ANEXA NR.2
la H.C.L.S. 6 nr……/........................

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI DE
EVALUARE A PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP
AFLATĂ ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6
BUCUREŞTI
CAPITOLUL I.
ART.1. Comisia de Evaluare a Persoanei Adulte cu Handicap se organizează şi funcţionează
ca organ de specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului judeţean respectiv al consiliului local
din cadrul fiecărui sector al Municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor art.13 alin.(7) din
Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
ART.2. Comisia de Evaluare a Persoanei Adulte cu Handicap desfăşoară activitate decizională
în domeniul încadrării persoanelor adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul promovării
drepturilor acestor persoane;
ART.3. Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de Comisia de Evaluare a Persoanei Adulte
cu Handicap se finanţează de la bugetul local;
ART.4. Comisia de Evaluare a Persoanei Adulte cu Handicap Sector 6 are sediul în
Municipiul Bucureşti, sector 6, Str. Drumul Sării, nr.2;
CAPITOLUL II.
COMPONENŢA, ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI DE EVALUARE
PERSOANE ADULTE CU HANDICAP - SECTOR 6
ART.5. Comisia de Evaluare se înfiinţează prin hotărâre a consiliului local al sectorului 6, Bucureşti,
şi are următoarea componenţă:
a) preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne,
medicină generală sau medicină de familie, absolvent de cursuri de management în domeniul
sociomedical;
b) un medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, medicină generală
sau medicină de familie, propus de direcţia judeţeană de sănătate publică, respectiv a municipiului
Bucureşti;
c) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale autorizate, care desfăşoară activităţi
în beneficiul persoanelor cu handicap;
d) un psiholog;
e) un asistent social;
ART.6. Preşedintele comisiei de evaluare face parte din structura de personal contractual al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;

ART.7. Şedinţele comisiei de evaluare se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor din
componenţa acesteia.
ART.8. Deciziile comisiei de evaluare se iau, în şedinţele legal întrunite, cu votul majorităţii
membrilor.
ART.9. Comisia de evaluare se întruneşte obligatoriu o dată pe săptămână în şedinţe ordinare şi ori de
câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui.
ART.10. La lucrările comisiei de evaluare pot participa, la cerere, şi alte persoane, cu acordul
preşedintelui, în măsura în care prezenţa lor este utilă.
ART.11. Membrii comisiilor de evaluare, cu excepţia preşedintelui, constituite conform legii au
dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003.
Cuantumul lunar al indemnizaţiei se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 20% din indemnizaţia
preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector. Indemnizaţia de şedinţă se obţine
împărţind cuantumul lunar la numărul de şedinţe stabilit de preşedinte pentru luna respectivă şi se
acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care s-a participat în luna respectivă.
ART.12. Comisia de Evaluare a Persoanei Adulte cu Handicap Sector 6 are următoarele atribuţii
principale:
● În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte într-un grad de handicap şi/sau
orientare profesională şi/sau acordarea unei măsuri de protecţie, comisia de evaluare analizează
dosarul întocmit de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, organizat potrivit art. 88 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată şi actualizată - în cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Comisia de evaluare:
 analizează dosarul întocmit de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu
handicap pentru exercitarea atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte în grad de
handicap;
 soluţionează cazul remis de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu
handicap în termen de cel mult 15 zile lucrătoare;
 stabileşte încadrarea adultului în grad de handicap;
 motivează respingerea cererii privind eliberarea unui certificat de handicap, în situaţia în
care rezultatul evaluării complexe a unei persoane nu susţine încadrarea acesteia în grad de
handicap;
 stabileşte, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap, respectiv capacitatea
de muncă;

 stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii – admiterea în
centre rezidenţiale sau de zi, publice ori public private; plasarea la asistent personal
profesionist; acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul;
 reevaluează periodic sau la sesizarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului judeţene, respectiv locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, încadrarea în
grad de handicap, orientarea profesională, precum şi celelalte măsuri de protecţie a
adulţilor cu handicap;
 evaluează şi reevaluează prin examinare la domiciliu persoanele nedeplasabile, la un
interval de 2 ani;

 revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările
care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
 soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent persoanl profesionist;
● Exercitarea atribuţiilor privind informarea adultului cu handicap sau a reprezentantului legal al
acestuia cu privire la măsurile stabilite, se realizează prin secretariatul comisiei de evaluare.
Comisia de evaluare:
 îl informează pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la
măsurile de protecţie stabilite,
 promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprind;
 eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap, certificatul de orientare
profesională şi elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială,
 desfăşoară şedinţele în prezenţa majorităţii membrilor din componenţa sa;
 se întruneşte obligatoriu o dată pe săptămână în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este
necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui;
 răspunde în faţa consiliului local pentru neîndeplinirea obligaţiilor care îi revin, potrivit
legii;
● Lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare se asigură de un secretariat care funcţionează în
cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti. Membrii secretariatului comisiei de evaluare sunt numiţi prin
dispoziţie a conducătorului DGASPC. Informaţiile privind modalitatea de încadrare în grad de
handicap pot fi obţinute de la secretariatul comisiei de evaluare de orice persoană fizică sau juridică
interesată.
ART.13. Activitatea comisiilor de evaluare este coordonată din punct de vedere metodologic, potrivit
art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003, de către Comisia superioară, care funcţionează
în structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
ART.14.Comisia Superioară are drept de control asupra activităţii Comisiei de evaluare, urmărind:
respectarea prevederilor legale referitoare la încadrarea în grad de handicap, respectarea metodologiei
de lucru, valabilitatea certificatelor de handicap;
ART.15. Deciziile de încadrare în grad de handicap emise de Comisia Superioară înlocuiesc
certificatele emise de Comisia de evaluare şi se pun îmn aplicare de către Direcţia Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE
ART.16. Preşedintele şi membrii comisiei de evaluare răspund în faţa consiliului judeţean, respectiv
local al sectorului municipiului Bucureşti, pentru neîndeplinirea obligaţiilor care le revin potrivit legii,
precum şi pentru adoptarea unor decizii cu nerespectarea dispoziţiilor legale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

