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INTRODUCERE
Principiile din Carta Națiunilor Unite recunosc demnitatea, valoarea și drepturile
egale ale fiecărui om, ca fundamente ale libertății și dreptății. Organizația
Națiunilor Unite (ONU), din care România face parte, a proclamat și a consimțit
că orice persoană este îndreptățită să beneficieze de toate drepturile și
libertățile prevăzute în Declarația universală a drepturilor omului și convențiile
internaționale cu privire la drepturile omului, fără niciun fel de diferențiere.
Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități
(numită în continuare Convenție) subliniază faptul că dizabilitatea este un
concept în evoluție și că aceasta rezultă din interacțiunea dintre persoanele
cu diferite tipuri de afectări și barierele de atitudine și de mediu, care
împiedică participarea lor deplină în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți.
Este responsabilitatea fiecărui stat membru al Națiunilor Unite să asigure
accesibilitate la mediul fizic, social, economic și cultural, la sănătate și educație și
la informare și comunicare, pentru a le da persoanelor cu dizabilități posibilitatea
să se bucure pe deplin de toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
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Discriminare pe criterii de dizabilitate înseamnă orice diferențiere, excludere
sau restricție pe criterii de dizabilitate, care încalcă drepturile fundamentale ale
omului. Termenul include toate formele de discriminare, inclusiv refuzul de a
asigura o adaptare rezonabilă.
Legea nr. 221/ 2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor
cu dizabilități a constituit actul de asumare pentru crearea cadrului de
implementare a acestui standard de drept internațional. În România, legea care
reglementează drepturile persoanelor cu dizabilități este Legea 448/2006,
care este în acord cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor
cu dizabilități.
Este esențial ca persoanele cu dizabilități să își cunoască drepturile și să le
acceseze. Mai mult, este important ca acestea să fie vocea schimbării sociale
atunci când drepturile nu le sunt respectate dar și atunci când se iau decizii
legate de viața lor sau de politici publice care le privesc.

Acest Ghid se adresează utilizatorilor de scaune rulante. Rolul
său este să ofere informații privind drepturile pe care aceste
persoane le au și un instrument practic cu privire la modul în care
aceste drepturi pot fi accesate.

Informațiile cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități utilizatoare
de scaune rulante, prezentate în acest ghid, sunt valabile la data publicării
acestuia.
Legislația în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități este într-o
continuă dinamică, poate fi schimbată sau completată cu informații noi.
Pentru informații actualizate vă recomandăm să vă adresați și instituțiilor
cu atribuții privind drepturile persoanelor cu dizabilități (vezi pagina 51).
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DREPTURI ALE
PERSOANELOR
CU DIZABILITĂȚI
UTILIZATOARE DE
SCAUNE RULANTE

1.1 Dreptul la mobilitate personală
- Art. 20 din Convenție

Toate persoanele cu dizabilități au dreptul la mobilitate personală. Mai
exact, acestea trebuie să aibă posibilitatea de a se deplasa în momentul și prin
modalitatea aleasă, la cost accesibil. Dreptul la mobilitate personală este un pas
important către o viață sănătoasă, independentă și productivă.

Dreptul la mobilitate este un drept fundamental din care
derivă alte drepturi:
Dreptul la viață independentă și incluziune în comunitate;
Dreptul la abilitare și recuperare;
Dreptul la sănătate;
Dreptul la educație;
Dreptul la activitate profesională și acces la piața muncii;
Dreptul de a participa la activități culturale, recreative, de
petrecere a timpului liber și sportive.
Pentru ca persoanele cu dizabilități să se bucure de mobilitate personală, în
cel mai înalt grad posibil de independență, acestea au dreptul la mijloace și
dispozitive de mobilitate, la tehnologii asistive și servicii pentru îmbunătățirea,
și dezvoltarea abilităților de viață independentă. International Society of
Wheelchair Professionals (ISWP) estimează că, la nivel mondial, mai mult de 112
milioane de oameni au nevoie de scaun rulant (1,5% din populația oricărei țări) și
doar 5%–15% dintre aceștia au acces la acest tip de echipament de mobilitate.
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Persoanele care întâmpină dificultăți în a se deplasa au nevoie de un scaun
rulant care să răspundă nevoilor lor. Pentru a alege scaunul rulant potrivit este
foarte important ca utilizatorii să țină cont de recomandările specialiștilor.
Nu există un scaun rulant unic, care să poată satisface nevoile oricărui
utilizator! Pentru a fi potrivit, scaunul rulant trebuie să fie personalizat
conform nevoilor individuale ale persoanei care îl va folosi.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii spune că
un scaun rulant corespunzător:

Răspunde
nevoilor
utilizatorului

Corespunde
caracteristicilor
mediului în
care este folosit

Este durabil și
poate fi utilizat
în condiţii de
siguranţă

Este potrivit din
punct de vedere
al mărimii și
suportului postural

Poate fi
întreţinut și reparat
la nivel local

Fiecare scaun rulant trebuie să aibă pernă, care, de asemenea, trebuie aleasă
ținând cont de caracteristicile persoanei care urmează să o folosească.

Persoanele cu dizabilități locomotorii au dreptul la scaun rulant
potrivit.
Pentru persoanele care au asigurare medicală, scaunul rulant poate fi
decontat prin Casa de Asigurări de Sănătate (CAS), o dată la trei ani.
Prețul de referință pentru un scaun rulant decontat prin CAS, cu antrenare
manuală sau electrică, valabil la data publicării ghidului, este de 886.33 lei.
Această valoare se poate schimba odată cu modificarea legislației în domeniul
sănătății, motiv pentru care este recomandat să vă adresați Casei de Asigurări
de Sănătate sau unui furnizor de scaune rulante aflat în relație contractuală cu
aceasta, pentru a afla informații actualizate.
8 | www.motivation.ro
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Care sunt pașii pentru a obține un scaun rulant decontat prin
sistemul public de asigurări sociale de sănătate?

1

Adresați-vă unui medic specialist (neurolog/ ortoped/
recuperare medicală/ alte specialități, după caz) care este în
relație contractuală cu CAS, pentru eliberarea unei prescripțiirecomandări medicale pentru scaun rulant;

Depuneți la CAS un dosar pentru solicitarea unui scaun rulant,
care să cuprindă:
Cerere tip, disponibilă la sediul CAS sau pe site-ul
instituției;

2

Prescripția-recomandarea medicală pentru scaun rulant,
în original;
Copie a cărții de identitate/ certificatului de naștere (în
cazul copiilor);
Copie a cărții de identitate a reprezentantului legal (dacă
este cazul);
Uneori, pot fi cerute și alte documente. De aceea, este
recomandat ca, înainte de depunerea dosarului, să verificați la
Casa de Asigurări de Sănătate de care aparțineți lista completă
a documentelor de care aveți nevoie.

3

CAS analizează dosarul depus și, dacă este aprobat, eliberează
o decizie pentru scaun rulant. Aceasta poate fi ridicată
direct de la sediul CAS sau puteți solicita să vă fie trimisă la
adresa de domiciliu. În termen de maximum 30 de zile de la
data depunerii documentației de către persoana cu dizabilități
sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurări de
sănătate au obligația să emită decizia ori aprobarea de plată
pentru fiecare dispozitiv medical acordat.
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4

Când intraţi în posesia deciziei trebuie să vă adresaţi imediat
unui furnizor de scaune rulante care are contract cu CAS,
pentru achiziţia scaunului rulant.
Decizia are valabilitate de maximum 30 de zile!

