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DISPOZIŢIA NR. 21 
 

Privitor la : desemnarea doamnei Niță Minodora responsabil caz 

prevenire (RCP) pentru copii încadrați în grad de 
handicap. 

                         
Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul, raportul de specialitate nr. 146/19.01.2021 

întocmit de secretarul general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea prin care se propune 
desemnarea responsabilului de caz prevenire (RCP) pentru copii încadrați în grad 
de handicap a doamnei Niță Minodora având funcția publică de consilier principal 
în cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară și Asistență Socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Roșiile, județul Vâlcea, văzând 
Adresa nr. 66192/2020 a Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția 
Copilului Vâlcea; 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Ordinul 1985/2016, privind 
aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia integrate in vederea 
incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si 
profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale , precum si in vederea 
abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si care au cerinte educationale speciale; 

În temeiul art. 154, art. 155 alin (5) lit. a), e), art. 196 alin. (1) lit. b din 
OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, emit următoarea: 
 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Art. 1. Începând cu 01.01.2021 este desemnată doamna Niță Minodora 
având funcția publică de consilier principal în cadrul Compartimentului Autoritate 
Tutelară și Asistență Socială -asistent social - din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Roșiile, județul Vâlcea ca Responsabil Caz de Prevenire 
(RCP) pentru copii incadrati in grad de handicap de pe raza comunei Roșiile, 
judetul Vâlcea. 

Art. 2. Persoana desemnata are urmatoarele atributii: 
a). Colecteaza datele sociale prin diverse metode de observatie, interviu si le 

consemneaza in ancheta sociala; 
b). Colecteaza cu ocazia vizitei la domiciliu informatii curente; 
c). Inmaneaza parintilor ancheta sociala sau reprezentantilor legali; 
d). Stabileste valabilitatea anchetei sociale la 6 luni nu mai mica de 3 luni;  

mailto:rosiile@vl.e-adm.ro
http://www.primariarosiile.ro/


                                             
 

- 2 - 

 

e). Mentine legatura cu copilul, parintii, reprezentantul legal si profesionistii 
numiti responsabili in plan de servicii, planul de recuperare si reabilitare; 

f). Organizeaza sedinte de lucru cu profesionistii sau intalniri cu familia 
pentru identificarea solutiilor de remediere atunci cand este cazul;  

g). Evalueaza gradul de satisfactie al beneficiarului si al familiei sale, cu 
privire la progresele realizatede catre copil si modul de implementare al planului 
de orientare scolara si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale; 

h). Transmite informatia monitorizata catre partile implicate si interesate, 
profesionisti, SEC, copil, familie;  

i). Inregistreaza informatiile, progresele, evolutia cazului in dosarul copilului; 
j). Asigura monitorizare post servicii ; 
k). Efectueaza vizite de monitorizare la domiciliul copilului atunci cand 

considera necesar, precum si la solicitarea menegerului de caz respective a 
cadrului didactic numit de COSP; 

l). Face propuneri de revizuire a planului si implicit a contractului cu familia 
atunci cand este cazul pe care le transmite mnegerului de caz; 

m). îndeplinește și alte atribuții specific RCP, în limita de competență.   
Art. 3. Cu data prezentei încetează orice dispoziție contrară, ținând cont de 

faptul că doamna Niță Minodora, asistent social, a efectuat activități pe linie de 
RCP conform Ordinul 1985/2016.  

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, DGASPC Vâlcea, persoanei 
desemnate potrivit art. 1 al prezentei pentru ducere la îndeplinire şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 
Roşiile, 19.01.2021 

 
               PRIMAR,                             Contrasemnează pentru legalitate,  
           CONSTANTIN DUMITRU                    Secretar general UAT Roșiile,  
              AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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