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HOTARARE GUVERN 1002/2019 Vigoare 

Emitent: Guvern  

Domenii: Handicapati 
M.O. 12/2020 

Hotarare privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilitati, Copii si Adoptii 

M.Of.Nr.12 din 9 ianuarie 2020 
  

  
HOTARARE Nr.1002 

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale  
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii 

  

  

  

  
   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 9 alin. (2) 

si art. 12 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2019 privind 

stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative, 
  
   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 

  
   Art. 1. - (1) Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, 

Copii si Adoptii, denumita in continuare Autoritatea, se organizeaza si functioneaza 

ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate 

juridica, in subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, prin preluarea 

activitatilor, atributiilor si structurilor Autoritatii Nationale pentru Persoanele 

cu Dizabilitati si ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului 

si Adoptie, care se desfiinteaza. 

   (2) Autoritatea isi desfasoara activitatea la sediul din municipiul Bucuresti, 

sectorul 1, bd. Magheru nr. 7. 

   Art. 2. - Autoritatea este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. 

   Art. 3. - (1) Autoritatea indeplineste in domeniile proprii de competenta 

urmatoarele functii: 
   a) de autoritate de stat - prin care exercita urmarirea modului in care sunt 

respectate si promovate, de catre persoanele fizice sau juridice, de drept public ori 

privat, drepturile persoanelor cu dizabilitati si drepturile copilului, precum si 

respectarii legislatiei in domeniul adoptiei; 

   b) de reprezentare - prin care asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe 

plan intern si extern in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu dizabilitati, 

al protectiei drepturilor copilului si in domeniul adoptiei; 

   c) de reglementare - prin care asigura elaborarea cadrului normativ necesar in 

vederea armonizarii legislatiei din domeniile proprii de competenta cu prevederile 

tratatelor si conventiilor internationale la care Romania este parte si a 

indeplinirii obligatiilor ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene; 

   d) de strategie - prin care asigura fundamentarea, elaborarea, supunerea spre 

aprobare Guvernului a documentelor de politici publice, precum si aplicarea 

strategiilor si a programelor de reforma in domeniul protectiei si promovarii 

drepturilor persoanelor cu dizabilitati, al drepturilor copilului si al adoptiei, cu 

respectarea tratatelor internationale la care Romania este parte; 

   e) de monitorizare si control - prin care asigura controlul respectarii 

legalitatii in domeniile sale de activitate, constata contraventiile pentru 
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nerespectarea acesteia, aplica sanctiunile si, dupa caz, sesizeaza organele de 

urmarire penala, potrivit prevederilor legale in vigoare, si asigura indrumarea 

metodologica a activitatii din domeniile sale de activitate; 

   f) de administrare - prin care asigura gestionarea bunurilor din domeniul public 

si privat al statului, pe care le are in administrare. 

   (2) Autoritatea este mecanismul de coordonare a implementarii Conventiei privind 

drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a 

Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 

martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007, ratificata prin Legea nr. 

221/2010, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Conventia privind 

drepturile persoanelor cu dizabilitati. 

   (3) Autoritatea este organismul responsabil cu supravegherea aplicarii 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap si ale 

persoanelor cu mobilitate redusa pe durata calatoriei pe calea aerului, cu exceptia 

prevederilor art. 8. 

   (4) Autoritatea monitorizeaza respectarea principiilor si drepturilor stabilite de 

Conventia Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptata 

de catre Adunarea Generala a Natiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, semnata de 

Romania la 26 ianuarie 1990 si ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata, cu 

modificarile ulterioare, denumita in continuare Conventia cu privire la drepturile 

copilului.   

   (5) Autoritatea este entitatea centrala romana care trebuie sa duca la indeplinire 

obligatiile prevazute in Conventia privind competenta, legea aplicabila, 

recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la raspunderea parinteasca si 

masurile privind protectia copiilor, adoptata la Haga la 19 octombrie 1996, 

ratificata prin Legea nr. 361/2007. 

   (6) Autoritatea este entitatea centrala romana care trebuie sa duca la indeplinire 

obligatiile prevazute de Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in 

materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993, ratificata prin 

Legea nr. 84/1994, cu modificarile ulterioare. 