Echipele regionale Motivation vă pot oferi informaţii despre
documentele necesare obţinerii scaunului rulant și întocmirea
dosarului. De asemenea, Motivation este furnizor de scaune
rulante care are contract cu CAS și vă poate oferi sprijin în
prescrierea și alegerea unui scaun rulant potrivit.
Datele de contact ale echipelor Motivation le găsiţi la pagina 50
din acest ghid.

Telefonul utilizatorului de scaun rulant
se adresează persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, care au dreptul la un scaun
rulant adaptat și specific nevoilor lor.

Numărul poate fi apelat gratuit:
luni - joi: 0900 - 1600 și vineri: 900 - 1400

Dispozitive de mers care pot fi decontate prin CAS:

scaun
rulant
manual /
electric

triciclu
(pentru
copii)

10 | www.motivation.ro
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MotiActiv - aplicație mobilă pentru o
viață activă în scaun rulant

Scanați QR codul cu
telefonul și instalați gratuit
aplicația MotiActiv.

MotiActiv este o aplicație ce poate fi descărcată gratuit pentru dispozitivele
Android și iOS, fiind dezvoltată de Fundația Motivation România. Temele
abordate vizează sfaturi pentru accesarea drepturilor, echipamente
de mobilitate, menținerea sănătății, aspecte emoționale și sexualitate,
accesibilitate sau stil de viață. Toate aceste articole reprezintă subiecte de
interes pentru utilizatorii de scaune rulante și sunt scrise de instructori de
viață independentă, kinetoterapeuți, psihologi și alți specialiști. Aplicația
permite setarea de alarme legate de consumul de apă și schimbarea poziției
în scaunul rulant – acțiuni simple, dar foarte importante pentru prevenirea
complicațiilor medicale la care sunt predispuse persoanele utilizatoare de
scaune rulante.
Aplicația MotiActiv este conectată cu aplicația Panoul de Bord, pentru a le oferi
utilizatorilor un instrument gratuit, ușor de folosit și rapid, de a face sesizări
legate de încălcarea drepturilor pe care le au.

Panoul de Bord

Scanați QR codul cu
telefonul și instalați gratuit
aplicația Panoul de Bord.

Panoul de Bord este aplicația mobilă disponibilă gratuit atât pentru
dispozitivele Android, cât și pentru iOS, și dezvoltată de Asociația Segoia.
Prin intermediul acesteia, pot fi depuse petiții cu valoare juridică către
instituții ale statului, în câțiva pași sim pli.
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1.2. Dreptul la viață independentă și integrare în
comunitate - Art. 19 din Convenție

Viața independentă este un drept fundamental al omului, esențial pentru
dezvoltarea personală și atingerea potențialului fiecărei persoane.
Persoanele cu dizabilități au dreptul de a trăi în comunitate, cu șanse
egale cu ale celorlalți.
Toate persoanele cu dizabilități trebuie să se bucure pe deplin de acest drept
și de deplina incluziune în comunitate și participare la viața acesteia. Viața
independentă înseamnă atât abilitatea unei persoane de a desfășura activitățile
zilnice prin mijloace proprii, cât și libertatea de a alege și de a-și organiza viața
conform propriei voințe.
Abilitățile contează iar libertatea de a alege este esențială pentru o viață
independentă!
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Persoanele cu dizabilități:
Pot să-și aleagă locul de reședință, la fel ca toți ceilalți, adică
pot alege unde să locuiască și cu cine să locuiască;
Nu sunt obligate să trăiască într-un anumit mediu de viață,
dacă nu doresc acest lucru.
Trebuie să aibă acces la o gamă de servicii la domiciliu,
rezidențiale și alte servicii comunitare de sprijin, inclusiv acces
la asistență personală necesară vieții și integrării în comunitate,
precum și pentru prevenirea izolării și segregării de comunitate.
Serviciile și facilitățile comunitare pentru populație trebuie să
fie disponibile în egală măsură și persoanelor cu dizabilități și
să răspundă nevoilor acestora.
Conform Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, locuințele
sociale trebuie să fie disponibile și ușor de accesat de către persoanele cu
dizabilități.
Pentru a avea acces la o locuință socială, persoanele cu dizabilități
trebuie să se adreseze primăriei de domiciliu, unde pot să primească
informații privind modul de solicitare și documentele care trebuie
depuse. Persoanele cu dizabilități trebuie să aibă prioritate pentru
Locuinţă închirierea la etaje inferioare a locuințelor care aparțin domeniului
socială public al statului ori unităților administrativ-teritoriale ale acestuia.
Autoritățile publice au obligația să introducă acest criteriu de
prioritate (Art. 20, din Legea 448/2006).
Persoanele încadrate în grad de handicap grav și adulții încadrați în
grad de handicap accentuat beneficiază de scutire de la plata
Scutire chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuință deținute
de la plata de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia care se
află în folosința lor. De acest drept beneficiază și familia sau
chiriei
reprezentantul legal pe perioada când are în îngrijire un copil sau
un adult cu handicap grav (Art. 20, din Legea 448/2006).
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1.3. Accesibilitatea: clădiri, spațiu urban, transport
- Art. 9 din Convenție

Persoanele cu dizabilități au dreptul de a avea acces, în condiții de egalitate
cu ceilalți, la mediul fizic, inclusiv la tehnologii și servicii deschise publicului,
în mediul urban și rural.
Accesul la mediul fizic reprezintă un subiect central al Convenției Națiunilor Unite
privind drepturile persoanelor cu dizabilități, iar în Art. 9 se precizează faptul
că „pentru a da persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea să trăiască independent
și să participe pe deplin la toate aspectele vieţii, statele părţi vor lua măsurile
adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiţii de egalitate cu
ceilalţi, la mediul fizic, la transport, informație și mijloace de comunicare”.

Până în acest moment, legislația națională rezolvă parțial acest drept, iar Legea
448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
și Normativul NP 051/2012-Revizuire NP051/2000 privind adaptarea clădirilor
civile și spațiului urban la nevoile persoanelor cu handicap acoperă relativ sumar
capitolul accesibilitate.
Lipsa accesibilității mediului construit limitează participarea la orice fel de
activitate, reduce șansa la o viață independentă și crește riscul de izolare
pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, se creează bariere ce afectează
www.motivation.ro | 15
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semnificativ accesul la viaţă independentă, educaţie, sănătate, sport, loc de
muncă sau activităţi sociale.
Limitările mediului fizic, marcat de bariere și de o proiectare precară, conduc la
un acces dificil al persoanelor cu dizabilităţi la clădiri publice sau locuinţe private
și la spaţiul public urban și rural. Toate acestea fac ca deplasarea persoanelor
utilizatoare de scaune rulante în spaţii de interes să fie dificilă.
Accesibilitate în unităţi publice sau private
SPAŢIUL DE PARCARE:
4% din spaţiile de parcare trebuie să fie rezervate persoanelor
cu dizabilităţi și să fie marcate în conformitate cu standardele
internaţionale, dar nu mai puţin de 2 locuri. Locurile de parcare
trebuie să fie de cel puţin 2,5 m lăţime pentru autovehicul, fiind
prevăzute cu un culoar de acces de 1,2 m.
Chiar și în cazul spaţiilor de parcare mai mici, vor fi amenajate nu mai puţin
de două astfel de locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilităţi.
CALEA DE ACCES:
Trebuie să existe o cale de acces care nu necesită folosirea treptelor, este
stabilă, solidă, fără a fi alunecoasă. Aceasta trebuie să aibă cel puţin 90 cm
lăţime, pe o lungime de 2 m.
UȘA:


Ușa de acces trebuie să aibă o deschidere de cel puţin 80 cm, iar pentru
ușile duble, deschiderea unei uși să fie de cel puţin 80 cm.



