MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 424/07.06.2019

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică ”Uverturii” sub
denumirea de Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
”Uverturii”, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a
Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Uverturii”
Văzând Raportul de specialitate nr. D/11891/07.06.2019 al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului
Sectorului 6;
Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada
2019-2023;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
- Hotǎrârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele
adulte cu handicap, aprobată prin Decizia nr. 877/2018;
- Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii
pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- Nota de fundamentare nr. D/10335/20.05.2019 privind reorganizarea Centrului de Recuperare
și Reabilitare Neuropsihică ”Uverturii” sub denumirea de Centrul de Abilitare și Reabilitare
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Uverturii”;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică
”Uverturii” sub denumirea de Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități ”Uverturii”.
(2) Se aprobă Regulamentul-cadru de Organizare și Funcționare a Centrului de Abilitare
și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Uverturii”, conform Anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

Nr.:
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,

Demirel Spiridon

RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, consiliul local potrivit competențelor sale și în condițiile legii, asigură cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale acordate în
scopul protecţiei copilului, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, precum şi altor
categorii de persoane sau grupuri aflate în nevoie .
Actul normativ sus menţionat - coroborat cu dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr.
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, potrivit căreia Direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, asigură aplicarea politicilor sociale în
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, dar şi
cu dispoziţiile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată şi actualizată - asigură cadrul legal necesar înfiinţării şi funcţionării
centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap.
În prezent, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6,
București dispune de un singur centru rezidențial de tip recuperare și reabilitare neuropsihică,
pentru persoane adulte cu handicap și anume Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică
Uverturii situat în strada Mănăstirea Văratec, nr.1-5, sector 6, București, care are o capacitate
maximă de 50 de locuri, în conformitate cu prevederile Standardelor specifice minime de
calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, aprobate
prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019.
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Uverturii este o componentă, fără
personalitate juridică, a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6,
care asigură celor 38 de beneficiari rezidenți în prezent ( din care 19 persoane adulte cu
handicap neuropsihic, ce necesită îngrijire și asistență permanentă și 19 persoane adulte cu
handicap neuropsihic, care dispun de un anumit grad de autonomie și de potențial de recuperare
și abilitare) servicii de găzduire, îngrijire, recuperare, integrare/reintegrare socială, pe o perioadă
nedeterminată, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarilor şi de gradul de dependenţă al
acestora.
Consiliul Local al sectorului 6, Bucureşti a adoptat în data de 30.08.2011 Hotărârea
nr.117 privind aprobarea derulării şi finanţării în anii 2011, 2012 din bugetul local al Sectorului
6 al Municipiului Bucureşti, a proiectului Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane
cu Handicap Neuropsihic „Uverturii”. Proiectul a fost elaborat în conformitate cu Strategia
Naţională de Dezvoltare a Serviciilor Sociale, având ca scop înfiinţarea şi funcţionarea Centrului
de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic „Uverturii” .
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea și
completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap în care stipulează faptul că “centrele rezidențiale, publice sau private, se
reorganizează, cu avizul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, ținând cont de
nevoile individuale ale beneficiarilor corelate cu standardele specifice de calitate în vigoare.”,
Metodologia de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap
aprobată prin Decizia Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 877/2018,

