locuri de muncă pentru persoane cu 
deficienţe; cursuri de formare pentru asistenţi personali ai persoanei cu handicap. 
 
 
SIBIU 
 
 
1.În judeţul Sibiu există un Centru de Recuperare-Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN), cel de 
la Rîul Vadului, care găzduieşte 130 persoane şi un Centru de Recuperare Reabilitare 
Persoane cu Handicap (CRRPH), cel de la Tălmaciu, cu 130 persoane. Dat fiind faptul că 
standardele de calitate din domeniu impun ca un maxim de 50 de persoane să locuiască într-o 
instituţie rezidenţială, ce anume intenţionaţi să faceţi în legătură cu aceste două centre, în 
următorii 4 ani? Aveţi în plan restructurarea sau închiderea acestor instituţii? 
 
PNŢCD: Minerva Grama 
Candidata PNŢCD îşi propune să “acorde o prioritate majoră serviciilor sociale. Doresc dezvoltarea 
de parteneriate reale cu ONG-urile prin externalizarea serviciilor. [...] Cred ca unităţile rezidenţiale 
existente trebuie folosite, dar restructurate ca sa răspundă cerinţelor. De asemenea noi centre 
trebuie dezvoltate dar nu doar de tip rezidenţial pur ci mixte, unde beneficiarii sa fie treptat integraţi în 
comunitate, acolo unde este posibil. Nu sunt adepta izolării tuturor acestor persoane, aşa cum s-a 
încercat până acum. Aceste persoane sunt membrii ai comunităţii şi trebuie trataţi ca atare.” 
 
PIN: Adrian Gogotă 
„[...] Privind cele două centre, nu se pune problema din punctul meu de vedere de a închide centrele, 
restructurarea lor este cel mai potrivit lucru”, declară Adrian Gogotă. „Restructurarea se poate face 
găsind o nouă locaţie care să preia o parte din asistaţi”, această nouă locaţie putând fi finanţată „din 
surse de la bugetul judetean sau din finanţări externe, proiecte PHARE (vezi centrul Speranţa 
Mediaş), finanţare prin fundaţii care asigură resursele necesare finalizării unei astfel de locaţii”, 
adaugă candidatul PIN. 
 
PD-L: Ion Ariton  
Ion Ariton propune restructurarea CRRN Rîu Vadului prin înfiinţarea unui Centru de Îngrijire şi 
Asistenţă pentru 30 de beneficiari, a unui Centru de Îngrijire şi Asistenţă pentru 50 de beneficiari, a 
unui Centru de Recuperare-Reabilitare Neuro-Psihiatrică pentru 60 de beneficiari şi restructurarea 
CRRPH Tălmaciu prin înfiinţarea unui Centru de Îngrijire şi Asistenţă pentru 50 de beneficiari, a unui 
Centru de îngrijire şi Asistenţă pentru 30 de beneficiari, a unui Centru de Recuperare şi Reabilitare 
pentru 50 de beneficiari şi a două locuinţe protejate. „Suntem conştienţi că servicii individualizate şi 
de calitate se pot oferi într-un centru rezidenţial care protejează un număr cât mai mic de beneficiari”, 
adaugă candidatul PD-L. 
 
 
2. Câte servicii sociale comunitare de tip locuinţe protejate, servicii de sprijin la domiciliu, 
centre respiro şi centre de zi veţi înfiinţa în următorii 4 ani? 
 
PNŢCD: Minerva Grama 
“Alternativele la centrele rezidenţiale vor fi o alta prioritate a mandatului meu. Propunerea mea este 
deschiderea in zonele Sibiu şi Mediaş a 5 locuinţe protejate, 2 servicii de sprijin la domiciliu, 1 centru 
respiro la Sibiu şi 2 centre de zi noi la Mediaş şi Sibiu”, declară Minerva Grama. 
 
PIN: Adrian Gogotă 
„[…] Aceste servicii sunt indispensabile”, susţine candidatul PIN, care, de asemenea, declară: 
„Consiliul Judeţean, prin direcţie, va înfiinţa aceste centre sub conducerea mea în fiecare oraş din 
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judeţul nostru”, fără a preciza, însă, la ce fel de servicii se referă şi câte servicii din fiecare tip vor fi 
înfiinţate. 
 
 
PD-L: Ion Ariton  
Ion Ariton vorbeşte despre trei servicii sociale comunitare care deja există şi care au nevoie de sprijin 
pe viitor. Candidatul PD-L doreşte şi înfiinţarea de centre noi: “în urma unei analize aprofundate, 
precum şi în funcţie de nevoile identificate vom înfiinţa şi dezvolta serviciile sociale, astfel încât să 
vină în întâmpinarea persoanelor cu dizabilităţi din judeţul nostru.” 
 