Ușile nu trebuie să aibă praguri. Când existenţa unui prag este inevitabilă,
acesta trebuie să aibă o înălţime de max. 1,5 cm și să prezinte o secţiune
cu muchii rotunjite atunci când este mai mare de 0,5 cm.



Mânerele ușii trebuie să fie amplasate la o înălţime cuprinsă între 80 cm
și 100 cm și trebuie să poată fi manevrate cu pumnul închis, astfel încât
ușa să poată fi folosită și de persoanele cu abilităţi reduse de folosire a
mâinilor.
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RAMPA:


Pentru denivelări mai mari de 20 cm, panta maximă a rampei trebuie
să fie cuprinsă între 5% și 8%, în timp ce, pentru denivelări mai mici de
20 cm, panta maximă a rampei de acces poate fi 15%, pentru a permite
accesul în siguranță.



Lățimea recomandată este de 1.20 m.



La diferențe de nivel mai mari de 20 cm și pentru lungimi de minim 2 m
în proiecție orizontală, rampele vor fi prevăzute cu balustrade.



Se va amplasa câte o mâna curentă pe ambele laturi ale rampei, la o
înălțime de 90 – 100 cm pentru persoane adulte și 60 – 75 cm pentru
copii.



Toate rampele trebuie acoperite cu suprafețe pentru prevenirea
alunecării.
Intrările accesibile trebuie să poată fi folosite de persoanele cu
dizabilități fără ajutorul altei persoane.

așa
DA

așa
NU

SPAȚIUL INTERIOR:



Biroul de informații și recepția, sau cel puțin o secțiune a acestora,
trebuie să fie amplasate la o înălțime care să le permită clienților
utilizatori de scaune rulante să privească persoana din spatele ghișeului
într-un mod confortabil și să poarte o discuție față în față cu aceasta.



Acesta trebuie să fie prevăzut cu spații circulare sau în „T” cu diametrul
de 1,5 m, care să permită persoanei utilizatoare de scaun rulant să
schimbe direcția de deplasare.
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Spațiul dintre scaune și mese trebuie să aibă cel puțin 91 cm lățime.



Spațiile pentru staționarea scaunelor rulante trebuie să fie distribuite
în întreaga încăpere.



Tejghelele birourilor și ghișeelor trebuie să aibă o înălțime cuprinsă
între 71 cm și 86 cm.



Spațiile pentru genunchi la mesele accesibile trebuie să aibă cel puțin
69 cm înălțime, 76 cm lățime și 48 cm adâncime.

GRUPUL SANITAR
Pentru ca grupul sanitar să fie accesibil persoanelor în scaune rulante, acesta
trebuie să aibă caracteristicile de mai jos:


Trebuie să existe un separeu accesibil utilizatorilor de scaune rulante,
având o suprafață de cel puțin 1,5 m/ 1,5 m, dincolo de deschiderea ușii.



Vasul de toaletă trebuie să aibă o înălțime cuprinsă între 40 cm și 48 cm
iar distanța față de peretele opus să fie de 90 cm.



Pentru copii, înălțimea vasului de toaletă trebuie să fie cuprinsă între
20,5 și 38 cm, iar barele de spriijin orizontale trebuie poziționate la o
înălțime cuprinsă între 51 și 63,5 cm.



În cazul grupurilor sanitare publice este necesară prevederea unui
sistem de alarmare accesibil atât din poziția așezat, cât și de la nivelul
pardoselii, pentru cazul în care persoana a căzut. Acest sistem trebuie
conectat la o unitate de supraveghere.



Înălțimea de montaj a marginii superioare a lavoarului față de pardoseală
trebuie să fie cuprinsă între 75 și 85 cm. Zona de sub lavoar trebuie să
fie liberă pe o înălțime între 65 și 70 cm și pe o adâncime de minimum
20 cm, pentru a crea spațiul liber pentru scaunul rulant și corp (genunchi),
în poziția așezat.



Robinetul trebuie să poată fi utilizat cu pumnul închis, iar alte elemente
din baie, precum cuierele, uscătorul de mâini, recipientul cu săpun
trebuie să fie amplasate la o înălțime de 80 cm – 100 cm, pentru ca
persoana să ajungă la ele în siguranță, din scaunul rulant.



Oglinda trebuie să fie montată astfel încât latura inferioară a suprafeței
oglinzii să fie la o înălțime de cel mult 90 cm , iar înălțimea oglinzii trebuie
să fie de 95 cm.
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Unghi de înclinare 10⁰

90 cm

85 cm

48 cm

H 80-100 cm

Hmax. 85 cm

100 cm

40 cm

1000
850
250

1500

1000

Min 140
Max160
150

Spațiu interior minim
110 cm x 140 cm

min. 85 cm

500

200

200

2200

Plan grup sanitar
accesibilizat
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Accesibilități stradale



Coborârea bordurilor de la trecerile de pietoni la nivelul reglementat,
trebuie adaptată în așa fel încât acestea să poată fi folosite de persoanele
în scaune rulante.



Trotuarele trebuie să aibă lățimea de minim 80 cm și să fie libere (să nu fie
ocupate de mașini parcate, de exemplu).



Obstacolele stradale trebuie plasate cât mai în afara ariei de circulație
pietonală (obstacolele includ mobilierul stradal, semnele de circulație,
panouri publicitare, copertinele magazinelor, coșuri de gunoi, copaci,
plante etc.).



Obstacolele stradale ar trebui să fie marcate, ușor de detectat, și acolo
unde este posibil, să fie plasate de-a lungul unei linii continue.



Calitatea trotuarelor trebuie să fie una optimă pentru deplasarea în
siguranță a persoanelor în scaune rulante (fără gropi, denivelări).



Marcajele stradale de tipul plăcuțelor/ panourilor cu semne de circulație,
panouri publicitare trebuie plasate la o înălțime adecvată, pentru a
permite reperarea lor.

așa
DA

așa
NU

Transportul în comun
În articolul 20 din Convenție, se menționează dreptul persoanelor
cu dizabilități de a se deplasa liber de orice constrângeri, atunci
când decid acest lucru. Imediat după lipsa accesibilității mediului
fizic, lipsa accesibilității transportului public limitează mobilitatea
persoanelor cu dizabilități și le pune în imposibilitatea de a se
deplasa. Lipsa adaptărilor necesare pentru tipuri diferite de
dizabilități face aproape impracticabilă utilizarea mijloacelor de
transport.
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Transportul accesibil persoanelor în scaune rulante presupune:


Accesibilizarea stațiilor de transport în comun în vederea folosirii
acestora de către persoanele aflate în scaune rulante, precum și a
persoanelor cu mobilitate redusă (persoane vârstnice).



Instruirea șoferilor mijloacelor de transport în comun cu privire la
măsurile de siguranță suplimentare la urcarea unei persoane cu
dizabilități sau a unei persoane cu mobilitate redusă în mijlocul de
transport (asigurarea că persoana se află în siguranță anterior pornirii
de pe loc, asigurarea unui spațiu minim de siguranță etc.).



Respectarea obligației operatorilor de taxi de a asigura cel puțin
o mașină adaptată transportului persoanelor în scaune rulante.
Constituie discriminare refuzul conducătorului de taxi de a asigura
transportul persoanei cu dizabilități și a dispozitivului de mers.

