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Consiliul de Monitorizare a Implement
Privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilit

 
 
 
 Ref: raportul nr. 2566/14.12.2022 privind vizita de monitorizare desf
Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilit
 
 Urmare a vizitei de monitorizare dispus
nr. 245/18.11.2022 și desfășurată
Persoane Adulte cu Dizabilită
răspunsul motivat al instituției noastre
 
I. Capitolul: Accesibilitatea, mobilitatea personal

informație  (art.9, 20, 21 din  C
 

Recomandarea 1: Accesibilizarea complet
Centrul a întocmit că

73393/23.12.2022, prin care se solicita dotarea b
moment aflându-ne în proces de achizi
către specialiștii din cadrul DGASPC Gala

 
Recomandarea 2: Elaborarea unei proceduri privind acordarea asisten

pentru luarea unei decizii. 
Centrul a elaborat  procedura privind asisten

introdusă  în sistemul de managementul de calitate de la nivelul 
conform documentului anexat.

 
Recomandarea 3: Medicamentele, 

într-un dulap asigurat cu sistem de închidere, conform prevederilor legale în vigoare.
La nivelul cabinetului medical a fost 

se depozitează medicația psihotrop
 
 

II. Capitolul: Libertatea de miș
și reabilitare, participarea la via
din  Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilit
 

         Recomandare: Ocuparea postului vacant de kinetoterapeut.
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Către, 
Consiliul de Monitorizare a Implementării Conven

Privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilită

2566/14.12.2022 privind vizita de monitorizare desf
ță pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Maria”. 

Urmare a vizitei de monitorizare dispusă prin Ordinul președintelui Consiliului de 
ășurată în perioada 23 - 24.11.2022 la Centrul de Îngrijire 

Persoane Adulte cu Dizabilități ”Maria” Galați și a raportului de vizită aferent ac
ției noastre privind recomandările și măsurile dispuse 

Accesibilitatea, mobilitatea personală, libertatea de expresie 
ie  (art.9, 20, 21 din  Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilit

Accesibilizarea completă a mediului fizic în centru.
Centrul a întocmit către Furnizorul de servicii sociale un referat 

are se solicita dotarea băilor și spațiului comun cu mân
în proces de achiziție a produselor, urmând ca execuția lucr

DGASPC Galați. 

Elaborarea unei proceduri privind acordarea asisten

Centrul a elaborat  procedura privind asistența și suportul pentru luarea unei decizii
n sistemul de managementul de calitate de la nivelul DGASPC Gala

conform documentului anexat. 

Medicamentele, respectiv cele psihotrope și neuroleptice 
un dulap asigurat cu sistem de închidere, conform prevederilor legale în vigoare.

binetului medical a fost confecționat un dulap cu sistem de închidere cu cheie unde 
ția psihotropă și neuroleptică, atașăm poză după acesta.

șcare și cetățenia, viața independentă și integrarea în comunitate, abilitare 
i reabilitare, participarea la viața culturală, activități recreative, timp liber 

ia privind drepturile persoanelor cu dizabilități). 

Ocuparea postului vacant de kinetoterapeut. 

                                                                                                    

ŢIA COPILULUI GALAŢI 

     

               Nr.  69378 /12.01.2023                   

rii Convenției ONU  
Privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 

2566/14.12.2022 privind vizita de monitorizare desfășurată la Centrul de 

ședintelui Consiliului de Monitorizare 
24.11.2022 la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru 

ă aferent acțiunii, vă transmitem 
ăsurile dispuse după cum urmează: 

libertatea de expresie și opinie și accesul la 
ia privind drepturile persoanelor cu dizabilități) 

 a mediului fizic în centru. 
de servicii sociale un referat înregistrat cu nr. 

iului comun cu mână curentă. În acest 
ția lucrărilor să fie realizate de 

Elaborarea unei proceduri privind acordarea asistenței și suportului 

i suportul pentru luarea unei decizii, aceasta fiind 
DGASPC Galați (PO.CRAd.09) 

și neuroleptice șă fie încuiate 
un dulap asigurat cu sistem de închidere, conform prevederilor legale în vigoare. 

ionat un dulap cu sistem de închidere cu cheie unde 
ă ă acesta. 

ă și integrarea în comunitate, abilitare 
i recreative, timp liber și suport (art.18,19,26,30 



 

 
 

Postul de kinetoterapeut din structura centrului este temporar vacant deoarece titulara postului 
are contractul individual de muncă suspendat ca urmare a acordării concediului de creştere copil până 
la data de 10.06.2024. Activitatea specifică a fost preluată de alţi kinetoterapeuţi din cadrul DGASPC 
Galaţi iar în anul 2023 se vor depune diligenţe, în limita bugetului aprobat, pentru ocuparea pe perioadă 
determinată a postului. 
 
 
 
Cu considerație, 
 
 
 
 
Director General 
      
                                                                      
Director General Adjunct                                                
 
 
Șef  centru  
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