precum și Standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilitati, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale
nr.82/2019, specialiștii D.G.A.S.P.C sector 6 au realizat procedura de reorganizare a Centrului
de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Uverturii.
Scopul procesului de reorganizare a centrului rezidenţial este asigurarea condiţiilor
pentru respectarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap şi a nevoilor lor individuale
specifice, procesul de reorganizare realizându-se ţinând cont de nevoile individuale ale
beneficiarilor corelate cu standardele specifice de calitate, în vigoare.
Această procedură a implicat identificarea factorilor care necesită schimbarea, în sensul
eliminării disfuncţionalităţilor şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru persoanele adulte cu
handicap rezidente în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Uverturii, în
acord cu Metodologia de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu
handicap și a reprezentat o prioritate pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului sector 6, București.
Precizăm faptul că în prezent Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică
Uverturii este licențiat conform Licenței de Funcționare seria LF nr.0005411, eliberată de
Ministerul Muncii Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în data de
12.04.2016.
Prezenta Notă de fundamentare este elaborată în conformitate cu art.28 din Metodologia
de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap și cuprinde aspecte
privind: descrierea proximităţii Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Uverturii
din punct de vedere al mijloacelor de transport, al modalității prin care se realizează accesul la
serviciile din comunitate, descrierea activităţilor desfăşurate în cadrul Centrului de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihică Uverturii, descrierea structurii de personal care asigură activităţile şi
serviciile derulate la nivelul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Uverturii,
descrierea spațiului în care funcționează Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică
Uverturii precum și rezultatele obţinute din prelucrarea datelor cuprinse în fişele de evaluare pe
baza cărora s-a stabilit profilul centrului rezidenţial.
Descrierea proximităţii din punct de vedere al mijloacelor de transport, al
modalității prin care se realizează accesul la serviciile din comunitate (medicale,
educaţionale, poştă, biserică etc.).
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Uverturii, cu sediul situat în strada
Mănăstirea Văratec, nr.1-5, sector 6, București are o capacitate de 50 de locuri și este amplasat
în comunitate, are acces la mijloacele de transport în comun dar și la mijloace de transport
propriu aparținând D.G.A.S.P.C sector 6, ( ambulanța socială, microbus) prin intermediul cărora
se asigură accesul la serviciile medicale ( cabinet medic de familie/medic specialist, policlinici,
spitale), la serviciile educaționale, la serviciile sociale comunitare ( centre de zi și de recuperare
din subordinea D.G.A.S.P.C sector 6 și centre de zi ale diverselor organizații
nonguvernamentale) precum și la orice alte tipuri de servicii existente la nivel comunitar ( poștă,
biserică, centre comerciale, parcuri, muzee) care asigură beneficiarilor rezidenți cadrul necesar
unei vieți adecvate. Astfel, se asigură accesul la activități diverse care să cuprindă: cunoaterea
mediului social, implicarea în activități sportive, culturale, artistice desfășurate în comunitate,
participarea la activități de recreere și petrecere a timpului liber.
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Uverturii beneficiază de mijloace de
securizare prin care se asigură împrejmuirea lui, însă acestea nu împietează vizibilitatea și
comunicarea cu mediul exterior.
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Uverturii dispune de spații exterioare
generoase, bine întreținute, dotate cu bănci și foișoare în care rezidenții pot petrece timp în aer
liber și pot desfășura diverse activități în condiții de siguranță, deoarece echipamentele și
materialele utilizate la amenajarea spațiilor exterioare previn producerea de accidente, de tip
alunecare și cădere .
Spațiul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Uverturii este accesibilizat
în conformitate cu Normativele în vigoare și dispune de uși cu deschidere largă, de rampe de
acces, de planuri înclinate și de mână curentă.

De asemenea, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Uverturii dispune de un
telefon mobil, accesibil beneficiarilor, precum și de acces la internet.
Activităţile desfăşurate în cadrul Centrul de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihică Uverturii sunt furnizate atât beneficiarilor care dispun de un anumit grad de
autonomie și de potențial de recuperare și abilitare dar șí beneficiarilor care necesită
îngrijire și asistență permanentă, fiind corelate cu cerinţele standardelor specifice minime
obligatorii de calitate.
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Uverturii este un serviciu social de tip
rezidențial care cuprinde un ansamblu de activități, de abilitare și reabilitare, dar și de îngrijire și
asistență, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu
dizabiliti neuropsihice, în vederea dezvoltării potețialului personal.
Astfel, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Uverturii asigură desfășurarea
activităților în conformitate cu prevederile Standardelor specifice minime de calitate obligatorii
pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, aprobate prin Ordinul
ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019,:
Managementul serviciului social
- asigură găzduirea beneficiarilor în condiții de minim confort, siguranță și igienă, astfel încât
beneficiarii să trăiască în locații curate, adaptate nevoilor lor, confortabile și sigure din punct de
vedere al securității personale.
- asigură o alimentație corectă din punct de vedere nutrițional și diversificată, într-un cadru
plăcut astfel încât beneficiarii să se hrănească suficient, diversificat, în condiții igienice și
ambientale plăcute.
- se preocupă de menținerea sănătății beneficiarilor care primesc sprijin pentru îngrijirea stării de
sănătate.
Accesarea serviciului social
- asigură informarea persoanelor interesate cu privire la serviciul social, astfel persoanele
interesate primesc informații cu privire la modul de organizare și funcționare a centrului, oferta
de servicii, drepturile și obligațiile beneficiarilor.
- realizează admiterea beneficiarilor în condițiile în care poate răspunde, prin activitățiile și/sau
serviciile furnizate, nevoilor specifice identificate iar beneficiarii/reprezentanii legali cunosc și
acceptă condiiile de admitere în centrul rezidențial.
- întocmește și păstrează câte un dosar personal pentru fiecare beneficiar iar dosarele personale
ale beneficiarilor conțin documentele prevăzute de standardele de calitate și sunt păstrate în
regim de confidențialitate și siguranță.
- suspendarea și/sau încetarea acordării serviciului social se realizează la cererea beneficiarului
sau în alte condiții cunoscute și acceptate de beneficiari sau de reprezentanții lor legali.
Evaluare și planificare
- identifică și cunoaște nevoile beneficiarilor care primesc servicii în baza nevoilor individuale
identificate.
- asigură activități și/sau servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale beneficiarilor, astfel
încât fiecare beneficiar să primească servicii în funcție de nevoile identificate prin evaluare.
- se asigură că activitățile și serviciile planificate prin Planul personalizat sunt realizate și
monitorizează implementarea planurilor personalizate pentru fiecare beneficiar.
Activități și servicii