 
3. Cum anume veţi implica persoanele cu dizabilităţi, familiile acestora şi organizaţiile din 
domeniul dizabilităţii în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice în 
domeniu, pe baza principiului „Nimic pentru noi, fără noi!” ? 
 
PNŢCD: Minerva Grama 
“[…] Strategia judeţeana de asistenţă socială trebuie actualizată şi acest lucru trebuie făcut prin 
implicarea tuturor actorilor locali, dar mai ales a beneficiarilor şi familiilor acestora. De asemenea in 
comisiile judeţene de evaluare, monitorizare şi acreditare a serviciilor sociale trebuie implicate mai 
multe organizaţii non-profit şi reprezentaţi ai beneficiarilor”, răspunde Minerva Grama. 
 
PIN: Adrian Gogotă 
Principiul “Nimic pentru noi, fără noi” se va realiza prin  “[…] acordarea de mai mult timpdin partea 
tuturor factorilor implicaţi, comunicarea reală între parteneri, întâlniri mai dese, nimeni nu poate să 
ştie ce este bine pentru ei decât familiile acestor persoane […] organizaţiile care s-au implicat şi care 
cunosc foarte bine aceste probleme […].”  
 
PD-L: Ion Ariton  
Candidatul PD-L doreşte înfiinţarea, prin hotărâre a CJ, a unui “Comitet de analiză a problemelor 
persoanelor cu handicap, care va avea ca membrii şi reprezentanţi ai organismelor 
neguvernamentale ale persoanelor cu dizabilităţi sau care reprezintă interesele acestora.” Atribuţiile 
acestui Comitet vor fi: “emiterea de avize consultative;  analizarea problematicii protecţiei 
persoanelor cu dizabilităţi din judeţ şi propunerea de măsuri privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 
ale acestora; sesizarea organele competente cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi.” 
 
 
 
 
TIMIŞ 
 
 
1. În judeţul Timiş există un Centru de Recuperare-Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN), cel de 
la Găvojdia, care găzduieşte 320 persoane. Dat fiind faptul că standardele de calitate din 
domeniu impun ca un maxim de 50 de persoane să locuiască într-o instituţie rezidenţială, ce 
anume intenţionaţi să faceţi în legătură cu acest centru în următorii 4 ani? Aveţi în plan 
restructurarea sau închiderea acestui CRRN? 
 
PRM: Ioan Nasleu 
“Condiţiile din acest centru sunt improprii, iar personalul calificat este insuficient”, apreciază 
candidatul, aşadar „acel centru, ca de altfel întreaga structură a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Timiş trebuie restructurată”, continuă Ioan Nasleu. O altă problemă a 
Centrului o constituie faptul că găzduieşte persoane şi din alte judeţe, pentru aceştia fiind necesară 
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găsirea unor soluţii în judeţele de provenienţă. Ioan asleu opinează că CRRN Găvojdia “trebuie 
reconstruit din temelie la un standard European” şi că “trebuie să dispară caracterul de azil şi 
transformat într-un cămin-spital cu pacienţi dispuşi în camere după normele europene”. Alte urgenţe 
sunt angajarea de personal specializat şi redobândirea personalităţii juridice de către de către toate 
instituţiile din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 
 
PSD: Ilie Sârbu 
Apreciind că CRRN Găvojdia „nu îşi realizează scopul de integrare”, candidatul PSD propune 
„elaborarea unui program de închidere a acestuia apelând la consultanţa unui grup de specialişti din 
domeniu”. „În plus, avem  în vedere atragerea ONG-urilor, a oamenilor de afaceri, chiar şi a 
partidelor politice care, pe lângă construcţia unor noi case, să ramână şi un partener (prieten) al 
acestora, contribuind la finanţarea cheltuielilor de întreţinere”, adaugă Ilie Sârbu.  
 
PNG: Laura Martonosy 
Candidatul PNG, Laura Martonosy, consideră că „închiderea nu poate fi o soluţie, câtă vreme nu 
există alternativa de a instituţionaliza altundeva persoanele din acest centru”. 
 
