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Introducere

În contextul drepturilor persoanelor cu handicap apare și termenul de dizabilitate. Termenii de handicap 
și dizabilitate fac referire la funcționalitatea persoanei, mai concret la ceea ce poate sau nu poate să facă 
și nu la ceea ce este sau nu este acea persoană. Sunt multe cauze care limitează o persoană să realizeze 
ceva. Dar cauzele pentru dizabilitate nu țin de capacitatea funcțională a persoanei cât de barierele pe care 
societatea le pune în calea dezvoltării ca individualitate a persoanei. Drepturile sunt acele garanții sociale care 
le asigură indivizilor, indiferent de gradul acestora de funcționalitate, egalitate de șanse. Fiecare persoană se 
naște cu dreptul de a spera la o viață demnă!

Pe teritoriul României, drepturile persoanelor cu handicap se acordă următoarelor categorii de 
beneficiari:

 � adulții care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizie eliberată de comisia superioară de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate;

 � copiii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotărâre a comisiei pentru 
protecția copilului, în termen de valabilitate;

 � persoana care are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil cu handicap;

 � persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil (cu sau fără handicap) 
și care nu realizează alte venituri în afara indemnizației lunare care se acordă indiferent de venituri, 
diferențiat în funcție de gradul de handicap.

Ghidul își propune să sprijine aceste categorii de beneficiari să identifice la nivelul județului Iași, resursele 
puse la dispoziție de autoritățile publice centrale și locale în acordarea drepturilor. Ghidul pune accent pe 
traseele care pot fi parcurse pentru ca beneficiarul să se bucure de efectul acestor drepturi garantate prin 
lege. Comunitatea ieșeană este o comunitate în plină dezvoltare, care mai are multe de făcut pentru a fi 
considerată o comunitate în care toți cetățenii au șanse egale. Deschiderea și implicarea autorităților locale 
pentru realizarea acestui ghid sunt premise că eforturile de dezvoltare continuă. 
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1

DREPTURILE PERSOANELOR 
CU DIZABILITĂȚI

I. 

Concepte dizabilitate/handicap

În formularea actelor normative internaţionale, europene şi naţionale se remarcă utilizarea a doi termeni: 
„handicap” şi „dizabilitate”. 

Conceptul handicap se regăseşte în conţinutul legilor şi politicilor sociale din România în mod dominant. 
Legea fundamentală şi legea - cadru utilizează termenul de handicap: în Constituţia României în art. 50 este 
prevăzut dreptul la protecţie specială a persoanelor cu handicap, în timp ce Legea 448/2006 reglementează 
drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora. 
În înţelesul Legii 448/2006, Art. 2. - (1) „Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, 
neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le 
limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi 
incluziunii sociale”.

Conceptul de dizabilitate este utilizat în Legea nr.448/2006 doar în art. 16 alin. (4), definind un „termen 
generic pentru afectări/deficienţe, limitări de activitate şi restricţii de participare”. Noțiunea dizabilitate 
apare în Legea nr.221 din 11 noiembrie 2010 care ratifică „Convenţia ONU privind drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi” şi care descrie persoanele cu dizabilităţi ca fiind acele persoane care au deficienţe fizice, 
mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi 
participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi. Ulterior, Legea 
asistenţei sociale nr.292/2011, art.6 lit. a) defineşte persoanele cu dizabilităţi în acelaşi mod. 

Termenul de dizabilitate a fost asimilat fondului de cuvinte şi normelor limbii române, fiind introdus 
pentru prima dată în Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi 
adăugită, 2005, Editura Univers Enciclopedic. 

Dicţionarul explicativ al limbii române definește doar cuvântul handicap, ca fiind o deficienţă senzorială, 
motorie, mintală sau orice altă infirmitate a unei persoane (făcând referire la aspectul funcţional şi operaţional 
al dizabilităţii).

În elaborarea noii Strategii Naţionale privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi 2015-2020 
– de la „reabilitarea’’ individului la reforma societăţii  (acest act normativ fiind în proces de legiferare) s-a propus 
preluarea în  coordonatele sale esenţiale a viziunii Strategiei europeane pentru persoanele cu dizabilităţi 
2010-2020 – „Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere’’. Este un act normativ care utilizează 
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termenul de dizabilitate. În acest context, se impune tot mai mult armonizarea conceptelor existente în actele 
legislative europene şi naţionale, pornind de la definiţiile date de Clasificarea Internaţională a Funcţionalităţii, 
Dizabilităţii şi Sănătăţii (CIF) formulată în 2001 de Organizaţia Mondială a Sănătăţii și prin care se încearcă 
să se realizeze o sinteză asupra tuturor perspectivelor sănătăţii: din punct de vedere biologic, individual şi 
social. Anexa 5 a acestui document ‚„CIF şi persoanele cu dizabilităţi” face unele precizări privind termenul 
de dizabilitate: 

„În mod deosebit, OMS recunoaşte că, în ciuda eforturilor depuse de toată lumea, chiar termenii utilizaţi 
în clasificare pot să fie stigmatizanţi şi să pună etichete. Ca reacţie la această problemă, încă de la începutul 
procesului de revizuire s-a luat decizia de a se renunţa în totalitate la termenul de handicap – din cauza 
conotaţiilor sale peiorative din limba engleză – şi de a nu se utiliza termenul de dizabilitate ca denumire a 
unei componente, ci ca termen general sau global”.

„Mai rămâne însă nerezolvată problema modului în care se face referire la persoanele care suferă de o 
anumită limitare sau restricţie funcţională. În CIF, termenul de dizabilitate este utilizat pentru a desemna un 
fenomen multidimensional care rezultă din interacţiunea dintre oameni şi mediul lor fizic şi social. Dintr-o serie 
de motive, atunci când se referă la persoane, unii preferă să utilizeze termenul de persoane cu dizabilităţi, 
în timp ce alţii preferă persoane dizabilitate. Având în vedere această divergenţă, OMS nu are la dispoziţie o 
practică universală  pe care s-o adopte, şi nici nu poate adopta în mod rigid una dintre abordări. În schimb, 
OMS confirmă un principiu esenţial, şi anume, ca oamenii să aibă dreptul de a fi numiţi cum doresc ei”.

„Dizabilitatea este produsă de interacţiunea dintre trăsăturile de sănătate şi factorii contextuali. Aşa 
stând lucrurile, indivizii nu trebuie să fie reduşi la sau caracterizaţi exclusiv din perspectiva afectărilor, 
limitărilor în activitate sau restricţiilor în participare cu care se confruntă.”

„Oricum i-am spune unei dizabilităţi, ea continuă să existe, fie că i se aplică sau nu etichete. Problema 
nu este doar una de natură lingvistică, ci mai ales una care ţine de atitudinile altor indivizi şi a societăţii însăşi 
faţă de dizabilitate”.

II. 

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Este un acord internațional care garantează drepturi egale pentru persoanele cu dizabilități. A fost 
adoptată de Adunarea Generală a Organizațiilor Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006 și ratificată de 
România prin Legea nr.221 în 11 noiembrie 2010.

Prezentul ghid va utiliza termenul de handicap pentru a reda fără echivoc denumirile 
instituțiilor, denumirile serviciilor, denumirile beneficiilor și a actelor normative pe care 

le putem identifica în realitate.

Ghidul va utiliza termenul de dizabilitate ori de câte ori va face referire la situația unui 
copil sau tânăr/adult care are certificat de încadrare în grad de handicap.
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Legea cadru în domeniul dizabilității, Legea 448 a fost adoptată de Parlamentul României în decembrie 
2006, cu patru ani înainte de a fi ratificată Convenția. Acest decalaj explică de ce se folosesc, atunci când 
este vorba de drepturi, de termenele handicap și dizabilitate.

Convenția are 50 de articole în care sunt exprimate clar drepturile persoanelor cu dizabilități. Cum deja 
știm, dizabilitatea se referă la o problemă creată social prin punerea sau neîndepărtarea barierelor sociale 
și nu se referă la un atribut al individului, așa cum exprimă handicapul. De aceea, drepturile stipulate de 
Convenție sunt drepturi care asigură accesul liber, nediscriminarea. Drepturile stipulate de Legea 448/2006 
sunt acele drepturi care asigură protecția, care acționează doar asupra individului cu atributul de handicap. 
Așadar, abordările diferite ale dizabilității prin prisma drepturilor, creează politici sociale diferite pe care le 
identificăm în viața reală atunci când avem nevoie să ne manifestăm individualitatea.

