
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea modific rii denumirii Comisiei de expertizare medical  a persoanelor cu

handicap pentru adul i în  Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramure i
aprobarea Regulamentului de Organizare i Func ionare

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure , Referatul de
specialitate al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului  Maramure , precum i avizul
favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza  art. 13 alin. (1) i (2) din Ordonan a nr. 14 din 2003 privind înfiin area, organizarea i
func ionarea Autorit ii Na ionale pentru Persoanele cu Handicap.

inând cont de prevederile Hot rârii de Guvern num rul 430 din 2008 pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea i func ionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

In temeiul prevederilor art. 91 alin.(2) lit. b) , alin (5) lit.a) punctele 1 i 2, art. 97 ale Legii nr. 215 din
2001 a administra iei publice locale, republicat ,

Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta
HOT RÂRE :

Art.1. Se aprob  modificarea denumirii Comisiei de expertizare medical  a persoanelor cu handicap
pentru adul i în Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramure , cu men inerea
componen a comisiei, dup  cum urmeaz  :

- Popiel  Gabriela Medic specialist  în expertiz  medical              Pre edinte
- Szentgyorgy andor Psiholg                                                             Membru
- Tiut Lumini a  Medic- Medicina Familiei                               Membru
- Chereji Antonia Asistent Social                                                Membru
- Pop Rodica  Reprezentant ONG «Kelsen»                        Membru
Art.2 Se aprob  Regulamentul de Organizare i Func ionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor

Adulte cu Handicap;
Art.3. Regulamentul de Organizare i Func ionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu

Handicap este parte integrant i constituie anex  la prezenta hot râre;
Art.4. Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului i se comunic  :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Membrilor Comisiei.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din  27 mai 2008.

PRE EDINTE,
Marinel Kovacs

Contrasemneaz
                                                                                                    SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 27 mai 2008
Nr. 98



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

Anexa
                                                  la Hot rârea C.J.MM

       nr. 98  din 27 mai 2008

Regulamentul de organizare  i func ionare  a
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramure

Cap. I. Dispozi ii generale privind organizarea Comisiei de Evaluare  a  Persoanelor  Adulte cu
Handicap Maramure

Art. 1. În conformitate cu prevederile Ordonan ei nr. 14/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare,
privind înfiin area, organizarea i func ionarea Autorit ii Na ionale pentru Persoanele cu Handicap i ale
Hot rârii Guvernului nr. 430/2008 privind meteodologia de organizare i func ionare a comisiei de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap, în subordinea Consiliului Jude ean Maramure  se înfiin eaz Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, ca organ de specialitate, far  personalitate juridic  , denumit
în continuare „Comisie de evaluare”, cu avizul pentru conformitate al Autorit ii Na ionale pentru Persoanele cu
Handicap.

Art.2. (1) Comisia de evaluare  înfiin at  prin Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure  are
urmatoarea componen :

a) pre edinte, medic specialist în expertiz  medical i recuperarea capacit ii de munc , interne,
medicin  general  sau medicin  de familie, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical;

b) un medic specialist în expertiz  medical i recuperarea capacit ii de munc , medicin  general
sau medicin  de familie, propus de direc ia jude ean  de s tate public  Maramure ;

c) un reprezentant desemnat de organiza iile neguvernamentale autorizate, care desf oar  activit i
în beneficiul persoanelor cu handicap în jude ul Maramure ;

d) un psiholog;
e) un asistent social;
(2) Membrii Comisiei au dreptul la o indemniza ie de edin , cu excep ia pre edintelui. Cuantumul

lunar brut al indemniza iilor de edin , pentru fiecare membru al Comisiei, nu poate dep i 20% din
indemniza ia pre edintelui consiliului jude ean i se acord  propor ional cu num rul de edin e la care a
participat fiecare membru  în luna respectiv .

