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Guvernul

României

adopt•

prezenta

hot• râre.

Art. 1. (1) Comisia pentru proteccia copilului, denumit• în continuare
Comisia, prev• zut• la art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind proteccia _i
promovarea drepturilor copilului, republicat• , cu modific• rile _i complet• rile
ulterioare, este organul de specialitate, f• r• personalitate juridic• , al consiliului
judecean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului Bucure_ti, cu
activitate decizional• în materia protecciei _i promov• rii drepturilor copilului.
(2) Comisia respect• , promoveaz• _i garanteaz• drepturile copilului în toate
activit• cile pe care le întreprinde.
Art. 2. - (1) Comisia are urm• toarele atribucii principale:
a) stabile_te m• surile de proteccie special• pentru copii _i mencine m• surile
pentru tinerii care au dobândit capacitate deplin• de exerciciu _i au beneficiat de
o m• sur• de proteccie special• , stabilit• în condiciile legii, de Comisie sau, dup•
caz, de instanca judec• toreasc• ;
b) înceteaz• sau, dup• caz, modific• m• sura de proteccie special• stabilit• de
c• tre Comisie, în condiciile legii, dac• împrejur• rile care au determinat stabilirea
acesteia s-au modificat sau, dup• caz, în situacia în care în urma monitoriz• rii
aplic• rii m• surii de proteccie special• se constat• necesitatea modific• rii sau,
dup• caz, a încet• rii m• surii;
c) informeaz• p• rincii prezenci la _edincele Comisiei cu privire la consecincele
stabilirii m• surii de proteccie special• asupra raporturilor pe care le au cu copiii,
inclusiv asupra drepturilor _i obligaciilor pe care le au fac• de copil pe durata
aplic• rii m• surii;
d) hot• r• _te, dac• este cazul, în condiciile stabilite de Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicat• , cu modific• rile ulterioare, cuantumul contribuciei

lunare a p• rincilor la întrecinerea copilului pentru care s-a decis m• sura
plasamentului în condiciile Legii nr. 272/2004, republicat• , cu modific• rile _i
complet• rile ulterioare;
e) elibereaz• sau, dup• caz, reînnoie_te, suspend• sau retrage atestatul de
asistent maternal;
f) stabile_te încadrarea copiilor cu dizabilit• ci în grad de handicap _i elibereaz•
certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;
g) aprob• planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilit• ci în situacia
stabilirii unui alt grad de handicap fac• de propunerea serviciului de evaluare
complex• ;
h) informeaz• în scris conducerea instituciilor pe care membrii Comisiei le
reprezint• asupra dificult• cilor întâmpinate în stabilirea m• surilor de proteccie
special• pentru copii, încadrarea copiilor cu dizabilit• ci în grad de handicap _i
eliberarea certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap _i
asupra necesit• cii de dezvoltare a serviciilor sociale, educacionale _i de s• n• tate
pentru copii în vederea identific• rii de solucii;
i) solucioneaz• plângerile adresate de copii, în m• sura în care solucionarea
acestora nu este stabilit• de lege în competenca altor institucii sau a instancelor
judec• tore_ti, dup• caz;
j) colaboreaz• cu organismele private acreditate care desf• _oar• activit• ci în
domeniul protecciei drepturilor copilului _i al protecciei speciale pe raza
administrativ-teritorial• ;
k) întocme_te un raport anual de activitate pe care îl înainteaz• consiliului
judecean sau, dup• caz, consiliului local al sectoarelor municipiului Bucure_ti.
(2) M• surile de proteccie special• a copilului se stabilesc de c• tre Comisie,
numai atunci când exist• acordul p• rincilor, precum _i consimc• mântul copilului
care a împlinit vârsta de 14 ani, exprimate în faca Comisiei.
(3) Comisia îndepline_te orice alte atribucii prev• zute de actele normative în
vigoare.
Art. 3. (1) Comisia este alc• tuit• din 7 persoane _i are urm• toarea
componenc• :
a) secretarul judecului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucure_ti pre_edinte;
b) directorul executiv/general al direcciei generale de asistenc• social• _i
proteccia copilului, denumit• în continuare Direccie - vicepre_edinte. Acesta poate
delega atribuciile care îi revin directorului executiv adjunct/general adjunct care
coordoneaz• activitatea de proteccie a drepturilor copilului;
c) un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având
cel pucin gradul de medic specialist în una dintre urm• toarele specialit• ci
medicale sau asimilate: neurologie pediatric• , pediatrie, psihiatrie pediatric• sau
orice alt• specializare pediatric• , desemnat de direccia de s• n• tate public•
judecean• , respectiv a municipiului Bucure_ti - membru;

