
SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU 

HANDICAP ŞI MONITORIZARE  ( S.E.C.P.A.H) 

(locaţia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 

subordonarea directă a directorului general adjunct persoană şi familie)  

 

Condiții de eligibilitate : 

 

I. Persoanele adulte care doresc încadrarea într-un grad și tip de handicap 

trebuie să aibă domiciliul stabil sau reședința pe raza Sectorului 1. 

II. Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în 

Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap, sunt următoarele: 

a. cerere-tip de încadrare în grad și tip de handicap;  

b. copie de pe documentele de identitate;  

c. documente medicale: 

 referat privind situația medicală prezentă, întocmit de medicul specialist; 

 scrisoare medicală-tip de la med de fam, numai în situația primei 

prezentări la S.E.C.P.A.H.; 

 copii de pe biletele de externare, dacă este cazul; 

 investigații paraclinice solicitate de S.E.C.P.A.H. sector 1; 

d. ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei 

în a cărei rază are domiciliul sau reședința persoana cu handicap;  

e. adeverință din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaților, copie 

a deciziei de pensionare și, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, 

adeverință conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor 

fără venituri.  

III. Documentele prevăzute la alin. (1) se constituie într-un dosar care va sta la 

baza evaluării persoanei în vederea încadrării în grad și tip de handicap. 

IV. Dosarul se depune de către persoana solicitantă sau reprezentantul legal 

al acesteia la registratura D.G.A.S.P.C 

 

Serviciul Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap îndeplineşte 

următoarele atribuţii principale: 

 

• evaluează/reevaluează persoanele adulte care/sau pentru care se solicită 

încadrare în grad de handicap şi/sau măsură de protecţie; 

• efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap din 

punct de vedere medical şi psihologic, la sediul propriu sau la domiciliul 

persoanei; 

• efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap din 

punct de vedere social la domiciliul persoanei; 

• întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu 

handicap evaluată; 

• recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a 



unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare 

socială a acesteia; 

• efectuează evaluarea complexă a persoanei adulte cu handicap şi face 

recomandări în condiţiile legii, referitoare la măsura de protecţie adecvată, 

persoanelor adulte cu handicap care necesită protecţie socială; 

• evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent 

personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face 

recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

• realizează informarea şi consilierea persoanei cu handicap (şi a familiei, 

reprezentantului legal) privind drepturile şi obligaţiile persoanelor cu 

handicap, tipurile de sprijin disponibil şi modalităţi de obţinere; 

• asigură realizarea demersurilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu 

handicap în condiţiile legii; 

• înaintează dosarul, cuprinzând propunerea de încadrare în grad de 

handicap/măsură de protecţie, Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte 

cu Handicap Sector 1, Bucureşti; 

• realizează activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor 

cu handicap; 

• realizează activităţi şi servicii de consiliere pentru persoanele cu handicap şi 

familiile acestora; 

• iniţiază măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare în domeniul 

problematicii persoanelor cu handicap; 

• promovează alternativa îngrijirii la domiciliu a persoanei cu handicap; 

• emite răspunsuri pentru cererile şi sesizările provenite de la persoanele 

adulte cu handicap, familiile sau reprezentanţilor legali ai acestora; 

• identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri preventive şi de reinserţie a 

persoanelor cu handicap în mediul familial natural şi în comunitate, în 

colaborare cu alte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C.-sector 1 sau O.N.G.-uri; 

• asigură relaţionarea cu diverse servicii publice sau cu alte instituţii cu 

responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale; 

• asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale, prevenirea 

şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi 

excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă; 

 


