
SERVICIUL PRESTAŢII PERSOANE CU HANDICAP  

(locaţia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea 

directorului general adjunct persoană şi familie) 

 

îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

 
a) primeşte de la directorul executiv solicitările de acordare a prestaţiilor şi a facilităţilor 

de transport pentru persoanele cu handicap şi se asogură de obţinerea acestora în 

conformitate cu prevederile legale în domeniu, 
b) primeşte situaţia centralizatoare împreună cu certificatele de încadrare în grad de 

handicap pentru persoanele adulte şi copiii pentru care s-a stabilit încadrarea în grad de 

handicap, prin Serviciul Secretariat Comisii, 
c)  realizează activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor cu 

handicap; 
d) elaborează dispoziţii, în baza instrumentării dosarelor persoanelor cu handicap 

accentuat  grav, de punere în plată, prelungire, suspendare şi încetare, în vederea 

obţinerii indemnizaţiei lunare; 
e) elaborează dispoziţii, în baza instrumentării dosarelor persoanelor cu handicap mediu, 

accentuat şi grav, de punere în plată, prelungire, suspendare şi încetare, în vederea 

obţinerii bugetului personal complementar lunar şi a indemnizaţiei lunare acordate în 

baza legii , 
f) Înaintează dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile persoanelor cu handicap spre 

avizare Serviciului Juridic, pentru contrasemnare Directorului Executiv şi pentru 

aprobare Directorului General ala DGASPC Sector 1 
g) întocmeşte referate cu privire la acordarea, suspendare, respingere cu privire la 

drepturile şi facilităţile persoanelor cu handicap pe care le supune spre aprobare 

Directorului General al DGASPC Sector 1, 
h) acordă gratuitatea transportului urban de suprafaţă şi cu metroul şi interurban 

persoanelor cu handicap grav şi accentuat precum şi însoţitorilor sau asistenţilor 

personali ai acestora ( abonament RATB, cartelă metrou, bilete CFR, etc); 
i) propune acordarea alocaţiei de stat pentru copii cu handicap grav, accentuat, mediu sau 

uşor conform legislaţiei în vigoare, indexată cu 100%; 
j) instrumentează dosarele copiilor cu H.I.V./SIDA în vederea obţinerii alocaţiei lunare de 

hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective 

din unităţile sanitare publice; 
k) monitorizează prestaţiile acordate şi cazurile aflate în evidenţă prin verificarea lunară a 

mandatelor poştale rămase neîncasate din diferite motive, prin urmărirea siuaţiilor 

transmise prin Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa 

Persoanelor conform legislaţiei în vigoare; 
l) întocmeşte siuaţii la solicitarea Serviciului Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori 

de Asistenţă Socială şi Incluziune Socială, 
m) eliberează legitimaţii de parcare pentru persoanele cu handicap în baza Legii nr. 

448/2006; 
n) face demersurile şi eliberează roviniete pentru persoanele cu handicap în baza Legii nr. 

448/2006; 
o) eliberează adeverinţe care să ateste starea prezentă a persoanelor aflate în evidenţa 

serviciuluii; 
p) întocmeşte lunar borderourile de plată pentru acordarea drepturilor financiare 

persoanelor cu handicap pe care le înaintează Serviciului Financiar, 
q) eliberează persoanelor cu handicap îndreptăţite, însoţitorilor persoanelor cu Handicap 



sau asistenţilor persoanali ai acestora biletele de transport auto, feroviar şi abonamentele 

RATB şi realizează procedura de decontare a abonametelor lunare METROREX, 
r) menţine corespondenţa şi realizează demersuri cu prestatorii de servicii de transport în 

vederea încheierii de convenţii cu acestia cu scopul  asigurării transportului persoanelor 

cu handicap, 
s) primeşte şi verifică facturile lunare emise de către prestatorii de servicii de transport 

către DGASPC Sector 1. Înaintează facturile către Direcţia Economică pentru 

decontarea serviciilor sau menţine corespondenţa cu prestatorii pentru clarificarea 

situaţiilor privind emiterea şi plata facturilor, 
t) introduce în baza de date D-  smart date ale persoanelor cu handicap din evidenşa 

serviciului, 
u) aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de 

asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi 

pentru prevenirea excluziunii sociale; 
v) aduce la cunoştinţa beneficiarilor dispoziţiile, în termenul prevăzut de lege; 
w) întocmeşte statisticile solicitate de către A.N.P.D. privind persoanele cu handicap aflate 

în evidenţa; 
x) eliberarea cardurilor europene pentru persoanele cu dizabilități, conform parteneriatului 

instituțional între Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Consiliul 

Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului; 

 
 