d) un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul _colar
judecean, respectiv al municipiului Bucure_ti - membru;
e) un reprezentant desemnat de agencia judecean• pentru pl• ci _i inspeccie
social• , respectiv a municipiului Bucure_ti, de preferinc• un asistent social membru;
f) doi reprezentanci ai organismelor private acreditate, propu_i de secretarul
judecului, respectiv al sectorului municipiului Bucure_ti - membri.
(2) Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru
supleant.
(3) Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii
acestuia în situacii temeinic motivate.
Art. 4. - (1) Pot fi membri ai Comisiei reprezentancii desemnaci care sunt
speciali_ti angajaci ai instituciilor respective sau ai instituciilor/unit• cilor
subordonate sau pe care le coordoneaz• metodologic, cu studii superioare, a
c• ror integritate moral• _i experienc• profesional• ofer• garancii corespunz• toare
pentru îndeplinirea atribuciilor ce le revin în cadrul Comisiei.
(2) Poate fi propus ca membru în Comisie numai reprezentantul organismului
privat acreditat care desf• _oar• activit• ci în domeniul protecciei _i promov• rii
drepturilor copilului, are studii superioare _i nu desf• _oar• activit• ci în cadrul
autorit• cilor publice locale sau centrale.
(3) Nu pot fi membri în Comisie speciali_tii care realizeaz• evaluarea complex•
a copilului _i nici reprezentancii organismelor private care nu sunt acreditate, în
condiciile legii.
(4) Membrii Comisiei reprezint• instituciile/organismele private care i-au
desemnat _i au obligacia ca, în toate deciziile care se iau, s• urm• reasc•
exclusiv interesul superior al copilului.
Art. 5. - (1) În vederea organiz• rii _i asigur• rii funccion• rii Comisiei, secretarul
judecului sau, dup• caz, secretarul sectorului municipiului Bucure_ti, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare, are urm• toarele atribucii:
a) solicit• conducerii direcciei de s• n• tate public• , inspectoratului _colar _i
agenciei pentru pl• ci _i inspeccie social• s• î_i desemneze reprezentanci pentru a
fi propu_i ca membri titulari _i supleanci ai Comisiei;
b) propune consiliului judecean, respectiv consiliului local al sectorului
municipiului Bucure_ti nominalizarea unui membru al Comisiei dintre
reprezentancii organismelor private acreditate, în condiciile legii, care desf• _oar•
activit• ci în domeniul protecciei _i promov• rii drepturilor copilului. Reprezentarea
organismelor private acreditate va fi asigurat• prin rotacia reprezentancilor
acestora pentru o perioad• de 5 ani;
c) întocme_te proiectul de hot• râre privind înfiincarea _i componenca Comisiei,
pe care îl supune aprob• rii consiliului judecean, respectiv a consiliului local al
sectorului municipiului Bucure_ti;