Sfaturi utile!
Dacă locuiți la bloc și aveți nevoie de o rampă la intrare, aceasta poate fi
construită doar cu acordul majorității proprietarilor sau asociației de
proprietari. În cazul în care proprietarii sau asociația nu își dau acordul, vă
puteți adresa Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.).
Sesizări legate de lipsa accesibilității mediului fizic (rampe, căi de acces,
etc.) pot fi făcute prin aplicația Panoul de Bord. Aceasta poate fi descărcată
din magazin Google Play pentru sistemul Android și AppStore pentru iOs/
iPhone.
Dacă nu aveți acces la Internet, atunci puteți depune sesizări direct la Agenția
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială de care aparțineți cu domiciliul.
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1.4 Dreptul la sănătate și servicii de abilitare sau
reabilitare – Art. 25 din Convenție

Persoanele cu dizabilități au dreptul la cea mai bună stare de sănătate, fără
discriminare pe criterii de dizabilitate. Acestea beneficiază de:


Asistență medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, în
ambulatoriu și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului public de
asigurări sociale de sănătate;



Persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap beneficiază de
gratuitate pentru obținerea documentelor medicale și pentru evaluările
medicale și psihologice solicitate în vederea întocmirii dosarului;



Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu;



Servicii gratuite de cazare și masă pentru însoțitorul persoanei cu
handicap grav sau accentuat în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și
stațiuni balneare;



Un bilet gratuit de tratament balenar, în decursul unui an, la
recomandarea medicului de familie/ specialist, prin depunerea unei
cereri la Casa de Pensii de care aparțin.

Serviciile de sănătate
trebuie furnizate cât
mai aproape posibil
de comunitățile în
care persoanele cu
dizabilități trăiesc.
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1.5 Dreptul la educație
– Art. 24 din Convenție

Persoanele cu dizabilități au dreptul la educație egală și nediscriminatorie care:



Acoperă toate nevoile lor;



Permite dezvoltarea abilităților lor mentale și fizice, la potențial
maxim;



Permite dezvoltarea personalității, talentelor și creativității proprii;



Acordă posibilitatea să participe efectiv la viața comunității.
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Principiile educației pentru toți


Fiecare copil este unic. Diversitatea copiilor, determinată de
particularitățile fiecăruia, nu este o piedică în educație, ci o resursă de
învățare și dezvoltare pentru toți.



Fiecare copil este important pentru familia lui și pentru întreaga
societate.



Fiecare copil poate să învețe.



Fiecare copil are dreptul la educație și la sprijin adecvat ca să
participe la procesul educativ.

Educația incluzivă are prioritate!
Dreptul la educație trebuie asigurat prin adaptarea rezonabilă a mediului, iar
respingerea participării unei persoane la actul educațional din școlile de masă,
pe baza dizabilității, este discriminare și nu respectă dreptul acesteia la educație.

Copiii cu dizabilități locomotorii au nevoie de echipamente de mobilitate care
să le ofere suportul postural adecvat, să le permită deplasarea către școală,
școlile trebuie să fie accesibile, iar curricula adaptată nevoilor și abilităților lor.
Înainte de înscrierea la școală, părinții copiilor care utilizează scaune rulante și
au cerințe educaționale speciale trebuie să se adreseze Centrelor Județene de
Resurse și Asistență Educațională (C.J.R.A.E.)/ Centrului Municipiului București
de Resurse și Asistență Educațională (C.M.B.R.A.E.) în vederea obținerii unui
Certificat de orientare școlară și profesională. În baza certificatului, copiii
cu cerințe educaționale speciale au dreptul la profesor de sprijin, adaptarea
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curriculei și metodelor de evaluare, inclusiv a testărilor și examenelor naționale,
la abilitățile și nevoile acestora.
Facilități pentru preșcolari, elevi și studenți cu dizabilități



Elevii cu dizabilități și/ sau cerințe educative speciale beneficiază
gratuit de masă și cazare în internatele școlare.



Studenții cu dizabilități beneficiază, la cerere, de reducerea cu 50% a
taxelor pentru cazare și masă la cantinele și căminele studențești.



Preșcolarii, elevii și studenții cu dizabilități, împreună cu asistenții
personali și asistenții personali profesioniști, după caz, au dreptul la
locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de
învățământ.
Cui vă adresați în cazul în care vă este încălcat dreptul la
educație?

Situațiile de discriminare sau alte situații problematice pot fi semnalate
către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.), prin
completarea unei petiții, sau către Inspectoratele Școlare Județene (I.S.J.)/
Inspectoratul Școlar al Municipiului București (I.S.M.B.), prin completarea
unei sesizări.
Descărcați aplicația Panoul de Bord și urmăriți actualizările acesteia
despre sesizările ce pot fi făcute privind încălcarea drepturilor persoanelor
cu dizabilități
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1.6 Dreptul la muncă și încadrare în muncă
– Art. 27 din Convenție

Toate persoanele cu dizabilități au dreptul de a munci. Statul trebuie să
creeze pentru persoanele cu dizabilități toate condițiile „pentru a-și alege și
a-și exercita profesia, meseria sau ocupația, pentru a dobândi și menține un loc
de muncă, precum și pentru a promova profesional” (Art. 77, alin. 1 din Legea
nr. 448/2006).
Una dintre modalitățile prin care statul sprijină angajarea persoanelor cu
dizabilități este stimularea angajatorilor care vor să angajeze persoane cu
dizabilități. Când sunt în căutarea unui loc de muncă, oamenii cu dizabilități pot
aduce aceste argumente în sprijinul candidaturii lor.


Angajatorii mici (care au sub 50 de angajați) pot primi o subvenție
lunară de la stat, timp de 12 luni, dacă angajează persoane cu dizabilități
pe perioada nedeterminată și le mențin contractul de muncă cel puțin
18 luni.



Angajatorii mari (care au peste 50 de angajați) au obligația de a angaja
persoane cu dizabilități într-un procent de cel puțin 4% din numărul total
al angajaților. Dacă nu o fac, plătesc o penalitate lunară către bugetul
de stat pentru fiecare post neocupat de o persoană cu dizabilități. Dacă
angajează persoane cu dizabilități, economisesc această sumă pentru
fiecare persoană angajată.
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Persoanele cu dizabilități pot lucra atât pe piața liberă a muncii, cât și în unități
protejate autorizate. Pentru a munci, multe persoane cu dizabilități au nevoie
de un loc de muncă adaptat. Acest aspect poate face referire la:


modificarea și/ sau adaptarea programului de lucru. De exemplu, o
persoană care nu poate munci 8 ore/zi poate fi angajată cu un program
de 2, 4 sau 6 ore/zi.



modificarea și adaptarea sarcinilor de lucru la abilitățile utilizatorilor
de scaune rulante.



adaptări ale spațiului de lucru. Orice clădire în care va lucra un utilizator
de scaun rulant trebuie să aibă rampă la intrare, o cale accesibilă în
interiorul clădirii, o toaletă adaptată și altele.



echipament asistiv, dispozitive și tehnologii asistive. De exemplu, o
persoană care nu are o mobilitate bună a brațelor/ mâinilor și care
lucrează la computer poate avea nevoie de un mouse ușor de apucat/
manevrat și o tastatură cu taste mari.



munca la domiciliu. Anumite tipuri de activități, de exemplu pe
computer, pot fi desfășurate de angajat la domiciliul său, mai ales în
situația în care acesta nu poate ajunge la sediul angajatorului din cauza
distanței foarte mari/ a lipsei unui mijloc de transport accesibil etc.

