DREPTURILE PERSOANELOR CU HANDICAP

In conformitate cu Legea 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform Legii nr. 446/2006, persoanele cu handicap beneficiaza de drepturi la :
1. Ocrotirea sanatatii – prevenire, tratament, recuperare
2. Educatie si formare profesionala
3. Ocuparea si adaptarea locului de munca, orientare si reconversie profesionala
4. Asistenta sociala, respectiv servicii sociale si prestatii sociale
5. Locuinta, amenajarea mediului de viata personal ambiant, transport, acces la mediul fizic,
informational si comunicational
6. Petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism
7. Asistenta juridica
8. Facilitati fiscale
9. Evaluare si reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de catre
membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani
Respectarea sI promovarea drepturilor persoanelor cu handicap revine in principal autoritatilor
administratiei publice locale unde isi are domiciliul persoana cu handicap, si in subsidiar,
respectiv complementar, autoritatilor publice centrale centrale, sociatatii civile si familiei sau
reprezentantului legal al persoanei cu handicap.
1. SĂNĂTATEA ȘI RECUPERARE
• persoanele cu handicap beneficiaza de asistenta medicala gratuita, inclusiv medicamente
gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului
de asigurari sociale de sanatate.
• Dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu;
• Servicii de cazare si masa pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al
adultului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni
balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;
• Un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an.
2. EDUCATIE
Persoanele cu handicap au acces liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de varsta,
in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoi educationale;

Persoanelor cu handicap li se asigura educatia si formarea profesionala de-a lungul intregii
vieti.
In cadrul procesului de invatamant, persoanele cu handicap au dreptul la:
• Servicii educationale de sprijin;
• Echipamente adaptate tipului si gradului de handicap;
• Adaptarea mobilierului din salile de curs;
• Manuale scolare si cursuri;
• Utilizarea echipamentelor si softurilor asistive in sustinerea examenelor.
Prescolarii, elevii si studentii cu handicap, impreuna cu asistentii personali, au dreptul la locuri
gratuite in tabere de odihna, o data pe an, indiferent de forma de invatamant.
3. LOCUINTA
Persoanele cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi:
• Acordarea unei camere de locuit, pe baza cointractelor de inchiriere pentru locuintele care
apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale
acestuia.
• Scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte detinute de
stat sau unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia si care sunt in folosinta acestor persoane.
4. CULTURA, SPORT, TURISM
• Adultii cu handicap grav sau accentuat , precum si persoana care il insoteste beneficiaza de
gratuitate pentru biletele de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive;
• Adultul cu handicap mediu si usor beneficiaza de biletele de intrare in acelasi conditii ca
pentru elevi si studenti (plata la jumatate)
5. TRANSPORT
• Persoanele cu handicap beneficiaza de gratuitate pe toate liniile transportului urban cu
mijloace de transport in comun, la suprafata si cu metroul
• Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza si de gratuitatea transportului cu
navele pentru transportul fluvial pentru 12 calatorii dus-intors pe an, respectiv 6 calatorii dusintors.

6. ASISTENTA JURIDICA
In cazul in care persoanele cu handicap sunt in imposibilitate totala sau partiala de a-si
administra bunurile, acesta beneficiaza de protectie juridica sub forma curatelei sau tutelei si
de asistenta juridica. In cazul in care persoana cu handicap nu are rude, instanta judecatorasca
va putea numi tutore autoritatea administratiei publice locale sau persoana juridica care
asigura protectia si ingrijirea persoanei cu handicap.
Parintele, reprezentantul legal, tutorele, sau organizatia neguvernamentala al carei membru
este persoana cu handicap o poate asista pe aceasta in fata instantelor judecatoresti
competente.
7. FACILITATI
Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de urmatoarele facilitati fiscale:
• Scutire de la plata impozitului pe cladire si teren;
• Scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas, in conditiile legii
• Scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati
economice si viza anuala;
• Scutire de la plta taxei hoteliere;
• Persoanele cu handicap grav sau accentuat benef iciaza de credit a carei dobanda este
suportata de bugetul de stat, in conditiile cerute de lege.
• Scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale pentru paersoanele
cu handicap care detin autoturisme adaptate handicapului.
• Nu sunt impozabile veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap
grav sau accentuat, la functia de baza, in conditiile prevederilor Codului Fiscal
8. SERVICII, PRESTATII SOCALE
Persoanele cu handicap au dreptul la asistenta sociala sub forma de servicii sociale acordate la
domiciliu, in comunitate, in centre de zi, rezidentiale, publice sau private.
Prestatii sociale:
Adultul cu handicap beneficiaza de urmatoarele prestatii sociale: indemnizatia lunara si un
buget persoanal complementar lunar

Obligaţiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanţilor legali

Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil sau adult cu handicap are
următoarele obligaţii principale:
a) să asigure creşterea şi îngrijirea corespunzătoare a persoanei cu handicap;
b) să respecte şi/sau să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru
copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
c) să însoţească persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare şi
reevaluare, la comisiile cu competenţă în domeniu;
d) să se prezinte la solicitarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
e) să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii care au ca scop recuperarea, reabilitarea,
orientarea profesională şi integrarea socială;
f) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă,
orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială,
precum şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

