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I. Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

 
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este organizată și 

funcţionează în conformitate cu prevederile art. 85 și art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 430/2008, pentru 
aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap, ca organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean 
Alba. 

Comisia desfăşoară activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte în 
grad de handicap, respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor persoane, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare în domeniu, precum şi a Regulamentului de organizare și funcționare al 
Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Alba nr. 296/28 septembrie 2017, modificat prin  Hotărârea Consiliului Județean Alba 
nr. 73/20 martie 2020. 

Activitatea Comisiei este coordonată metodologic de către Autoritatea Națională pentru 
Drepturile Persoanelor  cu Dizabilități, Copii și Adopții, prin intermediul Comisiei superioare de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

 
II. Şedinţele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

 în perioada 1 ianuarie  – 31 decembrie 2020 
 

 Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba s-a întrunit într-un număr de 
98 şedinţe.  

Referitor la cerinţa legală privind întrunirea săptămânală a Comisiei în şedinţă ordinară 
precizăm că au fost organizate un număr de 51 şedinţe ordinare.  

De asemenea, au fost organizate şi un număr de 47 şedinţe extraordinare.  
Toate sedinţele s-au desfăşurat la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, județul Alba. 
 

III.  Exercitarea atribuţiilor prevăzute în actele normative în vigoare de către 
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

 
Principalele atribuţii ale Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

sunt prevăzute de: 

                                                            
1 Se regăsește în cuprinsul documentului și sub forma: Comisia sau CEPAH. 



 art. 87 alin. 1 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

a.) stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi perioada de valabilitate a 
certificatului, după caz, data ivirii handicapului, orientarea profesională a adultului cu handicap, 
pe baza raportului de evaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă; 

b.) stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii; 
c.) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă 

împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat; 
d.) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist; 
e.) informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la 

măsurile de protecţie stabilite şi obligaţiile ce le revin; 
f.) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le 

întreprinde; 
 art. 2 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap aprobată prin H.G. nr. 430/2008: 
a.) stabileşte încadrarea adultului în grad de handicap; 
b.) stabileşte, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap, respectiv 

capacitatea de muncă; 
c.) stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii; 
d.) 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; 

e.) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă 
împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat; 

f.) îl informează pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire 
la măsurile de protecţie stabilite; 

g.) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist; 
h.) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le 

întreprinde. 
 

IV.1. Încadrarea persoanelor adulte într-un grad de handicap 
 
În exercitarea atribuţiei privind încadrarea unei persoane adulte într-un grad de handicap, 

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, analizând dosarul transmis de către 
Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, precum şi propunerea acestuia 
privind încadrarea în grad de handicap, decide încadrarea persoanei în grad şi tip de handicap. 

Comisia eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap şi elaborează 
programul individual de reabilitare şi integrare socială a adultului cu handicap, în conformitate 
cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
268/2007, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Metodologiei privind 
organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap aprobate 
prin H.G. nr. 430/2008, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru elaborarea programului individual de reabilitare în integrare socială, Comisia 
poate colabora cu persoana cu handicap sau cu reprezentantul legal al acesteia. Programul 
individual de reabilitare și integrare socială se întocmește și se revizuiește în conformitate cu 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 268/2007, cu 
modificările și completările ulterioare 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020 au fost înregistrate la Secretariatul Comisiei 
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba un număr de 4114 rapoarte de evaluare 
complexă, care au fost prezentate, analizate şi soluţionate, toate în cursul anului, într-un termen 
de maxim 9 de zile de la înregistrare acestora la secretariatului Comisiei de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap Alba. 

De asemenea, au fost luate în considerare 44 sentințe rămase definitive pronunțate în 
cauzele în care titularii au contestat certificatele de încadrare în grad și tip de handicap. 



Așadar, în perspectiva încadrării în grad și tip de handicap, în cadrul şedinţelor Comisiei 
au fost analizate un număr de 4158 cazuri, decizionându-se: 

- încadrarea persoanelor adulte în gradul de handicap grav cu asistent personal într-un 
număr de 1194 cazuri; 

- încadrarea persoanelor adulte în gradul de handicap grav (fără asistent personal) într-
un număr de 403 cazuri; 

- încadrarea persoanelor adulte în gradul de handicap accentuat într-un număr de 1729 
cazuri; 

- încadrarea persoanelor adulte în gradul de handicap mediu într-un număr de 440 cazuri; 
- încadrarea persoanelor adulte în gradul de handicap uşor într-un număr de 30 cazuri; 
- neîncadrarea persoanelor adulte într-un grad de handicap într-un număr de 362 cazuri. 
Printr-un număr de 9 hotărâri adoptate de către Comisie a fost îndreptată eroarea 

materială strecurată în certificatele de încadrare în grad și tip de handicap emise, iar printr-o 
hotărâre adoptată de către Comisie a fost completat conținutul unui certificat de încadrare în grad 
și tip de handicap.  
 