- sprijină beneficiarii să dispună de cunoștințe și informații din domeniul social și al dizabilității,
cu privire la drepturile și la facilitățile sociale
- se preocupă de menținerea echilibrului psiho-afectiv al beneficiarilor, cărora le sunt asigurate
condiții pentru menținerea echilibrului psiho-afectiv.
- asigură beneficiarilor condiții pentru menținerea/dezvoltarea autonomiei și a potențialului lor
funcțional prin furnizarea de servicii personalizate .
- asigură beneficiarilor servicii de îngrijire și asistență în baza evaluării nevoilor individuale.
- se preocupă de menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive ale beneficiarilor, care primesc
sprijin în acest sens.
- se preocupă de menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice ale beneficiarilor, care primesc
sprijin în acest sens.
- se preocupă de menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare a beneficiarilor, care
primesc sprijin în acest sens.
- se preocupă de menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate a beneficiarilor, care
primesc sprijin în acest sens.
- se preocupă de menținerea/dezvoltarea deprinderilor beneficiarilor de autoîngrijire, care
primesc sprijin în acest sens.
- se preocupă de menținerea/dezvoltarea deprinderilor beneficiarilor de îngrijire a propriei
sănătăți.
- asigură cadrul și sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor beneficiarilor de
autogospodărire.
- se preocupă de menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune a beneficiarilor.
-se preocupă de menținerea /îmbunătățirea nivelului de educație, beneficiarii primind sprijin
pentru menținerea/îmbunătățirea nivelului de educație
- se preocupă de creșterea nivelului de implicare a beneficiarilor în viața socială și civică
Protecție și drepturi
- respectă drepturile și liberățile fundamentale, fără nici o discriminare;
- cunoaște și aplică managementul situațiilor de risc, asigurând beneficiarilor sprijin adecvat în
aceste situații,
-elaborează și aplică Codul de etică, asigurând beneficiarilor tratament egal,
- asigură un mediu fără pericole pentru beneficiari din punct de vedere al protecției împotriva
neglijării, exploatării, violenei și abuzului.
- asigură un mediu fără pericole pentru beneficiari din punct de vedere al protecției împotriva
torturii și tratamentelor crude, inumane sau degradante.
- asigură asistența beneficiarilor aflați în stare terminală și în caz de deces.
- se preocupă de asigurarea continuă a calității activităților și serviciilor acordate beneficiarilor.

- se preocupă de măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor.
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Uverturii dispune de documentele
prevăzute în standardele specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu
cazare.
Structura personalului care asigură activităţile şi serviciile derulate la nivelul
Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Uverturii.
Structura, calificarea și responsabilizarea personalului, inclusiv ale conducătorului
centrului rezidențial, față de activitățile și serviciile din Centrul de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihică Uverturii sunt conforme cu prevederile actelor normative în vigoare și asigură și
furnizează servicii specifice atât beneficiarilor care dispun de un anumit grad de autonomie și de
potențial de recuperare și abilitare dar și celor care necesită îngrijire și asistență permanentă.
Structura de personal din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică
Uverturii este formată din două categorii de salariați și anume: personal de specialitate și
personal de îngrijire.
Astfel, la nivelul centrului există un număr de 49 de angajați care desfășoară activităţile
şi serviciile specifice:
- 1 șef centru,
- 1 asistent social,
- 1 psiholog specialist,
- 1 psihopedagog,
- 1 medic generalist,
- 1 medic specialist psihiatru,
- 8 asistenți medicali,
- 1 kinetoterapeut,
- 5 educatori,
- 18 infirmieri,
- 2 spălătorese,
- 2 muncitori calificați,
- 6 bucătari,
- 1 magaziner,
- 1administrator.
Personalul de specialitate formează echipa de evaluare alcătuită din - medici ( un medic
generalist și un medic specialist psihiatru, angajat al Serviciului Evaluare Complexă Persoane
Adulte cu Handicap, care desfășoară activitatea profesională și în cadrul C.R.R.N Uverturii),
asistent medical, asistent social, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, educator – care
recomandă beneficiarilor rezidenți activitățile de abilitare și reabilitare. Acestea sunt efectuate
conform planificării și sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul
centrului rezidențial iar din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului, de către
managerul de caz.
Personalul de îngrijire este format din - infirmiere, spalătorese, muncitori calificați,
bucătari, magaziner și administrator – și asigură cadrul necesar pentru ca beneficiarii să trăiască
într-un mediu adecvat și securizat.
Precizăm faptul că tot personalul angajat la nivelul Centrului de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihică Uverturii este este instruit/format cu privire la: egalitatea de șanse,
prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violență și abuz; respect pentru
diversitate; respect și încurajare pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu
dizabilități.
Spațiul în care funcționează Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică
Uverturii răspunde nevoilor beneficiarilor care dispun de un anumit grad de autonomie și
de potențial de recuperare și abilitare dar și celor care necesită îngrijire și asistență
permanentă, fiind în concordanță cu cerinţele standardelor specifice minime obligatorii de
calitate în vigoare.

