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Cod formular:B6, AD 02-P.O.27    
 

 
 

SERVICIUL  DE EVALUARE COMPLEXĂ PERSOANE ADULTE CU HANDICAP 

                  

 

              Catre, 

Serviciul Strategie, Proiecte, Monitorizare, Relatii ONG 

 

       Avand in vedere adresa dumneavoastra, transmisa pe e-mail in data de 18.04.2018, 

referitoare la actualizarea paginii de internet a institutiei, va transmitem informatiile solicitate: 

                

  Serviciul de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap (SECPAH), are potrivit 

Ordinului MMFPS nr. 2298/2012, următoarele atribuţii principale:  

• efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu 

sau la domiciliul persoanei;  

• întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată; 

• recomandă sau nu recomandă încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip 

de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare 

socială a acesteia;  

• avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul 

de caz;  

• 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;  

• recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii.  

De asemenea, personalul din SECPAH: 

• preia, verifică şi înregistrează în registrul electronic (program D-Smart), dosarele 

persoanelor care solicita evaluare in vederea incadrarii in grad de handicap, contribuind 

astfel la intocmirea bazei de date a institutiei ; 

• sprijină activitatea de arhivare a instituţiei prin constituirea la nivelul SECPAH,  de 

unităţi arhivistice pentru anul precedent şi pentru anul în curs;  

• întocmeşte situaţii statistice referitoare la activitatea desfaşurată; 

• sprijină activitatea Secretariatului Comisiei de Evaluare  Persoane Adulte cu Handicap în 

furnizarea de  informaţii persoanelor care au solicitat încadrarea în grad de handicap.                                                                               

• colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul 

asistenţei sociale, protecției copilului și a persoanei adulte cu dizabilități în baza unor 

convenții  de colaborare;  
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• dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot sprijini 

demersurile pentru soluționarea cazurilor.   

• colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad, pentru exercitarea tuturor 

drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;   

• planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaintează 

conducerii direcţiei;   

• acordă persoanei adulte cu dizabilități asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său 

la libera exprimare a opiniei;   

• implementează prevederile Ordinului Guvernului nr. 400/12.06.2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entităților publice;   

• îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Arad.   

 

Personalul angajat este o echipă pluridisciplinară formată, potrivit statului de funcíi din 9 

persoane (medici, asistenţi sociali şi un psiholog): una funcţie de conducere şi opt funcţii de 

execuţie. 

 

Date de contact:  

Serviciul de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap se afla in cadrul Directiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cam. 

8, tel./ fax. – 0040 – (0)257 – 210055, 210035, Interior 112,  

e – mail: secpah@dgaspc-arad.ro 

 

 

 

Şef Serviciu,                                                                                              

 dr. Daciana – Alina Rusu                                                                       Intocmit, 

         Costeant Miruna 

          

         

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                     

 


