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Privind menţinerea măsurii de protecţie specială

Copiş~. con.~$ituită în baza Dispoziţiei nr. 4404/06.12.2017 a Directorului General a
D.G.A.S.P.C. pentru analiza şi soluţionarea solicitărilor de admitere în centre de protecţie pentru
persoanele adulte din subordinea D.G.A.S.P.C., întrunită în şedinţa ordinarălextraordinară din
data de 29.03.2019 a luat în dezbatere soluţionarea cazului domnului/doamnei

, domiciliat/a In sat , corn. jud. Bacău, CNP
______________ -.. .—‘

Raportul privind ancheta socialăi referat social nr. 34439 din data de 26.03.2019 a fost
prezentat de către Serviciul pentru îngrijire de tip rezidenţial în domeniul asistentei sociale a
persoanelor adulte, din care au rezultat următoarele concluzii:

, în vârstă de 27 de ani, încadrat/ă în gradul I de handicap cu asistent
personal, cod 6, Conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr.
6467/13.12.2017 - permanent, necesită supraveghere, recuperare, tratament de specialitate
şi îngrijire îńtr-o instituţie de protecţie specială.

Studiind fjşa de evaluare/ reevaluare nr. 56, din data de 12.03.2019 şi documentele din
dosarul înaintat de cătrë C.R.R.N. Răcăciuni se constată că este necesară menţinerea
institutionalizării în C.R.R.N. Răcăciuni pe o perioadă de 12 luni, Conform Ord. 82/2019.

Având în vedere concluziile arătate mai sus, Comisia de analiză şi soluţionare a
solicitărilor do admitere. în centre de protecţie pentru persoanele adulte din subordinea
D.G.A.S.P.C.

HOTĂRĂŞTE;

Art. 1 Se aprobă menţinerea măsurii de protecţie specială a domnului/doamnei
născut/ă Ia data de 1992 în Oras , jud. Bacău, având domiciliul în Cu plata
contribuţiei băneşti actualizate in valoare de 0 lci/lună, Ia Centrul C.R.R.N. Răcăciuni cu
începere do la data 01,04.2019.
Art. 2 Prezenta botărâre so comunică persoanei in cauză sau aparţinători!or acesteia şi C.R.R.N.
Răcăciuni .

Art. 3 SIR si Şef cenfru C.R.R.N. Răcăciuni vor duce Ia îndepljnire prezenta hotărâre.
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COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

de incadrare in grad de handicap

~Çomisia desvaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti, constituita in temeiul Legii nr.448/2006,
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile
ulterioare, evaluand dosarul si propunerea serviciulul de eva!uare’complexa a persoanelor cu handicap
privinďpeđoamna , C.N.P. nascuta Ia data de 1 J1992, avand
doinicili~li~ÖISTENI, comuna RACACIUNI nr, domiciliul in C,R.R.N. Racaciuni, ,act identitate

CI, seriat nr. , stabileste urmatoarcle:

I. Sc in~dreaza~jp~qradąl dc handicap:

—user

a
-1’çav

-‘
4

- cu aśtsteht peršoi~al

“-—
WIOTIVAREA RESPINGERIJ CERERII:

III. DATA dobandirii handicapului ~ documentul

IV. Valabilitate: l2Iuni —24--kin-i j - permanent Incepand en: 01.01.2018 ,.

V. Termen tie revi#ÚirťNEREVJZUIBIL
,

Prezentul certificat paste fi contestat in termen tie 30 de zile tie Ia comunicare.
Titularul prezentului certiticat beneficiaza tie taste drepturile si accesibilitatile prevazute tie Legea nr.
448/2006, republicata, cu modificarile ulterioare, corespunzator gradului tie handicap stabilit.
Certificatul obliga toate persoanele si autoritatile Ia respectarea Iui in concordanta cu prevederile Iegislatiei
in vigoare.

Presedinte,
Dr. Draghin I

Membrii:
Psih. Munteanu Elena

As. Social Titaru Danicla
SDr. Cozma Zenovia

Poinaru Donna



Nr. dosar comisie: 46002

ĺtĺ
NSILIUL J[JDETEAN Bacau

Nr. 6467 / 13.12.2017

COMISIA BE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

PROGRAM INDIVIDUAL
de reabilitare si integrare sociala

1. ACTIUNI MEDICALE
tratament med icamentos

. —

II. ACTIVITATI EDUCATIONALE/PROFESIONALE

III. ACTIVITATI/SERVICJI SOCIALE

IV. DATA DE REVIZUIRE NEREVIZUIBIL.

—‘,

V

Nurnel prenurneler ~
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