(3) Pre edintele comisiei de evaluare face parte din structura de personal contractual al Direc iilor
Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului i se încadreaz  în conformitate cu prevederile Legi nr.
53/2003 Codul Muncii, cu modific rile ulterioare.

(4) Numirea pre edintelui i a mebrilor comisiei de evaluare se face prin hot rârea Consiliului
Jude ean Maramure .

Art. 3. Comisia de Evaluare desf oar  activitatea decizional  în  domeniul încadr rii persoanelor
adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul promov rii drepturilor acestor persoane, cu respectarea
prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 430/2008  privind metodologia de organizare i func ionare a Comisiei de
Evaluare  i a legisla iei în domeniu.

Art.4. Activitatea Comisiei de evaluare este coordonat  din punct de vedere metodologic de c tre
Comisia superioar , care func ioneaz  în cadrul Autorit ii Na ionale pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 5. Comisia superioar  are drept de control cu privire la activitatea Comisiei de evaluare pe care le
coordoneaza metodologic. Instructiunile metodologice elaborate de comisia superioara , precum i deciziile
acesteia sunt obligatorii pentru Comisia de evaluare .



Art. 6. (1) Serviciul de Evaluare Complex i  serviciul de  secretariat al comisiei de evaluare se afl
în subordinea Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .

2) Serviciul de evaluare complex  a persoanelor adulte cu handicap este format din persoane care vor
avea cel pu in urm toarele specializ ri:

- asistent social cu studii superioare;
- medic de specialitate;
- psiholog;
- psihopedagog;
- kinetoterapeut;
- instructor de educa ie;
- pedagog de recuperare;

(3) Activitatea de secretariat a comisiei este asigurat  de:
- un operator calculator;
-  2 secretari, care fac parte din structura de personal a Direc iei Generale de Asisten  Social i

Protec ia Copilului Maramure  ;
(4) Membrii de  Secretariat ai comisiei de evaluare sunt numi i prin dispozi ie a Directorului DGASPC

Maramure .
Art.  7. (1) Solicitarea, privind o persoana care se afl  într-o situa ie de dificultate, poate fi f cut  de

tre:  persoana în cauz , de familia acesteia, precum i de c tre orice persoan  fizic  (prieteni, vecini, colegi,
membri ai comunit ii etc.) sau juridic  (poli ia, coala, biserica, prim ria, ONG-uri, presa etc.) care o constat .

(2) Solicitarea persoanei, sau a reprezentan ilor s i legali, se face în scopul ob inerii unui certificat de
încadrare într-un grad de handicap i stabilirea m surilor de protec ie necesare pentru persoana vizat .

Art.  8. Certificatul de încadrare în grad de handicap atest  faptul c  persoana, titular al acestuia,
necesit  protec ie special , precum i acordarea  drepturilor de care beneficiaz  conform legii.

Art.  9. (1) Deficien a func ional  care se atest  prin certificat poate fi:
 - u oar  (f  deficien  func ional );
- medie;
- accentuat ;
- grav ;
(2) Persoanele cu deficien  func ional  grav  pot beneficia, în condi iile legii, de asistent personal.
Art. 10. În situa ia în care diagnosticul i  rezultatul evalu rii complexe nu sus in încadrarea persoanei

în grad de handicap, Comisia de evaluare  motiveaz  respingerea cereii confom prevederilor pct. II din anexa
nr. 1.

Cap. II Func ionarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu  Handicap Maramure .

Art. 11.  edin ele comisiei de evaluare sunt conduse de c tre pre edinte.
Art. 12.  Comisia de evaluare inepline te urm toarele atribu ii:

a) stabile te încadrarea adultului în tip i grad de handicap i  elibereaz  certificatul de incadrare in grad
de handicap conform anexei nr. 1;

b) stabile te, dup  caz, orientarea profesional  a adultului cu handicap, respectiv capacitatea de munc
i elibereaz  certificate de orientare profesional  potrivit modelului prev zut în anexa nr. 3;

c) c) stabile te m surile de protec ie  a adultului cu handicap i anume :  -  admiterea în centre
reziden iale sau de zi, publice ori public-private;

d) plasarea la asistent personal profesionist;
e) acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul;
f) reevalueaz  periodic sau la sesizarea DGASPC Maramure   încadrarea în grad de handicap,

orientarea profesional , precum i celelalte m suri de protec ie a adul ilor cu handicap;
g) revoc  sau înlocuie te m sura de protec ie stabilit , în condi iile legii, dac  împrejur rile care au

determinat stabilirea acesteia s-au modificat;



h) îl informeaz  pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia, cu privire la m surile de
protec ie stabilite, prin intermediul secretariatului comisiei;

i) solu ioneaz  cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
j) promoveaz  drepturile persoanelor cu handicap în toate activit ile pe care le întreprind.
k) indepline te orice alte atribu ii prev zute de lege ;

Art. 13.  In sarcina Serviciul de evaluare complex  a persoanelor adulte cu handicap revin
urm toarele atribu ii principale:

     a) verific i analizeaz  dosarul persoanei solicitante, dosar care trebuie s  con in  urm toarele
documente :
- cerere-tip de evaluare complex  conform anexei nr. 5;
- copie de pe documentele de identitate;
- documentele medicale prev zute în atr.6 alin (5) din Hot rârea nr. 430/2008;
- scrisoarea medical  completat  de c tre medicul de familie al persoanei solicitante se

completeazconform anexei6 ;
- ancheta social  efectuat  de serviciul social specializat din cadrul prim riei în a c rei raz  are

domiciliul sau re edin a persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prev zut în anexa nr. 7 ;
b) efectueaz  evaluarea/reevaluarea complex  a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la

domiciliul persoanei;
c) întocme te raportul de evaluare complex  pentru fiecare persoan  cu handicap evaluat  conform

anexei 8;
d) recomand  sau nu încadrarea, respectiv men inerea în grad de handicap a unei persoane, precum

i programul individual de reabilitare i integrare social  a acesteia;
          e) avizeaz  planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz.
Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauz , cât
i reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de re edin  a persoanei cu

handicap;
         f) evalueaz  îndeplinirea condi iilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist,
întocme te raportul de evaluare complex i face recomand ri comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap;
        g) recomand  m surile de protec ie a adultului cu handicap, în condi iile legii;
       h) îndepline te orice alte atribu ii prev zute de lege ;
       i) Serviciul de evaluare complex  verific i analizeaz  dosarul persoanei solicitante i  în termen de
5 zile lucr toare, comunic  persoanei în cauz  data planificat  la care aceasta urmeaz  a se prezenta în
vederea evalu rii; în cazul unui dosar incomplet, solicit  completarea dosarului cu documentele necesare.
       j) Evaluarea complex  se realizeaz  în maximum 60 de zile de la data înregistr rii cererii i
documentelor la serviciul de evaluare complex .
      k) În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale i a anchetei sociale, evaluarea
complex  se va efectua la domiciliul/re edin a persoanei în cauz .

(l) Certificatul de încadrare în grad de handicap i programul individual de integrare i reabilitare
social , certificatul de orientare profesional , precum i m surile comisiei de evaluare privind asistentul
personal profesionist sau admiterea în centre reziden iale ori de zi se comunic  personal sau  prin po , cu
confirmare de primire, persoanei cu handicap sau, dup  caz, p rin ilor/reprezentan ilor legali, asistentului
personal sau asistentului personal profesionist, de c tre secretariatul comisiei de evaluare.