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Uverturii are o capacitate de 50 de
locuri, însumând 17 camere cu grupuri sanitare, dintre care 16 camere a câte 3 locuri și 1 camera
cu 2 locuri.
Centrul dispune de toate dependințele necesare functionării în condiții optime., conform
Anexei nr. 5 – Spațiu desfășurat – centru rezidențial.
Funcțiunile principale sunt urmatoarele:
Parter: sală multifuncțională ( în care se realizează activitățile educative și terapeutice ),
2 birouri administrative, bloc alimentar, sală de mese, grup sanitar pentru personal ( separate pe
sexe), spălătorie, cabinet medical cu grup sanitar propriu, izolator cu grup sanitar propriu, 4
dormitoare (care permit amplasarea a maxim 3 paturi, a unui dulap pentru păstrarea
hainelor/lenjeriei iar între paturile persoanelor care utilizează fotoliu rulant existând o distanță
de minim 1,5 m), 3 grupuri sanitare ( dotate cu vas de toaletă, chiuvetă, cadă sau duș, instalații
de apă caldă și rece, spațiile igienico-sanitate fiind separate pentru bărbați și femei) cu acces din
dormitor, spații de depozitare (separate pentru alimente, îmbrăcăminte, cazarmament, material
consumabile, material igienico-sanitare), vestiar personal.
Etaj: sală multifuncțională ( în care se realizează activitățile educative și terapeutice);
cabinet de asistență medicală cu grup sanitar propriu; cabinet de asistență socială; 12
dormitoare,( care permit amplasarea a maxim 3 paturi, a unui dulap pentru păstrarea
hainelor/lenjeriei iar între paturile persoanelor care utilizează fotoliu rulant existând o distanță
de minim 1,5 m.), 1 dormitor ( cu câte 2 paturi ), 7 grupuri sanitare cu acces din dormitor, (
dotate cu vas de toaletă, chiuvetă, cadă sau duș, instalații de apă caldă și rece, spațiile igienicosanitate fiind separate pentru bărbați și femei) și balcon.
Astfel, conform standardelor specifice minime de calitate obligatorii, în vigoare, fiecare
dormitor ( având o suprafață de 19,39 mp) asigură suprafața prevăzută, de cel puțin 6 mp pentru
fiecare beneficiar, respectiv 8 mp pentru cel care utilizează fotoliu rulant. De asemenea, centrul
rezidențial asigură câte un grup sanitar la maxim 6 persoane.
Precizăm faptul că spațiile interioare beneficiază de lumină naturală sau de lumină
artificială iar centrul rezidețial dispune de sisteme de încălzire și de deschideri directe (uși,
ferestre) către aer liber, pentru ventilaie naturală.
Centrul rezidențial dispune de un spațiu care este utilizat pentru socializarea
beneficiarilor, primirea de vizitatori, bibliotecă, dotată cu mobilier adecvat de tip canapea și
fotolii.
Centrul rezidențial dispune de spații pentru efectuarea activitățiilor de zi, dotate cu
mobilier adecvat de tip mese, scaune, dulapuri pentru depozitare materiale de lucru.
Centrul este dotat cu rampe de acces și lift, iar în curte a fost amenajată o livadă de pomi
fructiferi.
Rezultatele obţinute din prelucrarea datelor cuprinse în fişele de evaluare pe baza
cărora s-a stabilit profilul centrului rezidenţial. - Anexa nr.1 din Metodologia de
reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, Anexa nr.2 din
Metodologia de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap –
Fișa Centrului Rezidențial, Anexa nr.3 - Raportul sintetic privind reorganizarea Centrului
de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică „Uverturii” și Anexa nr.4 – tabel centralizator
beneficiari centru rezidențial.
Ca urmare a prelucrării datelor cuprinse în Fișele de Evaluare a Beneficiarului,
membrii echipei de evaluare au elaborat Raportul Sintetic privind Reorganizarea Centrului de
Recuperare și Reabilitare Neuropsihică „Uverturii”, înregistrat cu nr.A/11689/06.05.2019.
Din conținutul Raportului Sintetic a rezultat faptul că dintr-un total de 38 de beneficiari,
19 rezidenți corespund criteriilor specifice centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane
adulte cu dizabilități (CAbR) reprezentând un procent de 50%, iar 19 rezidenți corespund
criteriilor specifice centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități (CIA),
reprezentând tot un procent de 50%.
În contextul în care C.R.R.N Uverturii are o capacitate maximă de 50 de locuri din care
sunt ocupate 38 de locuri, instituția noastră, prin Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte
cu Handicap și prin Comisia de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap sector 6, realizează în

