GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorităţii Naţionale
pentru Persoanele cu Dizabilităţi
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată şi
ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86 /2014 privind
stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale
și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 - (1) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi,
denumită în continuare Autoritatea, este organ de specialitate al administraţiei
publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
(2) Autoritatea are sediul în Calea Victoriei, nr. 194, sector 1, Bucureşti.
(3) Autoritatea coordonează la nivel central activităţile de protecţie
specială şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborează
politicile, strategiile şi standardele în domeniul promovării drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi, asigură urmărirea aplicării reglementărilor din
domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie specială a persoanelor cu
dizabilităţi.
Art. 2 - Finanţarea Autorităţii se asigură de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice.
Art. 3 - (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecţiei și
promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi Autoritatea îndeplineşte
următoarele funcţii:
a) de autoritate de stat - prin care exercită urmarirea si controlul asupra modului
în care sunt respectate şi promovate de către instituţiile publice şi celelalte
persone juridice drepturile persoanelor cu dizabilităţi în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
b) de reglementare - prin care asigură elaborarea cadrului normativ necesar în
vederea realizării obiectivelor Strategiei naţionale în domeniul protecţiei și
promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi armonizarea legislaţiei
interne cu principiile şi normele tratatelor internaţionale la care România este
parte și a îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de stat membru al UE;
c) de administrare - prin care asigură gestionarea bunurilor din domeniul public
şi privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz;

d) de strategie - prin care asigură fundamentarea, elaborarea, supunerea spre
aprobare Guvernului a documentelor de politici publice, precum şi aplicarea
strategiei naţionale în domeniu şi a programelor de reformă în domeniul
protecţiei și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, cu respectarea
tratatelor internaţionale la care România este parte;
e) de reprezentare - prin care asigură, în domeniul său de activitate,
reprezentarea pe plan intern şi extern a statului român.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor de control ce îi revin, Autoritatea are
dreptul să solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice
persoană fizică sau juridică implicate în sfera sa de competenţă, acestea având
obligaţia de a le pune la dispoziţie în termen de 30 de zile calendaristice de la
data solicitării.
(3) Autoritatea este autoritatea centrală română desemnată să ducă la
îndeplinire obligaţiile prevăzute în Convenţia ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 221/2010, denumită în
continuare Convenţia.
(4) Autoritatea are rolul de a duce la îndeplinire obligaţiile asumate de
statul român în materia protecţiei și promovării drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte,
de a pune în aplicare şi de a urmări şi asigura aplicarea unitară a legislaţiei în
domeniul protecţiei și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
Art. 4 - În realizarea obiectivelor sale Autoritatea îndeplineşte
următoarele atribuţii principale:
a) coordonează la nivel central activităţile de protecţie şi de promovare a
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborează politicile, strategiile şi
standardele în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi şi asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu;
b) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, proiecte de politici publice
şi strategii sectoriale, acte normative, precum şi programele de reformă în
domeniul protecţiei și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, în
conformitate cu convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte;
c) organizează, coordonează şi controlează realizarea măsurilor de protecţie și
promovare a drepturilor persoanelor cu handicap şi a strategiei naţionale în
domeniul respectiv;
d) este organism responsabil cu supravegherea aplicării prevederilor actelor
legislative din domeniul protecţiei și promovării drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, a regulamentelor și directivelor europene şi ale Comitetului pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi;
e) avizează proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecției
persoanelor cu dizabilități

f) elaborează, coordonează şi monitorizează implementarea strategiei naţionale
în domeniul dizabilităţii, precum şi a planului naţional de acţiune;
g) acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia
instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi, prin dezvoltarea şi diversificarea
serviciilor de recuperare, reabilitare şi reintegrare ambulatorii/zi/de tip familial;
h) asigură coordonarea și monitarizarea implementării Convenţiei ONU privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
i) evaluează necesarul şi calitatea serviciilor, stabileşte planuri de dezvoltare pe
baza nevoilor persoanelor cu dizabilităţi;
j) organizează activitatea de selecţionare a personalului pentru aparatul propriu,
de evaluare periodică, precum şi de perfecţionare a pregătirii profesionale a
acestuia, în condițiile legii;
k) organizează activitatea de instruire a personalului din cadrul instituţiilor de
protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, aflate în coordonarea acesteia, în
colaborare cu autorităţile administraţiei publice
l) iniţiază şi elaborează metodologii, norme, instrucţiuni şi alte documente
necesare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor destinate persoanelor cu
dizabilităţi:
m) avizează strategiile județene privind dezvoltarea de servicii sociale și
planurile anuale de servicii județene;
n) avizează înfiinţarea instituţiilor publice de asistenţă socială pentru persoanele
adulte cu dizabilităţi;
o) realizează îndrumarea în aplicarea şi respectarea legislaţiei în domeniul
protecţiei și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, cu privire la
aplicarea politicilor şi standardelor de calitate în activitatea instituţiilor publice
şi private de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, aflate în
coordonarea sa metodologică;
p) realizează tematici de instruire a personalului din cadrul instituţiilor publice
de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, aflate în coordonare
metodologică, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, precum
și tematica de instruire a asistenților personali;
q) autorizează unităţile protejate, monitorizează respectarea condiţiilor de
autorizare analizând rapoartele anuale de activitate ale acestora;
r) colectează, prelucrează şi diseminează date statistice în domeniul dizabilităţii;
s) iniţiază, implementează şi evaluează proiectele cu finanţare externă în
domeniul protecţiei și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
ș) participă în calitate de partener la diverse proiecte şi programe, cu finanţare
naţională şi internaţională, în domeniul său de activitate;
t) elaborează, implementează şi monitorizează sistemul de evaluare a
persoanelor cu dizabilităţi;

