
 

Cardul European pentru Dizabilitati  

Da dreptul persoanelor cu dizabilitati la acces gratuit la evenimente culturale, sportive 
si de petrecere a timpului liber in Romania si  in statele membre(Slovenia, Cipru, Belgia, 
Italia, Estonia, Finlanda, Malta) ale uniunii Europene participante la proiectul 
VS/2015/0429 Asigurarea mobilitatii pentru persoane cu dizabilitati in Romania si 
Europa, denumit in continuare proiect, pana in august 2020. 

Cine beneficiaza : 

1.Copii cu handicap grav, accentuat, mediu sau usor, in baza certificatului de incadrare 
in grad de handicap eliberat de catre comisia pentru protectia copilului din judetele, 
respectiv sectoarele municipiului Bucuresti ; 

2.Persoanele adulte cu handicap grav, accentuat, mediu sau usor, in baza certificatului 
de incadrare in grad de handicap eliberat de catre comisia de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap din judetele, respectiv sectoarele municipiului Bucuresti ; 

Cardul se elibereaza la cerere . 

Persoanele indreptatite vor depune in scris la registratura  DGASPC Bihor, cam 2  sau 
electronic pe adresa de email a serviciului,  prestatii.sociale@dgaspcbihor.ro o cerere tip 
si actele necesare. 

Acte necesare eliberarii cardului : 

-Cerere tip, Anexa 2 

-O fotografie recenta tip buletin format 2/3 

-Copie certificat de incadrare in grad de  handicap valabil  

-Copie dupa CI, buletin de identitate sau certificat de nastere al persoanei adulte sau 
copil , dupa caz 

-Copie dupa CI sau  buletin de identitate al reprezentantului  legal  

In cazul pierderii, distrugerii, furtului sau uzarii excesive a cardului, persoana cu 
handicap il va declara nul intr-un cotidian si va solicita eliberarea unui 
duplicat.Pierderea, distrugerea sau furtul duplicatului presupune costuri de emitere a 
unui nou card, pe care persoana cu handicap le va suporta. 

Important!!!!!!!!!!!!!! 

Pentru a putea utiliza cardul (cu predilectie in cazul participarii la evenimente artistice 
si sportive in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene participante la proiect, 
persoanele cu dizabilitati vor vizita  obligatoriu site-ul proiectului si vor urma 
instructiunile in acest sens(exista astfel necesitatea ca persoanele cu handicap sau 
reprezentantii legali ai acestora sa aiba acces si cunostinte de utilizare a internetului). 

In prezent se desfasoara actiunea de colectare a cererilor si de eliberare a cardurilor. 