   Art. 4. - (1) In exercitarea functiilor sale, Autoritatea indeplineste urmatoarele 

atributii cu caracter general: 
   a) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Muncii si 

Protectiei Sociale, strategiile nationale in domeniile de competenta; 

   b) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniile de competenta; 

   c) elaboreaza si asigura reprezentare la sustinerea rapoartelor prevazute de 

Conventia cu privire la drepturile copilului si de Conventia privind drepturile 

persoanelor cu dizabilitati si urmareste si ia masurile necesare pentru punerea in 

aplicare a recomandarilor; 

   d) coordoneaza activitatile si masurile de implementare a obiectivelor 

strategiilor nationale din domeniu; 

   e) monitorizeaza implementarea strategiilor autoritatilor administratiei publice 

locale privind dezvoltarea de servicii sociale in domeniile de competenta; 

   f) evalueaza impactul aplicarii obiectivelor strategice si ia masurile necesare 

sau, dupa caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii si Protectiei 

Sociale, luarea masurilor necesare pentru imbunatatirea obiectivelor sau, dupa caz, a 

activitatilor de implementare a acestora; 

   g) colecteaza, prelucreaza si disemineaza date statistice in domeniile de 

competenta; 

   h) elaboreaza si fundamenteaza programe in domeniul protectiei si promovarii 

persoanelor cu dizabilitati, al protectiei drepturilor copilului si al adoptiei; 

   i) propune Guvernului, in conditiile legii, recunoasterea utilitatii publice 

pentru asociatiile, fundatiile si federatiile cu activitate in domeniul de 

competenta; 

   j) incheie, prin Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, tratate internationale, 

la nivel departamental, sau initiaza demersurile necesare incheierii tratatelor la 

nivel de stat sau de Guvern, in domeniile de responsabilitate, in conditiile 

prevazute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele; 

   k) incheie, cu aprobarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si cu avizul 
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Ministerului Afacerilor Externe, documente de cooperare internationala care nu sunt 

guvernate de dreptul international cu autoritati avand competente echivalente din 

state membre Uniunii Europene sau state terte, respectiv organizatii internationale 

in domeniile de responsabilitate. 

   (2) In domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati, 

Autoritatea indeplineste urmatoarele atributii specifice: 
   a) coordoneaza la nivel central activitatile de protectie si promovare a 

drepturilor persoanelor cu dizabilitati si asigura urmarirea aplicarii unitare a 

reglementarilor din acest domeniu; 

   b) elaboreaza standarde, metodologii, norme, instructiuni si proceduri de lucru, 

precum si alte instrumente de evaluare si de monitorizare necesare organizarii si 

functionarii sistemului de protectie si promovare a drepturilor persoanelor cu 

dizabilitati; 

   c) coordoneaza transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului 

European si a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerintele de accesibilitate 

aplicabile produselor si serviciilor; 

   d) evalueaza necesarul serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilitati si 

avizeaza strategiile judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului 

Bucuresti privind dezvoltarea de servicii sociale, precum si planurile de actiune ale 

acestora din domeniul dizabilitatii; 

   e) acorda aviz de infiintare pentru centrele de zi si rezidentiale publice si 

private pentru persoanele adulte cu dizabilitati; 

   f) avizeaza si monitorizeaza implementarea planurilor de restructurare a centrelor 

rezidentiale pentru persoane adulte cu dizabilitati; 

   g) actioneaza pentru dezvoltarea alternativelor de tip familial la protectia 

institutionalizata a persoanelor cu dizabilitati, respectiv pentru diversificarea 

serviciilor in comunitate; 

   h) licentiaza serviciile sociale pentru persoanele cu dizabilitatii, organizate, 

in conditiile legii, de catre autoritatile publice sau organismele private 

acreditate, si asigura, la nivel national, evidenta acestora; 

   i) avizeaza, dupa caz, standardele ocupationale pentru ocupatiile din domeniul 

protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati; 

   j) autorizeaza interpretii in limbajul mimico-gestual al persoanelor cu deficienta 

