ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ÎN CONTEXTUL EPIDEMIEI
COVID-19

------------- COPII ------------1. Se prelungește valabilitatea certificatelor de handicap pentru copii?
Se prelungește valabilitatea pentru 30 de zile (pe durata stării de urgență) a
certificatelor de handicap, pentru copii, începând din 16 martie 2020. Dacă starea de
urgență se prelungește, se prelungește și această măsură.
Pentru cei care nu au avut NICIODATA certificat de handicap (și obținerea lui nu
suferă amânare până la ieșirea din starea de urgență), DGASPC Olt a stabilit metode prin
care se va derula procedura de evaluare.
Art . 39/Decret 16.03.2020 – 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 își prelungesc valabilitate
expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării
de urgență.
Art. 14/Decret 16.03.2020 – Se menține valabilitatea documentelor eliberate de
autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.
2. Ce se întâmplă cu valabilitatea documentelor depuse la dosarul pentru emiterea
sau prelungirea certificatului de handicap, pentru copii?
Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră
pe perioada stării de urgență.
Art. 14/Decret 16.03.2020 – Se menține valabilitatea documentelor eliberate de
autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.
3. Se primesc in continuare alocațiile si indemnizațiile de handicap pentru copil?
Alocațiile și indemnizațiile de handicap se primesc în continuare. ANPIS și AJPIS
efectuează în continuare plăți.
4. Cum se primesc în condițiile stării de urgență, tichetele de călătorie?
Tichetele de călătorie se vor transmite prin poștă de către DGASPC Olt.
5. Ce se întâmplă în cazul în care se îmbolnăvește de COVID19 un copil cu sau fără
handicap dintr-o familie monoparentală sau biparentală? Merge sau nu părintele cu
el în spital?
Conform legislației în vigoare, unitatea spitalicească decide modalitatea de
internare a minorului. În cazul copilului cu handicap, internarea se face cu însoțitor.

6. Dacă se îmbolnăvește de COVID19 părintele/ reprezentantul legal al copilului ?
Se identifică o rudă/cunoștință sau se anunță Primăria de domiciliu, și anume SPAS
(Serviciul Public de Asistență Socială), dacă nu sunt rude/cunoștințe.
7. În cazul custodiilor comune și a rămânerii copiilor în case datorită închiderii
școlilor, se mai respectă programul stabilit de instanță sau se izolează copiii acolo
unde au domiciliul?
Se respectă programul stabilit de instanță și se recomandă părinților găsirea unor
soluții benefice pentru copii.
8. Ce se întâmplă dacă în perioada stării de urgență, expiră actele de identitate ale
părinților/reprezentanților legali ai copiilor?
Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră
pe perioada stării de urgență.
Art. 14/Decret 16.03.2020 – Se menține valabilitatea documentelor eliberate de
autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.
9. Ce se întâmplă dacă copilul cu certificat de încadrare în grad handicap, împlinește
vârsta de 14 ani în perioada stării de urgență și nu poate să-și facă carte de
identitate.Ii sunt sistate drepturile?
Se prelungește valabilitatea pentru 30 de zile (pe durata stării de urgență) a
certificatelor de handicap, pentru copii, începând din 16 martie 2020. Dacă starea de
urgență se prelungește, se prelungește și această măsură.
Art . 39/Decret 16.03.2020 – 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 își prelungesc valabilitate
expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării
de urgență.
Art. 14/Decret 16.03.2020 – Se menține valabilitatea documentelor eliberate de
autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.
Prin urmare, drepturile ce le revin copiilor încadrați în grad de handicap nu vor fi
sistate.
10. Pot să îmi vizitez sau să iau în învoire la domiciliul meu fiul/fiica/nepoții/alte rude
aflate în sistemul de protecție specială?
Pe perioada de stare de urgență sunt suspendate vizitele, precum și învoirile
beneficiarilor, legătura cu rudele fiind păstrată doar telefonic sau prin corespondență scrisă,
transmisă la instituția noastră prin poștă, e-mail sau fax.
11. Pot să imi iau definitiv copilul din sistemul de protecție (să îl reintegrez în familie)?
Părinții și rudele care doresc să se ocupe personal de creșterea și îngrijirea copiilor
pot depune o solicitare în acest sens la adresa instituției prin poștă, e-mail sau fax, însă
procedurile cu privire la evaluarea la domiciliu a condițiilor materiale și consilierea
psihologică necesară se vor derula la încetarea stării de urgență.

12. Cum procedez dacă pe perioada stării de urgență îmi expiră atestatul de asistent
maternal profesionist, sau certificatul de handicap al copilului aflat în plasament?
Pe perioada stării de urgență se prelungește valabilitatea acestor documente.
13. Pe perioada stării de urgență pot fi vizitat de către managerul de caz dacă sunt
asistent maternal sau persoană/familie de plasament?
În perioada stării de urgență monitorizarea copilului aflat în plasament se efectuează
cu sprijinul autorităților publice locale, respectiv primăria de la domiciliul persoanei care are
în plasament copilul.
14. Dacă nu mai sunt efectuate vizitele managerilor de caz mai beneficiez de alocația
de plasament?
Alocația de plasament se acordă în continuare, chiar dacă nu se mai efectuează vizite
la domiciliul copilului.
15. Pot să mă deplasez cu copilul pe care îl am în plasament la serviciile de zi de
recuperare/reabilitare sau la serviciile de consiliere?
Pe perioada stării de urgență serviciile de zi, de recuperare/reabilitare, precum și de
consiliere din cadrul DGASPC Olt au activitatea suspendată.
16. Când pot sa mă angajez ca asistent maternal profesionist?
Persoanele care doresc să se angajeze ca asistent maternal profesionist pot trimite o
solicitare în acest sens pe adresa de e-mail a instituției office@dgaspc-olt.ro, la nr. de fax
0249412692, sau prin poștă la adresa mun.Slatina, str.Drăgănești nr.7, județul Olt.
Cererea va fi înregistrată, urmând să fie transmis un răspuns scris privind luarea în evidență,
iar evaluarea la domiciliul persoanei va fi efectuată după expirarea perioadei de stare de
urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr.195/16.03.2020.
Pentru persoanele care au deja o cerere depusă la instituție, demersurile privind evaluarea
la domiciliu au fost suspendate până la încetarea stării de urgență, când după finalizarea
evaluării vor fi organizate cursurile de formare pentru solicitanții care îndeplinesc condițiile
materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii a doi copii.
17. Cine are răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului?
Conform legii, părinții sunt primii responsabili pentru creșterea și îngrijirea copiilor lor.
Dacă nu își pot îndeplini pe deplin această obligație, comunitatea trebuie să îi sprijine, în
principal prin servicii. În situația în care nici comunitatea nu reușește să sprijine părinții,
atunci intervin specialiştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
18. Unde se sesizează cazurile de copii abuzați/ neglijați/ exploatați/ copiii străzii?
Cazurile de copii abuzați/ neglijați/ exploatați/ copiii străzii proveniți de pe raza
Județului Olt, se semnalează obligatoriu la Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt. Datele de contact: telefon 0800800564, de luni până duminică, în
intervalul orar 08.00 – 22.00, 0249412552, 0372713562, 563, 564, 565, 0349408182 în
zilele de luni până joi, în intervalul orar 08:00 - 16:30, și vineri, în intervalul orar 08:00 –
14:00; fax. 0249412692; email: office@dgaspc-olt.ro.
19. Ce trebuie făcut în situaţia în care părintelui cu care copilul nu locuieşte în mod
obişnuit nu i se permite menţinerea relaţiilor personale cu acesta?
Părintele, căruia îi este încălcat dreptul de a menţine relaţii personale cu copilul său,
se poate adresa Serviciului public de asistență socială (SPAS) de la domiciliul copilului

pentru furnizarea de servicii de consiliere atât pentru copil, cât şi pentru ambii părinţi, în
vederea restabilirii relaţiilor personale cu copilul, precum şi a conştientizării obligaţiilor pe
care părinţii le au cu privire la copil şi drepturile acestuia.
De asemenea, părintele interesat poate solicita SPAS monitorizarea relaţiilor personale
cu copilul pe o perioadă de până la 6 luni cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă
cel mult 6 luni. Raportul de monitorizare elaborat de SPAS se înmânează fiecăruia dintre
părinţi şi poate fi folosit ca probă în instanţă.
Totodata, apreciem că prin adoptarea unei atitudini conciliante de către toate părţile
implicate în rezolvarea acestei situaţii, se poate ajunge la eliminarea tuturor stărilor
conflictuale existente în prezent, înţelegând astfel, că toate acestea se răsfrâng în primul
rând asupra copilului.
20. Unde trebuie să mă adresez în situaţia în care mama/tata copilului refuză să se
mai implice în creşterea şi educarea acestuia?
Având în vedere specificul situaţiei, vă recomandăm să vă adresaţi reprezentanţilor
Serviciului Public de Asistenţă Socială (SPAS) aflat în cadrul primăriei oraşului/comunei din
localitatea de domiciliu, care poate asigura servicii de consiliere de specialitate, în situaţia
în care consideraţi că acestea sunt necesare.
21. Cui trebuie să se adreseze un părinte care constată că drepturile copilului său
sunt încălcate de către un cadru didactic prin discriminare?
Conform legii, Inspectoratul Şcolar Judeţean de la domiciliul copilului este abilitat să
dispună verificarea oricăror încălcări ale drepturilor copilului şi sancţionarea profesorilor
incriminaţi, în contextul respectării şi promovării cu prioritate a interesului superior al
copilului şi a dreptului copilului de a primi o educaţie care să-i permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale. Totodată, vă puteți adresa Consiliului
Național pentru Combaterea Discriminării.
22. Ce se înţelege prin abuz asupra copilului?
Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară a unei persoane care se
află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care sunt
periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea
corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului şi se clasifică drept abuz fizic, emoţional,
psihologic, sexual şi economic.
Abuzul fizic constă în vătămarea corporală a copilului în cadrul interacţiunii, singulară
sau repetată, cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere
cu acesta, fiind un rezultat al unor acte intenţionate care produc suferinţă copilului în prezent
sau în viitor
Abuzul emoţional constă în expunerea repetată a copilului la situaţii al căror impact
emoţional depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. Abuzul emoţional vine din
partea unui adult care se află în relaţie de încredere, răspundere sau putere cu copilul. În
mod concret, aceste acte pot fi umiliri verbale şi nonverbale, intimidări, ameninţări, terorizări,
restrângeri ale libertăţii de acţiune, denigrări, acuzaţii nedrepte, discriminări, ridiculizări şi
alte atitudini ostile sau de respingere faţă de copil. Copilul care este martor al violenţei în
familie suferă indirect un abuz emoţional şi/sau psihologic.
Abuzul sexual reprezintă implicarea unui copil sau a unui adolescent minor dependent
şi imatur din punctul de vedere al dezvoltării psihosexuale în activităţi sexuale pe care nu
este în măsură să le înţeleagă, care sunt nepotrivite pentru vârsta sa ori pentru dezvoltarea
sa psihosexuală, activităţi sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violenţă sau
seducţie ori care transgresează tabuurile sociale legate de rolurile familiale; aceste activităţi
includ, de regulă, contact fizic, cu sau fără penetrare sexuală.

În această categorie pot intra:










molestarea sexuală, expunerea copilului la injurii sau limbaj cu conotaţie sexuală,
precum şi atingerea copilului în zonele erogene cu mâna sau prin sărut, indiferent de
vârsta copilului;
situaţiile care duc la satisfacerea nevoilor sexuale ale unui adult sau ale unui alt copil
care se află într-o poziţie de responsabilitate, putere ori în relaţie de încredere cu copilul
victimă;
atragerea sau obligarea copilului la acţiuni obscene;
expunerea copilului la materiale obscene sau furnizarea de astfel de materiale acestuia
etc.;
căsătoria timpurie sau logodna copiilor care implică relaţii sexuale (mai ales în
comunităţile de romi);
mutilarea genitală;
hărţuirea sexuală

23. Ce se înţelege prin neglijarea copilului ?
Prin neglijarea copilului se înţelege omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei
persoane care are responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice
măsură pe care o presupune îndeplinirea acestei responsabilităţi, care pune în pericol viaţa,
dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea
fizică sau psihică a copilului..
Neglijarea se poate prezenta sub mai multe forme:










neglijarea alimentară – privarea de hrană, absenţa mai multor alimente esenţiale pentru
creştere, mese neregulate, alimente nepotrivite sau administrate necorespunzător
vârstei copilului;
neglijarea vestimentară – haine nepotrivite pentru anotimp, haine prea mici, haine
murdare, lipsa hainelor;
neglijarea igienei – lipsa igienei corporale, mirosuri respingătoare, paraziţi;
neglijarea medicală – absenţa îngrijirilor necesare, omiterea vaccinărilor şi a vizitelor de
control, neaplicarea tratamentelor prescrise de medic, neprezentarea la programe de
recuperare;
neglijarea educaţională – substimulare, instabilitatea sistemului de pedepse şi
recompense, lipsa de urmărire a progreselor şcolare;
neglijarea emoţională – lipsa atenţiei, a contactelor fizice, a semnelor de afecţiune, a
cuvintelor de apreciere.
părăsirea copilului/abandonul de familie, care reprezintă cea mai gravă formă de
neglijare.

24. Ce se înțelege prin exploatarea copilului?
Prin exploatarea unei persoane se înţelege:
executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forţat ori cu încălcarea
normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate;
 ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de
aservire;
 obligarea la practicarea prostituţiei, cerşetoriei, la reprezentări pornografice în vederea
producerii şi difuzării de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexuală;
 prelevarea de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, cu încălcarea dispoziţiilor
legale;
 efectuarea unor alte asemenea activităţi prin care se încalcă drepturi şi libertăţi
fundamentale ale omului.
Exploatarea sexuală a copiilor reprezintă o practică prin intermediul căreia o persoană,
de regulă un adult, obţine o gratificaţie sexuală, un câştig financiar sau o avansare, abuzând


de/exploatând sexualitatea unui copil, încălcând drepturile acestuia la demnitate, egalitate,
autonomie şi bunăstare fizică şi psihică; exemple: prostituţia, turismul sexual, comerţul cu
căsătorii (inclusiv prin poştă), pornografia, striptease-ul.
Exploatarea copilului prin muncă/munca copilului/ muncile intolerabile pentru copii
reprezintă în fapt infracţiuni prevăzute de lege:












sclavia ca atare este o infracţiune care, în mod obişnuit, nu se mai întâlneşte în
România, însă există forme „moderne” de sclavie care trebuie avute în vedere, mai ales
în cazul traficului transfrontalier pentru muncă sau exploatare sexual;
servitutea pentru datorii şi munca de servitor, de exemplu, copiii daţi/vânduţi ca servitori
la persoane străine de regulă pentru munci domestice în contul unor datorii ale
părinţilor, copiii daţi/vânduţi la stână;
munca forţată sau obligatorie;
prostituţia şi pornografia infantile;
situaţiile de cerşetorie în care sunt implicaţi copiii, de regulă copiii străzii, dar şi copiii
care ajung să muncească în stradă şi se întorc seara în familie;
alte activităţi ilicite în care sunt implicaţi copiii se referă la infracţiuni mărunte, precum
furtul;
munca fără o formă contractuală reglementată de lege se referă la munca în sectorul
formal după cum urmează: munca la negru a copiilor cu vârsta peste 15 ani (fără
contract de muncă) sau a copiilor sub vârsta minimă de angajare (interzisă prin lege);
situaţiile privind producţia şi traficul de stupefiante sunt identificate în sectorul informai
de către poliţie.

25. Care este instituţia competentă să intervină în cazul în care există neînţelegeri
între părinţi cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti?
În astfel de cazuri, instanţa de judecată, după ascultarea ambilor părinţi, hotărăşte
potrivit interesului superior al copilului.
26. Sunt victimă a violenţei în familie, soţul îmi agresează fizic copiii?
Adresaţi-vă Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. Specialiștii
acestei instituții vă vor îndruma în vederea rezolvării situației cu care vă confruntați.
27. Părinţii minorului mama/tatăl sunt plecaţi la muncă în străinătate, iar minorul este
neglijat de rudele cărora le-a fost încredinţat?
Informaţi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt/Serviciul Public
de Asistență Socială de la domiciliul copilului şi solicitaţi să se verifice condiţiile în care
trăieşte minorul.
28. Vreau să plec la muncă în străinătate fără copil. Acesta rămâne în ţară la o rudă.
Ce am de făcut?
Conform legii, trebuie notificat serviciul de asistenţă socială de la domiciliul copilului cu
minim 40 de zile înainte de plecare. Notificarea trebuie neapărat să cuprindă numele
persoanei desemnate. Confirmarea persoanei se face de către instanţa de tutelă.
29. Care sunt instituțiile de la nivel local cu atribuții în domeniul prevenirii și
combaterii violenței în familie ?
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt are ca atribuții
monitorizarea cazurilor de violență în familie din unitatea administrativ-teritorială în care
funcționează, identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență în familie
și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere.
30. Care este procedura de repatriere a copiilor români aflaţi neînsoţiţi de părinţi ori
alt reprezentant legal pe teritoriul altor state?

Procedura repatrierii copiilor români aflaţi neînsoţiţi de părinţi ori alt reprezentant legal
pe teritoriul altor state este iniţiată, de obicei, urmare notificării transmise ANPDCA de către
Ambasada/Consulatul României pe teritoriul statului în care au fost identificaţi, prin
intermediul Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Sunt însă şi cazuri în care membrii familiei
sesizează astfel de situaţii, direct instituţiei noastre.
După primirea acestei notificări, instituţia noastră solicită serviciul de asistenţă socială
de la domiciliul al copilului şi/sau al membrilor familiei identificaţi, efectuarea unei anchete
sociale, precum şi evaluarea disponibilităţii acestora de a se ocupa de creşterea şi îngrijirea
copilului după repatriere.
În situaţia în care niciun membru al familiei nu doreşte ori nu are posibilitatea materială
şi financiară să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului după repatriere, DGASPC-ul de
la domiciliul copilului transmite acordul în vederea repatrierii, urmând a se institui o măsură
de protecţie specială pentru acesta.
Documentaţia este transmisă la Ambasada/Consulatul României pe teritoriul statului
în care au fost identificaţi, prin intermediul MAE, în vederea repatrierii minorului.
După transmiterea documentaţiei mai sus menţionate, misiunea diplomatică a
României transmite la rândul său, autorităţilor străine abilitate, solicitarea de repatriere a
copilului român aflat neînsoţit de părinţi ori alt reprezentant legal pe teritoriul altor state,
urmând ca în cel mai scurt timp posibil să se emită o decizie privind oportunitatea repatrierii
acestuia ori nu.
De menţionat este faptul că procedura repatrierii poate fi oricând întreruptă de către
autorităţile străine, dacă se constată că unul dintre părinţi ori alt reprezentant legal îşi are
domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul statului respectiv, adoptându-se măsurile de protecţie
care reprezintă interesul superior al copilului.
31. Care sunt paşii ce trebuie parcurşi de familie pentru repatrierea unui minor român
aflat neînsoţit de părinţi ori alt reprezentant legal pe teritoriul altui stat?
Pe scurt, paşii ce trebuie parcurşi de familie pentru repatriere sunt următorii:
Transmiterea unei notificări la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt, la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, ori,
daca se află pe teritoriul altui stat, la Ambasada/Consulatul României de pe teritoriul statului
respectiv.
32. Care sunt documentele necesare pentru repatrierea copilului român, aflat
neînsoţit de părinţi ori alt reprezentant legal pe teritoriul altui stat?
Minimul de documente necesare pentru repatrierea copilului român aflat neînsoţit de
părinţi ori alt reprezentant legal pe teritoriul altui stat sunt:
Ancheta socială efectuată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt după modelul stabilit în Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale
pentru Protecția Copilului și Adopție 107/2005;
Planul referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului care se află neînsoţit pe
teritoriul altui stat şi care urmează a fi repatriat, realizat de către DGASPC Olt după modelul
stabilit în Ordinul 107/2005;
Declaraţii ale membrilor familiei privind repatrierea minorului şi disponibilitatea de a se
ocupa de creşterea şi îngrijirea acestuia după repatriere.

------------- ADULȚI ------------1. Se primesc in continuare indemnizațiile de handicap pentru adulți?
Indemnizațiile de handicap se primesc în continuare. ANPIS și AJPIS efectuează în
continuare plăți.
2. Cum se primesc în condițiile stării de urgență, tichetele de călătorie?
Tichetele de călătorie se vor transmite prin poștă de către DGASPC Olt, la solicitarea
dumneavoastră. Cererile se transmit prin poștă la adresa DGASPC Olt, Slatina, str.
Drăgănești, nr.7, prin email la adresa office@dgaspc-olt.ro, sec_adulti_ot@dgaspc-olt.ro
sau la primăria de domiciliu.
3. Se prelungește valabilitatea certificatelor de handicap pentru adulți?
Se prelungește valabilitatea pentru 30 de zile (pe durata stării de urgență) a
Certificatelor de handicap, pentru adulți și copii, începând din 16 martie 2020. Dacă starea
de urgență se prelungește, se prelungește și această măsură. Art . 39/Decret 16.03.2020 –
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 își prelungesc valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își
prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.
Pentru cei care nu au avut NICIODATA certificat de handicap (și obținerea lui nu
suferă amânare până la ieșirea din starea de urgență), vă rugăm să contactați DGASPC
Olt, la numărul de telefon 0372-713562, 563, 564, 565, 0349 – 408182, primăria de domiciliu
sau prin email la adresa office@dgaspc-olt.ro, sec_adulti_ot@dgaspc-olt.ro.
4. Cum solicităm acordul pentru indemnizație de însoțitor/asistent personal în cazul
persoanelor încadrate în grad de handicap?
Cererile pentru acordarea indemnizației de însoțitor/asistent personal se vor depune
prin poștă la adresa DGASPC Olt, Slatina, str. Drăgănești, nr.7, prin email la adresa
office@dgaspc-olt.ro, sec_adulti_ot@dgaspc-olt.ro sau la primăria de domiciliu.
5. Ce se întâmplă cu valabilitatea documentelor depuse la dosarul pentru emiterea
sau prelungirea certificatului de handicap, pentru adulți?
Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe
perioada stării de urgență. Art. 14/Decret 16.03.2020 – Se menține valabilitatea
documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.
6. Care sunt documentele necesare evaluării complexe în vederea încadrării în grad
de handicap?
Documentele necesare în vederea evaluării complexe în vederea încadrării în grad
de handicap sunt următoarele:
a) cerere-tip de evaluare complexă;
b) copie de pe documentele de identitate;
c) documente medicale;

d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază
are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru.
e) documente care atestă statutul social al persoanei : cupon de pensie, decizia de
pensionare, adeveriță salariu.
Documentele medicale menţionate sunt:
a) referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
b) scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări;
c) investigaţii paraclinice: examinări clinice, bilete ieșire spital, analize medicale,
dispensarizări ( copii xerox ) .
Facem mențiunea că toate documentele necesare încadrării în grad de handicap pot fi
descărcate de pe site-ul instituției noastre www.dgaspc-olt.ro la secțiunea Informații utile –
Notă de acte.
7. Ce se întâmplă cu persoanele care au handicap grav dacă se îmbolnăvesc de
COVID19?
Conform legislației în vigoare, se internează împreună cu însoțitorul în unitatea
spitalicească.
8. Ce se întâmplă cu persoanele cu handicap grav, dacă însoțitorii lor se îmbolnăvesc
de COVID19 și sunt spitalizați sau carantinați/izolați la domiciliu?
Se identifică o rudă/cunoștință sau se anunță Primăria de domiciliu, și anume SPAS
(Serviciul Public de Asistență Socială), dacă nu sunt rude/cunoștințe.
9. Ce demersuri se pot face în vederea admiterii într-un centru rezidențial pentru
adulți?
Actele necesare admiterii într-un centru rezidențial pentru adulți le puteți consulta pe
site-ul instituției noastre www.dgaspc-olt.ro la secțiunea Informații utile – Notă de acte, iar
dosarul se va depune prin poștă la adresa DGASPC Olt, Slatina, str. Drăgănești, nr.7, prin
email la adresa office@dgaspc-olt.ro sau la primăria de domiciliu.
În această perioadă nu se fac admiteri în centrele rezidențiale pentru adulți din
subordinea instituției noastre, decât în cazuri de urgență.
10. Pot să vizitez părintele/ copilul / rudele aflate în sistemul rezidențial? Dar ei pot să
vină în vizită?
Pe perioada stării de urgență sunt suspendate atât vizitele cât și învoirile
beneficiarilor. Legătura cu aceștia poate fi făcută prin mijloace alternative de comunicare:
telefon, e-mail, poștă.
11. Ce se întâmplă dacă pe perioada stării de urgență expiră măsura de protecție?
Măsura de protecție care expiră în această perioadă se prelungește în conformitate
cu art. 14 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul
României