În ceea ce privește angajarea, este importantă capacitatea de muncă a
persoanelor cu dizabilități.
Pensia de invaliditate se dă ca urmare a depunerii unui dosar, la Casa de Pensii,
și în baza unei evaluări făcute de comisia de expertiză a capacității de muncă.
Pensie de invaliditate de gradul I sau II primesc oamenii despre care medicul
de expertiză a capacității de muncă apreciază că nu mai au deloc capacitate de
muncă. Ei nu pot cumula pensia cu salariul.
Cine primește pensie de invaliditate de gradul III păstrează parțial capacitatea
de muncă și poate munci cu normă parțială, până la 4 ore/zi (art.69 din Legea
nr.263/2010).
Cumularea pensiei de gradul I sau II cu salariul este ilegală și
atrage după sine pierderea tuturor veniturilor încasate ca
pensie în perioada cumulării.

28 | www.motivation.ro

Ghid pentru drepturile persoanelor cu dizabilități utilizatoare de scaune rulante

Dacă sunt persoane cu pensie de invaliditate de gradul I sau II care vor
totuși să lucreze, ele au următoarele opțiuni:



să solicite medicului de expertiză a capacității de muncă trecerea de la
gradul I sau II la gradul III, care nu afectează dreptul stabilit la pensie,
dar în unele cazuri diminuează cuantumul pensiei. Această opțiune
permite angajarea cu jumătate de normă.



să solicite suspendarea plății pensiei, ceea ce nu afectează dreptul
stabilit la pensie, însă afectează venitul din pensie (nu se mai încasează
pensia pe durata suspendării plății). Această opțiune permite angajarea
cu normă întreagă.



să renunțe la pensie, ceea ce atrage după sine pierderea dreptului
la această pensie și a acestui venit, însă permite angajarea cu normă
întreagă.

La angajare, persoanele cu dizabilități beneficiază de anumite facilități,
pe care este bine să le cunoască și să le aducă, la nevoie și la cunoștința
angajatorului:



persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat
beneficiază de scutire de impozit pe venit (art. 60 din Codul Fiscal)
pentru veniturile realizate din următoarele: activități independente
realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, venituri
din drepturi de proprietate intelectuală, salarii și asimilate salariilor,
pensii și activități agricole, silvicultură și piscicultură, realizate în mod
individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică.



persoanele cu dizabilități beneficiază de o perioadă de probă de cel
puțin 45 de zile lucrătoare;



persoanele cu dizabilități beneficiază de concediu de odihnă
suplimentar, de cel puțin 3 zile lucrătoare;



persoanele cu dizabilități au dreptul la un preaviz plătit, de minimum
30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea contractului individual de
muncă din inițiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia.
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Firmele care angajează persoane cu dizabilități au posibilitatea de a-și deduce
din impozitul pe profit, pe care oricum l-ar fi plătit către bugetul de stat,
cheltuielile pe care le-ar face pentru:


asigurarea transportului persoanelor cu dizabilități de la domiciliu la
locul de muncă,



transportul materiilor prime și al produselor finite la și de la domiciliul
persoanei cu dizabilități, angajate cu muncă la domiciliu,



adaptarea locurilor de muncă protejate și achiziționarea utilajelor și
echipamentelor utilizate în procesul de producție de către persoana cu
handicap.
(Art. 84 din Legea 448/2006)

SFATURI
UTILE

Persoanele cu dizabilități trebuie să își cunoască
drepturile și să lupte pentru ele!

Iată câteva recomandări:



nu acceptați un loc de muncă „la negru”, care nu vă oferă nicio protecție
din punctul de vedere al sănătății și securității în muncă. De exemplu, nu
puteți acumula un stagiu de cotizare și nu veți avea dreptul la o pensie la
limita de vârstă, la momentul potrivit.



nu acceptați un loc de muncă formal, cu angajare de 1 oră pe zi, stat
acasă, nimic de făcut și un salariu foarte mic. Mai bine căutați un loc
de muncă real, unde să mergeți la serviciu, să cunoașteți oameni, să
acumulați experiență și să primiți un salariu mai mare, pe măsura muncii
dumneavoastră.



nu cumulați salariul cu pensia de invaliditate de gradul I sau II: nu este
legal și la un moment dat statul va constata acest lucru și vă va cere
înapoi banii primiți ca pensie în toată perioada din urmă, în care ați avut și
salariu.
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1.7 Participarea la viața culturală, activități
recreative, timp liber și sport
– Art. 30 din Convenție
Persoanele cu dizabilități au dreptul să participe, în condiții de egalitate cu
ceilalți, la viața culturală, activități recreative și sportive, prin:


Acces în locurile destinate reprezentațiilor sau serviciilor culturale: săli
de spectacole, muzee, biblioteci, cinematografe etc.



Dezvoltarea și utilizarea potențialului creator al persoanelor cu
dizabilități.



Încurajarea și promovarea participării la activități sportive de masă, de
exemplu evenimente de alergare, ciclism.



Asigurarea condițiilor pentru organizarea unor activități sportive și
recreative specifice dizabilității, de exemplu baschet, tenis, tir cu arcul în
scaun rulant.

Facilitarea accesului utilizatorilor de scaune rulante la evenimente
culturale, sportive, recreative se realizează ca urmare a obținerii
acordului din partea organizatorului.
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Cardul
european
pentru
dizabilitate



Valabil din 2017, facilitează mobilitatea transnațională.



Un pachet comun pus la dispoziția persoanelor
cu dizabilități din 7 țări, printre care Cipru, Malta,
Slovenia, Belgia, Italia, Croația. Este un proiect pilot
care ar putea fi extins în viitor și în alte țări.



Oferă acces gratuit la muzee, teatre, competiții
sportive, transport etc. Fiecare stat are libertatea de a
decide asupra facilităților ce vor face obiectul cardului
european.



În România, beneficiile agreate sunt în domeniul
culturii, petrecerea timpului liber şi sport.



Cardul se eliberează în urma unei cereri depuse la
Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului (D.G.A.S.P.C.), însoțită de o fotografie
recentă tip buletin.
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ÎNCADRAREA ÎN
GRAD ȘI TIP DE
HANDICAP
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Persoanele care solicită încadrarea în grad și tip de handicap trebuie să se
adreseze Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
(D.G.A.S.P.C.) din județele de care aparțin cu domiciliul. De obicei, D.G.A.S.P.C.
are sediul în municipiul de județ.
Pentru a solicita încadrarea în grad și tip de handicap, trebuie să depuneți la
D.G.A.S.P.C. un dosar care să conțină documentele de mai jos. Documentele tip
le puteți obține de la sediul D.G.A.S.P.C. sau de pe site-ul acestei instituții.

Documente pentru adulți

Documente pentru copii

Cerere tip

Cerere tip

Copie a cărții de identitate (CI)

Copie a certificatului de naștere și copie CI
(după caz)

Scrisoare medicală tip, de la
medicul de familie, în original

Copii CI ale părinților
Copie a certificatului de căsătorie/
hotărârii de divorț

Referat tip, de la medicul
specialist, cu descrierea stării
prezente a afecțiunii, în original

Fișă medicală sintetică tip, de la medicul
de familie, în original

Ancheta socială de la primăria de
domiciliu, în original

Certificat medical tip A5, de la medicul
specialist, în original

Copii ale documentelor medicale
Copie a deciziei asupra capacității
specifice diagnosticului
de muncă, pentru persoanele care
Fișă de evaluare psihologică tip, în
au pensie de invaliditate
original
Cupon de pensie sau adeverință
de salariat/ elev, după caz
Alte acte medicale (bilete de ieșire
din spital, analize medicale etc.) după caz, în funcție de specificul
afecțiunii sau la solicitarea
specialiștilor Serviciului Evaluare
Complexă
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Fișă psihopedagogică tip, în original
Copie a certificatului de orientare școlară
și profesională, dacă este cazul
Adeverință preșcolar/ școlar (dacă este
cazul), în original
Adeverințe venit părinți, în original
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Uneori poate fi nevoie și de alte documente și, de aceea, este
recomandat ca, înainte de depunerea dosarului, să verificați la
D.G.A.S.P.C. de care aparțineți lista completă a documentelor
solicitate.
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (C.E.P.A.H.) sau
Comisia pentru Protecția Copilului (C.P.C.) emite un certificat de încadrare în
unul dintre gradele și tipurile de handicap de mai jos, în baza dosarului depus
și a evaluării directe a persoanei care are o dizabilitate de către Serviciul de
Evaluare Complexă/ Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului.
Evaluarea persoanelor care nu se pot deplasa se face la domiciliul acestora
în baza unei solicitări către D.G.A.S.P.C.