prezent demersuri privind evaluarea și acordarea măsurii de protecție pentru 12 persoane adulte
cu handicap psihic, cu domiciliul pe raza administrativ - teritorială a sectorului 6, rezidente în
centrele rezidențiale de tip recuperare și reabilitare neuropsihică din subordinea altor
D.G.A.S.P.C-uri din țară, care au solicitat preluarea acestora ca urmare a prevederilor
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii
nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Precizăm faptul că la nivelul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului sector 6, București există solicitări privind preluarea tinerilor cu handicap neuropsihic
din sistemul de protecție a copilului, în C.R.R.N Uverturii, dar există și solicitări din partea
Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, privind preluarea unui
număr de 15 beneficiari cu afecțiuni neuropsihice, în prezent rezidenți în cadrul C.R.R.N
“Bălăceanca”, din partea Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 2,
privind preluarea unui număr de 8 beneficiari cu afecțiuni neuropsihice, în prezent rezidenți în
cadrul C.R.R.N nr.1 și C.R.R.N nr.2, precum și din partea Direcției Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Călărași privind preluarea unui număr de 13 beneficiari cu
afecțiuni neuropsihice, în prezent rezidenți în cadrul C.R.R.N „Plătărești”.
Analiza tuturor datelor obţinute prin evaluarea cazurilor reprezentând atât cei 38 de
beneficiari rezidenți în acest moment în cadrul C.R.R.N Uverturii, cu o capacitate de 50 de
locuri, cât și cele 12 persoane adulte cu handicap neuropsihic, care urmează a fi preluate din
cadrul instituțiilor anterior menționate, după finalizarea procedurii legale privind acordarea
măsurii de protecție, relevă faptul că un procent de peste 60% dintre beneficiari corespund
criteriilor specifice centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități
(CAbR).
Astfel, având în vedere rezultatele procesului de evaluare a beneficiarilor și a activităților
furnizate în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică ”Uverturii”, componentă
fără personalitate juridică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector
6, București propunem reorganizarea acestuia sub denumirea de Centrul de Abilitare și
Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Uverturii” care va păstra sediul situat
în strada Mănăstirea Văratec, nr.1-5, sector 6, București precum și capacitatea maximă de
50 de locuri, în conformitate cu prevederile Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, aprobate
prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019. Totodată propunem
aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcționare al Centrul de Abilitare și
Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Uverturii”.
Ținând cont de cele expuse mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului
Local Sector 6 prezentul proiect de hotărâre.
Director General,
Gabriela Schmutzer

EXPUNERE DE MOTIVE
Prin Raportul de specialitate nr. D/11891/07.06.2019, întocmit de către
Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6, se susţine reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihică ”Uverturii” sub denumirea de Centrul de Abilitare și Reabilitare
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Uverturii”, precum și aprobarea
Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a Centrului de Abilitare și
Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Uverturii”.
În vederea stabilirii cadrului legal de organizare și funcționare a Centrului
de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Uverturii”,
supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre
privind reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică
”Uverturii” sub denumirea de Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități ”Uverturii”, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de
Organizare și Funcționare a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități ”Uverturii”.

PRIMAR,
Gabriel Mutu
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