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Serviciul stabilire prestații sociale și plată beneficii de asistență socială

MODALITATEA DE ACORDARE A DREPTURILOR LA
TRANSPORTUL INTERURBAN GRATUIT PERSOANELOR CU
HANDICAP
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani
informează persoanele cu certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat,
precum și persoanele îndreptăţite potrivit prevederilor legale aflate în raporturi juridico-sociale
cu persoanele cu dizabilităţi (menționate în prezenta informare) de pe raza administrativteritorială a județului Botoșani, că:
- cererile privind eliberarea biletelor de călătorie gratuită pot fi descărcate de pe site-ul
instituției noastre în vederea completării și ulterior înaintării acestora prin email, serviciul
poștal sau depuse la sediul DGASPC Botoșani;
- după finalizarea procesului de încheiere a convențiilor cu operatorii de transport,
biletele de calatorie gratuita, eliberate prin soluționarea cererilor, vor fi trimise solicitanților cu
celeritate și promptitudine prin intermediul serviciilor poștale;
- lista operatorilor de transport cu care DGASPC Botoșani va încheia convenții privind
transportul persoanelor cu handicap – operatori la care pot fi utilizate biletele de călătorie
gratuită – se va afișa la sediul DGASPC Botoșani și se va publica pe site-ul instituției:
www.dgaspcbt.ro
Reamintim că modalitatea și condițiile de acordare a drepturilor cuvenite persoanelor cu
handicap, respectiv gratuitatea transportului interurban sunt prevăzute de art. 24 din Legea nr.
448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificările și completările ulterioare, coroborate cu HG nr. 1118/2020 privind modificarea si
completarea HG nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea
de acordare a drepturilor de transport interurban gratuit persoanelor cu handicap.
Începând cu luna ianuarie 2021, ca urmare a modificărilor legislative:
I. Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la
alegere, 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 24 de
călătorii pe an calendaristic.
Beneficiază de 24 de călătorii pe an calendaristic şi următoarele persoane:
- însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;
- asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului
interurban,la alegere, cu orice tip de tren, în 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
12 călătorii pe an calendaristic.
Beneficiază de 12 călătorii pe an calendaristic şi însoţitorii copiilor cu handicap
accentuat, numai în prezenţa acestora.
Eliberarea biletelor de călătorie gratuită se realizează în baza cererii depuse la
DGASPC Botoșani prin orice mijloace: electronice (email: dgaspcbt@yahoo.com), servicii de
curierat/poștale (adresa: DGASPC Botoșani, str. Maxim Gorki nr. 4, municipiul Botosani) sau
la sediul instituției, modelul fiind regăsit pe site-ul DGASPC Botoșani wwwdgaspcbt.ro.
Cererea poate fi completata de către persoana cu handicap, reprezentantul legal al
acesteia sau alta persoana cu împuternicire notarială in acest sens dată de către persoana
cu handicap/reprezentantul legal al acesteia/organizația neguvernamentală.
Actele necesare eliberării biletelor de calatorie gratuita privind transportul interurban
sunt:
Pentru persoane cu handicap:
- Buletin/Carte identitate sau certificat de naștere pentru copilul sub 14 ani (original și copie);
- Certificat de incadrare in grad de handicap (copie), pentru adulți;
- Certificat de de incadrare in grad de handicap și Hotărâre (copie), pentru minori.
Pentru asistenți personali:
- Buletin/Carte identitate (original și copie) ale persoanei cu handicap și asistentului personal
(sau certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani);
- Certificat de incadrare in grad de handicap (copie), pentru adulți;
- Certificat de incadrare in grad de handicap și Hotărâre (copie), pentru minori;
- Adeverință de salariat eliberată de primăria de domiciliu cu precizarea datei angajarii ;
- Copie contract de muncă (pentru asistenții personali nou angajați).
Biletele de calatorie gratuita pentru transportul interurban se eliberează exclusiv
persoanei cu handicap, reprezentantului legal/tutorelui sau oricărei alte persoane cu
împuternicire notariala in acest sens data de persoana cu handicap/ reprezentantul legal.
II. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.118/2020, în vigoare de la 1 ianuarie 2021,
persoanele cu handicap grav sau accentuat, reprezentantii legali ai acestora, precum si
părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu
handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în
condițiile legii isi exprima optiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban
sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea
acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale.
Cererea privind opțiunea in vederea obtinerii gratuitatii poate fi depusă prin orice
mijloace: electronice (email: dgaspcbt@yahoo.com), servicii de curierat/poștale (adresa:
DGASPC Botoșani, str. Maxim Gorki nr. 4) sau la sediul instituției, modelul fiind regăsit pe
site-ul DGASPC Botoșani wwwdgaspcbt.ro.
Dacă a fost exprimată opțiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete
de transport interurban.

Dacă a fost exprimată opțiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban în
baza biletelor de calatorie gratuita, persoana cu handicap nu poate solicita decontarea
carburantului necesar deplasării cu autoturismul.
Cererea de decontare, insotita de documentele specificate in cerere si bonul/bonurile
fiscale de carburant se vor depune la sediul institutiei din municipiul Botosani, str. Maxim
Gorki nr. 4. Bonurile fiscale trebuie sa fie datate si stampilate cu stampila distribuitorului si in
original.
Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se realizeaza de catre
DGASPC Botosani conform tarifelor biletelor CFR pentru calatoria cu trenul interregio IR
clasa a II-a, chiar daca ruta declarata de persoana cu handicap nu este prevazuta cu
infrastructura rutiera. Numarul de km aferenti distantei percurse de catre persoana cu
handicap, cuprinsa intre localitatea de plecare si localitatea de destinatie se stabileste folosind
site-ul: http://distanta.ro.
Suma maxima ce se poate deconta este de 1500 lei anual in cazul persoanei cu handicap
grav si 750 lei anula in cazul persoanei cu handicap accentuat.
Numarul de calatorii pentru care se deconteaza carburant in cursul unui an nu poate
depasi 24 de calatorii pentru persoana cu handicap grav si 12 calatorii pentru persoana cu
handicap accentuat.

Opţiunea prin care se alege între decontarea carburantului sau acordarea
biletelor de călătorie gratuită este primul document care se completează (pct. II se
completează doar dacă cererea se formulează de către reprezentantul legal). Acest
document se completează o dată la 12 luni, sau la emiterea unui nou certificat de
încadrare în grad de handicap.
Important de retinut:
In vederea eliberarii biletelor de calatorie gratuita este necesar sa fie
completate urmatoarele formulare:
-cerere pentru exprimarea optiunii;
- cerere pentru eliberarea biletelor;
In vederea decontarii carburantului necesar deplasarii cu autoturismul este
necesar sa fie completate urmatoarele formulare:
-cerere pentru exprimarea optiunii;
- cerere pentru decontarea carburantului;
Pentru evitarea deplasarilor inutile, pot fi solicitate informatii prin intermediul adreselor
de e-mail: dgaspcbt@yahoo.com; mihaela_zofota@yahoo.com sau telefonic la numarul
0231/581977.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani asigură
beneficiarii că sunt depuse toate eforturile necesare pentru ca aceste activităţi să se soluţioneze
cu operativitate, în scopul asigurării cadrului legal-administrativ necesar acordarii tuturor
drepturilor şi facilităților cuvenite persoanelor cu dizabilităţi.