ț) coordonează şi monitorizează activitatea comisiilor de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap;
u) elaborează metodologii, norme şi proceduri de lucru, instrumente de evaluare
şi de monitorizare necesare organizării şi funcţionării sistemului de protecţie și
promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
v) realizează coordonarea metodologică privind aplicarea şi respectarea
politicilor din domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu
dizabilităţii şi monitorizează implementarea standardelor specifice de calitate de
către instituţiile publice şi/sau private rezidenţiale şi nerezidenţiale de protecţie
socială a persoanelor adulte cu dizabilităţi;
w) avizează componenţa nominală a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte
cu handicap judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
x) analizează documentaţia aferentă îndeplinirii condiţiilor de studii de către
asistentul personal şi supune spre aprobare/neaprobare, derogarea de la
condiţiile de studii, la propunerea asistentului social, conform legii;
y) propune autorizarea interpreţilor de limbaj mimico-gestual pentru persoanele
cu dizabilităţi auditiv şi surdocecitate și colaborează cu Ministerul Educației
Naționale pentru elaborarea metodologiei de autorizare a interpreţilor de limbaj
mimico-gestual pentru persoanele cu dizabilităţi auditiv şi surdocecitate;
z) colaborează cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi cu alte
instituţii şi autorităţi implicate în integrarea profesională a persoanelor cu
dizabilităţi, în vederea creşterii numărului de persoane cu dizabilităţi încadrate
în muncă;
aa) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea comisiilor de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap, informând despre aceasta autorităţile
administraţiei publice locale;
bb) autorizează persoanele juridice de drept public să desfăşoare activităţi în
domeniul protecţiei și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi să
înfiinţeze centre-pilot, centre de îngrijire şi asistenţă, centre de recuperare şi
reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupaţională, centre de zi, precum şi
alte tipuri de centre;
cc) realizează controale asupra serviciilor prestate persoanelor cu dizabilităţi în
cadrul instituţiilor de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi;
dd) controlează modul de respectare a reglementărilor legale în vigoare în
domeniul protecţiei și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
ee) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative in domeniul său
de activitate;
ff) colaborează cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
și Adopție pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități,
care au vârsta până în 18 ani;
gg) acordă sume pentru Asociația Nevăzătorilor din România, Asociația
Surzilor din România, Asociația Invalizilor de Război Nevăzători din România,
Liga Națională a Organizațiilor cu Personal Handicapat din Cooperația

Meșteșugărească și Federația Consiliului Național a Dizabilității din România,
conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
hh) întocmeşte studii şi cercetări în vederea propunerii unor măsuri de
diversificare a resurselor economico-financiare, destinate susţinerii acţiunilor de
protecţie și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi creşterii
eficienţei în gestionarea acestor resurse.
Art. 5 - În înţelesul prezentei hotărâri, prin programe de interes naţional
se înţelege acele programe care contribuie la:
a) realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii şi instituţii
destinate îngrijirii adulţilor cu dizabilităţi;
b) asigurarea funcţionării adecvate a sistemului prevăzut la lit. a), în vederea
îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă a respectivelor servicii şi instituţii.
Art. 6 - (1) Autoritatea poate finanţa sau, dupa caz, cofinanţa urmatoarele
tipuri de programe de interes naţional pentru protecţia adulţilor cu dizabilităţi:
a) programe specifice de implementare a Strategiei naţionale privind protecţia
specială şi integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi din România;
b) programe de urgenţă pentru depaşirea unor situaţii de criză, în vederea
asigurării îngrijirii adulţilor cu dizabilităţi, determinate fie den calamităţi
naturale, fie de imposibilitatea unor autorităţi locale de a asigura din bugetul
propriu sumele necesare în vederea îngrijirii acestora, precum şi, după caz,
pentru intervenţii cu caracter umanitar;
c) orice alte programe corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii.
(2) Programele de interes naţional prevăzute la alin. (1) lit. a),
complementare acţiunilor finanţate la nivel local, pot avea următoarele obiective
generale:
a) realizarea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea,
restructurarea şi buna funcţionare a serviciilor şi instituţiilor care asigură
îngrijirea adulţilor cu handicap;
b) realizarea de studii, cercetari şi publicaţii în cadrul domeniului său de
activitate;
c) formarea iniţială şi continuă a personalului care îşi desfaşoară activitatea în
cadrul serviciilor şi instituţiilor ce asigură îngrijirea adulţilor cu handicap;
d) informarea opiniei publice despre drepturile adulţilor cu handicap prin
campanii de mediatizare;
e) orice alte obiective corespunzatoare domeniului de activitate al Autoritatii.
Art. 7 - Programele de interes naţional se aprobă prin hotarâre a
Guvernului, la propunerea Autorității, prin Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
Art. 8 - (1) Finanţarea sau, dupa caz, cofinanţarea programelor de interes
naţional se asigură din urmatoarele surse:
a) bugetul de stat;

