
 

 

 

Persoanele cu handicap 

sunt acele 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. 

 

 

 

 

Drepturile persoanelor cu 
handicap 

 
Persoanele cu handicap 

beneficiază de drepturi la: 
a) ocrotirea sănătăţii – prevenire, 
tratament şi recuperare; 
b) educaţie şi formare 
profesională; 
c) ocupare şi adaptarea locului de 
muncă, orientare şi reconversie 
profesională; 
d) asistenţă socială, respectiv 
servicii sociale şi prestaţii sociale; 
e) locuinţă, amenajarea mediului 
de viaţă personal ambiant, 
transport, acces la mediu fizic, 
informaţional şi comunicaţional; 
f) petrecerea timpului liber, acces 
la cultură, sport, turism; 
g)  asistenţă juridică; 
h)  facilităţi fiscale; 
i) evaluare şi reevaluare prin 
examinarea la domiciliu a 
persoanelor nedeplasabile, de 

către membrii comisiei de 
evaluare. 

 

 

Promovarea şi respectarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap revin, în principal, 
autorităţilor administraţiei publice 
locale unde îşi are domiciliul sau 
reşedinţa persoana cu handicap 
şi, în subsidiar, respectiv 
complementar, autorităţilor 
administraţiei publice centrale, 
societăţii civile şi familiei sau 
reprezentantului legal al 
persoanei cu handicap. 
 

 
 

 



 
 
 

Obligaţiile persoanelor cu 
handicap, ale familiei 

sau reprezentanţilor legali  
 

Persoanele cu handicap au 
următoarele obligații: 

 
a) să se prezinte, din oficiu sau 

la solicitare, pentru evaluare şi 
reevaluare, la comisiile cu 
competenţă în domeniu;  
   b) să depună diligenţele 
necesare pentru a beneficia de 
drepturile prevăzute de lege;  
   c) să urmeze activităţile şi 
serviciile prevăzute în planul de 
recuperare pentru copilul cu 
handicap, respectiv în planul 
individual de servicii al adultului 
cu handicap;  
   d) să depună diligenţe pentru 
încadrarea în muncă, în condiţiile 
legii, în raport cu pregătirea, 
posibilităţile fizice şi psihice, pe 
baza recomandărilor comisiei cu 
competenţă în domeniu;  

   e) să colaboreze cu asistenţii 
sociali şi specialiştii care au ca 
scop recuperarea, reabilitarea, 
orientarea profesională şi 
integrarea socială;  

f) să aducă la cunoştinţă 
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 şi alte situaţii de 
natură să modifice acordarea 
drepturilor prevăzute de lege. 

 
 

 
 

CAUTĂ AJUTOR! 
 

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului:  
Tel: 0236 311086 
Web: www.dgaspcgalati.ro  

 
 
 

 

Consiliul Judeţului Galaţi 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului 
 

 
 

Serviciul de Asistenţă 
Persoane Defavorizate 

 

Adresa de contact: str. Brăilei, nr. 138 bis, 

Galaţi 

Tel. 0236/311086        0236/311087 

e-mail: secretariat@dgaspcgalati.ro 
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