de auz sau in limbajul specific al persoanelor cu surdo-cecitate, in baza unei 

metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii si protectiei sociale si 

al ministrului educatiei si cercetarii, la propunerea Autoritatii, cu consultarea 

organizatiilor neguvernamentale din domeniul surdocecitatii, si tine evidenta 

interpretilor autorizati intr-un registru specific; 

   k) autorizeaza unitatile protejate, monitorizeaza activitatea acestora si asigura 

evidenta la nivel national a acestora; 

   l) identifica nevoile de formare a personalului implicat in protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, elaboreaza tematici de instruire 

si organizeaza programe de formare profesionala continua a acestuia conform 

dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a 

adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   m) coordoneaza metodologic si monitorizeaza activitatea de evaluare complexa si pe 

cea de incadrare in grad si tip de handicap; 

   n) avizeaza componenta nominala a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti; 

   o) gestioneaza Registrul electronic national al persoanelor adulte cu 

dizabilitati; 

   p) finanteaza proiecte ale organizatiilor neguvernamentale cu activitate in 

domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati, in conditiile legii; 

   q) asigura sume de la bugetul de stat organizatiilor neguvernamentale prevazute la 

art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in 

conditiile legii; 

   r) asigura, prin transferuri de la bugetul de stat la bugetele directiilor 

generale judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti de 

asistenta sociala si protectia copilului, sumele aferente platii dobanzii la 
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creditele acordate persoanelor cu dizabilitati, precum si asigurarii gratuitatii la 

transportul interurban al persoanelor cu dizabilitati, in conditiile Legii nr. 

448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   s) asigura secretariatul Consiliului de analiza si Comisiei superioare de evaluare 

a persoanelor adulte cu handicap. 

   (3) In domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului, Autoritatea 

indeplineste urmatoarele atributii specifice: 
   a) centralizeaza si sintetizeaza informatiile referitoare la respectarea 

principiilor si normelor stabilite de Conventia cu privire la drepturile copilului si 

constituie baze de date relevante; 

   b) asigura controlul, coordonarea si indruma metodologic activitatile serviciilor 

destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, ale celor de protectie 

speciala a copilului separat, precum si activitatile desfasurate de comisiile pentru 

protectia copilului; 

   c) elaboreaza metodologii, norme, instructiuni si proceduri de lucru, precum si 

alte instrumente de evaluare si de monitorizare necesare organizarii si functionarii 

serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai si protectiei 

speciale a copilului separat; 

   d) licentiaza serviciile destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, 

precum si protectiei speciale a copilului separat, organizate, in conditiile legii, 

de furnizorii de servicii sociale, si asigura la nivel national evidenta acestor 

servicii; 

   e) monitorizeaza respectarea drepturilor copilului si asigura controlul in ceea ce 

priveste aplicarea legislatiei din domeniul protectiei si promovarii drepturilor 

copilului si modul in care sunt respectate drepturile copilului de catre institutiile 

publice, de celelalte persoane juridice si de persoanele fizice, in conformitate cu 

legislatia in vigoare; 

   f) sesizeaza institutiile competente in vederea stabilirii, potrivit legii, a 

raspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau penale, in cazul in care, 

in exercitarea atributiilor, Autoritatea ia cunostinta despre incalcarea unor 

prevederi legale in domeniu; 

   g) propune autoritatilor competente suspendarea ori incetarea activitatilor care 

pun in pericol grav si iminent sanatatea sau dezvoltarea fizica ori psihica a 

copilului; 

   h) asigura coordonarea si realizarea activitatilor privind repatrierea minorilor 

romani identificati neinsotiti sau in dificultate pe teritoriul altor state, in 

conformitate cu prevederile legale nationale si internationale in domeniu; 

   i) asigura coordonarea activitatilor privind sustinerea adecvata a interesului 

superior al copiilor straini solicitanti de azil sau neinsotiti de catre parinti sau 

un alt reprezentant legal, identificati pe teritoriul Romaniei, si colaboreaza cu 

autoritatile si institutiile cu atributii in domeniu, de la nivel central sau local; 