Gradele și tipurile de handicap
Grade de handicap

Tipuri de handicap
1 - fizic

6 - psihic

Grav sau grav cu asistent personal

2 - somatic

7 - asociat

Accentuat

3 - surditate

8 - HIV SIDA

Mediu

4 - nevăzător

9 - boli rare

Ușor

5 - mental

10 - surdo-cecitate

Certificatul de handicap poate fi revizuibil sau permanent.
Termenul de valabilitate a certificatelor de handicap pentru copii poate fi de
minimum 6 luni și maximum 2 ani. Excepție o fac copiii a căror dizabilitate
necesită îngrijiri paleative și care pot primi certificat de handicap valabil până la
împlinirea vârstei de 18 ani.
Dacă încadrarea în grad și tip de handicap este considerată eronată sau
în neconcordanță cu realitatea, atunci decizia CEPAH/ CPC poate fi
contestată doar în instanță, secția contencios-administrativ, în maximum
30 de zile de la data eliberării certificatului.
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Informații
despre asistentul personal

Doar persoanele care obțin gradul de handicap grav - cu asistent personal
au dreptul la asistent personal.
Asistentul personal este angajat al primăriei și rolul lui este de a oferi sprijin
persoanei cu dizabilități în realizarea activităților de zi cu zi. Asemenea oricărui
angajat în instituții publice, asistentul personal este salarizat în baza Legii 153/
2017, poate lucra până la 8 ore pe zi, dar nu mai mult de 40 ore/ săptămână și
beneficiază de concediu, gradații de vechime și indemnizație lunară de hrană.
În cazul în care primăria nu are resurse pentru angajarea asistentului personal,
atunci îi va oferi persoanei cu dizabilități o indemnizație lunară pentru însoțitor.
Pe perioada absenței temporare a asistentului personal (de exemplu perioada
de concediu), primăria îi va oferi persoanei cu dizabilități indemnizație lunară de
însoțitor, un înlocuitor sau găzduire într-un centru de tip respiro.
Autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul
local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte
drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii.
Nu pot deține calitatea de asistent personal persoanele care
beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de
până la 2 ani sau, în cazul copilului cu dizabilități, de până la 7 ani.
De cele mai multe ori, oamenii fac confuzie între asistentul personal și însoțitor.
Spre deosebire de asistentul personal, însoțitorul nu are contract de muncă
cu primăria și poate fi orice persoană care însoțește sau sprijină persoana cu
dizabilități în activitățile cotidiene.
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PRESTAȚII
SOCIALE PENTRU
COPII ȘI ADULȚI
CU DIZABILITĂȚI
GRAVE SAU
ACCENTUATE
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Prestații sociale pentru adulți
Încadrare
Încadrare în grad
în grad de
de handicap grav cu
handicap
asistent personal
grav

Încadrare
în grad de
handicap
accentuat

Tipul de prestație

Instituția care
face plata

Indemnizație lunară

D.G.A.S.P.C.

350 lei

350 lei

265 lei

Buget
complementar

D.G.A.S.P.C.

150 lei

150 lei

110 lei

Primăria

(se acordă doar dacă nu
este angajat un asistent
personal)

nu se
aplică

nu se
aplică

1348 lei

Indemnizație lunară
pentru însoțitor

Prestații sociale pentru copii

Tipul de prestație

Instituția care
face plata

Încadrare
Încadrare în grad
în grad de
de handicap grav cu
handicap
asistent personal
grav

Încadrare
în grad de
handicap
accentuat

Alocație de stat
majorată

Agenția
Județeană
pentru Plăți și
Inspecție Socială
(A.J.P.I.S.)

427 lei

427 lei

427 lei

Prestație socială
lunară minori

D.G.A.S.P.C.

300 lei

300 lei

175 lei

Primărie

(se acordă doar dacă nu
este angajat un asistent
personal)

nu se
aplică

nu se
aplică

Indemnizație lunară
pentru însoțitor

1348 lei



Valorile prestațiilor sociale de mai sus sunt valabile la data publicării
ghidului și se pot schimba odată cu modificările legislative în domeniul
protecției sociale (informații actualizate despre valoarea prestațiilor
sociale puteți afla la Primărie sau D.G.A.S.P.C.).



Dreptul la prestații sociale se acordă începând cu luna următoare celei
în care persoana a fost încadrată în grad de handicap și încetează cu
luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de
handicap.
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IMPORTANT
DE ȘTIUT

Persoanele care au încadrare în grad de handicap grav, cu
drept de asistent personal, pot opta între asistent
personal și primirea indemnizației lunare pentru însoțitor,
prin cerere către D.G.A.S.P.C.
Persoanele cu încadrare în grad de handicap grav, cu
drept de asistent personal sau indemnizație lunară de
însoțitor, care au și pensie de invaliditate gradul I, pot opta
între primirea indemnizației pentru însoțitor de la Casa de
Pensii sau de la Primărie.

Nu puteți beneficia de indemnizație pentru însoțitor și de la
Primărie, și de la Casa de Pensii, în același timp.
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FACILITĂȚI
PENTRU COPII
ȘI ADULȚI CU
DIZABILITĂȚI
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Gratuitate pe toate liniile la transportul urban (Art. 23/ Legea

448/2006), cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul,
pentru:





persoanele cu încadrare în grad de handicap grav și accentuat;
însoțitorii persoanelor cu încadrare în grad de handicap grav, în prezența
acestora;
însoțitorii copiilor cu încadrare în grad de handicap accentuat, în prezența
acestora;
asistenții personali ai persoanelor cu încadrare în grad de handicap grav;
Legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în
comun de suprafață este valabilă pe întregul teritoriu al țării,
fiind recunoscută de toate regiile de transport local, și este
eliberată de D.G.A.S.P.C.

Gratuitatea transportului interurban (Art. 24/ Legea 448/2006), la

cerere, către D.G.A.S.P.C.:




24 de călătorii pe an calendaristic, cu orice tip de tren (în limita costului
unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a), cu
autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru:


persoanele cu încadrare în grad de handicap grav;



însoțitorii persoanelor cu încadrare în grad de handicap grav, numai
în prezența acestora;



asistenții personali ai persoanelor cu încadrare în grad de handicap
grav.