Art. 14. (1) În rela ia cu, comisia de evaluare, secretariatul îndepline te urm toarele atribu ii:
    a) asigur  transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, înso ite de raportul de evaluare complex  cu
propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complex , potrivit modelului
prev zut în anexa nr. 8;
    b) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi i data de desf urare ale edin elor, în baza
convocatorului semnat de pre edintele acesteia;
    c) ine eviden a desf ur rii edin elor;
    d) întocme te procesele-verbale privind desf urarea edin elor;



    e) redacteaz  certificatele de încadrare în grad de handicap i certificatele de orientare profesional , în
termen de cel mult 3 zile lucr toare de la data la care a avut loc edin a;
    f) gestioneaz  registrul de procese-verbale;
    g) gestioneaz  registrul de contesta ii;
    h) redacteaz  alte documente eliberate de comisia de evaluare.
    i)  contrasemneaz  documentele elaborate de comisia de evaluare ;

(2) În rela ia cu serviciul de evaluare complex , secretariatul înregistreaz  în registrul propriu de
eviden  dosarele persoanelor cu handicap solicitante, dup  realizarea evalu rii de c tre serviciul de evaluare
complex .

(3) În rela ia cu persoanele care solicit  încadrarea în grad de handicap, secretariatul transmite
persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adic  certificatul de
încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare i integrare social i certificatul de orientare
profesional , precum i alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 8 zile lucr toare de la
data la care a avut loc edin a.

(4) Preluarea dosarelor persoanelor solicitante se face de c tre Secretariatul Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap, la sediul  DGASPC MM situat în loc. Baia Mare, str. Victor Babe , nr. 54.

(5)Secretariatul comisiei de evaluare îndepline te orice alte atribu ii stabilite, în condi iile prev zute de
lege, de c tre Directorul DGASPC Maramure .

Art. 15. (1) edin ele comisiei de evaluare se desf oar  în prezen a majorit ii membrilor din
componen a acesteia.

(2) Comisia de evaluare se întrune te obligatoriu o dat  pe s pt mân  în edin e ordinare i ori de
câte ori este necesar în edin e extraordinare, la convocarea pre edintelui.

(3) La lucr rile comisiei de evaluare pot participa, la cerere, i alte persoane, cu acordul pre edintelui,
în m sura în care prezen a lor este util .

(4) Prezen a membrilor Comisiei de evaluare la edin ele acesteia este obligatorie. În cazul în care un
membru absenteaz  de la edin e de dou  ori consecutiv, f  motive temeinice, acesta va fi înlocuit.

(5) Deciziile comisiei de evaluare se iau, în edin ele legal întrunite, cu votul majorit ii membrilor.
(6) Comisia de evaluare solu ioneaz  cazul în termen de cel mult 15 zile lucr toare de la data referirii

dosarului de c tre serviciul de evaluare complex .
(7) Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesional i deciziile

adoptate de comisia de evaluare, precum i modul în care acestea au fost luate se consemneaz  de
secretarul comisiei de evaluare în procesul-verbal al edin ei; procesul-verbal se semneaz  de c tre
pre edinte i de membrii prezen i.

(8) Procesele-verbale ale edin elor se consemneaz  în registrul de procese-verbale ale c rui pagini
se numeroteaz i trebuie s  poarte tampila comisiei de evaluare, precum i semn tura secretarului comisiei
de evaluare.

(9) Documentele elaborate de comisia de evaluare se semneaz  de c tre pre edinte i de membrii
acesteia i se contrasemneaz  de c tre secretarul comisiei de evaluare.

Art. 16. La edin e particip , în mod obligatoriu, secretarul comisiei de evaluare, f  a fi implicat în
solu ionarea cazurilor.

Art. 17. Pre edintele i membrii comisiei de evaluare r spund în fa a Consiliului Jude ean Maramure
pentru neîndeplinirea obliga iilor care le revin potrivit legii, precum i pentru adoptarea unor decizii cu
nerespectarea dispozi iilor legale.