Drepturile persoanelor cu dizabilități stipulate de Convenție sunt:

 � Dreptul la viață 

 � Dreptul de a fi protejate în situații de risc și urgențe

 � Dreptul la beneficii egale în baza legii (ca de exemplu, dreptul de face un împrumut la bancă, la a deține 
sau moșteni proprietăți)

 � Dreptul de a avea acces la justiție, de a-și exprima punctul de vedere în cadrul unui proces legal

 � Dreptul la libertate și securitate individuală

 � Dreptul la protecție împotriva torturii, a tratamentului inuman și a pedepselor fizice

 � Dreptul la protecție împotriva violenței și a abuzului

 � Dreptul de a fi protejat ca persoană și de a fi tratat cu respect

 � Dreptul la naționalitate și libertate de mișcare

 � Dreptul de a trăi independent și dreptul la incluziune comunitară

 � Dreptul de a se deplasa și de a acționa independent

 � Dreptul de a-și exprima opiniile, de a cere și de a primi informații în forme pe care să le poată înțelege 
și accesa

 � Dreptul la intimitate (de exemplu, confidențialitatea despre starea de sănătate)

 � Dreptul de a trăi împreună cu familiile lor

Copiii cu dizabilități nu trebuie separați de familiile lor pentru că au o dizabilitate!

Dacă copiii nu pot locui alături de familiile lor, trebuie să beneficieze de un cadru 
familial în interiorul comunității!

Tinerii cu dizabilități au dreptul la informații despre sănătatea reproducerii, dreptul de a 
se căsători și de a întemeia o familie.
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Dreptul la educație nu prin crearea de școli speciale ci prin asigurarea mijloacelor care să facă mai 
ușoară comunicarea între profesor și elevul cu dizabilități:

 � Dreptul la sănătate și recuperare

 � Dreptul la muncă și la un serviciu liber ales

 � Dreptul la hrană, apă potabilă, îmbrăcăminte și locuință, la un nivel de viață decent și la protecție socială

 � Dreptul de a lua parte la viața politică și publică

 � Dreptul de a participa la viața culturală, recreativă și la activitățile sportive.

III. 

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap republicată cu modificările şi completările 

ulterioare

Este legea specială a domeniului dizabilității în România și are ca subiect și beneficiari ”persoanele cu 
handicap”, copii și adulți, pe care le definește la articolul 2 ”persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, 
mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând 
măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale”.

Legea se referă exclusiv la acele persoane care, în urma evaluări/reevaluării au fost ”certificate” 
ca având un grad de handicap (de la ușor la grav), conform articolului 85. Doar având atributul de 
handicap, stabilit prin certificat de încadrare în grad de handicap, persoanele cu dizabilități pot 
beneficia de următoarele drepturi (conform articolului 6):

 � ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare;

 � educaţie şi formare profesională;

 � ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;

 � asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;

 � locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional 
şi comunicaţional;

 � petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;

 � asistenţă juridică;

 � facilităţi fiscale;

 � evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii 
comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani. 

Persoanele cu dizabilități sunt acele persoane care, în sensul acestei legi, prezintă afectări/deficiențe, 
limitări de activitate și restricții de participare care relevă aspectul negativ al interacțiunii individ-context.

Așadar, Legea 448/2006, asigură drepturi doar pentru o parte dintre persoanele cu dizabilități, doar 
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pentru cele care necesită măsuri de protecție din cauza mediului social neadaptat deficiențelor lor, care le 
împiedică total sau le limitează accesul la șanse egale la viața societății. 

Pentru persoanele care îngrijesc, însoțesc o  persoană cu handicap, este foarte important să acceseze 
toate drepturile, concretizate în beneficii și servicii sociale, speciale pentru persoanele cu handicap. Aceste 
drepturi speciale, așa cum sunt descrise în lege, garantează pentru persoana cu handicap șanse egale la 
viața societății. Prin protecția și promovarea acestor drepturi, persoanele cu handicap au speranța că viața 
lor va avea caracterul de normalitate.

Legea 448/2006 stipulează că responsabilitatea promovării și respectării drepturilor persoanelor cu 
handicap revin:

 � În principal – administrației publice locale (Primăria prin serviciile competente: Direcția de Asistență 
Comunitară, Serviciul de Autoritate Tutelară, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, 
Regia Autonomă pentru Transport Public, Instituția Arhitectului Șef; Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului; Casa Județeană de Asigurări de Sănătate; Direcția de Sănătate Publică; 
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială; Casa Județeană de Pensii, Inspectoratul Județean 
Școlar; Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională; Direcția Regională de Drumuri și Poduri 
Iași, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă)

 � În subsidiar și complementar:

 � Autorităților administrației publice centrale (Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, 
Avocatul Poporului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Ministerul Sănătății, 
Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice) 

 � Societății civile – asociații, fundații, sindicate, cabinete profesionale individuale, cetățenii

 � Familiei

Întreaga societate, în ansamblul ei, poartă responsabilitatea integrării socio-profesionale și culturale 
a persoanei cu dizabilități. Instituțiile sunt cele care aplică, în baza normelor metodologice și a ordinelor de 
ministru, actele normative. Cetățenii sunt cei care respectă actele normative și manifestă față de persoanele 
cu dizabilități atitudini și comportamente. Succesul integrării persoanelor cu dizabilități depinde de modul cum 
se completează sau co-există în societate aceste două dimensiuni: norma și atitudinea non-discriminatorie 
față de dizabilitate.

În societatea românească, statisticile și analizele realizate în domeniul dizabilității indică un nivel ridicat 
al atitudinilor discriminatorii, în special în mediul educațional, iar în ceea ce privește norma legală, aceasta nu 
este respectată în totalitate, atât din cauze economice cât și din cauza ignoranței reprezentanților instituțiilor 
publice dar și a cetățenilor. Toate aceste aspecte limitează accesul persoanelor cu dizabilități la șansele egale 
pe care le garantează legea. Resursele limitate puse de instituțiile publice locale la dispoziția persoanelor cu 
dizabilități, creează situații de concurență și uneori de corupție. 

Ghidul propune să arate persoanelor interesate în accesarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, 
traseele pe care ar putea să le parcurgă la instituțiile care sunt în măsură să acorde aceste drepturi. În 
comunitatea ieșeană sunt instituții reprezentative din toată sfera de servicii care asigură acordarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilități, dar mai rămân încă multe de făcut pentru numărul mare de copii și tineri cu 
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dizabilități existent la nivelul județului Iași.

Cel mai relevant exemplu este acela al programelor publice de terapie recuperatorie care sunt 
insuficiente cantitativ și acoperă doar o mică parte din nevoile de recuperare ale copiilor. Aceste constatări 
sunt reflectate în primul rând la nivelul statisticilor publicate pe site-urile instituțiilor și ministerelor de resort 
pentru problematica dizabilității. Astfel, Buletinul informativ trim. III/2015 al MMFPSPV indica în județul Iași 
cel mai mare număr de copii cu handicap la nivel regional și locul trei în țară ca număr de persoane cu 
dizabilități după Mun. București și jud. Argeș.

Raportul anual al DGASPC Iași pentru 2015 arată că din cei 2668 de copii cu dizabilități neinstituționalizați, 
doar 317 de copii au fost beneficiari ai centrelor de îngrijire și recuperare (7 unități de asistență socială) iar din 
cei 3294 de copii care au primit certificat de încadrare în grad de handicap, doar 696 copii au fost beneficiarii 
centrelor rezidențiale pentru copii cu dizabilități. Se remarcă numărul foarte mare de copii care supra-solicită 
serviciul de recuperare din ambulatoriu (de la spitalul de copii) și din școlile speciale.

Așa se explică efortul susținut al asociațiilor de părinți ai copiilor cu dizabilități și al unor fundații din 
Iași de a identifica fonduri pentru susținerea financiară a serviciilor de terapie, fiind imperativ necesară 
completarea ofertei de servicii de recuperare și reabilitare în domeniul dizabilității.

Fig. 1 Sistemul responsabilității promovării și respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități



12

2

INSTITUȚIILE PUBLICE IEȘENE CARE 
ASIGURĂ RESPECTAREA DREPTURILOR 
COPIILOR ȘI TINERILOR CU DIZABILITĂȚI

O comunitate incluzivă este comunitatea care își propune să înlăture barierele de orice tip din calea 
persoanelor cu dizabilități propunând acestora o paletă largă de servicii pentru a avea o viață activă și 
independentă. Pentru incluziunea și participarea activă a persoanelor cu dizabilități comunitatea incluzivă 
propune servicii de bază, servicii de suport și servicii specifice dizabilității.