IV. 2. Stabilirea măsurilor de protecţie persoanelor adulte cu handicap 
 

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba poate stabili următoarele 
măsuri de protecţie a persoanelor adulte cu handicap: 

a.) admiterea în centre rezidenţiale sau de zi, publice ori public-private;  
b.) plasarea la asistent personal profesionist; 
c.) acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul. 
În cadrul şedinţelor Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba au fost 

analizate dosarele care conțineau cereri (și documentele aferente) prin care se solicita stabilirea, 
modificarea, încetarea sau încetarea de drept a unei măsuri de protecție. Astfel, s-au luat 
următoarele decizii: 

1. Stabilirea unei măsuri de protecție: 
i. Admiterea într-un centru rezidenţial public ori public-privat pentru 12 persoane; 
ii. Îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități pentru 165 persoane; 
iii. Plasarea la Asistent personal profesionist pentru o persoană; 

2. Respingerea cererii de solicitare a unei masuri de protecție pentru 8 persoane; 
3. Încetarea măsurii de protecție pentru 29 persoane (cu precizarea că în această valoare 

nu este inclus numărul persoanelor decedate); 
4. Modificarea măsurii de protecție pentru 68 persoane; 
5. Constatarea încetării de drept a măsurii de protecție 41 cazuri; 
6. Revocări ale deciziilor de admitere 1 caz; 
7. Rectificări ale deciziilor de admitere 1 caz; 

 
 

IV.3. Eliberarea atestatului de asistent personal profesionist 
 
 A fost prezentată, analizată și soluționată o cerere însoțită de documentele aferente, în 
vederea emiterii atestatului de asistent personal profesionist.  

Cu luarea în considerare a propunerii Serviciului de evaluare complexă a persoanelor 
adulte cu handicap, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba a constatat că au 
fost întrunite și respectate condițiile prevăzute de H.G. nr. 548/2017 privind aprobarea 
condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal 
profesionist, fiind atestată  și emis atestatul pentru exercitarea profesiei de asistent personal 
profesionist pentru o persoană cu domiciliul/reședința pe raza administrativ-teritorială a județului 
Alba. 

 
IV.4. Contestarea certificatelor emise de către Comisia de evaluare 

 

În termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării contestației de către instanța de 
judecată, Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba a transmis 



Serviciului juridic și contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 
contestația primită la care au fost anexate: dovada comunicării certificatului de încadrare în grad 
și tip de handicap, documentele care au stat la baza emiterii acestuia, precum și punctul de 
vedere al Președintelui Comisiei – conținând motivele care au stat la baza stabilirii 
încadrării/neîncadrării în gradul de handicap, fundamentat în conformitate cu criteriile 
medicopsihosociale: 98 cazuri.    

 
 

IV.5. Informarea persoanei adulte cu dizabilități  
sau a reprezentantului legal al acesteia cu privire la măsurile stabilite 

 
Exercitarea atribuţiei privind informarea persoanei adulte cu dizabilități sau a 

reprezentantului legal al acesteia cu privire la măsurile de protecţie stabilite s-a realizat prin 
secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

 
IV.6. Promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  

în toate activităţile pe care le întreprinde 
 

În toate activităţile pe care le desfăşoară, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap Alba funcţionează potrivit următoarelor principii: 

a. interesul persoanei cu handicap; 
b. respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului; 
c. prevenirea şi combaterea discriminării; 
d. integrarea şi incluziunea  socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi obligaţii 

egale ca toţi ceilalţi membri ai societăţii; 
 

IV.7. Activități desfășurate pe durata stării de urgență/alertă 
 

Pe toată durata stării de urgență/alertă desfășurarea activității Comisiei s-a realizat cu 
respectarea prevederilor Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării 
de urgență; a Decretului Președintelui României nr.240/ 2020 privind prelungirea stării de 
urgență și a hotărârilor adoptate de către Guvernul României care au  avut ca obiect starea de 
alertă, prelungirea stării de alertă, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

În acest sens, au fost realizate următoarele activități: 
a.) pe toată perioada stării de urgență declarată au fost emise hotărâri prin care s-a 

constatat prelungirea valabilității certificatelor de încadrare în grad de handicap a căror 
valabilitate inițială a expirat în perioada stării de urgenţă declarată, într-un număr de 135 cazuri.  

b.) pe toata durata stării de alertă declarată – în cadrul ultimei ședințe din fiecare lună – s-
a consemnat în Procesul verbal de desfășurare a ședinței prelungirea valabilității certificatelor de 
încadrare în grad și tip de handicap a căror valabilitate intițială expira pe perioada stării de 
urgență sau alertă, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (5) din Legea nr. 55/2020, privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Titularii 
acestor certificate se regăsesc în Anexele atașate Ordinii de zi corespunzătoare fiecărei dintre 
sedințele amintite. În baza acestor Anexe s-a realizat prelungirea valabilității certificatelor și în 
programul informatic D’smart (instrumentul  electronic-informatic utilizat în colaborare cu 
DGASPC Alba ), în vederea continuării concretizării drepturilor cuvenite. 
 
 

V. Activităţi de pregătire profesională şi perfecţionare a membrilor  
Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

 
    În cursul anului 2020, membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
Alba nu au participat la nici un curs de pregătire profesională sau de perfecționare. 

 
 



Prezentul RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE A 
PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP, PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE 2020 – 
31 DECEMBRIE 2020  a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 7 lit. b. din 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 296/2017 . 

 
 
 
Cu deosebit respect, 

 
 

Preşedinte CEPAH Alba, 
Dr. Marchidanu Teodora 

 
 

   
 

  Secretar CEPAH Alba, 
    Cons. Jur. Bucea Petru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