b) credite externe rambursabile şi nerambursabile, din surse guvernamentale şi
neguvernamentale;
c) donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile legii.
(2) Sumele alocate din sursele prevăzute la alin. (1) vor fi cuprinse în
bugetul propriu al Autorităţii.
Art. 9 - (1) În scopul finanţării programelor de interes naţional,
Autoritatea este autorizată să aloce fonduri din bugetul propriu:
a) serviciilor publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene şi a
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
b) organismelor private autorizate, potrivit legii.
(2) Alocarea fondurilor potrivit alin. (1) se face pe bază de convenţii
încheiate cu consiliile judeţene şi cu consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit
legii.
Art. 10 -Autoritatea este autorizată să finanţeze proiecte din cadrul
programelor de interes naţional din domeniul său de activitate ce urmează să fie
realizate, pe baza de conventie, în colaborare cu ministere, cu alte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu alte autorităţi sau
instituţii publice.
Art. 11 -(1) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi este
condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din
funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii
familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
(2) Preşedintele Autorităţii este ordonator secundar de credite.
(3) Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii şi o reprezintă în
raporturile cu ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale,
cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi
cu persoanele juridice şi fizice, române sau străine.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii şi instrucţiuni.
(5) În cazul în care preşedintele, din diferite motive, nu îşi poate exercita
atribuţiile curente, va delega unei persoane cu funcţie de conducere din cadrul
Autorităţii să exercite anumite atribuţii, după caz, înştiinţând ministrul muncii,
familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice despre aceasta.
Art. 12 - (1) Personalul Autorității este format din demnitar, funcţionari
publici şi personal contractual numit, respective încadrat potrivit legii.
(2) Structura organizatorică a Autorităţii se aprobă prin ordin al
ministrului muncii familiei protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, la
propunerea preşedintelui autorităţii.
(3) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi în noua
structură organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru persoane cu Dizabilităţi
se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal,
prin decizie a preşedintelui Autorităţii în termen de minimum 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului muncii,
familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, la propunerea preşedintelui
Autorităţii, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate
stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în prevederile legale şi
numărul maxim de posturi aprobat.
(5) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii, precum şi
statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului muncii familiei protecţiei
sociale şi persoanelor vârstnice, la propunerea preşedintelui autorităţii.
Art. 13 - (1) În structura Autorităţii funcţionează Comisia superioară de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia
superioară, cu activitate decizională în soluţionarea contestaţiilor la certificatele
de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile
judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, având componenţa şi
atribuţiile prevăzute la art. 901 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările ți
completările ulterioare.
(2) Comisia superioară se numeşte prin ordin al ministrului muncii,
familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, la propunerea preşedintelui
Autorităţii.
(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare se
aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și
persoanelor vârstnice, la propunerea preşedintelui Autorităţii.
(4) În cadrul Comisiei Superioare se pot constitui, prin ordin al
ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, la
propunerea preşedintelui Autorităţii, comisii de specialitate, formate din medici
de specialitate în expertiza capacităţii de muncă desemnaţi de către conducerea
Institutului Naţional de Expertiză a şi Recuperare a Capacităţii de muncă.
(5) Atribuţiile şi rolul comisiilor de specialitate prevăzute la alin. (4) se
vor fi stabili prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și
persoanelor vârstnice la propunerea preşedintelui Autorităţii.
Art. 14 – Autoritatea funcționează cu un număr de 59 de posturi, exclusiv
demnitarul, din care 37 de posturi preluate de la Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Direcția Protecția Persoanelor cu
Dizabilități și 22 de posturi vacante redistribuite din cadrul numărului maxim de
posture aprobate pentru ordonatorul principal de credite, preluate prin protocol
de predare-primire între părțile interesate, încheiat în termenul prevăzut la alin.
(4) al art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86 /2014 privind
stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale
și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Art. 15 - (1) Autoritatea preia, pe bază de proces verbal de predare
primire, toate contestaţiile înregistrate la registratura Direcţiei Protecţia
Persoanelor cu Dizabilităţi, având obligaţia să asigure soluţionarea acestora
într-un termen de 60 de zile lucrătoare.

(2) Pentru transportul demnitarilor și parcul comun, numărul de
autoturisme se stabilește potrivit Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice
și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.247/2002, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 16 - Autoritatea se substituie în toate drepturile şi obligaţiile care
decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale,
memorandumuri şi acorduri în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice prin Direcţia Protecţia Persoanelor cu
Dizabilităţi sunt părţi, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusive în
litigiile aferente activităţilor acestora.
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