Alianţa pentru Timiş: Viorel Coifan 
Viorel Coifan se angajează să elaboreze un plan de închiderea CRRN, pe durata a 5 ani, cu 
asistenţa unor experţi naţionali şi/sau internaţionali, precum şi să întocmească un necesar al 
serviciilor sociale comunitare, pe care apoi le va înfiinţa,  pe finanţare provenind din fonduri UE (FS, 
FEDR, FSE), cât şi din bugetul naţional (Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, ANPH 
etc.). „Consiliul Judeţean va asigura cofinanţarea şi va facilita încheierea de parteneriate cu ONG-uri 
de profil şi cu alţi parteneri sociali”, susţine candidatul Alianţei pentru Timiş. 
 
UDMR: Halász Francisc 
Cu privire la Centrul de Recuperare-Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) din Găvojdia, candidatul 
UDMR are în vedere restructurarea acestuia şi „menţinerea unui număr de persoane care să 
corespundă cu standardele de calitate în domeniu”. Ca urmare a restructurării, soluţiile propuse 
pentru găzduirea persoanelor din Centru sunt „înfiinţarea de alte centre similare cu capacitatea de 
max 50 de persoane, realizarea de locuinţe protejate şi plasarea lor la familii sensibile la 
problematica persoanelor cu dizabilităţi, care să primească consilierea şi suportul material necesar 
pentru îngrijirea acestor persoane”, conform lui Halász Francisc. 
 
PD-L: Constantin Ostaficiuc 
Candidatul PD-L informează că „la nivelul judeţului Timiş a fost aprobat de către Consiliul Judeţean 
Timiş şi avizat de  Autoritatea Naţională a Persoanelor cu Handicap – Planul Judeţean de 
restructurare a sistemului rezidenţial pentru persoanele cu dizabilităţi”. Restructurarea CRRN 
Găvojdia va implica înfiinţarea de locuinţe protejate pentru un număr de 50 beneficiari, Centrul de 
Integrare prin Terapie Ocupaţională  Sinersig pentru un număr  de 50 beneficiari, Centrul de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Periam pentru un număr de  50 de beneficiari, Centrul de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Nr.2 Lugoj pentru un număr  de 50 beneficiari şi 2 centre 
de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică în localitatea Găvojdia pentru un număr de 50 de 
beneficiari, conform informaţiilor furnizate. 
 
 
2. Câte servicii sociale comunitare de tip locuinţe protejate, servicii de sprijin la domiciliu, 
centre respiro şi centre de zi veţi înfiinţa în următorii 4 ani? 
 
PRM: Ioan Nasleu 
Candidatul PRM menţionează că deja a fost demarat un proiect în colaborare cu primăriile din 
oraşele Jimbolia, Sînnicolau Mare şi Făget pentru construirea de locuinţe protejate. „Primăriile vor 
pune la dispoziţie terenuri, iar CJ Timiş va construi aceste locuinţe”, specifică Ioan Nasleu. “S-au 



 10

purtat discuţii cu conducerile firmelor care îşi desfăşoară activitatea în acele localităţi, iar ei sunt 
dispuşi să angajeze persoanele mai sus menţionate”, adaugă candidatul. Ioan Nasleu se angajează 
să înfiinţeze “în primii 2 ani – 20 de locuinţe protejate, iar în următorii 2 – 40 de astfel de locuinţe”, 
precum şi “câte un centru respiro în toate oraşele din judeţul Timiş, iar centre de zi voi construi un 
număr de 10 în judeţul Timiş”. 
 
PSD: Ilie Sârbu 
Ilie Sârbu propune „construirea, în următorii patru ani, în Timişoara 10 case (sau apartamente), în 
Lugoj 5 case, iar în celelalte oraşe câte 3 case (sau apartamente)” şi, în caz ar fi necesare mai multe 
locuinţe protejate, propune ca acestea să fie susţinute prin „finanţare nerambursabilă din fonduri 
structurale (finanţare încrucişată în limita de 10% pe POR: FERD cu FSE), combinată cu fondurile 
naţionale ale CJ şi/sau cele ale ANPH”. Candidatul menţionează că nu încurajează plasarea acestor 
centre în mediul rural,datorită faptului că nu se poate beneficia de asistenţă medicală, socială etc., ca 
în mediul urban. Ilie Sârbu consideră ca fiind necesară şi analizarea şi regândirea organigramei CJ 
Timiş pe domeniul asistenţei sociale. 
 
PNG: Laura Martonosy 
Într-o primă etapă, consideră candidatul PNG, „trebuie mai întâi evaluată situaţia existentă pentru a 
vedea câte persoane cu dizabilităţi intelectuale au realmente nevoie de locuinţe protejate”. 
Considerate de către Laura Martonosy ca fiind urgent necesare, serviciile de sprijin la domiciliu ar 
putea fi făcut „atât prin implicarea bisericilor şi a ONG-urilor în aceste programe, cât şi prin crearea 
unui centru de voluntariat”. „Cred că la nivelul judeţului sunt necesare centre de zi în toate oraşele, 
iar în Municipiul Lugoj sunt necesare două astfel de centre, în timp ce în Timişoara ar trebui înfiinţate 
măcar patru centre”, consideră candidatul PNG. 
 
Alianţa pentru Timiş: Viorel Coifan 
„Voi propune Consiliului Judeţean înfiinţarea de 20 de locuinţe protejate pentru un număr minim de 
80 de persoane”, declară Viorel Coifan. La acestea, candidatul adaugă „ demararea unui program de 
creare a unei reţele de centre de zi servicii de sprijin”, precum şi sprijinirea formării profesionale a 
personalului din acest sistem. Ca la punctul 2, aceste servicii vor fi finanţate prin fonduri UE (FS, 
FEDR, FSE) şi din bugetul naţional (Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, ANPH etc.) şi 
cofinaţarea asigurată de către Consiliul Judeţean. 
 
UDMR: Halász Francisc 
„Dezvoltarea unei reţele de locuinţe protejate este o prioritate”, susţine candidatul UDMR. Fondurile 
necesare pentru cumpărarea lor vor fi asigurate din: bugetul propriu al Consiliului Judeţean, 
accesarea prin proiecte a unor fonduri europene, precum şi ca urmare a unui lobby susţinut pentru 
demararea unui program naţional de cumpărare de locuinţe cu sprijinul bugetului naţional. „Pentru 
înfiinţarea de noi centre de zi este necesar un dialog cu autorităţile locale în vederea sensibilizării lor 
de a realiza asemenea centre în mai multe localităţi din judeţ”, este de părere Halász Francisc. 
„Înfiinţarea serviciilor de sprijin la domiciliu, a centrelor respiro şi a centrelor de zi va reprezenta o 
prioritate, fără a mă hazarda în momentul de faţă în a le preciza numărul”, adaugă candidatul. 
 
PD-L: Constantin Ostaficiuc 
Candidatul PD-L susţine că „pentru următorii ani vor fi dezvoltate un număr de cinci locuinţe 
protejate, două centre respiro, un serviciu de sprijin la domiciliu” şi că „în ceea ce priveşte centrele de 
zi, vom colabora  cu autorităţile locale din judeţ  pentru accesarea de fonduri în vederea înfiinţării 
acestor servicii primare atât de necesare ca suport pentru familiile persoanelor cu dizabilităţi şi ca o 
condiţie pentru stoparea intrărilor în sistemul rezidenţial”. 
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3. Cum anume veţi implica persoanele cu dizabilităţi, familiile acestora şi organizaţiile din 
domeniul dizabilităţii în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice în 
domeniu, pe baza principiului „Nimic pentru noi, fără noi!” ? 
 
 
PRM: Ioan Nasleu 
O primă măsură pe care Ioan Nasleu o consideră necesară este restructurarea DGASPC Timiş, 
„care în momentul de faţă consumă 60% din fondurile CJ Timiş, iar rentabilitatea este de doar 20%”, 
comform candidatului PRM, care, de asemenea, consideră că „trebuie regândită politica în domeniul 
social în tot judeţul Timiş prin achiziţionarea de servicii sociale de la furnizorii de servicii sociale, 
ONG-uri etc., iar în conducerile executive ale acestei direcţii mamut să fie incluşi şi reprezentanţii 
acestor ONG-uri de importanţă majoră pe piaţa serviciilor sociale”. Candidatul declară că va amenaja 
o bază sportivă şi de agrement pentru persoanele cu dizabilităţi si însoţitorii acestora, în aer liber, cu 
bazin si terenuri de sport care să aibă personal specializat în lucrul cu persoanele cu dizabilităţi. 
 
 
PSD: Ilie Sârbu 
Ilie Sârbu consideră că „de servicii sociale este insuficient dezvoltată şi inegal răspândită în judeţ” şi, 
în plus, se poate vorbi despre „lipsa unei cooperări strânse între autorităţi şi beneficiari (mai ales la 
nivelul autorităţilor locale comunale) şi, nu în ultimul rând, lipsa de informare şi intoleranţa populaţiei”. 
Ca măsuri concrete pentru implicarea ONG-urile active în domeniul dizabilităţii, Ilie Sârbu propune ca 
acestea să ofere autorităţilor consultanţă specializată în elaborarea strategiilor şi proiectelor, precum 
şi cursuri de calificare pentru personalul DGASPC în vederea sporirii capacitaţii instituţionale şi 
administrative. O altă acţiune propusă ar putea fi „realizarea de campanii comune de sensibilizare a 
populaţiei”. 
 
PNG: Laura Martonosy 
„În primul rând prin dezbateri publice pe marginea proiectelor propuse de Consiliul Judeţean, prin 
promovarea proiectelor în cadrul CJT propuse de cei interesaţi, precum şi prin iniţierea unui 
parteneriat public-privat”, răspunde candidatul PNG. 
 
Alianţa pentru Timiş: Viorel Coifan 
Candidatul Alianţei pentru Timiş menţionează că toate proiectele expuse la întrebările 1 şi 2 „vor fi 
realizate după consultarea în prealabil a persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora”. „Se va 
institui un parteneriat solid între CJ Timiş şi ONG-urile specializate pentru a da acestor consultări un 
caracter permanent”, declară acesta.  
 
UDMR: Halász Francisc 
„Vom avea în vedere dezvoltarea de parteneriate public-privat cu ONG-uri care oferă servicii 
persoanelor cu dizabilităţi, fapt ce considerăm a fi cel mai eficient pentru îmbunătăţirea situaţiei 
acestor persoane”, răspunde Halász Francisc. 
 
PD-L: Constantin Ostaficiuc 
Candidatul PD-L declară că urmăreşte „dezvoltarea unor servicii în care să implicăm toţi actorii 
sociali (autorităţile locale, ONG-uri)” şi anume „serviciu suport de integrare şi reintegrare în familie, 
serviciu comunitar de îngrijire la domiciliu şi servicii de conştientizare şi implicare a persoanelor cu 
handicap în propria recuperare şi integrare (pentru trai individual şi muncă)”. Constantin Ostaficiuc 
declară, de asemenea, cădoreşte dezvoltarea de parteneriate public-privat cu ONG-uri care oferă 
servicii persoanelor cu dizabilităţi. „Persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor vor fi consideraţi parteneri 
în acordarea serviciilor sociale şi vor fi consultaţi în luarea deciziilor în ceea ce-i priveşte”, adaugă 
candidatul. 
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BUCUREŞTI 
 
 
1. Câte servicii sociale comunitare de tip locuinţe protejate, servicii de sprijin la domiciliu, 
centre respiro şi centre de zi veţi înfiinţa în următorii 4 ani? 
 
PNL Sector 3: Theodora Bertzi 
Scrisoarea candidatei PNL pentru Primăria Sectorului 3, Theodora Bertzi, debutează prin 
prezentarea numărului de persoane cu handicap din Sectorul 3 şi situaţia în care acestea se află. 
Pentru că 98,5% sunt în îngrijirea familiei, Theodora Bertzi consideră că “în nici un caz, nu trebuie să 
crească numărul serviciilor rezidenţiale, ci prioritară este dezvoltarea serviciilor care să sprijine 
familiile.”  Referitor la numărul de servicii care vor fi înfiinţate, consideră că acesta poate fi stabilit 
“numai in baza unei analize a hărții serviciilor sociale existente, pentru a identifica petele albe, 
precum si in baza evaluării persoanelor aflate in dificultate si a situației lor sociale.” 
 
2. Cum anume veţi implica persoanele cu dizabilităţi, familiile acestora şi organizaţiile din 
domeniul dizabilităţii în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice în 
domeniu, pe baza principiului „Nimic pentru noi, fără noi!” ? 
 
PNL Sector 3: Theodora Bertzi 
Candidata din partea PNL prezintă măsuri concrete pe care le va lua pentru respectarea principiului  
“Nimic pentru noi, fără noi”. Acestea sunt : „asigurarea unui post de consilier pentru o persoană cu 
handicap sau o persoană care a desfăşurat activitate într-o organizaţie neguvernamentală din 
domeniul dizabilităţii dar si organizarea unui Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu 
handicap. Theodora Bertzi susţine, de asemenea, că va dispune următoarele măsuri: organizarea 
lunară a unui forum pe problematica dizabilităţii; organizarea unei campanii de monitorizare a 
implementării Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 
handicap; organizarea de campanii de conştientizare; organizarea de diferite forme de informare a 
părinţilor, persoanelor cu handicap; invitarea persoanelor cu handicap la diferite întâlniri de lucru ale 
reprezentanţilor autorităţii locale; nominalizarea unei persoane cu handicap în comisiile de recepţie a 
lucrărilor de construcţie sau reabilitare care să urmărească respectarea normativelor privind 
adaptarea mediului fizic şi realizarea accesibilităţilor” etc. 
 


