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privind valabilitatea certificatelor de încadrare în grad
de handicap, precum și procedura de evaluare complexă
a persoanelor adulte în vederea încadrării
în grad și tip de handicap

În contextul actual al riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 și potrivit art.58
din Decretul Președintelui României nr.240/2020 privind prelungirea stării de
urgență pe teritoriul României :
” Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și
atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului,
precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de
comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a căror valabilitate
expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la
încetarea stării de urgență.”
Potrivit prevederilor art.332
alin.(1) din O.U.G. nr.34/2020 pentru
modificarea și completarea O.U.G. nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și
regimul stării de urgență :
”Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice
se menține pe toata perioada stării de asediu sau a stării de urgență, precum și
pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări.”
Coroborând prevederile legale menționate mai sus și ținând cont de faptul că
certificatul de încadrare în grad de handicap este un document eliberat de o
instituție publică, valabilitatea acestuia se menține pentru o perioadă de 90 de
la încetarea stării de urgență.
În intervalul celor 90 de zile este necesar ca beneficiarii certificatelor de
încadrare în grad de handicap să facă demersurile pentru reînnoirea acestora.

În vederea evaluării complexe, se pot folosi, în această perioadă, mijloacele
de comunicare la distanță :
o TELEFON PERSOANE ADULTE CU HANDICAP :
 programări
: 0247 / 421074;
 echipa multidisciplinară : 0247 / 316611 – interior 42
0247 / 313672 – interior 42
 e_mail : sec_adulti_tr@dgaspctr.ro
 fax : 0247 / 406060
Documentele necesare evaluării complexe cât și cele necesare pentru
programare se pot transmite :
1)
În format electronic (scanate) de persoana solicitantă, familia sa,
reprezentantul legal, asistentul personal, organizația neguvernamentală al cărei
membru este persoana cu handicap sau în lipsa acestora, de către orice persoană
care o reprezintă, pe adresa dedicată de e_mail : sec_adulti_tr@dgaspctr.ro ;
2)
Prin poștă, cu confirmare de primire la adresa : ,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Municipiul Alexandria, str. Dunării nr.7, județul Teleorman, cod
140002
Mențiune : documentele transmise pe adresa dedicată de e_mail, trebuie să
fie transmise în original, prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, după încetarea
stării de urgență.
În situația în care persoanele nu au acces la internet, pot solicita transmiterea
electronică a acestor documente la Compartimentul Asistență Socială din cadrul
Primăriei comunei Scrioaștea, urmând ca acestea să fie trimise de către asistentul
social la D.G.A.S.P.C. Teleorman, prin e_mail, prin poștă, cu confirmare de
primire sau prin prezentare directă la D.G.A.S.P.C. Teleorman .
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