Fig. 2 Serviciile într-o comunitate incluzivă pentru persoanele cu dizabilități
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Un aspect pe care nu-l poate arăta acest ghid este cel al calității serviciilor. Spre exemplu, pentru a 
evalua gradul de acoperire a nevoii de recuperare a persoanelor cu dizabilități se face raportarea numărului 
de persoane cu dizabilități care au plan de recuperare la numărul de centre de zi/centre de tip ambulatoriu 
existente în comunitate și la capacitatea acestora de furnizare a serviciilor, respectiv pentru câți beneficiari 
pot oferi servicii de recuperare.

Dacă o comunitate oferă servicii de recuperare doar pentru o treime din totalul populației care prezintă 
dizabilități, poate fi considerată incluzivă? Deseori întrebarea părinților „unde să-l duc pe copilul meu să facă 
terapie?” face referire la aspectul de capacitate insuficientă a centrelor și nu la inexistența acestora. Iar acest 
aspect reflectă doar una dintre provocările comunității noastre care se dorește a fi incluzivă. 

În schema de mai jos sunt reprezentate instituțiile publice din Iași care asigură serviciile specifice unei 
comunități incluzive.

Fig. 3 Oferta serviciilor pentru persoana cu dizabilități la instituțiile publice din Iași

CINE CE

DGASPC (Serviciul de Evaluare Complexă, Serviciul 
Evaluare Adulți Dosar de evaluare pentru încadrare în grad de handicap

DGASPC- servicii de recuperare

Centrul de zi ”Sfântul Andrei”, 

Centrul de zi ”Stejarul”,Centrul de zi ”Sfântul Niculae” 
Pașcani,  Centrul de zi ”Speranta” Pascani,  Centrul de zi 
”Ion Holban”,  Centrul de zi Rosetti, Centrul de zi ”Târgu 
Frumos”  

DGASPC - Biroul Persoane Adulte cu Handicap (transport)
Legitimație pentru transport  interurban și urban

Scutire de la plata rovinietei

DGASPC - Biroul Persoane Adulte cu Handicap (facilități 
fiscale)

Angajament de plată a dobânzii pentru credit imobiliar/
ipotecar/nevoi personale

Comisia pentru Protecția Copilului /comisia de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap Certificat de încadrare într-un grad de handicap

Agenția județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prestații sociale (indemnizație, alocații, buget 
complementar)

Direcția de Asistență Comunitară

- asistent personal

- centre de recuperare și reabilitare

- sprijin material ocazional

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Certificat de orientare școlară și profesională

Inspectoratul Județean  Școlar 
7 Școli  incluzive

5 Școli speciale

Instanța de tutelă Asistență juridică - curatelă și tutelă

Casa de Asigurări de Sănătate Dispozitive medicale

Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  

Serviciul de Administrare Spații cu destinație de Locuință

Serviciul Parcări

Locuință socială

Card legitimație pentru locurile de parcare



14

3

TRASEELE DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN ACCESAREA 
SERVICIILOR ȘI BENEFICIILOR CA DREPTURI 

ALE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

I. 

Obținerea certificatului de încadrare într-un grad de handicap

Pentru a beneficia de drepturile prevăzute de Legea 448/2006, persoana cu dizabilități trebuie să obțină 
mai întâi un certificat de încadrare într-un grad de handicap. Comisia pentru Protecția Copilului și Comisia 
de Evaluare a Adulților cu Handicap, sunt organe de specialitate ale Consiliului Județean abilitate prin lege 
să decidă în ceea ce privește încadrarea în grad de handicap. Decizia de încadrare se realizează în baza 
analizării de către Comisii a dosarelor înaintate de Serviciile de evaluare de pe lângă Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului, respectiv Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului și Comisia de 
Evaluare pentru persoanele cu handicap.

Fig.4 Obținerea certificatului de încadrare într-un grad de handicap
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I. Traseu clasic în evaluarea medicală:

II. Traseu clasic în evaluarea școlară și psihologică:

III. Traseu clasic în obținerea documentelor care reflectă situația socială:

Reține! 

 � Pentru întocmirea documentelor necesare dosarului care va fi analizat prima dată de Comisie (Comisia 
de Protecția Copilului/Comisia de evaluare) ai nevoie de cel puțin trei luni!

 � Pentru reînnoirea certificatului de încadrare într-un grad de handicap ai nevoie de cel puțin 1 lună 
înainte de ședința Comisiei!

 � Serviciul de Evaluare Complexă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Iași îți poate oferi sprijin și informații pentru realizarea în bune condiții a dosarului pentru obținerea 
certificatului de încadrare într-un grad de handicap.
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II. 

Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională

Copilul cu CES (CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE) este copilul: 

 � cu dificultăţi uşoare de învăţare

 � cu dificultăţi perceptiv-motrice (orientare în timp şi spaţiu, schemă corporală)

 � cu deficienţe mintale uşoare/asociate/severe 

 � cu deficienţe senzoriale (vizuale, auditive)

 � cu deficienţe locomotorii

 � cu deficienţe de pronunţie, scriere, citire (spre exemplu copiii cu dislexie, disgrafie, discalculie)

 � cu tulburări de comportament sau emoţionale (spre exemplu copiii cu ADHD sau cu autism)

Copilul cu CES este un copil cu dizabilități dar nu este neapărat și un copil cu handicap. Ghidul descrie 
traseele pe care trebuie să le parcurgă copilul/tânărului care are certificat de încadrare în grad de handicap 
și are nevoie de orientare școlară.

Înainte de a înțelege traseele pe care le parcurge părintele/reprezentantul legal pentru obținerea 
certificatului de orientare școlară și profesională, sunt câteva definiții pe care le clarifică Ordinul 5574/2011 
- Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe 
educaţionale speciale integrați în învățământul de masă.

Școala incluzivă: unitatea de învăţământ în care se asigură o educaţie pentru toţi copiii şi reprezintă 
mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare şi segregare. Copiii/Elevii din aceste 
unităţi de învăţământ beneficiază de toate drepturile şi serviciile educaţionale, psihoterapeutice, medicale şi 
sociale, conform principiilor incluziunii sociale, echităţii şi al asigurării egalităţii de şanse.

Profesor itinerant şi de sprijin: cadrul didactic cu studii superioare în domeniul psihopedagogic care 
desfăşoară activităţi de învăţare, stimulare, compensare şi recuperare cu persoanele cu CES integrate în 
unităţile de învăţământ de masă, în colaborare cu toţi factorii implicaţi.

Centrul judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE): unitatea specializată a 
învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonată metodologic de inspectoratul şcolar, care 
desfăşoară servicii de asistenţă psihopedagogică pentru părinţi, copii, cadre didactice şi care coordonează, 
monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean activitatea şi serviciile educaţionale oferite de către centrele 
logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică, 
mediatorii şcolari.

Certificat de orientare şcolară şi profesională: documentul/actul oficial eliberat de către CJRAE, 
conform prevederilor cuprinse în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care precizează diagnosticul/deficienţa 
şi orientează copiii, elevii şi tinerii cu CES în învăţământul de masă sau în învăţământul special. 
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Traseul de urmat pentru întocmirea dosarului pentru eliberarea certificatului copilului cu CES: 

1. Medicul de familie realizează evaluarea medicală iniţială, întocmeşte fişa medicală şi eliberează biletul 
de trimitere către Spitalul de Psihiatrie/medicul specialist neuropsihiatru care are acreditare pentru a 
elibera certificat medical cu timbru fiscal.  

2. Spitalul de Psihiatrie /cabinet acreditat de neuro-psihiatrie, unde copilul va fi monitorizat pe toată durata 
şcolarizării până la 18 ani; dacă afecţiunile sunt mai grave, copilul va fi trimis la secţia de psihiatrie. De 
aici va primi certificatul medical de la medicul specialist şi fișa de evaluare psihologică. 

3. Primăria de domiciliu/CJRAE/asistentul social al şcolii (după caz) – întocmeşte şi eliberează ancheta 
socială. 

4. Școala de provenienţă (în cazul în care copilul este deja într-o şcoală de masă): evaluare psihologică, 
evaluare logopedică, caracterizare/fişă psihopedagogică, traseu educaţional, fişa de evaluare continuă,  
adeverinţă elev. 