   j) identifica nevoile de formare a personalului implicat in protectia si 

promovarea drepturilor copilului si elaboreaza si organizeaza programe de formare 

profesionala continua a personalului implicat in protectia si promovarea drepturilor 

copilului, conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

   (4) In domeniul adoptiei, Autoritatea indeplineste urmatoarele atributii 

specifice: 
   a) asigura controlul si indrumarea metodologica a activitatilor desfasurate in 

cadrul procedurilor de adoptie de catre directiile generale de asistenta sociala si 

protectia copilului si organismele private si sesizeaza institutiile competente in 

vederea stabilirii, potrivit legii, a raspunderii disciplinare, materiale, 

contraventionale sau penale, in cazul in care, in exercitarea atributiilor, 

Autoritatea ia cunostinta despre incalcarea unor prevederi legale in domeniu; 

   b) duce la indeplinire obligatiile prevazute de art. 15 din Conventia europeana 

revizuita in materia adoptiei de copii, adoptata la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 

si semnata de Romania la Strasbourg la 4 martie 2009, ratificata prin Legea nr. 

138/2011; 

   c) constituie evidenta centralizata a copiilor pentru care a fost incuviintata 

deschiderea procedurii de adoptie si a familiilor sau persoanelor care si-au 
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manifestat dorinta de a adopta copii si care sunt apte sa adopte, in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

   d) autorizeaza organismele private straine si romane sa desfasoare activitati in 

domeniul adoptiei; 

   e) efectueaza notificarile si comunicarile prevazute de Legea nr. 273/2004, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul procedurii 

adoptiei internationale; 

   f) elibereaza certificate care atesta ca adoptia internationala a copilului cu 

resedinta obisnuita in Romania de catre o persoana/familie cu resedinta obisnuita in 

strainatate a fost incuviintata conform normelor impuse de Conventia asupra 

protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale; 

   g) urmareste in conditiile stabilite de lege evolutia copilului si a relatiilor 

dintre acesta si adoptator/familia adoptatoare, in cazul adoptiei internationale a 

copilului cu resedinta obisnuita in Romania de catre o persoana/familie cu resedinta 

obisnuita in strainatate; 

   h) sprijina copiii adoptati in demersurile lor de a-si cunoaste originile si 

propriul trecut, colaborand in acest scop cu alte persoane juridice publice sau 

private. 

   (5) In domeniul economico-financiar, Autoritatea indeplineste urmatoarele 

atributii specifice: 
   a) gestioneaza bunurile proprietate publica si privata a statului pe care le are 

in administrare; 

   b) gestioneaza sau, dupa caz, monitorizeaza gestionarea fondurilor alocate pentru 

finantarea programelor din domeniile sale de activitate; 

   c) finanteaza programe de interes national in domeniile sale de activitate; 

   d) propune si fundamenteaza necesarul de fonduri pentru asigurarea finantarii 

adecvate a serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilitati, a celor 

destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si protectiei 

speciale a copilului. 

   (6) Autoritatea indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative in 

domeniile sale de activitate. 

   Art. 5. - (1) Autoritatea faciliteaza dialogul cu cetatenii pe domeniile sale de 

competenta si promoveaza si implementeaza mecanisme de consultare a acestora.    

   (2) Autoritatea preia si solutioneaza, potrivit reglementarilor in vigoare, 

cererile, reclamatiile, sesizarile sau propunerile formulate in scris sau prin posta 

electronica. 

   Art. 6. - (1) In vederea asigurarii accesului persoanelor cu dizabilitati, in 

conditii de egalitate cu ceilalti, la mediul fizic, informational si comunicational, 

Autoritatea identifica surse de cofinantare din fonduri europene nerambursabile 

pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de 

tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele 

finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul 

sistemului de asigurari sociale de sanatate, precum si prin acordarea de subventii, 

cu respectarea prevederilor legale in vigoare.    

   (2) Procedura de acordare a subventiilor prevazute la alin. (1) se aproba prin 

ordin comun al ministrului muncii si protectiei sociale, al ministrului sanatatii si 

al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu avizul Ministerului 

Fondurilor Europene. 

   Art. 7. - (1) Autoritatea este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de 

stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea 

ministrului muncii si protectiei sociale. 

   (2) Presedintele reprezinta Autoritatea in raporturile cu Guvernul, cu ministerele 

si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu 

autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu 

orice persoane juridice si fizice, romane sau straine. 

   (3) Presedintele este ordonator secundar de credite, in conditiile prevazute de 

lege. 

   (4) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si instructiuni. 

   (5) Presedintele raspunde in fata ministrului muncii si protectiei sociale pentru 
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intreaga activitate a Autoritatii. 

   (6) Presedintele este ajutat in activitatea de conducere a Autoritatii de un 

vicepresedinte si de un secretar general. 

   Art. 8. - Secretarul general al Autoritatii indeplineste atributiile si 

responsabilitatile prevazute la art. 61 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare. 

Acesta poate indeplini si alte atributii prevazute de Regulamentul de organizare si 

functionare al Autoritatii ori incredintate de presedinte, in conditiile legii. 

   Art. 9. - (1) Pe langa presedinte, functioneaza ca organ consultativ Consiliul de 

coordonare in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu dizabilitati, al 

drepturilor copiilor si al adoptiei, denumit in continuare Consiliul. 

   (2) Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului se aproba prin ordin 

al presedintelui Autoritatii. 

   (3) Consiliul are urmatoarele atributii principale: 
   a) monitorizeaza implementarea politicilor publice nationale in domeniul 

protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati, al drepturilor 

copiilor si al adoptiei prin cooperarea dintre institutiile si organizatiile ai caror 

reprezentanti il compun; 

   b) monitorizeaza aplicarea legislatiei in domeniul protectiei drepturilor 

persoanelor cu dizabilitati, al drepturilor copiilor si al adoptiei; 

   c) formuleaza propuneri privind imbunatatirea cadrului normativ in domeniul 

protectiei drepturilor persoanelor cu dizabilitati, al drepturilor copiilor si al 

adoptiei; 

   d) formuleaza propuneri privind imbunatatirea si consolidarea relatiilor 

interinstitutionale dintre autoritatile publice implicate in domeniul persoanelor cu 

dizabilitati, al protectiei si promovarii drepturilor copilului si al adoptiei; 

   e) monitorizeaza programele pentru prevenirea si eliminarea celor mai grave forme 

ale muncii copilului. 

   Art. 10. - (1) Consiliul este alcatuit din cate un reprezentant cu functie de 

conducere al urmatoarelor institutii si organisme: 
   a) Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si 

Adoptii, prin presedinte; 

   b) Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei; 

   c) Ministerul Afacerilor Interne; 

   d) Ministerul Educatiei si Cercetarii; 

   e) Ministerul Sanatatii; 

   f) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin vicepresedinte; 

   g) Ministerul Finantelor Publice; 

   h) Ministerul Fondurilor Europene; 

   i) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor; 

   j) Ministerul Justitiei; 

   k) Ministerul Afacerilor Externe; 

   l) Avocatul Poporului; 

   m) Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania; 

   n) Asociatia directorilor de servicii publice specializate in asistenta sociala si 

protectia copilului; 

   o) Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil; 

   p) Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale; 

   q) Consiliul National al Dizabilitatii din Romania; 

   r) Centrul de Resurse Juridice; 

   s) Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania; 

   s) Colegiul Psihologilor din Romania; 

   t) Colegiul Medicilor din Romania. 

   (2) Reprezentantii ministerelor prevazute la alin. (1) lit. b)-e) si g)-k) sunt 

functionari publici desemnati prin ordin de ministru. 

   Art. 11. - (1) Consiliul se intruneste semestrial si ori de cate ori este nevoie, 

la convocarea presedintelui Autoritatii, in prezenta a cel putin jumatate din numarul 

reprezentantilor.   

   (2) Lucrarile Consiliului sunt conduse de presedintele Autoritatii. 

   (3) La lucrarile Consiliului pot participa, la invitatia presedintelui 
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Autoritatii, reprezentanti ai copiilor, asociatii, organizatii si federatii ale 

persoanelor cu dizabilitati, precum si reprezentanti ai altor autoritati sau 

institutii publice decat cele prevazute la art. 10 alin. (1), specialisti si 

reprezentanti ai societatii civile, precum si reprezentanti ai mass-mediei.   

   (4) In realizarea atributiilor prevazute la art. 9 alin. (3), Consiliul adopta, cu 

votul majoritatii membrilor, hotarari cu caracter de recomandare. 

   (5) Serviciile administrative, precum si activitatea de secretariat a Consiliului 

sunt asigurate de catre Autoritate. 

   Art. 12. - (1) In structura Autoritatii functioneaza Comisia superioara de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu activitate de coordonare metodologica 

si monitorizare a activitatii de evaluare si incadrare in grad si tip de handicap. 

   (2) Pe langa Autoritate functioneaza Consiliul de analiza a problemelor 

persoanelor cu handicap. 

   (3) Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap prevazuta la 

alin. (1) si Consiliul de analiza prevazut la alin. (2) functioneaza in forma, 

componenta si cu atributiile prevazute la art. 901, 902, respectiv la art. 92 din 

Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   Art. 13. - (1) Personalul Autoritatii este format din functionari publici si 

personal contractual numit, respectiv incadrat, potrivit legii. 

   (2) Numarul maxim de posturi al Autoritatii este 131, exclusiv demnitarii. 

   Art. 14. - (1) Organigrama Autoritatii este prevazuta in anexa care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

   (2) In cadrul organigramei, prin ordin al presedintelui Autoritatii, se pot 

organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numarul 

posturilor aferente, cu respectarea prevederilor legale si incadrarea in numarul 

maxim de posturi aprobat. 

   (3) Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii, precum si statul de 

functii se aproba prin ordin al presedintelui acesteia. 

   Art. 15. - (1) Autoritatea preia activitatile, atributiile, structurile si 

personalul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati si ale Autoritatii 

Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie. 

   (2) Incadrarea personalului in numarul de posturi si in noua organigrama a 

Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii 

se face cu respectarea termenelor si a procedurii aplicabile fiecarei categorii de 

personal, prin ordin al presedintelui Autoritatii, in termen de minimum 30 de zile si 

maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.   

   (3) Autoritatea preia pe baza de protocol patrimoniul Autoritatii Nationale pentru 

Persoanele cu Dizabilitati si al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor 

Copilului si Adoptie. 

   (4) Bunurile si alte active aferente activitatii Autoritatii Nationale pentru 

Persoanele cu Dizabilitati si a Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor 

Copilului si Adoptie se transfera prin protocol din gestiunea celor doua institutii 

desfiintate in gestiunea Autoritatii. 

   Art. 16. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga: 

   a) Hotararea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea si functionarea 

Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 18 aprilie 2014, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

   b) Hotararea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, functionarea si 

atributiile Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2015, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

   c) Hotararea Guvernului nr. 617/2004 privind infiintarea si organizarea 

Comitetului national director pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor 

prin munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 3 mai 

2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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                           Contrasemneaza: 

                            Viceprim-ministru, 

                          Raluca Turcan 

                            Ministrul muncii si protectiei sociale, 

                           Victoria Violeta Alexandru 

                            Ministrul lucrarilor publice,  

                              dezvoltarii si administratiei, 

                           Ion Stefan 

                             Ministrul afacerilor interne, 

                             Marcel Ion Vela 

                                 Ministrul educatiei si cercetarii, 

                              Cristina Monica Anisie 

                              Ministrul afacerilor externe, 

                           Bogdan Lucian Aurescu 

                              Ministrul sanatatii, 

                              Victor Sebastian Costache 

                               Ministrul fondurilor europene, 

                              Ioan Marcel Bolos 

                                Ministrul transporturilor,  

                                  infrastructurii si comunicatiilor, 

                                Lucian Nicolae Bode 

                                  Ministrul finantelor publice, 

                                Vasile-Florin Citu 

  

   Bucuresti, 30 decembrie 2019. 

   Nr. 1.002. 

  

  

ANEXA 

  

  

   (Numarul maxim de posturi este 131, exclusiv demnitarii.) 

  

ORGANIGRAMA 

Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii 
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