
Persoanele adulte cu handicap au urmã-
toarele obligaþii: 
rsã se prezinte din oficiu pentru evaluare-
reevaluare la structurile competente în dome-
niu
rsã se prezinte din oficiu pentru reeva-
luare la comisiile de evaluare pentru
încadrarea în grad ºi tip de handicap, cu cel
puþin 30 de zile înainte de expirarea ter-
menului de valabilitate a certificatului de
încadrare în grad ºi tip de handicap 
rsã se prezinte pentru reevaluare, la
solicitarea structurilor competente în
domeniu, cu excepþia persoanelor cu hand-
icap a cãror afecþiune a generat deficienþe
funcþionale ºi/sau structural-anatomice
într-un stadiu ireversibil, care nu pot urma
programe de recuperare ºi pentru care
comisia de evaluare a stabilit un termen
permanent de valabilitate a certificatului de
încadrare în grad ºi tip de handicap.
rsã depunã diligenþele necesare pentru
a beneficia de drepturile prevãzute de lege
rsã urmeze activitãþile ºi serviciile pre-
vãzute în planul de recuperare pentru
copilul cu handicap, respectiv în planul
individual de servicii al adultului cu handi-
cap.
rsã depunã diligenþele necesare pentru
încadrarea în muncã, în condiþiile legii, în
raport cu pregãtirea, posibilitãþile fizice ºi
psihice, pe baza recomandãrilor comisiei
cu competenþã în domeniu.
rsã colaborze cu asistenþii sociali ºi
echipele de specialiºti, în scopul recu-
perãrii, reabilitãrii, orientãrii profesionale
ºi integrãrii sociale.
rsã aducã la cunoºtinþa DGASPC
Braºov, în termen de 48 de ore de la luarea
la cunoºtinþã, orice modificare cu privire la
gradul de handicap, domiciliu sau
reºedinþã, starea materialã ºi alte situaþii de
naturã sã modifice acordarea drepturilor
prevãzute de lege.

Adulþii/copiii cu handicap beneficiazã, în condiþiile
legii, de urmãtoarele prestaþii sociale:

a) indemnizaþie lunarã, indiferent de venituri:
1. în cuantum de 325 de lei, pentru adultul cu handicap
grav;
2. în cuantum de 250 de lei, pentru adultul cu handicap
accentuat;
b) buget pesonal complementar lunar, indiferent de
venituri, pentru adulþi:
1. în cuantum de125 de lei, pentru adultul cu handicap
grav;
2. în cuantum de 100 de lei, pentru adultul cu handicap
accentuat;
3. în cuantum de 50 de lei, pentru adultul cu handicap
mediu;
c) prestaþii pentru copii:
1. în cuantum de 250 de lei, pentru handicap grav;
2. în cuantum de 150 de lei, pentru handicap accentu-
at;
3. în cuantum de 50 de lei, pentru handicap mediu;

La Serviciul Evidenþã ºi Platã Prestaþii Sociale
din cadrul DGASPC Braºov, la ghiºeele deschise la

sediul din str. Apullum nr. 3sau la telefon
0268.474348 tasta 1 ºi apoi tasta 1, 

de luni pânã joi între orele 8.00-16.00 
ºi vineri între orele 8.00-14.00.
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lPersoanele cu  handicap beneficiaza de asistenta medicala
gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru trata-
mentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sis-
temului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite
prin contractul cadru. 
lIn vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare, per-
soanele cu  handicap au dreptul la : 
a) dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei
si in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile
acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor
sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare; 
b) servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul
copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu
handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sana-
toria si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie
ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul national unic
de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sis-
temului de asigurari sociale de sanatate; 
c) un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe
baza programului individual de reabilitare si integrare sociala
si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specia-
list. 
lPersoanele cu handicap au acces liber si egal la orice forma
de educatie, indiferent de vârsta, in conformitate cu tipul,
gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora.
lIn vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la
obtinerea unei locuinte, autoritatile publice au obligatia sa ia
masuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru
inchirierea, la nivelurile inferioare, a locuintelor care apartin
domeniului public al statului ori unitatilor administrativ-terito-
riale ale acestuia. 
lPersoanele cu handicap grav beneficiaza de urmatoarele
drepturi :
a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele
minimale de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de
inchiriere pentru locuintele care apartin domeniului public sau
privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale
acestuia; 
b) scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu des-
tinatie de locuinte detinute de stat sau de unitatile administra-
tiv-teritoriale ale acestuia si care sunt in folosinta acestor per-

soane. 
lAutoritatile competente ale administratiei publice au obligatia
sa faciliteze accesul persoanelor cu handicap la valorile culturii,
la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive si de petrecere a
timpului liber.
lCopilul cu handicap, precum si persoana care il insoteste ben-
eficiaza de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee,
manifestari artistice si sportive.
lAdultii cu handicap beneficiaza de bilete de intrare la specta-
cole, muzee, manifestari artistice si sportive, astfel: 
a) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum si persoana
care il insoteste, beneficiaza de gratuitate; 
b) adultul cu handicap mediu si usor beneficiaza de bilete de
intrare in aceleasi conditii ca pentru elevi si studenti. 
lPersoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gra-
tuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de trans-
port in comun de suprafata si cu metroul. 
lBeneficiaza de prevederile alin. (1) si urmatoarele persoane: 
a) insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora; 
b) insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acesto-
ra; 
c) insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in
prezenta acestora, pe baza anchetei sociale realizate de catre
asistentul social din cadrul compartimentului specializat al pri-
mariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta
persoana cu handicap; 
d) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav; 
e) asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap
grav sau accentuat. 
lPersoanele cu handicap grav beneficiaza de gratuitatea trans-
portului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita cos-
tului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa
a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pen-
tru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic.
lBeneficiaza de prevederile alin. (1) si urmatoarele persoane: 
a) insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai in prezenta
acestora; 
b) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav. 
lPersoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea
transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in 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 calatorii dus-intors pe an calendaristic. 
lBeneficiaza de prevederile alin. (3) si insotitorii copiilor cu
handicap accentuat, numai in prezenta acestora.
lPersoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa in
alte localitati decât cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea
transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in 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

si peste numarul de calatorii prevazut, in functie de recoman-
darea centrului de dializa.
lPersoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot bene-
ficia de credit a carui dobânda se suporta din bugetul de stat,
prin transferuri de la bugetul Autoritatii Nationale pentru
Persoanele cu Handicap la bugetele directiilor generale de asis-
tenta social si protectia copilului judetene, respectiv locale ale
sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract
privind angajamentul de plata a dobânzii pentru achizitionarea
unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte con-
form nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scaden-
ta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului
sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu
depaseasca 10 ani. 
lIn cazul achizitionarii de autovehicule adaptate special pen-
tru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, depen-
dente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi
20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. 
lPersoanele cu handicap, precum si insotitorii sau, dupa caz,
asistentii personali ai acestora, detinatori de autoturisme, bene-
ficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de
drumuri nationale, prevazut in Ordonanta Guvernului nr.
15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de
trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modi-
ficarile si completarile ulterioare. Scutirea prevazuta la alin. (1)
se aplica pentru un singur autoturism detinut de fiecare din per-
soanele indreptatite.
lPersoana adulta cu handicap grav are dreptul la un asistent
personal, in baza evaluarii sociopsihomedicale. Copilul cu
handicap grav are dreptul la un asistent personal.
lAdultul cu handicap visual grav poate opta pentru asistent
personal sau indemnizatie de insotitor.
lPersoanele cu handicap grav care au si calitatea de pension-
ari de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate pot opta
pentru indemnizatia pentru insotitor prevazuta de Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modifi-
carile si completarile ulterioare, sau pentru asistent personal.
Dreptul de optiune se mentine si in cazul trecerii pensionarilor
de invaliditate la pensia pentru limita de vârsta. Parintii sau,
dupa caz, reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav,
persoana sau familia care a primit in plasament un copil cu
handicap grav, adultii cu handicap grav ori reprezentantii legali
ai acestora, cu exceptia celor cu handicap visual grav, pot opta
intre asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare. 
Indemnizatia lunara este in cuantum egal cu salariul net al asis-
tentului personal gradatia 0, stabilit potrivit prevederilor legale
care reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit
din fonduri publice. 
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