5. Copii acte personale: certificat de naştere copil, carte de identitate copil, carte de identitate părinţi, 
sentinţă divorţ, certificat căsătorie, certificat deces, decizie DGASPC de plasament - după caz. 

Toate documentele se pun în dosarul care este predat la Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară 
și Profesională. Părintele/aparținătorul va fi anunţat când are loc şedinţa Comisiei de Orientare Şcolară şi 
Profesională, prin care se va emite Certificatul de Expertiză şi Orientare Şcolară şi Planul de Servicii.

De reținut!

 � Art.50 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevede că stabilirea gradului de deficienţă al elevilor 
cu cerinţe educaţionale speciale se realizează de către comisiile din cadrul CJRAE, în colaborare 
cu comisiile pentru protecţia copilului din cadrul direcţiilor generale judeţene de asistenţă socială şi 
protecţia copilului. Acest lucru face posibilă depunerea acelorași documente care privesc evaluarea 
medicală, psiho-educațională și socială!

 � Certificatul se eliberează pe cicluri şcolare clasele 0-IV, V-VIII. Evaluările se realizează cel mai devreme 
din trei în trei ani, dar este de preferat ca evaluările să fie realizate la începutul fiecărui ciclu școlar.

 � Pentru copilul cu CES, în clasa a VIII-a, are loc Orientarea Şcolară şi Profesională (OSP) care se 
realizează prin şedinţă în care li se comunică părinţilor posibilităţile de şcolarizare (locuri în clasele 
speciale la şcolile profesionale pentru copii cu CES). Este importantă exprimarea opţiunii scrise a 
părinţilor/reprezentanților legali pentru forma de învăţământ. Pentru școala de masă/școala incluzivă se 
reia demersul pentru eliberarea Certificatului de Orientare Şcolară!

 � În şcoli există o comisie internă de evaluare continuă care întocmeşte documentaţia necesară pentru 
Serviciul de Evaluare şi Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de 
Resurse  şi Asistenţă Educaţională. 

 � Conform prevederilor Art. 54 ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011: 

 � În funcţie de evoluţia copilului se pot face propuneri de reorientare dinspre şcoala specială spre 
şcoala de masă şi invers.

 � Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de 
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către părinţii copilului/tutorele legal instituit şi de către psihologul şcolar. Decizia de reorientare se ia 
de către comisia de expertiză din cadrul CJRAE/CMBRAE, cu acordul familiei sau al susţinătorului 
legal.

Fig 5 Opțiunile copilului cu CES/handicap pentru educație

III. 

Înscrierea în învățământul de masă/școala incluzivă

La nivelul județului Iași sunt arondate învățământului integrat aproximativ 7 unități școlare cu ciclul 
primar și gimnazial. În funcție de numărul de elevi cu CES care au recomandare pentru învățământul de 
masă, anual sunt arondați un număr diferit de cadre didactice care sunt profesori de sprijin/intineranți. Asta 
înseamnă că nu toate școlile de masă pot oferi sprijin și servicii de logopedie pentru elevii cu CES. 

Dacă părintele primește de la Comisia de Evaluare Școlară și Profesională recomandarea către 
învățământul special dar se decide să-și asume înscrierea copilului în școala de masă/incluzivă sau integrată, 
trebuie să cunoască următoarele aspecte care pot fi considerate dezavantaje în procesul de integrare 
școlară:

 � Stima de sine scăzută a elevului; 

 � Marginalizare în şcolile de masă: copilul poate fi izolat de restul clasei şi să nu fie acceptat în colectiv; 

 � Elevul poate fi complexat în fața colegilor datorită ajutorului care i se acordă de față cu aceştia şi pentru 
că nu face față la acelaşi nivel;  

 � Reticenta profesorilor şi a celorlalţi părinţi care au copii în şcolile de masă față de copiii cu CES integraţi;

 � Etichetare şi prejudecăţi din partea colegilor;

 � Alocarea insuficientă de resurse umane (sunt puțini profesori de sprijin raportat la numărul de elevi cu 
CES) și timp (maxim 2 ore/săptămână, uneori lecțiile se fac cu un grup de elevi).
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IV. 

Înscrierea în învățământul special

Școala specială este unitatea de învățământ în care se asigură de către profesori specializați în educație 
intervenție psihopedagogică persoanelor cu diferite tipuri și grade de dizabilitate/deficiențe. În școala specială 
pot fi înscriși doar copiii care au certificat de încadrare în grad de handicap și certificat de orientare școlară 
și profesională cu recomandare pentru învățământul special.

Etapele înscrierii în învățământul special:

1. La solicitarea părintelui/ reprezentantului legal al copilului, instituția de învățământ va înregistra la 
secretariatul școlii certificatul de orientare școlară alături de dosarul de înscriere.

2. Instituția de învățământ preia dosarul copilului și îi asigură serviciile educaționale, conform orientării 
emise de Comisia de Orientare Școlară și Profesională.

3. La finalizarea unui ciclu de învățare, instituția de învățământ sprijină părintele/tutorele legal în vederea 
întocmirii dosarului pentru reorientarea școlară.

Dosarul de înscriere cuprinde:

 � Certificat de încadrare în grad de handicap obținut de la DGASPC

 � Certificat de orientare școlară și profesională obținut de la CJRAE

 � Cererea părintelui/reprezentantului legal

 � Certificat medical de la neuropsihiatrie

 � Fișa medicală sintetică

 � Ancheta socială de la Primărie

 � Caracterizarea realizată de învățător/diriginte

 � Adeverința de elev de la școala de masă

 � Acte de identitate ale copilului și părinților/reprezentanților legali

Art. 86 din Legea 448/2006 ne indică tipurile de handicap:

 � fizic (locomotor)              

 � vizual

 � auditiv                                       

 � asociat              

 � boli rare

 � surdocecitate                                       

 � somatic              

 � mintal

 � psihic                                       

 � HIV/SIDA                                   
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Școlile speciale sunt în subordinea administrativă a Consiliului Județean. În județul Iași sunt 6 școli 
speciale care răspund nevoilor de educație în funcție de tipul de handicap. Astfel, în funcție de specificul 
activității școlii și de diagnosticul copilului, de recomandarea specialiștilor CJRAE, părintele/reprezentantul 
legal al copilului poate opta pentru înscrierea copilului la:

 � COLEGIUL TEHNIC “ION HOLBAN”, IAȘI (PRI, GIM, LIC, PROF, POS) Iași, Str. Pantelimon Halipa, Nr. 
16 tel/fax 0232/226102, email: spiholban@yahoo.com – înscrie copii și tineri (6-26 ani) cu dizabilități 
loco-motorii și asociate.

 � LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „VASILE PAVELCU”, IAȘI (PRE, PRI, GIM, LIC, PROF) Iași, Str. I.C. 
Brătianu Nr.26 tel/fax 0232/211532, email: vpavelcu1@yahoo.com – înscrie copii și tineri, 3-20 ani cu 
deficiențe senzoriale multiple/surdocecitate, cu deficiențe de auz.

 � ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU”, IAȘI (PRE, PRI, GIM) Iași, B-Dul 
C.A. Rosetti 11-15 tel/fax 0232/277269, email: scoala_speciala_iasi@yahoo.com – înscrie copii și 
tineri, 3-20 de ani cu deficiențe mintale și asociate.

 � ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41, IAŞI (PRI, GIM) Iași, Str. Dr. Vicol Nr.10 tel/fax 0232/219091

 � ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ, PAȘCANI (PRI, GIM) Pașcani, Str. Gării Nr.157 tel/fax 0232/762562, 
email: scsp_pascani@yahoo.com - înscrie copii și tineri, 6-20 de ani cu deficiențe mintale și asociate.

 � LICEUL SPECIAL „MOLDOVA”, TÂRGU FRUMOS (PRI, GIM, LIC) Tg. Frumos, Str.Cuza Voda, Nr.24 
tel/fax 0232/710915, email: licmoldpdv@yahoo.com – înscrie copii și tineri cu deficiențe de vedere.

 � LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „TRINITAS”, TÂRGU FRUMOS (LIC, PROF) Tg. Frumos, Str. Petru 
Rareș, Nr. 35 tel/fax 0232/720774, email: scoalatrinitas@yahoo.com , cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
SPECIALĂ/ PRI, GIM/  TÂRGU FRUMOS - înscrie copii și tineri, 6-20 de ani cu deficiențe mintale și 
asociate.

* PRE= preșcolar, grădinița

* PRI=primar, clasele 0-IV

* GIM= gimnazial, clasele V-VIII

* LIC= liceu

* PROF = profesională

* POS= postliceală

La înscrierea copilului în învățământul special, părinții pot avea în vedere următoarele avantaje:

 � Pot fi instruiţi într-o unitate de învăţământ specializată, fiecare elev fiind instruit potrivit capacităţilor lui

 � Materiile pe care le fac şi numărul de ore sunt adaptate problemelor pe care le are fiecare (Curriculum 
adaptat)

 � Elevii sunt instruiţi pe baza unui Plan de intervenţie personalizat (adică un plan în care se spune ce 
poate face elevul, cum poate face, în cât timp, care sunt priorităţile lui, ce rol are fiecare specialist, prin 
ce metode se face învăţarea)

 � Se face consilierea părinţilor de către personal specializat; părinţii intră în contact cu alţi părinţi care au 
probleme asemănătoare cu ale lor
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 � Elevii primesc gratuit masa de prânz în cadrul școlii 

 � Beneficiază de transport gratuit cu microbuzul şcolii (ex: COLEGIUL TEHNIC „ION HOLBAN)

 � Creşterea încrederii în forţele proprii

 � Servicii de specialitate: în şcolile speciale participă la mai multe ore de terapie specifică, beneficiază de 
mai mult sprijin: logoped, psiholog, psihopedagog 

 � Elevii sunt ajutaţi să se integreze în colectiv, au posibilitatea să relaţioneze cu alţi copii din şcoala 
specială

 � Elevul este ajutat și îndrumat să îşi aleagă o profesie în concordanță cu posibilităţile lui 

 � Elevii beneficiază de intervenţie timpurie (ex: LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „VASILE PAVELCU”)

 � Au locuri rezervate la școlile profesionale, fără examen 

V.

Obținerea dispozitivelor medicale

Dreptul la sănătate și recuperare a persoanei cu handicap se acordă în funcție de gradul și de tipul 
de handicap. Drepturile sunt prevăzute în Legea 448/2006: 

 � Asistența medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât 
şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite de 
contractul cadru

 � Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile contractului cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor 
sale de aplicare

 � Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi 
integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist

*Persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât în cele de domiciliu au 
gratuitate şi peste numărul de călătorii prevăzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializă.

Obținerea dispozitivelor medicale se realizează în baza unui dosar care va fi depus la Casa Județeană 
de Asigurări de Sănătate Iași de către firma/furnizorul de dispozitive medicale care are o relație contractuală 
cu aceasta.

Traseu clasic pentru obținerea unui dispozitiv medical:
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COMPONENȚA DOSARULUI PENTRU CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE:

 � C.I./B.I./CN (certificat de naștere) – copie

 � Certificat grad de handicap (copie)

 � Recomandare de la medicul specialist (neurolog, ortoped, urolog)

 � Ultimul cupon de pensie, în cazul persoanelor cu handicap (adulți) sau a pensionarilor

 � Adeverința de asigurat, în cazul persoanelor cu handicap (adulți) sau a pensionarilor

VI.

Obținerea serviciilor sociale

Pentru a înțelege diferența între servicii sociale și prestații sociale trebuie înțeles sistemul de protecție 
socială.

În domeniul dizabilității serviciile sociale sunt: asistentul personal sau însoțitorul, serviciile specifice 
centrelor de zi, serviciile de consiliere psiho-socială, after-school, toate măsurile de protecție și îngrijire în 
cadrul centrelor rezidențiale și locuințelor protejate.

În sistemul de protecție în familie a persoanei cu dizabilități, este acordat dreptul la asistent personal 
doar persoanei cu handicap grav. Acest drept este consemnat și în certificatul de încadrare în grad de 
handicap, alături de opțiunea pentru indemnizație de însoțitor. În cazul în care angajatorul (Primăria localității 
de reședință a persoanei cu dizabilități) nu poate asigura un asistent personal, persoana cu handicap poate 
opta pentru primirea lunară a unei indemnizaţii. Opţiunea se depune în scris la sediul Direcţiei de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Iași. 
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Traseu pentru obținerea dreptului la asistent personal:

Acte necesare pentru dosarul de angajare ca asistent personal:

 � cererea de angajare;

 � acte de stare civilă pentru însoţitor: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de căsătorie 
(xerocopii);

 � acte de stare civilă pentru persoana cu handicap: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat 
de căsătorie (fotocopii);

 � actul de examinare medicală emis de o instiţutie sanitară competentă, potrivit legii (analizele insoţitorului) 
– sânge, plămâni, psihiatrie;

 � certificatul de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care necesită asistent 
personal (gr.I);

 � actele de studii însoţitor (fotocopii);

 � curriculum vitae însoţitor (autobiografie);

 � carnetul de muncă, iar dacă solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaraţie pe proprie răspundere în care 
să se specifice această situaţie;

 � decizia de pensionare (fotocopie) dacă e cazul;

 � cazierul judiciar;

 � acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, în cazul persoanelor cu handicap grav fără 
discernământ;

 � anchetă socială de la Serviciul de Autoritate Tutelară Protecţia Minorilor şi a Familiei din cadrul DAC;

 � acordul cu opțiunea pentru asistent personal de la DGASPC Iasi;

Traseu pentru obținerea indemnizației de însoțitor
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Acte necesare în vederea acordării indemnizaţiilor pentru persoana cu handicap grav – gradul I cu 
asistent personal – în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006:

 � cerere

 � copie C.N./B.I./C.I. al persoanei cu handicap şi/sau al reprezentantului legal al  acesteia;

 � copie certificat de încadrare în grad de handicap;

 � copie hotărâre judecătorească, în situaţia în care persoana cu handicap a fost pusă sub interdicţie şi 
s-a instituit tutela; 

 � acordul cu opțiunea indemnizație de la DGASPC Iasi;

 � cupon pensie în cazul pensionarilor;

VII.

Obținerea prestațiilor sociale

Prestațiile sociale specifice domeniului dizabilității sunt: 

 � indemnizație lunară (a cărui cuantum diferă în funcție de grad)

 � buget personal complementar lunar

 � indemnizaţia/ajutorul  pentru îngrijirea copilului cu vârsta 0-7 ani, în situaţia în care copilul şi/sau un 
părinte/persoana care are copilul în îngrijire sunt persoane cu handicap.

Pentru persoana cu handicap grav este prevăzut dreptul la indemnizație de însoțitor sau la asistent 
personal. Aceste opțiuni au fost descrise în subcapitolul anterior.

Prestațiile sunt asigurate de Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială dar dosarele pentru 
primirea acestora se depun de către părinții/reprezentanții legali ai copiilor/tinerilor cu dizabilități la Direcția 
de Asistență Comunitară (pentru persoanele care domiciliază în municipiul Iași) sau la sediile Primăriilor 
localităților de reședință (pentru cei care domiciliază în celelalte orașe sau comune din județul Iași). 

Tipul de handicap Cuantum indemnizație 
lunară (doar pentru 
adultul cu handicap)

Cuantum buget 
complementar

Cuantum indemnizație 
de însoțitor/asistent 
personal

Grav 234 lei 106 lei 969 lei
Accentuat 193 lei 79 lei -
Mediu - 39 lei -
Ușor - - -
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Notă! 

*Alocația de stat pentru copiii cu dizabilități este prevăzută în cuantum dublu!

*Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază şi de alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei 
zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.

Indemnizaţi/Ajutorul  pentru îngrijirea copilului cu vârsta 0-7 ani, în situaţia în care copilul şi/sau un 
părinte/persoana care are copilul în îngrijire sunt persoane cu handicap se acordă prin O.U.G. 111/2010, 
modificată și completată prin O.U.G. 124/2011 și Legea 66/2016.

Documente necesare întocmirii dosarului :

 � cerere tip ;

 � originale si copii după actele de identitate ale membrilor familiei: soț, soție, copii;

 � certificat de căsătorie;

 � certificatul de încadrare în grad de handicap pentru solicitant/persoana îndreptățită și/sau minorul 
pentru care se solicită dreptul;

 � cerere de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, în perioada 0 - 7 ani, dacă este cazul;

 � decizia de suspendare a contractului de muncă sau act adițional la contractul de muncă, dacă este 
cazul;

 � documente care dovedesc că părinții nu sunt angajați ca asistent personal pentru minor, doar pentru 
handicap de grad 1 al copilului;

 � alte acte, după caz.

Documentele necesare întocmirii dosarului :

 � Cerere tip 

 � Copii act identitate solicitant și certificat naștere copil + originalele

 � Copie certificat și hotărâre de încadrare în grad de handicap + originalul

 � Copie conformă cu originalul după Decizia/Actul adițional prin care se aprobă reducerea programului 
de munca la 4 ore, pentru  creșterea și îngrijirea copilului cu handicap.

Începând cu 1 iulie 2016, oricare dintre părinți/persoanele îndreptățite, care se ocupă 
efectiv de creșterea și îngrijirea copilului cu dizabilitate gravă sau accentuată în vârstă 
de la 3 ani pană la 18 ani și își desfășoară activitatea cu un program redus de muncă la 
4 ore, poate beneficia de o indemnizație lunară egală cu 50% din cunatumul minim al 

indemnizației de creștere a copilului.
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VIII.

Obținerea legitimațiilor de transport

Art. 23 al Legii 448/2006 descrie dreptul la transport gratuit pe liniile transportului urban.

1. Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban 
cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.

2. Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane:  

 � însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;  

 � însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;  

 � c)însoţitorii aciuiţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza 
anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al 
primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;  

 � d)asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;  

 � e)asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.  

3. Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe 
întregul teritoriu al ţării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de direcţiile 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, costurile fiind suportate din bugetele judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Pentru a putea beneficia de prevederea acestui articol este necesară obținerea legitimației de transport 
urban de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, la Biroul Persoane Adulte cu 
Handicap.

Persoanele cu handicap grav, însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora, 
precum și asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de 
rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors 
pe an calendaristic. 

Persoanele cu handicap accentuat şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa 
acestora, beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului 
unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru 
transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic.

Pentru a beneficia de prevederea articolului 24 cu privire la gratuitatea transportului interurban, este 
necesară obținerea legitimației de transport interurban care se eliberează la Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Iași, la Biroul Persoane Adulte cu Handicap. 

CFR oferă gratuit, numai în anumite stații și la anumite trenuri de circulație națională și internațională, 
servicii pentru persoane cu mobilitate redusa (servicii PRM) care constau în: 
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 � Asistență în stațiile de plecare, de destinație și în stațiile de schimbare a trenurilor, după caz, adaptat 
dizabilității fiecărui călător;

 � Îmbarcarea și debarcarea persoanelor în scaun rulant pliabil sau nu, cu sau fără însoțitor, prin soluții 
diferite în funcție de greutatea acestuia;

 � Însoțirea în incinta stației CF și până la îmbarcarea în tren a persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de 
vedere sau de auz și a persoanelor cu handicap mental;

 � Însoțirea de la coborârea din tren până la ieșirea din stație a persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de 
vedere sau de auz și a persoanelor cu handicap mintal;

 � Rezervarea locurilor speciale în trenurile în care există locuri dedicate transportului PRM (pentru 
transportul persoanelor cu dizabilitate motorie in scaun rulant);

 � Asistență la bordul trenurilor în circulație.

Serviciile menționate mai sus sunt asigurate pentru următoarele categorii de persoane cu mobilitate 
redusa:

 � Persoane cu dizabilitate motorie în scaun rulant

 � Persoane fără vedere - orbi;

 � Persoane cu dizabilitate motorie;

 � Persoane cu deficiențe de auz;

 � Persoane cu deficiențe de vedere;

 � Persoane cu handicap mental.

Pentru a beneficia de serviciile PRM, trebuie urmărit următorul traseu:
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IX. 

Obținerea cardului legitimație pentru locurile de parcare 

La cerere, persoanele cu dizabilități sau reprezentanții legali ai acestora pot obține cardul-legitimație 
aferent locurilor gratuite de parcare care are valabilitate pe întreg teritoriul României și se eliberează în baza 
ORDINULUI nr. 223 din 16 iulie 2007 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimatie de parcare 
pentru persoanele cu handicap.

Persoanele cu dizabilități sau reprezentanții legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-
legitimație pentru locurile gratuite de parcare.

Eliberarea cardului legitimație pentru locuri gratuite de parcare se face de către Direcția de Administrare 
a Patrimoniului Public și Privat- Serviciul Parcări (Str. Șos Națională nr.43) in termen de 30 de zile de la 
cererea persoanei cu dizabilitate.

X. 

Obținerea scutirii de la plata rovinietei

Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap stabilește unele modificări pentru toate persoanele cu handicap care posedă 
autoturisme sau motociclete. Astfel, persoanele cu handicap grav sau accentuat vor fi scutite de la plata taxei 
asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataș și mototriciclurilor pe care le dețin, fără a mai fi nevoite să le 
modifice în funcție de handicapul de care suferă. Persoanele cu handicap sunt exceptate de la plata tarifului 
de utilizare a rețelelor de drumuri naționale (rovinieta) pentru un singur autoturism deținut. Reglementarea se 
aplică și însoțitorilor persoanelor cu handicap sau asistenților personali ai acestora, după caz. Cererea se ia 
de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași la care se adaugă:

 � Certificatul de încadrare în grad de handicap al minorului/adultului cu dizabilităţi;

 � Cartea de identitate/buletin de identitate;

 � Documentul care atestă calitatea de însoţitor;

 � Cartea de identitate a autoturismului/certificatul de înmatriculare.

Acest dosar se depune la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. 
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XI. 

Obținerea facilităților fiscale – credite bancare

Conform Legii nr. 448/2006, republicată, art. 27, persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot 
beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorității 
Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități la bugetele Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului judetene (DGASPC), în baza unui contract privind angajamentul de plata a dobânzii pentru:

a. pentru achiziționarea unui singur mijloc de transport, credit a cărui valoare nu depășește 10.000 de 
euro, iar returnarea creditului nu depășește 10 ani;

b. pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, credit a cărui valoare nu depășește 
10.000 de euro, iar returnarea creditului nu depășește 10 ani cu condiția ca Programul individual 
de reabilitare și integrare socială al persoanei cu handicap să cuprindă și prevederea accesibilizării 
locuinței iar accesibilizarea să se facă conform normelor legale;

c. pentru achiziționarea unui singur mijloc de transport adaptat special pentru transportul persoanelor cu 
handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, credit a cărui valoare nu depășește 20.000 
de euro, iar returnarea creditului nu depășește 15 ani cu condiția ca Programul individual de reabilitare 
și integrare socială al persoanei cu handicap să prevadă că persoana cu handicap este dependentă de 
scaunul cu rotile.

Situația 1. Pentru a beneficia de prevederile art. 27 din lege, pentru adaptarea locuinței conform 
nevoilor individuale de acces, persoana cu handicap grav sau accentuat sau reprezentantul legal al acesteia 
trebuie să parcurgă următorul traseu:

Pas 1. Se adresează DGASPC și depune prin registratură următoarele documente:

 � cerere 

 � copie de pe documentul care atestă încadrarea în gradul de handicap

 � copie de pe documentul de identitate al persoanei cu handicap și al reprezentantului legal (unde e 
cazul)

 � declarație pe propria răspundere referitoare la faptul ca persoana cu handicap îndeplinește condițiile 
art. 27 din legea 448/2006

 � declarație pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica Autorității Naționale pentru 
Persoanele cu Dizabilități orice modificare privind încadrarea în gradul de handicap 

 � declarație pe proprie răspundere conform art. 292 Cod Penal, referitoare la adaptarea locuinței. 

În cazul în care persoana cu handicap este reprezentată prin curator sau tutore sunt necesare 
suplimentar și următoarele documente:

 � dispoziție de curatelă/tutelă;
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 � copie documentul de identitate al curatorului/tutorelui.

DGASPC eliberează persoanei cu handicap o adeverință referitoare la acordul plății dobânzii.

Pas 2. După obținerea adeverinței, persoana cu handicap grav sau accentuat, ori curatorul/tutorele se 
adresează unei unități bancare în vederea obținerii creditului.

Pas 3. După ce persoana cu handicap a obținut acceptul de creditare din partea unității bancare, în 
vederea încheierii contractului privind angajamentul de plată a dobânzii, suportată din bugetul de stat, prin 
bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, solicitantul va prezenta la sediul DGASPC un 
proiect de adaptare a locuinței conform nevoilor individuale de acces, împreună cu devizul proiectului. 
Proiectul trebuie să fie realizat și avizat de către o persoana autorizata în domeniu. Documentația va fi 
întocmită strict în conformitate cu “Normativul pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent 
la exigentele persoanelor cu handicap - Indicativ NP 051-2001”, aprobat prin Ordinul Ministrului Lucrărilor 
Publice, Transporturilor și Locuinței, nr. 649 / 25.04.2001.

Este necesar ca proiectantul să prezinte o declarație pe proprie răspundere că proiectul respectă 
normativul.

Atenție! Suma cuprinsă în devizul proiectului de adaptare a locuinței, conform nevoilor individuale de acces, 
nu trebuie să fie mai mică decât creditul.

Pas 4. În urma acceptului de creditare din partea unității bancare, și prezentării documentelor 
enumerate anterior se va încheia, la pas 5 între persoana cu handicap și DGASPC, contractul privind 
angajamentul de plată a dobânzii, pe baza căruia se va vira dobânda în contul creditorului, deschis la 
banca la care a fost contractat creditul.

Pas 6. Persoana cu handicap/curatorul/tutorele au obligația să depună la DGASPC dovada efectuării 
plății ratelor la data scadentă a creditului precum și Graficul de rambursare al creditului ori de câte ori 
acesta suportă modificări. În situația în care persoana cu handicap, beneficiară a creditului, înregistrează 
restanțe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către aceasta.

Situația 2. Pentru a beneficia de prevederile art. 27 din lege, pentru a achiziționa un autovehicul 
adaptat sau pentru a adapta un autovehicul, persoana cu handicap grav sau accentuat realizează următorul 
traseu:

Pas 1. Se adresează DGASPC și depune prin registratura următoarele documente:

 � cerere (pentru autoturism sau pentru autoturism adaptat);

 � copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

 � copie de pe documentul de identitate al persoanei adulte cu handicap; în cazul în care persoana cu 
handicap este minoră, copie după certificatul de naștere și copie de pe documentul de identitate al 
părintelui;

 � declarație pe propria răspundere referitoare la faptul că îndeplinește condițiile art. 27 din lege;

 � declarație pe propria răspundere referitoare la faptul că persoana cu handicap va comunica Direcției 
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Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului orice modificare privind încadrarea în grad de 
handicap 

 � pentru persoanele care solicită creditul în vederea achiziționării unui mijloc de transport adaptat 
special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile - copie după Programul individual 
de reabilitare și integrare socială al persoanei cu handicap în care să se specifice că persoana este 
dependentă de fotoliul rulant.

DGASPC eliberează persoanei cu handicap o adeverință referitoare la acordul plății dobânzii.

Pas 2. După obținerea adeverinței, persoana cu handicap grav sau accentuat ori curatorul/tutorele se 
adresează unei unități bancare în vederea obținerii creditului.

Pas 3. După ce persoana cu handicap a obținut acceptul de creditare din partea unității bancare 
solicitantul va prezenta la DGASPC următoarele documente:

 � contractul între solicitant și banca respectivă

 � graficul de rambursare

 � factura de achiziționare a autovehiculului sau contractul de vânzare-cumpărare al acestuia, original sau 
copie legalizată de un notar

 � documentul care atestă că beneficiarul este posesorul autoturismului - certificat fiscal eliberat de 
administrația financiară sau copie a talonului.

Pentru creditele destinate achiziționării unui mijloc de transport adaptat pentru transportul persoanelor 
cu handicap netransferabile, solicitantul va prezenta la DGASPC următoarele:

 � contractul de credit bancar încheiat între beneficiar și unitatea bancară, însoțit de graficul de rambursare 
în baza căruia se efectuează plata - original sau copie legalizată

 � factura de achiziționare a autovehiculului sau contractul de vânzare-cumpărare al acestuia, original sau 
copie legalizată de un notar

 � documentul care atestă că beneficiarul este posesorul autoturismului - certificat fiscal eliberat de 
administrația financiar sau copie a talonului

 � copie după cartea de identitate a vehiculului  din care să reiasă că autovehiculul este adaptat special 
pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile - pentru 
creditele de până la 20.000 de euro.

Pas 4. În urma acceptului de creditare din partea unității bancare și prezentării documentelor enumerate 
anterior se va încheia, între persoana cu handicap și DGASPC, contractul privind angajamentul de plată a 
dobânzii, pe baza căruia se va vira dobânda în contul creditorului, deschis la banca la care a fost contractat 
creditul. 

Pas 5. Persoana cu handicap/curatorul/tutorele au obligația să depună la DGASPC dovada efectuării 
plății ratelor la data scadentă a creditului precum și Graficul de rambursare al creditului ori de cate ori acesta 
suportă modificări, în termen de 3 zile de la plată.
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XII. 

Obținerea protecției juridice sub forma curatelei sau tutelei

Articolul 25 alin.2 stipulează că ”În cazul în care persoana cu handicap, indiferent de vârstă, este 
în imposibilitate totală sau parţială de a-şi administra bunurile personale, aceasta beneficiază de protecţie 
juridică sub forma curatelei sau tutelei şi de asistenţă juridică”. 

De asemenea, persoanele cu dizabilități mentale sau psihice, au nevoie, atunci când devin adulte, de 
reprezentare în fața autorităților și instanțelor. Codul civil recunoaște două modalități de ocrotire a persoanei 
lipsită de îngrijirea părintească sau incapabilă, datorită unei dizabilități/infirmități, de auto-reprezentare: 
curatela și tutela. 

Curatela este o modalitate de ocrotire a persoanei majore (care a împlinit vârsta de 18 ani) de către o 
persoană denumită curator. 

Cine instituie curatela? Curatela se instituite de instanța de tutelă, la cererea celui care urmează a 
fi reprezentat, a soţului său, a rudelor sau a următoarelor persoane: 

a. persoanele apropiate, precum şi administratorii şi locatarii casei în care locuieşte persoana

b. serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, cu prilejul înregistrării morţii unei persoane, 
precum şi notarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale 

c. instanţele judecătoreşti, cu prilejul condamnării la pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părinteşti

d. organele administraţiei publice locale, instituţiile de ocrotire, precum şi orice altă persoană

Atenție! Curatela nu se poate institui decât cu consimţământul celui reprezentat, în afară de cazurile în care 
consimţământul nu poate fi dat.

Numirea curatorului se face de instanţa de tutelă, cu acordul celui desemnat, printr-o încheiere care se 
comunică în scris curatorului şi se afişează la sediul instanţei de tutelă, precum şi la primăria de la domiciliul 
celui reprezentat.

Cum se instituie curatela? Pași în institurea curatelei:

Pasul 1. Curatela se instituie printr-o cerere adresată instanței de tutelă. Cererea trebuie să cuprindă 
răspunsul la următoarele întrebări: 

 � Cine sunt? Menționați numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa dvs. ori, pentru persoane juridice, 
denumirea şi sediul dvs. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după 
caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul 
comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar. Indicați numele, prenumele 
şi calitatea celui care vă reprezintă în proces. În cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele 
acestuia şi sediul profesional ale acestuia. Dovada calităţii de reprezentant se va alătura cererii.

 � Cine trebuie ocrotit? Precizați în cerere faptul că solicitați instituirea curatelei față de o anumită 
persoană, cu indicarea numelui, prenumelui, domiciliului și codului numeric personal ale acesteia. 
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 � De ce? Arătați motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea. Trebuie să descrieți, pe scurt, 
care este situația care se încadrează în cazurile de instituire a curatelei (și anume: a. persoana, din 
cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, deşi capabilă, nu poate, personal, să îşi administreze 
bunurile sau să îşi apere interesele în condiţii corespunzătoare şi, din motive temeinice, nu îşi poate 
numi un reprezentant sau un administrator; b. trebuie luate măsurile urgente în cazul în care, din cauza 
bolii sau din alte motive, o persoană, deşi capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, 
să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare) și faptul că cererea dvs. se 
întemeiază pe art. 178 și urm. Cod civil. 

 � Cum dovedesc? Trebuie să indicați dovezile pe care se sprijină fiecare solicitare a dvs. În susținerea 
cererii de chemare în judecată puteți să folosiți înscrisuri (adeverințe, cereri, etc.), expertize de 
specialitate etc. Dovezile care urmează a fi enumerate se stabilesc de la caz la caz, nu trebuie să le 
solicitați pe toate dacă nu vă sunt folositoare. Când dovada se face prin înscrisuri (documente scrise), 
trebuie să depuneți un singur exemplar, pentru instanță. Înscrisurile se depun, de obicei, în copie. 
Pe fiecare pagină a copiilor, trebuie să scrieți „conform cu originalul” și apoi să semnați. Nu uitați să 
depuneți o copie de pe actul dvs. de identitate. 

Pasul 2. Cererea se depune la instanța de tutelă, adică de către judecătoria:

 � de la domiciliul persoanei care, din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, deşi capabilă, nu 
poate, personal, să îşi administreze bunurile sau să îşi apere interesele în condiţii corespunzătoare şi, 
din motive temeinice, nu îşi poate numi un reprezentant sau un administrator;

 � de la domiciliul persoanei reprezentate sau la judecătoria de la locul unde trebuie luate măsurile urgente 
în cazul în care, din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deşi capabilă, nu poate, nici personal, 
nici prin reprezentant, să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare.

Tutela este o modalitate de ocrotire a copilului și a persoanei puse sub interdicție.

A. Tutela minorului

Tutela constituie o modalitate de ocrotire a minorului când ambii părinţi sunt, după caz, decedaţi, 
necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii 
drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie judecătorească, dispăruţi ori declaraţi judecătoreşte morţi, precum şi 
în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa hotărăşte că este în interesul minorului instituirea unei tutele.

Tutela se exercită numai în interesul minorului atât în ceea ce priveşte persoana, cât şi bunurile acestuia. 
Tutorele are îndatorirea de a îngriji de minor, acesta fiind obligat să asigure îngrijirea minorului, sănătatea 
şi dezvoltarea lui fizică şi mentală, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu 
aptitudinile lui. 

Poate fi tutore o persoană fizică sau soţul şi soţia, împreună, dacă nu se află în vreunul dintre cazurile 
de incompatibilitate enumerate mai jos. 

Nu pot fi tutori: 

 � minorul, persoana pusă sub interdicţie judecătorească sau cel pus sub curatelă;

 � cel decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti sau declarat incapabil de a fi tutore;
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 �  cel căruia i s-a restrâns exerciţiul unor drepturi civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, 
precum şi cel cu rele purtări reţinute ca atare de către o instanţă judecătorească;

 � cel care, exercitând o tutelă, a fost îndepărtat din aceasta;

 � cel aflat în stare de insolvabilitate;

 � cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei;

 � cel înlăturat prin înscris autentic sau prin testament de către părintele care exercita singur, în momentul 
morţii, autoritatea părintească.

Cine instituie tutela?

Tutela se instituie de către:

 � instanța de tutelă, la cerere

 � părinte, prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, ori, după caz, prin 
testament, persoana care urmează a fi numită tutore al copiilor săi. Desemnarea făcută de părintele 
care în momentul morţii era decăzut din drepturile părinteşti sau pus sub interdicţie judecătorească este 
lipsită de efecte. Desemnarea poate fi revocată oricând de către părinte, chiar şi printr-un înscris sub 
semnătură privată.

Cum se instituie tutela de către instanța de tutelă? Pași în instituirea tutelei :

Pasul 1. Tutela se instituie printr-o cerere adresată instanței de tutelă. Cererea trebuie să cuprindă 
răspunsul la următoarele întrebări: 

 � Cine sunt? Menționați numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa dvs. De asemenea, cererea va 
cuprinde şi codul numeric personal. Indicați numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă vă 
reprezintă în proces. În cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional 
ale acestuia. Dovada calităţii de reprezentant, se va alătura cererii.

 � Cine trebuie ocrotit? Precizați în cerere faptul că solicitați instituirea tutelei față de un minor, cu indicarea 
numelui, prenumelui, domiciliului și codului numeric personal al acesteia. 

 � De ce? Arătați motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea. Trebuie să descrieți, pe 
scurt, care este situația care se încadrează în cazurile de instituire a tutelei  și faptul că cererea dvs. se 
întemeiază pe art. 178 și urm. Cod civil. 

 � Cum dovedesc? Trebuie să indicați dovezile pe care se sprijină fiecare solicitare a dvs. În susținerea 
cererii de chemare în judecată puteți să folosiți înscrisuri (adeverințe, cereri, etc.), expertize de 
specialitate etc. Dovezile care urmează a fi enumerate se stabilesc de la caz la caz, nu trebuie să le 
solicitați pe toate dacă nu vă sunt folositoare. Când dovada se face prin înscrisuri (documente scrise), 
trebuie să depuneți două exemplare, unul pentru instanță și unul pentru Ministerul public. Înscrisurile se 
depun, de obicei, în copie. Pe fiecare pagină a copiilor, trebuie să scrieți „conform cu originalul” și apoi 
să semnați. Nu uitați să depuneți o copie de pe actul dvs. de identitate. 

Pasul 2. Cererea se depune la instanța de tutelă. 

În lipsa unui tutore desemnat, instanţa de tutelă numeşte cu prioritate ca tutore, dacă nu se opun din 
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motive întemeiate, o rudă sau un afin ori un prieten al familiei minorului, în stare să îndeplinească această 
sarcină, ţinând seama, după caz, de relaţiile personale, de apropierea domiciliilor, de condiţiile materiale şi 
de garanţiile morale pe care le prezintă cel chemat la tutelă.

Numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de către instanţa de tutelă. Atunci când desemnarea 
tutorelui s-a făcut prin contract de mandat, cel desemnat tutore nu poate refuza numirea decât pentru motivele 
anume prevăzute de lege. Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie.

B. Tutela persoanei puse sub interdicție judecătorească

Tutore este denumită și persoana care ocrotește pe cel care neavând discernământul necesar pentru a 
se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale sau şi minorii cu capacitate de exerciţiu 
restrânsă sunt puși sub interdicţie judecătorească. Cu alte cuvinte, persoana care nu are discernământul 
necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale, va fi pusă sub interdicţie 
judecătorească. Pot fi puşi sub interdicţie judecătorească şi minorii cu capacitate de exerciţiu restrânsă (cu 
vârsta 14 – 16 ani).

Punerea sub interdicție poate fi cerută de: 

 � persoanele apropiate, precum şi administratorii şi locatarii casei în care locuieşte persoana;

 � serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, cu prilejul înregistrării morţii unei 
persoane, precum şi notarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale; 

 � instanţele judecătoreşti;

 � organele administraţiei publice locale, instituţiile de ocrotire, precum şi orice altă persoană.

Tutorele poate fi instituit:

 � De orice persoană care are capacitatea deplină de exerciţiu poate desemna prin act unilateral sau 
contract de mandat, încheiate în formă autentică, persoana care urmează a fi numită tutore pentru a se 
îngriji de persoana şi bunurile sale în cazul în care ar fi pusă sub interdicţie judecătorească;

 � De instanța de tutelă de la domiciliul persoanei care se cere a fi pusă sub interdicție judecătorească.  

 � Cererea adresată instanței va cuprinde aceleași elemente ca în cazul instituirii tutelei minorului, 
menționându-se faptele din care rezultă alienaţia mintală sau debilitatea mintală a persoanei, 
precum şi dovezile propuse.

 � Cererea de instituire și înscrisurile anexate se depun în două exemplare (unul pentru instanță și 
unul pentru Ministerul public).

Reține! Serviciul de Autoritate Tutelară (din cadrul Primăriei) nu eliberează tutela, curatela sau punerea în 
interdicție! După începerea procesului de stabilire a curatelei și a procesului de punere în interdicție la instanța 
de judecată, Serviciul de Autoritate Tutelară poate elibera Curatela specială, document care poate sprijini 
familia în acordarea drepturilor ce-i revin persoanei cu dizabilități și deficiențe psihice. Curatela specială este 
un document cu valoare juridică limitată, atât ca efecte cât și ca termen de valabilitate. 
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Repere legislative

 � Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;

 � Hotararea nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 � Ordinul nr. 62/2007 din 23/04/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul 
urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul 
acesteia;

 � Ordinul nr.223 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele 
cu handicap;

 � Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de 
acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap.

 � OUG nr. 86/2008, pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap.

 � Hotărâre nr. 23/2010 din 06/01/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

 � Hotărâre nr. 89/2010 din 05/02/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 ;

 � Hotărârea nr. 430/2008 privind aprobarea metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 � Hotărâre nr. 628/2009 din 20/05/2009 privind unele măsuri de implementare a activităţilor prevăzute în 
programul de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap “Restructurarea 
instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de 
tiprezidenţial”

 � Hotărâre nr. 884/2009 din 29/07/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 
modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007

 � Lege nr. 207/2009 din 02/06/2009  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 
pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

 � Legea 360/2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap. Lege nr. 360/2009

 � Lege nr. 359/2009 din 20/11/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
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