ORDIN Nr. 671/1640/61 din 24 iulie 2007
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a
interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
Nr. 671 din 24 iulie 2007
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
Nr. 1.640 din 1 august 2007
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
Nr. 61 din 23 aprilie 2007
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 662 din 27 septembrie 2007
În temeiul art. 14 din Hotarârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si
functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, al art. 11 alin. (5) din
Hotarârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului
Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile ulterioare, al art. 5 alin. (4) din
Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea
Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse, presedintele Autoritatii Nationale pentru
Persoanele cu Handicap si ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emit urmatorul
ordin:
ART. 1
Se aproba Metodologia de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a
interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, prevazuta în anexa nr. I,
precum si modelul de autorizatie pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului
mimico-gestual, prevazut în anexa nr. II. Anexele nr. I si II fac parte integranta din
prezentul ordin.
ART. 2
Directiile de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu
Handicap, al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si al Ministerului
Educatiei, Cercetarii si Tineretului vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.
ART. 3
La data publicarii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I,
prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,
al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii
nr. 107/523/4.722/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura si conditiile
de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual specific persoanelor cu deficiente
de auz si a interpretilor limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 28 iulie 2006, se abroga.
ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii, familiei

si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru
Presedintele Autoritatii Nationale
pentru Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu
Ministrul educatiei,
cercetarii si tineretului,
Cristian Mihai Adomnitei
ANEXA 1
METODOLOGIE
de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific
persoanei cu surdocecitate
ART. 1
(1) Prezenta metodologie stabileste procedura si conditiile de autorizare a interpretilor
limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanelor cu
surdocecitate, pe baza autorizatiei eliberate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu
Handicap, în conditiile legii.
(2) Autorizatia reprezinta actul administrativ care recunoaste calitatea de interpret al
limbajului mimico-gestual sau al limbajului specific persoanei cu surdocecitate si care da
dreptul exercitarii acestei profesii.
(3) Modelul de autorizatie este prevazut în anexa nr. II.
ART. 2
În vederea autorizarii ca interpret, solicitantul trebuie sa îndeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:
a) sa aiba vârsta minima de 18 ani;
b) sa fi absolvit cel putin cursurile învatamântului liceal;
c) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza unui examen medical de
specialitate;
d) sa fi absolvit cursurile de limbaj mimico-gestual si sa detina certificatul de pregatire
speciala în limbaj mimico-gestual, eliberat de Asociatia Nationala a Surzilor, cu avizul
Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
e) sa nu fi fost condamnat pentru savârsirea unei infractiuni care l-ar face incompatibil
cu exercitarea profesiei de interpret.
ART. 3
(1) Dosarul cu documentele necesare obtinerii autorizatiei se va depune la sediul
Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap din Bucuresti, Calea Victoriei nr.
194, sectorul 1, denumita în continuare Autoritate.
(2) Dosarul va cuprinde urmatoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea autorizatiei;
b) actele de identitate, în copie;
c) certificatul de pregatire speciala în limbaj mimico-gestual, eliberat de Asociatia
Nationala a Surzilor, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, în copie
legalizata;

d) cazierul judiciar.
ART. 4
(1) Dosarul va fi analizat de o comisiei de autorizare, denumita în continuare comisie,
care functioneaza pe lânga Autoritate.
(2) Comisia va fi stabilita prin ordin al presedintelui Autoritatii si va avea urmatoarea
componenta:
a) un presedinte, desemnat de presedintele Autoritatii;
b) un vicepresedinte, desemnat de Asociatia Surzilor din România;
c) un membru, desemnat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
d) un secretar, desemnat de Autoritate.
(3) Membrii comisiei nu beneficiaza de indemnizatie de sedinta.
ART. 5
Comisia are urmatoarele atributii principale:
a) asigura conditiile necesare pentru buna desfasurare a procesului de autorizare;
b) decide în urma analizei dosarului asupra acordarii sau neacordarii autorizatiei;
c) prelungeste termenul de valabilitate a autorizatiei.
ART. 6
(1) Secretarul are obligatia sa primeasca, sa verifice, sa înregistreze si sa înainteze
dosarul comisiei. În situatia în care dosarul este incomplet, acesta se restituie solicitantului
în vederea completarii.
(2) Secretarul are obligatia sa aduca la cunostinta solicitantului data prezentarii la
comisie.
ART. 7
Comisia se întruneste ori de câte ori este nevoie, la convocarea secretarului.
ART. 8
(1) În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de autorizare si a dosarului,
comisia se va întruni în vederea analizarii acestora.
(2) În urma examinarii documentatiei, comisia va proceda la:
a) acordarea autorizatiei conform modelului prevazut în anexa nr. II;
b) respingerea cererii de autorizare.
(3) Persoana careia i s-a respins cererea de autorizare poate depune contestatie în termen
de 15 zile, care se înregistreaza la registratura Autoritatii.
(4) Contestatia se solutioneaza de catre presedintele Autoritatii în termen de 30 de zile
de la data înregistrarii.
ART. 9
(1) Autorizatia are valabilitate 2 ani, exceptie facând cazurile de retragere a acesteia.
(2) Prelungirea valabilitatii autorizatiei se face în urma prezentarii unei documentatii
care sa ateste practicarea interpretarii în limbaj mimico-gestual cel putin 6 luni, a actelor
de identitate în copie, daca starea civila a solicitantului s-a modificat, precum si a
cazierului judiciar. Pentru cazurile în care solicitantul nu a practicat interpretarea în limbaj
mimico-gestual, acestuia nu i se prelungeste valabilitatea autorizatiei decât în cazul în care
face dovada ca a urmat un nou curs de pregatire autorizat în limbajul mimico-gestual.
(3) Cererea de prelungire se depune cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate a autorizatiei la registratura Autoritatii, urmând ca secretarul sa convoace
comisia.
(4) Comisia nu va prelungi valabilitatea autorizatiei în situatia în care solicitantul nu
mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 2 lit. e).
ART. 10

Autoritatea are obligatia de a tine evidenta nominala a interpretilor autorizati într-un
registru special, numerotat si stampilat pe fiecare pagina, si de a face cunoscute numele
acestora.
ANEXA 2
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
AUTORIZATIE
pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual
Nr. .........../............
Domnul/Doamna ..................., fiul/fiica lui ........................ si al/a ...............,
nascut/nascuta la data de .........................., domiciliat/domiciliata în ...................., str.
............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judetul ...............................
posesor/posesoare al/a BI/CI seria .............., numarul ...................,. emis/emisa la data de
................ de ...................................., este autorizat/autorizata sa exercite profesia de
interpret al limbajului mimico-gestual.
Prezenta autorizatie a fost eliberata în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (2) din
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezenta autorizatie are valabilitate 2 ani de la data eliberarii.
Presedinte
Vicepresedinte,
........................
.....................
Membru,
........................
.....................
---------------

(L.S.),

Secretar,