d) conduce _edincele Comisiei. În absenca acestuia este înlocuit de
vicepre_edinte, care semneaz• hot• rârile adoptate în _edinca în care a asigurat
conducerea;
e) verific• îndeplinirea de c• tre membrii Comisiei a condiciilor prev• zute la lit. a)
_i b) _i propune consiliului judecean, respectiv consiliului local al sectorului
municipiului Bucure_ti modificarea componencei Comisiei în cazul în care aceste
condicii nu sunt îndeplinite;
f) solicit• unit• cilor de policie competente teritorial informacii existente în
evidencele specifice proprii, în vederea fundament• rii m• surii de proteccie
special• a copilului, care urmeaz• a fi instituit• conform prevederilor Legii nr.
272/2004, republicat• , cu modific• rile _i complet• rile ulterioare.
(2) Unit• cile de policie transmit informaciile prev• zute la alin. (1) lit. f) în
maximum 3 zile lucr• toare de la data primirii solicit• rii.
Art. 6. - (1) Comisia se întrune_te bilunar în _edince ordinare _i ori de câte ori
este necesar în _edince extraordinare.
(2) Comisia poate funcciona numai în prezenca majorit• cii.
(3) ^ edincele Comisiei nu sunt publice.
(4) Convocarea _edincelor se face de c• tre pre_edinte, iar în absenca acestuia,
de c• tre vicepre_edinte. Convocarea se face în scris cu cel pucin 3 zile înainte de
data _edincei _i cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi a acesteia.
(5) Prezenca membrilor Comisiei la _edinc• este obligatorie. În cazul în care un
membru titular _i membrul supleant ai Comisiei absenteaz• de la _edince de
dou• ori consecutiv, f• r• motive temeinice, consiliul judecean, consiliul local al
sectorului municipiului Bucure_ti, respectiv conducerea organismului privat
acreditat poate propune sanccionarea acestora. Punerea în aplicare a sancciunii
se va face de c• tre institucia sau, dup• caz, organizacia din care face parte cel
sanccionat.
Art. 7. - (1) Comisia competent• s• solucioneze cazurile privitoare la copiii
care necesit• o m• sur• de proteccie special• este cea în a c• rei raz• teritorial•
se afl• domiciliul copilului.
(2) Comisia competent• s• solucioneze cererile privind încadrarea copiilor cu
dizabilit• ci într-un grad de handicap este cea în a c• rei raz• teritorial• se afl•
domiciliul sau re_edinca copilului. În situacia în care cererea este solucionat• de
Comisia de la re_edinca copilului, aceasta are obligacia de a anunca de îndat•
Comisia de la domiciliul copilului.
(3) Comisia solucioneaz• în termen de cel mult 30 de zile calendaristice cererile
privind stabilirea unei m• suri de proteccie special• _i în termen de cel mult 60 de
zile calendaristice cererile privind încadrarea copiilor cu dizabilit• ci într-un grad
de handicap. Termenul curge de la data înregistr• rii de c• tre Direccie a cererii.
(4) Comisia competent• poate hot• rî plasamentul copilului în alt• unitate
administrativ-teritorial• decât cea în care funccioneaz• aceasta, dac• interesul
superior al copilului o impune, cu avizul favorabil al Comisiei din unitatea
administrativ- teritorial• respectiv• .

(5) În situacia prev• zut• la alin. (4), Comisia competent• s• ia hot• rârea
prezint• Comisiei al c• rei aviz este cerut toate informaciile relevante pe care le
decine, referitoare la solucionarea cazului, precum _i motivul care impune luarea
hot• rârii propuse.
(6) Comisia al c• rei aviz este cerut este obligat• s• comunice celeilalte Comisii
hot• rârea privind eliberarea avizului, în termen de 15 zile calendaristice de la
primirea solicit• rii _i a informaciilor prev• zute la alin. (5). Respingerea solicit• rii
de eliberare a avizului poate fi întemeiat• numai pe protejarea interesului
superior al copilului.
(7) În cazul nerespect• rii termenului prev• zut la alin. (6), avizul favorabil al
Comisiei este prezumat.
(8) În situacia încet• rii sau modific• rii m• surii plasamentului dispus la o
persoan• sau familie, la un asistent maternal ori serviciu de tip rezidencial, care
are domiciliul sau, dup• caz, sediul pe alt• raz• administrativ-teritorial• decât cea
în care funccioneaz• Comisia care a stabilit inicial plasamentul copilului,
competenca încet• rii sau modific• rii m• surii revine Comisiei care are sediul pe
raza administrativ-teritorial• care a dispus plasamentul.
(9) În situacia prev• zut• la alin. (8), încetarea sau modificarea m• surii se
dispune la sesizarea Direcciei care a propus inicial m• sura plasamentului _i care
verific• împrejur• rile care au stat la baza stabilirii m• surii de proteccie special•
sau, dup• caz, la sesizarea Direcciei sau a organismului privat acreditat care are
în plasament copilul _i care are obligacia monitoriz• rii acestei m• suri.
(10) Direccia sau organismul privat acreditat care are în plasament copilul va
transmite Direcciei care a propus m• sura de proteccie special• aprobat• de
Comisie rapoarte privitoare la evolucia dezvolt• rii copilului, prev• zute la art. 73
alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicat• , cu modific• rile _i complet• rile
ulterioare.
Art. 8. - (1) În exercitarea atribuciilor ce îi revin Comisia emite hot• râri.
(2) Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap este anex• a
hot• rârii. Modelul certificatului de încadrare în grad de handicap este aprobat _i
revizuit, ori de câte ori va fi necesar, prin ordin al ministrului muncii _i justiciei
sociale.
Art. 9. - (1) Hot• rârile Comisiei se iau cu majoritatea voturilor. Acestea se
redacteaz• de c• tre secretarul Comisiei, potrivit procesului-verbal al _edincei în
care au fost adoptate, în termen de 3 zile lucr• toare de la data cinerii _edincei.
Hot• rârea Comisiei va cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele _i codul
numeric personal ale persoanelor care au luat în plasament copilul sau, dup•
caz, denumirea serviciului rezidencial, precum _i numele, prenumele _i codul
numeric personal ale copilului.
(2) Hot• rârile redactate potrivit alin. (1) se semneaz• de pre_edintele Comisiei
sau de vicepre_edinte, se contrasemneaz• de secretarul Comisiei _i se
înregistreaz• într-un registru special de evidenc• a hot• rârilor; hot• rârile privind