Art. 18. (1) Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesional i
deciziile adoptate de comisia de evaluare, precum i modul în care acestea au fost luate se consemneaz  de
secretarul comisiei de evaluare în procesul-verbal al edin ei; procesul-verbal se semneaz  de c tre
pre edinte i de membrii prezen i.
      (2) Procesele-verbale ale edin elor se consemneaz  în registrul de procese-verbale ale c rui
pagini se numeroteaz i trebuie s  poarte tampila comisiei de evaluare, precum i semn tura secretarului
comisiei de evaluare.
      (3) Documentele elaborate de comisia de evaluare se semneaz  de c tre pre edinte i de
membrii acesteia i se contrasemneaz  de c tre secretarul comisiei de evaluare.



Art. 19. (1) Certificatele de încadrare în grad de handicap i certificatele de orientare profesional  pot
fi contestate  în maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioar  de evaluare a persoanelor adulte
cu handicap.
      (2) Contesta iile se depun i se înregistreaz  la secretariatul comisiei de evaluare care a
eliberat documentul, iar acesta va transmite contesta ia i dosarul persoanei în cauz , în termen de 5 zile
lucr toare, Comisiei superioare.
      (3) Contesta iile se solu ioneaz  prin decizii emise de Comisia superioar , în termen de 45 de
zile lucr toare de la data înregistr rii.
      (4) Deciziile Comisiei superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare. Cererile adresate instan ei de contencios administrativ sunt
scutite de taxa judiciar  de timbru.

Art. 20. (1) În vederea admiterii în centre publice reziden iale sau de zi, persoana cu handicap ori
reprezentantul legal al acesteia va depune i va înregistra o cerere în acest sens, la prim ria în a c rei raz
teritorial  î i are domiciliul sau re edin a persoana cu handicap, prim ria urmând s  o transmit , în termen de
maximum 5 zile lucr toare, la registratura DGASPC, înso it  de urm toarele documente:

    a) copie de pe actele de identitate;
    b) certificatul de na tere, de c torie sau de deces al apar in torului;
    c) copie de pe documentul care atest  încadrarea în grad de handicap;
    d) adeverin  de venit;
    e) documente doveditoare a situa iei locative;
    f) ultimul talon de pensie, dac  este cazul;
    g) raportul de anchet  social ;
    h) investiga ii paraclinice;
    i) dovada eliberat  de serviciul specializat al prim riei în a c rei raz  teritorial  î i are domiciliul sau

re edin a persoana cu handicap, prin care se atest  c  acesteia nu i s-au putut asigura protec ia i îngrijirea la
domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

(2) Registratura DGASPC va transmite comisiei de evaluare cererea persoanei solicitante, împreun
cu documentele prev zute la alin. (1), în termen de maximum 5 zile lucr toare de la înregistrare.
  (3) Comisia de evaluare verific  cererea i documentele prev zute la alin. (1) i solu ioneaz  cererea,
în termen de cel mult 15 zile de la data înregistr rii dosarului.
  (4) Decizia comisiei de evaluare se redacteaz  de c tre secretariatul acesteia în termen de cel mult 3
zile de la data la care a avut loc edin a comisiei de evaluare i se comunic  prin po , cu confirmare de
primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucr toare de la data redact rii.

CAP III   Dispozi ii finale

Art. 21. Prezentul s-a intocmit în 3 exemplare iar anexele dala 2 –8 fac parte integrant  din prezentul
Regulament.

Art. 22. Prezentul Regulament intr  in viguare la data  aprob ri de c tre Consiliului Jude ean i îsi
produce efectele pân  la data modific rii substan iale a actelor normative  care au stat la baza elabor rii
acestuia.

Art. 23. Prezentul Regulament de Organizare i func ionare a  fost întocmit  i se completeaz  cu cu
prevederile um toarelor acte  normative:

- Legea nr. 448/2006 republicat , privind protec ia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Hot rârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice  de aplicare a

prevederilor Legii nr. 448/2006 republicat ;
-  Ordonan a nr. 14/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare privind înfiin area, organizarea i

func ionarea ANPH.
- Hot rârea Guvernului nr. 430/2008  pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea i func ionarea

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap


