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INFORMARE PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂȚII  
CERTIFICATELOR DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP 

 
 
Potrivit dispozițiilor art.32, alin.(1) din OUG nr.34/2020 ”valabilitatea 
documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe 
toată durata stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o 
perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări.” 
Precizăm faptul că, toate certificatele de încadrare în grad de handicap a 
căror valabilitate a expirat în perioada stării de urgență, precum și cele 
care vor expira după încetarea stării de urgență își mențin valabilitatea 
încă 90 de zile. În termenul de 90 de zile prevăzut de OUG nr.34/2020, 
certificatele trebuie reînnoite până la expirarea acestuia. 
 
Pe cale de consecință, toate drepturile care decurg din prelungirea 
valabilității certificatelor de încadrare în grad de handicap se mențin 
(inclusiv dreptul la asistent personal de care beneficiază adulții și copiii cu 
handicap grav, plata indemnizației de însoțitor pentru care a optat adultul cu 
handicap grav sau părintele/reprezentantul legal al copilului cu handicap 
grav, valabilitatea cardului-legitimație pentru locurile gratuite de parcare 
acordate în baza art.65 din Legea nr.448/2006). 
 
Precizăm faptul că, după încetarea stării de urgență, Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția copilului Prahova va trece la 
programarea activității de reînnoire a certificatelor de încadrare în 
grad de handicap, astfel încât în termen de maxim 90 de zile să fie 
eliberate noile certificate. 
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INFORMARE PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂȚII 
CERTIFICATELOR DE INCADRARE ÎNTR-UN GRAD DE HANDICAP 

 
 
 

Având în vedere Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de 
urgență pe teritoriul României, începând cu data de 16.03.2020, vă aducem la 
cunostință următorul articol:  
 
    Art. 39 - 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. 
 
 
        Astfel, vă aducem la cunoștință că toate certificatele de handicap, adulți și 
copii, care expirau în această perioadă își prelungesc valabilitatea cu 30 de zile, 
cât va dura situația de urgență.  
 
           Pentru cei care nu au avut un certificat de încadrare într-un grad de 
handicap și nu pot amâna depunerea documentelor, până la ieșirea din starea de 
urgență, rămâne valabilă procedura de transmitere a documentelor, prin Poșta 
Română sau prin email la următoarele adrese:  
 
 - pentru copii: sec_copii_ph@yahoo.com; 
 - pentru aduti: sec_adulti_ph@yahoo.com. 
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I N F O R M A R E 
 
 
 

 
 Având în vedere contextul actual, în care toate reglementările 
legale adoptate prevăd îndrumări concrete legate de evitarea 
deplasărilor și a contactului social cu rol în prevenirea răspândirii 
infectării cu virusul COVID – 19, vă aducem la cunoștință că pe 
perioada stării de urgență NU se va aplica solicitarea legată de 
depunerea cu 60 de zile înainte a actelor necesare pentru revizuirea 
încadrării în grad de handicap a persoanelor cu dizabilități. Această  
prevedere se va aplica pentru certificatele care expiră la finalizarea 
stării de urgență. 
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