încadrarea într-un grad de handicap se înregistreaz• într-un registru separat de
evidenc• .
(3) Hot• rârile Comisiei se comunic• persoanelor interesate, în termen de 5 zile
lucr• toare de la data _edincei, prin scrisoare recomandat• sau prin intermediul
corespondencei electronice cu confirmare de primire.
(4) Actele emise de Comisie care nu necesit• adoptarea unei hot• râri se
semneaz• de pre_edintele acesteia sau de vicepre_edinte _i se înregistreaz• în
registrul general de intr• ri-ie_iri al Comisiei.
Art. 10. - (1) Hot• rârea Comisiei se pune în aplicare de îndat• de c• tre
persoana sau familia, asistentul maternal, serviciul de tip rezidencial c• ruia i-a
fost dat în plasament copilul.
(2) Hot• rârea se comunic• p• rincilor, persoanei sau familiei, asistentului
maternal ori serviciului de tip rezidencial c• ruia i-a fost dat în plasament copilul,
copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, agenciei judecene pentru pl• ci _i
inspeccie social• , respectiv a municipiului Bucure_ti, Direcciei sau, dup• caz,
organismului privat acreditat în subordinea c• ruia funccioneaz• serviciul de tip
rezidencial, primarului unit• cii administrativ- teritoriale în a c• rei raz• domiciliaz•
p• rincii, precum _i organelor financiare competente, dac• s-a stabilit plata unei
contribucii în sarcina p• rincilor.
Art. 11. - (1) Pre_edintele, vicepre_edintele _i membrii Comisiei r• spund în
faca consiliului judecean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului
Bucure_ti, pentru neîndeplinirea obligaciilor care le revin potrivit legii, precum _i
pentru adoptarea unor hot• râri cu nerespectarea dispoziciilor legale.
(2) În situaciile prev• zute la alin. (1) Autoritatea Nacional• pentru Proteccia
Drepturilor Copilului _i Adopcie poate propune aplicarea urm• toarelor m• suri _i
sancciuni:
a) solicitarea sanccion• rii disciplinare a celui vinovat de c• tre conducerea
instituciei sau, dup• caz, a organismului privat acreditat, al c• rei reprezentant
este, în condiciile legii;
b) revocarea calit• cii de membru al Comisiei.
(3) M• surile prev• zute la alin. (2) lit. a) se aplic• prin dispozicie a pre_edintelui
consiliului judecean, respectiv a primarului sectorului municipiului Bucure_ti.
M• sura prev• zut• la alin. (2) lit. b) se aplic• prin hot• râre a consiliului judecean,
respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucure_ti.
Art. 12. - (1) Lucr• rile de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de un
secretariat care funccioneaz• în cadrul Direcciei din unitatea administrativteritorial• respectiv• .
(2) Secretariatul Comisiei este condus de secretarul acesteia, numit prin
dispozicie a directorului executiv/general al Direcciei.
Art. 13. - (1) Secretariatul Comisiei este obligat s• înregistreze cererile sau
plângerile adresate de c• tre copii sau formulate în numele acestora în leg• tur•
cu situacii care vizeaz• domeniul de competenc• al Comisiei.

(2) Prin secretariatul s• u, Comisia transmite copilului solucia identificat• , în
termenul prev• zut de lege.
(3) În vederea respect• rii dreptului la opinie _i a dreptului la participare, cererea
unui copil de a fi ascultat pentru solucionarea situaciilor mencionate la alin. (1) nu
poate fi refuzat• de c• tre Comisie.
Art. 14. (1) Convocarea persoanelor invitate în faca Comisiei pentru
solucionarea cazurilor privind copiii se face de c• tre secretarul Comisiei.
(2) Convocarea se face în scris _i se comunic• persoanei interesate prin
scrisoare recomandat• sau prin intermediul corespondencei electronice, cu
confirmare de primire, transmis• cu cel pucin 5 zile înainte de data _edincei. În
situacii excepcionale, convocarea se poate face _i telefonic.
(3) În cazul în care procedura de convocare prev• zut• la alin. (2) nu poate fi
îndeplinit• , convocarea se poate face prin afi_are la sediul Comisiei, precum _i la
sediul prim• riei unit• cii administrativ-teritoriale pe teritoriul c• reia se afl• ultimul
domiciliu cunoscut al persoanei invitate, cu cel pucin 3 zile înainte de data
_edincei. În acest caz secretarul Comisiei solicit• aparatului de specialitate al
primarului afi_area la sediu a convoc• rii _i întocme_te procesul-verbal de
îndeplinire a procedurii de convocare prin afi_are la sediul direcciei. Procesulverbal va avea ata_at• confirmarea de primire a convoc• rii semnat• de
reprezentantul primarului.
(4) Confirm• rile de primire a convoc• rilor, precum _i procesele-verbale de
îndeplinire a procedurii de convocare se înregistreaz• într-un registru special de
evidenc• a convoc• rilor de c• tre secretarul Comisiei.
(5) Viciul procedural privind neîndeplinirea procedurii de convocare se acoper•
în cazul prezent• rii persoanei invitate în faca Comisiei la data _edincei. În acest
caz prezentarea persoanei invitate se consemneaz• în procesul-verbal al
_edincei _i se înregistreaz• de c• tre secretarul Comisiei în registrul special de
evidenc• a convoc• rilor, cu menciunea "prezentat în faca Comisiei".
Art. 15. - (1) ^ edincele Comisiei au loc în spacii special amenajate, apte s•
asigure confidencialitatea datelor _i a informaciilor referitoare la copil, care sunt
prezentate Comisiei, respectarea demnit• cii persoanelor care se prezint• în faca
Comisiei, precum _i a confidencialit• cii dezbaterilor Comisiei.
(2) Spaciile _i amenajarea acestora, inclusiv a s• lilor de a_teptare aferente,
corespund principiilor designului universal sau al adapt• rii rezonabile, a_a cum
sunt definite de Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenciei privind
drepturile persoanelor cu dizabilit• ci, adoptat• la New York de Adunarea
General• a Organizaciei Naciunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschis• spre
semnare la 30 martie 2007 _i semnat• de România la 26 septembrie 2007, cu
modific• rile ulterioare, _i se asigur• de c• tre Direccie în termen de maximum 2
ani de la intrarea în vigoare a prezentei hot• râri.
Art. 16. - (1) ^ edincele Comisiei sunt conduse de c• tre pre_edintele acesteia,
iar în absenca sa, de vicepre_edinte. La _edince particip• în mod obligatoriu
secretarul Comisiei, f• r• drept de vot.

(2) Pentru stabilirea m• surilor de proteccie special• la _edincele Comisiei sunt
invitaci p• rincii, copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, persoana, familia sau
reprezentantul organismului privat acreditat în al c• rui serviciu va fi dat în
plasament copilul.
(3) Pentru stabilirea încadr• rii în grad de handicap, în situacii temeinic motivate
Comisia poate invita la _edinc• un p• rinte al copilului sau, dup• caz,
reprezentantul legal al acestuia.
(4) Pot participa la _edincele Comisiei _i alte persoane care pot da relacii în
cauzele analizate, invitate de pre_edinte, de vicepre_edinte sau de unul dintre
membrii Comisiei, cu acordul membrilor acesteia.
(5) Documentele pe baza c• rora specialistul Direcciei propune Comisiei
stabilirea m• surii de proteccie special• sunt:
a) proiectul planului individualizat de proteccie;
b) raportul referitor la ancheta psihosocial• a copilului întocmit de c• tre
managerul de caz conform prevederilor art. 139 din Legea nr. 272/2004,
republicat• , cu modific• rile _i complet• rile ulterioare;
c) planul de servicii întocmit de serviciul public de asistenc• social• _i, dup•
caz, punctul de vedere al structurilor comunitare consultative cu privire la
necesitatea propunerii de stabilire a m• surii de proteccie special• .
(6) Documentele pe baza c• rora specialistul Direcciei propune Comisiei
încadrarea copilului cu dizabilit• ci în grad de handicap pentru copilul îngrijit în
familie f• r• m• sur• de proteccie special• sunt:
a) raportul de evaluare complex• ;
b) proiectul planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilit• ci.
(7) Documentele pe baza c• rora specialistul Direcciei propune Comisiei
încadrarea copilului cu dizabilit• ci în grad de handicap pentru copilul cu
dizabilit• ci pentru care s-a stabilit o m• sur• de proteccie special• în condiciile legii
sunt:
a) raportul de evaluare complex• ;
b) proiectul planului individualizat de proteccie revizuit prin includerea
beneficiilor de asistenc• social• , a serviciilor sociale, precum _i a tuturor
intervenciilor pentru abilitarea _i reabilitarea copilului.
Art. 17. - (1) În timpul _edincei Comisiei, solucionarea cazului privind copilul
începe cu urm• toarele etape:
a) prezentarea de c• tre secretarul Comisiei a datelor de identitate ale copilului
_i ale persoanelor invitate în faca Comisiei pentru solucionarea cazului, precum _i
a situaciei privind convoc• rile acestora, pe baza documentelor prev• zute la art.
16 _i a registrului special de evidenc• a convoc• rilor;
b) prezentarea de c• tre specialistul sau, dup• caz, speciali_tii Direcciei care au
instrumentat cazul a raportului referitor la ancheta psihosocial• privind situacia
copilului _i a propunerii motivate referitoare la stabilirea unei m• suri de proteccie
a copilului sau, dup• caz, a raportului de evaluare complex• , a proiectului
planului de abilitare-reabilitare _i a propunerii privind încadrarea copilului într-un

grad de handicap. În funccie de vârsta _i gradul de maturitate, raportul cuprinde
în mod obligatoriu opinia copilului fac• de m• sura de proteccie special• propus• .
(2) Persoanele prezente în faca Comisiei pentru solucionarea cazului sunt
ascultate de Comisie separat, în urm• toarea ordine:
a) copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
b) p• rincii/reprezentantul legal;
c) persoana, familia sau reprezentantul organismului privat acreditat la care va
fi dat în plasament copilul;
d) celelalte persoane invitate în faca Comisiei pentru a da relacii necesare
solucion• rii cazului.
(3) Comisia poate proceda la o nou• ascultare comun• a dou• sau mai multe
dintre persoanele mencionate la alin. (2).
(4) Pre_edintele Comisiei comunic• copilului care a împlinit vârsta de 10 ani
consecincele pe care stabilirea m• surii de proteccie special• le va avea _i i se
asigur• dreptul de a-_i exprima în mod liber opinia cu privire la m• sura de
proteccie propus• .
(5) În cazul copilului cu dizabilit• ci care necesit• încadrare într-un grad de
handicap, prezenca _i ascultarea copilului nu sunt obligatorii. Acestea au loc
numai la solicitarea expres• _i motivat• a Comisiei cuprins• în convocare. Copiii
cu dizabilit• ci care se afl• la tratament sau reabilitare în institucii de specialitate
din car• sau str• in• tate, probat de un act emis de institucia în care se afl• copilul,
precum _i copiii nedeplasabili, probat de un act medical, nu sunt convocaci.
(6) În situacii temeinic motivate copilul cu dizabilit• ci poate fi audiat, cu condicia
comunic• rii cu acesta în mod adaptat tipului de dizabilitate prin limbaje vorbite,
limbaj mimico-gestual sau limbaj specific persoanelor cu surdocecitate.
(7) În situacia în care Comisia stabile_te un alt grad de handicap fac• de
propunerea serviciului de evaluare complex• , aceasta aplic• criteriilor
biopsihosociale în vigoare. Dac• aplicarea criteriilor dep• _e_te sfera de expertiz•
a membrilor Comisiei, pre_edintele poate invita _i/sau consulta speciali_ti în
domeniu.
Art. 18. - (1) Ascult• rile _i dezbaterile ce au loc în _edincele Comisiei,
hot• rârile adoptate, precum _i modul în care acestea au fost adoptate se
consemneaz• de secretarul Comisiei în procesul-verbal al _edincei, care se
semneaz• de c• tre pre_edinte, vicepre_edinte, precum _i de membrii prezenci _i
se contrasemneaz• de c• tre secretarul Comisiei.
(2) Procesele-verbale ale _edincelor Comisiei se consemneaz• în registrul
special de procese-verbale, ale c• rui pagini sunt numerotate _i poart• _tampila
Comisiei, precum _i semn• tura secretarului Comisiei.
Art. 19. - (1) În vederea îndeplinirii în mod corespunz• tor a atribuciilor ce revin
Comisiei privind copilul cu dizabilit• ci, serviciul de evaluare complex• din cadrul
Direcciei exercit• urm• toarele atribucii:
a) identific• copiii cu dizabilit• ci care necesit• încadrare într-un grad de
handicap ori pentru care se solicit• acces la servicii de abilitare _i reabilitare, în

urma evalu• rii complexe; identificarea are loc în urma solicit• rilor din partea
p• rincilor sau a reprezentancilor legali, a referirilor din partea serviciului public de
asistenc• social• _i a speciali_tilor care vin în contact cu copiii cu dizabilit• ci,
precum _i a sesiz• rilor din oficiu;
b) verific• documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complex• _i
încadrarea în grad de handicap sau, dup• caz, cererea privind accesul la servicii,
precum _i îndeplinirea condiciilor privind încadrarea copilului într-un grad de
handicap sau accesul la servicii;
c) contribuie la întocmirea de c• tre managerul de caz a raportului de evaluare
complex• ;
d) contribuie la întocmire, de c• tre managerul de caz a proiectului planului de
abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilit• ci din familie pentru care se solicit•
încadrare în grad de handicap sau, dup• caz, acces la servicii de abilitare _i
reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat de
proteccie pentru copiii cu dizabilit• ci din sistemul de proteccie special• ; în situacia
în care p• rintele sau reprezentantul legal nu dore_te încadrare în grad de
handicap, ci acces la servicii de abilitare _i reabilitare, planul de abilitarereabilitare este aprobat de directorul general/executiv al Direcciei;
e) informeaz• p• rincii sau reprezentantul legal cu privire la obligacia respect• rii
_i implement• rii planului de abilitare- reabilitare a copilului cu dizabilit• ci;
f) coordoneaz• activitatea de monitorizare a implement• rii planului de abilitarereabilitare;
g) comunic• în scris, prin corespondenc• electronic• sau telefonic, p• rincilor
sau reprezentantului legal data stabilit• pentru reevaluare;
h) reevalueaz• condiciile privind încadrarea copilului într-un grad de handicap,
la cererea p• rintelui sau a reprezentantului legal, formulat• cu cel pucin 60 de zile
înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de
reevaluare poate fi formulat• oricând, dac• s-au schimbat condiciile pentru care
s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap;
i) elibereaz• o adeverinc• prin care se specific• gradul deficiencei/afect• rii
funccionale a copiilor pentru care se propune m• sur• de plasament într-un
serviciu de tip rezidencial specializat, pentru situacia prev• zut• de art. 64 alin. (2)
din Legea nr. 272/2004, republicat• , cu modific• rile _i complet• rile ulterioare, la
propunerea medicului din cadrul serviciului;
j) colaboreaz• cu serviciul de evaluare _i de orientare _colar• _i profesional•
din cadrul centrelor judecene de resurse _i asistenc• psihopedagogic• , respectiv
a municipiului Bucure_ti în vederea respect• rii interesului superior al copilului;
k) colaboreaz• cu serviciul de evaluare complex• a persoanelor adulte cu
handicap din cadrul Direcciei în vederea asigur• rii continuit• cii serviciilor de
abilitare _i reabilitare _i a tranziciei copiilor cu dizabilit• ci la viaca de adult;
l) întocme_te anual propuneri documentate privind înfiincarea de servicii sociale
de interes local, educacionale _i de s• n• tate pentru copiii cu dizabilit• ci, care vor
fi cuprinse în raportul anual al Direcciei _i vor fi transmise Comisiei.

(2) În situacia în care documentele de evaluare nu sunt complete, serviciul de
evaluare complex• solicit• speciali_tilor transmiterea informaciilor de completare.
Dac• informaciile nu sunt transmise în termen de 15 zile, este anuncat• Comisia
în vederea îndeplinirii atribuciei prev• zute la art. 2 alin. (1) lit. h).
(3) În vederea realiz• rii atribuciei prev• zute la alin. (1) lit. j), serviciul de
evaluare complex• :
a) transmite în copie documentele aferente ultimei încadr• ri în grad de
handicap serviciului de evaluare complex• a persoanelor adulte cu handicap,
care are acces la dosarul integral al copilului;
b) împreun• cu serviciul de evaluare complex• a persoanelor adulte cu
handicap sprijin• p• rincii în întocmirea dosarului necesar pentru prima încadrare
în grad de handicap ca adult, documentele medicale pentru dosarul depus la
serviciul de evaluare complex• pentru persoanele adulte cu handicap fiind cele
mencionate de art. 6 alin. (5) din Metodologia privind organizarea _i funccionarea
comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat• prin Hot• rârea
Guvernului nr. 430/2008, cu modific• rile ulterioare, eliberate de medicul de
specialitate pentru copii.
Art. 20. - (1) Serviciul de evaluare complex• a copilului cuprinde în mod
obligatoriu cel pucin câte un specialist din urm• toarele categorii profesionale:
a) medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având
cel pucin gradul de medic specialist în una din urm• toarele specialit• ci medicale
sau asimilate: medicin• de familie, neurologie pediatric• , pediatrie, psihiatrie
pediatric• ;
b) psiholog cu atestat de liber• practic• în una din urm• toarele specialit• ci:
psihologie clinic• , consiliere psihologic• , psihoterapie, psihologie educacional• ,
consiliere _colar• _i vocacional• ;
c) psihopedagog sau psiholog cu atestat de liber• practic• în psihopedagogie
special• ;
d) asistent social cu aviz de exercitare a profesiei sau atestat de liber•
practic• .
(2) Pentru îndeplinirea atribuciilor ce îi revin serviciului de evaluare complex• ,
Direccia poate angaja speciali_tii prev• zuci la alin. (1) sau poate contracta, în
condiciile legii, serviciile acestora.
(3) Managementul de caz pentru copiii cu dizabilit• ci din familie se asigur• de
manageri de caz din cadrul serviciului de evaluare complex• _i/sau din alte
compartimente ale Direcciei.
Art. 21. - (1) Modalit• cile de colaborare dintre Comisie _i comisia de orientare
_colar• _i profesional• , precum _i dintre serviciul de evaluare complex• _i
serviciul de evaluare _i orientare _colar• _i profesional• se stabilesc prin protocol
de colaborare încheiat între consiliul judecean, respectiv consiliul local al
sectoarelor municipiului Bucure_ti _i direccia de s• n• tate public• , precum _i
inspectoratul _colar.

(2) Prin protocolul prev• zut la alin. (1) sunt stabilite _i modalit• cile de
colaborare între cele trei institucii pentru realizarea evalu• rii complexe a copiilor
nedeplasabili sau provenind din familii cu venituri insuficiente, precum _i pentru
înfiincarea de servicii necesare copiilor cu dizabilit• ci, inclusiv de intervencie
timpurie.
Art. 22. - (1) Criteriile biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilit• ci în
grad de handicap _i modalit• cile de aplicare a acestora se aprob• _i, dup• caz,
se revizuiesc ori de câte ori este nevoie, prin ordin comun al ministrului s• n• t• cii
_i al ministrului muncii _i justiciei sociale.
(2) Metodologia pentru evaluarea _i intervencia integrat• în vederea încadr• rii
copiilor cu dizabilit• ci în grad de handicap, a orient• rii _colare _i profesionale a
copiilor cu cerince educacionale speciale, precum _i în vederea abilit• rii _i
reabilit• rii copiilor cu dizabilit• ci _i/sau cerince educacionale speciale se aprob•
prin ordin comun al ministrului s• n• t• cii _i al ministrului muncii _i justiciei sociale
_i cuprinde structura- cadru a planului de abilitare-reabilitare a copilului cu
dizabilit• ci.
Art. 23. - La data intr• rii în vigoare a prezentei hot• râri se abrog• Hot• rârea
Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea _i metodologia de funccionare a
comisiei pentru proteccia copilului, publicat• în Monitorul Oficial al României,
Partea
I,
nr.
872
din
24
septembrie
2004.
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