12 călătorii pe an calendaristic, cu orice tip de tren (în limita costului
unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a), cu
autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru:



persoanele cu încadrare în grad de handicap accentuat;
însoțitorii copiilor cu încadrare în grad de handicap accentuat,
numai în prezența acestora;
Persoanele cu dizabilități grave sau accentuate și părintele/
tutorele/ persoana care are în îngrijire un copil cu dizabilitate gravă
sau accentuată pot alege, la cerere către D.G.A.S.P.C, între acordarea
gratuității transportului interurban și decontarea carburantului
necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora
sau a familiei, asistentului personal, însoțitorului.
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Informații despre
decontarea carburantului

În cazul opțiunii pentru decontarea carburantului, asistenții personali ai
persoanelor cu încadrare în grad de handicap grav, însoțitorii persoanelor cu
încadrare în grad de handicap grav și însoțitorii copiilor cu încadrare în grad de
handicap accentuat nu mai beneficiază de gratuitatea transportului interurban,
așa cum este el descris în pagina anterioară.
Decontarea carburantului se face astfel:



pentru persoanele cu încadrare în grad de handicap grav: 24 călătorii/ an,
până la suma de 1500 lei/ an. Valoarea decontată pentru o călătorie este în
limita valorii unui bilet de tren, IR, clasa II pentru aceeași rută.



pentru persoanele cu încadrare în grad de handicap accentuat: 12 călătorii/
an, până la suma de 750 lei/ an. Valoarea decontată pentru o călătorie este
în limita valorii unui bilet de tren, IR, clasa II pentru aceeași rută.

Pentru decontarea carburantului trebuie să depuneți la D.G.A.S.P.C. o cerere,
copie CI, copie certificat handicap, bonul carburantului cumpărat (în original
și ștampilat, în maximum 60 de zile de la emitere) și un extras de cont,
unde vor fi virați banii. Pentru mai multe informații despre procedura de
decontare vă puteți adresa D.G.A.S.P.C.
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Parcare gratuită (Art.65/ Legea 448/2006)


în spațiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică, precum
și în cele organizate, 4% din spațiile de parcare, dar nu mai puțin de 2
locuri, trebuie să fie rezervate persoanelor cu dizabilități.



persoanele cu dizabilități sau reprezentanții legali ai acestora, la cerere
către primăriile unde au domiciliul, pot beneficia de un card-legitimație
pentru locurile gratuite de parcare special amenajate. Cardul-legitimație
este valabil pe tot teritoriul României.



autovehiculele care transportă persoane cu dizabilități posesoare de
card-legitimație beneficiază, de asemenea, de parcare gratuită pe
locurile special amenajate.
În spațiile de parcare ale domeniului public și cât mai
aproape de domiciliu, administratorul acestora (Direcțiile
Parcări și Amenajare Urbană din subordinea Primăriei),
repartizează locuri de parcare gratuită persoanelor cu
dizabilități, la cererea acestora.

Scutire de la plata taxei de utilizare a drumurilor naționale
(Rovinieta) (Art. 28/ Legea 448/2006)
Persoanele cu dizabilități, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali
ai acestora, deținători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului
de utilizare a rețelelor de drumuri naționale.
Scutirea se aplică pentru un singur autoturism deținut de oricare dintre
persoanele îndreptățite: persoanele cu dizabilități și asistenții personali sau
însoțitorii persoanelor cu dizabilități. Cererea se depune la D.G.A.S.P.C.

Credit cu dobândă suportată de la bugetul de stat
(Art. 27/ Legea 448/ 2006)

Persoanele adulte cu dizabilități grave sau accentuate/ familia sau persoana care
are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a
cărui dobândă se suportă din bugetul de stat.
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creditul se oferă pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru
adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces.



valoarea creditului nu trebuie să depășească 10.000 de euro, iar
returnarea acestuia nu trebuie să depășească 10 ani.



în cazul achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul
persoanelor cu dizabilități netransferabile, utilizatoare de scaune rulante,
valoarea creditului este de maximum 20.000 de euro, iar perioada de
rambursare este de până la 15 ani.

Cererea pentru această facilitate se depune la D.G.A.S.P.C., unde puteți
obține și informații complete despre pașii pe care trebuie să-i urmați.

SFATURI
UTILE
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Este recomandat să solicitați oferte de creditare de la
mai multe bănci, deoarece fiecare bancă are o politică
proprie de acordare a creditelor.
În cele mai multe cazuri, băncile nu iau în calcul veniturile
obținute din prestații sociale și pensia de invaliditate
(dacă aceasta este revizuibilă).
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Facilități fiscale

1

Scutire de la plata impozitului pe venit (Art. 60 din Codul
Fiscal), pentru persoanele cu dizabilități grave sau accentuate,
pentru veniturile realizate din:



activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă
de asociere;



salarii și asimilate salariilor;



pensii;



venituri din drepturi de proprietate intelectuală;



activități agricole, silvicultură și piscicultură, realizate în mod individual
și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică.

2

Scutire de la plata impozitului pe clădiri (Art. 456 din Codul
Fiscal). Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:



clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cu dizabilități grave sau accentuate și a persoanelor
încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali,
pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane
cu dizabilități grave sau accentuate și persoane încadrate în gradul I de
invaliditate.



scutirea se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care
persoana depune documentele justificative. Prin excepție, scutirea de
la plata impozitului/ taxei pe clădiri, în cazul persoanelor cu dizabilitate
temporară, care dețin un certificat de handicap revizuibil, se acordă
începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiția
ca acesta să aibă continuitate și să fie depus la organul fiscal local în
termen de 45 de zile (Art. 456 din Codul Fiscal, lit. 6.1).

www.motivation.ro | 45

Ghid pentru drepturile persoanelor cu dizabilități utilizatoare de scaune rulante

3

Scutire de la plata impozitului/ taxei pe teren (Art. 464 din Codul
Fiscal). Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:



terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor cu dizabilități grave sau accentuate
și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere
și întreținere persoane cu dizabilități grave sau accentuate și persoane
încadrate în gradul I de invaliditate.



scutirea se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care
persoana depune documentele justificative. Prin excepție, scutirea de
la plata impozitului/ taxei pe teren, în cazul persoanelor cu dizabilități
temporare, care dețin un certificat de handicap revizuibil, se acordă
începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiția
ca acesta să aibă continuitate și să fie depus la organul fiscal local în
termen de 45 de zile.

4

Scutire de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport
(Art. 469 din Codul Fiscal), pentru:



mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cu dizabilități grave sau accentuate și a persoanelor
încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali,
pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane
cu dizabilități grave sau accentuate și persoane încadrate în gradul
I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului.



scutirea se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care
persoana depune documentele justificative. Prin excepție, scutirea
de la plata impozitului/ taxei asupra mijloacelor de transport, în cazul
persoanelor cu dizabilități temporare, care dețin un certificat de
handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat
de handicap, cu condiția ca acesta să aibă continuitate și să fie depus la
organul fiscal local în termen de 45 de zile.
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5

Exceptare de la plata C.A.S.S. (contribuția de asigurări sociale
de sănătate), conform Art. 154 din Codul Fiscal, pentru
venituri obținute în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
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De reţinut!

Sumar al Ghidului!

