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DISPOZITIA NR. 3 
PRIVIND: DESEMNAREA  RESPOSABILULUI DE CAZ DE PREVENIRE (RCP)  PENTRU 

COPII INCADRATI IN GRAD  DE HANDICAP 
 

 PIRNECIăăDUMITRU,ăprimarulăcomuneiăD<nicei,ăjude郡ulăVâlcea; 
Avand in vedere  
       Referatul cu nr. 67 din 05.01.2022, intocmit de Dna. Dicu Elena asistent sociala din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Danicei, judetul Valcea;  
   AdresaăăDirec郡ieiăGeneraleădeăAsisten郡<ăSocial<ăsiăProtec郡iaăCopiluluiăValcea cu nr.  
81665 din 29.12.2021 
      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; 
      
 Înăbazaăart.196,ăalin.ă(1)ălit.ăb)ădinăO.U.GăNr.ă57/2019ăprivindăCodulăAdministrativăemităurm<toarea:
     
          DISPOZIȚIE 
 
 Art. 1 . Cu data emiterii prezentei se desemneaza doamna  Dicu Elena  avand  functia publica de 
executie  Asistent Social in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala  din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului  ca Responsabil Caz de Prevenire (RCP) pentru copii incadrati  in grad de handicap de pe  
raza comunei Danicei, judetul Valcea.  

Art. 2. Persoana desemnata va avea 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;  
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.  

Art. 3. Prezentaădispozi郡ieăvaăfiăcomunicat<: 
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- Institu郡ieiăPrefectului – Jude郡ulăVâlcea; 
- Primarului comunei Danicei; 
- Dna Dicu Elena 

 
 
PRIMAR,         CONTRASEMNEAZĂ, 
PIRNECI DUMITRU         SECRETAR GENERAL al COMUNEI DELEGAT  
                              VOIMAN IONUT NARCIS 
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