Certificatul
de handicap
pentru copii
Conform legii 448/ 2006

Informații
privind procesul
obținerii
certificatului de
handicap pentru
copiii
diagnosticați cu
boli cronice
progresivelegea 448/2006

GRADUL I
grav, cu sau fără asistent personal

GRADUL II
accentuat

GRADUL III
mediu

Acte necesare pentru
întocmirea dosarului
pentru Serviciul de
Evaluare Complexă
Copii cu Handicap

Certificat medical eliberat de către medicul specialist,
în original
Fișa medicală sintetică de la medicul de familie,
Bilete Externare Spital (vechi, recente)
Rezultate investigații paraclinice (analize de laborator,
ecografie, tomografie, rezonanță magnetică nucleară
RMN), în copie.
Traseul educațional - dacă copilul frecventează școala
sau grădinița; dacă copilul nu este încadrat în sistemul
de învățământ părintele va depune o declarație în acest
sens;
Fisa de evaluare psihologică
Anchetă socială de la primăria de domiciliu
Adeverințe de venit de la locul de muncă al părinților, de
la AJOFM, dacă sunt șomeri sau de la primăria de
domiciliu, în cazul în care părinții nu lucrează.
Copii xerox ale următoarelor documente: certificatul de
naștere al pacientului și al celorlalți copii din familie,
carte de identitate - pentru copiii cu vârsta peste 14 ani,
cărțile de identitate ale părinților, certificat de căsătorie
al părinților sau sentința de divorț, unde este cazul.

Valabilitate
Termenul de valabilitate al certificatului de
încadrare în grad de handicap: 12 luni, 24 luni,
până la 18 ani.
Beneficiarul/părintele/reprezentantul legal
primește la domiciliu, după evaluare, certificatul
de handicap în dublu exemplar, alături de
planul de recuperare.
Pentru prelungirea certificatului de handicap,
actele pentru prezentarea la comisie vor fi
depuse cu o lună de zile înainte de expirarea
certificatului.

Drepturile și prestațiile sociale pentru copiii cu
handicap și părinte/tutore/reprezentant legal

Se poate opta fie pentru angajarea unui asistent personal , fie pentru indemnizația de însoțitor
Pentru obținere acordului se vor depune la Serviciul Monitorizare din cadrul DGASPC urmatoarele acte:
Cerere-tip - cu opțiunea asistent personal sau indemnizație însoțitor
Certificatul de handicap, în copie
Carte identitate părinte, în copie
Certificat naștere/ carte de identitate copil, în copie
Acordul se eliberează în termen de 3-5 zile de la același serviciu și trebuie depus la Primăria de
domiciliu împreună cu următoarele acte:
Certificatul de handicap, original
Certificat de naștere copil/carte identitate copil, în copie
Cărți identitate părinți, în copie
Certificat de căsătorie/Decizie de divorț părinți, în copie

Dacă ați optat pentru angajarea unui asistent personal, acesta va fi angajat al Primăriei de domiciliu

Drepturile și prestațiile sociale pentru copiii cu
handicap și părinte/tutore/reprezentant legal

Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav
beneficiază de prestații sociale indiferent de venituri astfel:
60% din indicatorul social de referință, în cazul copilului cu handicap grav (300 lei in prezent)
Bilete pentru tren și transport (pentru Gradul grav: 12 bilete/ an – pentru beneficiar + 12 pentru însoțitor
sau asistent personal sau decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în
proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale, fără
a depăși suma de 1.500 lei anual
Gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul - pentru
beneficiarii cu gradul grav cu/fără asistent personal
Alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%, acordată de Agenţia
Naţională pentru Prestaţii Sociale;

Gradul accentuat
Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu
handicap accentuat beneficiază de prestatii sociale, indiferent de venituri astfel: 35% din
indicatorul social de referință (în 2021)
Alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%, acordată
de Agenţia Județeană pentru Prestaţii Sociale;
Bilete pentru tren și transport: 6 bilete/ an - pentru beneficiar) SAU decontarea
carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei,
asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale, fără a depăși suma
750 lei
Gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul
pentru beneficiar

Gradul mediu

Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu
handicap mediu beneficiază de prestatii sociale indiferent de venituri astfel: 12% din
indicatorul social de referință, în cazul copilului cu handicap mediu (60 lei in prezent)
Alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%,
acordată de Agenţia Județeană pentru Prestaţii Sociale

Alte drepturi ale copilului( părintelui/ reprezentantului
legal/ tutorelui) care în urma evaluării a primit certificat
de încadrare în grad de handicap
Rovinietă gratuită – pentru gradul grav, accentuat și mediu
Loc de parcare gratuit – pentru gradul grav, accentuat și mediu
Dispozitive medicale gratuite (scaune rulante, pungi de colostoma, carde, carje, oxigen, etc)
Pe baza certificatului de handicap pacienții pot beneficia de gratuitate pentru impozit
Persoanele cu handicap beneficiază de asistență medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite,
atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării
Dacă pacientul este neasigurat în sistemul de asigurări de sănătate, prin intermediul certificatului de
handicap, devine asigurat și trebuie să se prezinte la Casa de Asigurări de Sănătate pentru înregistrare.
Elevii cu handicap și/sau cerințe educative speciale beneficiază gratuit de masă și cazare în internatele
școlare și alte drepturi materiale prevăzute de legislația în domeniu.
Studenții cu handicap beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare și masă la
cantinele și căminele studențești.
Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la
spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive.
În cazul în care persoana cu handicap, indiferent de vârstă, este în imposibilitate totală sau parțială de
a-și administra bunurile personale, aceasta beneficiază de protecție juridică sub forma curatelei sau
tutelei și de asistență juridică.
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