Este important ca persoanele cu dizabilități să fie vocea schimbării
sociale atunci când drepturile nu le sunt respectate!
Pentru încadrarea în grad și tip de handicap trebuie să vă adresați
D.G.A.S.P.C.
Persoanele care au încadrare în grad și tip de handicap beneficiază de
prestații sociale și facilități, acordate cu scopul de a crește incluziunea și
participarea socială a acestora. Revedeți informațiile complete la paginile
38-47.
Persoanele cu dizabilități locomotorii au dreptul la un scaun rulant
decontat prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, o dată la 3 ani.
Pentru accesarea acestui drept trebuie să depuneți la CAS un dosar care
să cuprindă documentele menționate la pagina 9.
Persoanele cu dizabilități au dreptul la educație egală și nediscriminatorie,
având prioritate educația incluzivă. Situațiile de discriminare sau alte
situații problematice pot fi semnalate către C.N.C.D., prin completarea
unei petiții, sau I.S.J./ I.S.M.B., prin completarea unei sesizări.
Dacă aveți pensie de invaliditate gradul I sau II, dar doriți să lucrați, aveți
următoarele opțiuni: solicitarea de revizuire și trecerea la gradul III,
suspendarea pensiei sau renunțarea la pensie.
Dacă întîmpinați probleme de accesibilitate puteți să trimiteți o sesizare
prin Panoul de Bord către autoritățile competente (detalii la pag.11).
Descărcați aplicația Panoul de Bord și urmăriți actualizările acesteia
pentru a vedea cum puteți semnala încălcarea drepturilor persoanelor
cu dizabilități
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Fundația Motivation România

#SchimbăPovestea copiilor și adulților cu dizabilități

Motivation înseamnă:


Recuperare activă și viață independentă pentru persoanele cu dizabilități,
mobilitate, performanță și sport în scaun rulant. Motivation donează scaune
rulante personalizate, de calitate și învață oamenii care au dobândit o
dizabilitate locomotorie cum să-și ducă viața mai departe, în scaun rulant.



Conștientizare – campaniile Motivation promovează abilitățile persoanelor
cu dizabilități și cresc gradul de informare cu privire la existența și nevoile
acestora. „#PeBune?” este una dintre cele mai cunoscute campanii
Motivation și își propune eliberarea locurilor de parcare dedicate
persoanelor cu dizabilități și ocupate abuziv.



IMPACT pozitiv, autonomie și stimă de sine pentru tinerii cu dizabilități
din casele și centrul multifuncțional Motivation. Din 2003, Motivation este
o familie pentru 25 de tineri cu dizabilități intelectuale medii și severe, pe
care i-a preluat din centre de plasament de stat când erau copii.

Prietenii Motivation ne pot susține și pot veni alături de noi pe drumul spre
bine pentru copii și adulții cu dizabilități prin:


Redirecționarea a 3.5% din impozitul pe venit către Motivation.



Trimiterea unui SMS lunar în valoare de 2 Euro, cu textul ACTIV, la
numărul 8844.



Participarea la evenimente sportive alături de #TeamMotivation.



Redirecționarea a 20% din impozitul pe profitul sau venitul firmelor, către
Motivation.
Dacă aveți nevoie de mai multe informații, dați-ne de veste pe
comunicare@motivation.ro sau la 0728176179.

Împreună schimbăm vieți! Punem în mișcare roțile schimbării!
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ECHIPE REGIONALE MOTIVATION
Dacă ai nevoie de sprijin în accesarea drepturilor,
dă-ne de veste!
ECHIPA

JUDEȚE ADMINISTRATE

PERSOANĂ
CONTACT

TELEFON / E-mail

ARGEŞ

Argeș, Olt, Vâlcea

Gabriel Cristea

0735.355.903
g.cristea@motivation.ro

BIHOR

Bihor, Arad

Ioana Cosma

0735.333.960
i.cosma@motivation.ro

BRAŞOV

Brașov, Harghita,
Covasna

Ciprian Lupu

0735 355 894
c.lupu@motivation.ro

BUCUREŞTI –
ILFOV

Ilfov, Giurgiu, Teleorman,
Călărași

Ioana Dumitrache

0729.880.492
i.dumitrache@motivation.ro

BUZĂU

Buzău

Adina Vuţă

0735543154
a.vuta@motivation.ro

CLUJ

Cluj, Sălaj, Bistrița

George Cernucan

0728.288.217
g.cernucan@motivation.ro

CONSTANŢA

Constanța, Tulcea

Cristian Alexandru

0733.501.558
c.alexandru@motivation.ro

GALAŢI

Galați, Brăila, Vrancea

George Ivanof

0735.355.905/ 0336401187
g.ivanof@motivation.ro

IAŞI

Iași, Vaslui, Botoșani

Eduard Baculea

0735.355.885
e.baculea@motivation.ro

MEHEDINŢI

Mehedinți, Gorj, Dolj

Monica Drăgoi

0723.664.300
m.dragoi@motivation.ro

NEAMŢ

Neamț, Suceava, Bacău

Andrei Venenciuc

0735.355.883
a.venenciuc@motivation.ro

PRAHOVA

Prahova, Dâmbovița,
Ialomița

Remus Cîrlan

0758.065.001
r.cirlan@motivation.ro

SATU MARE

Satu Mare, Maramureș

Adrian Naghi

0736 627 017
a.naghi@motivation.ro

SIBIU

Sibiu, Hunedoara, Alba

Ionel Rusu

0735.543.159
i.rusu@motivation.ro

TIMIŞ

Timiș, Caraș Severin

Ana-Maria Ciubotariu

0735 313 525
a.ciubotariu@motivation.ro
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Lista instituțiilor cărora vă puteți adresa
pentru accesarea și respectarea drepturilor

A.J.P.I.S./
A.P.I.S.M.B.

A.N.D.P.D.C.A.

C.J.A.S./ C.A.S.M.B.

C.J.R.A.E./
C.M.B.R.A.E.

C.N.C.D.

D.A.S./S.P.A.S./
D.A.S.M.B.

D.G.A.S.P.C.

I.S.J./ I.S.M.B.

PRIMĂRIE

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială/Agenția
pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București
https://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități, Copii și Adopții
http://anpd.gov.ro/web/contact/anpd
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate/ Casa de Asigurări
de Sănătate a Municipiului București
http://www.cnas.ro/page/contacte-cjas.html
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională/
Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență
Educațională
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
https://www.cncd.ro/contact
Direcțiile de asistență socială/ Serviciile publice de asistență
socială ale primăriilor din localitatea de domiciliu/ Direcția de
Asistență Socială a Municipiului București

Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
http://andpdca.gov.ro/w/directiile-generale-de-asistentasociala-si-protectia-copilului/

Inspectoratul Școlar Județean / Inspectoratul Școlar al
Municipiului București
http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/09/
Lista-Inspectorate-Scolare.docx
Primăria de care aparțineți
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RESURSE

1. Codul Muncii
2. Codul Fiscal
3. Convenția [Organizației Națiunilor Unite] privind drepturile persoanelor cu
dizabilități din 26.09.2007
4. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată (actualizată la data de 24.08.2020),
precum și Normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia
5. Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile
persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a
Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare
la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007
6. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
7. Legea nr. 111/2018 din 16 mai 2018 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal
8. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea
ocupării forței de muncă
9. Reglementarea tehnică cuprinzând „Normativ privind adaptarea clădirilor
civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap,
indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000” din 12.02.2013
10. Servicii pentru utilizatorii de scaune rulante - Manualul participantului,
publicat de Organizația Mondială a Sănătății în 2012, cu titlul „Wheelchair
Service Training Package: Basic Level”. Reference manual for participants
https://www.who.int/disabilities/technology/wheelchairpackage/en/
11. Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 20212027 (proiect) http://andpdca.gov.ro/w/strategie-drepturi-persoanedizabilitati-2021-2027/
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Material realizat în cadrul proiectului „Advocacy pentru accesul în comunitate al utilizatorilor de
scaun rulant”, implementat de Fundaţia Motivation România în parteneriat cu Asociaţia Segoia, cu
sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein și
Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
necesar poziţia oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 . Pentru mai multe informaţii
accesaţi www.eeagrants.org și https://motivation.ro/abilitatile-si-drepturile-conteaza. Informaţii
despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Proiect derulat de:

