ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR INTERESAȚI (copii și adulți cu dizabilități)
În contextul prelungirii stării de alertă, vă informăm că instituția noastră continuă
măsurile de prevenire luate pe parcursul stării de urgență în scopul asigurării protecției
beneficiarilor și a securității și sănătății lucrătorilor, dar și acoperirea situațiilor apărute prin natura
activității pe care o desfășurăm.
Astfel, în ceea ce privește depunerea documentelor necesare evaluării/reevaluării în
scopul încadrării în grad și tip de handicap, nu este necesară deplasarea la sediul
D.G.A.S.P.C. Prahova și vor fi transmise în format electronic la adresele de e-mail:
sec_copii_ph@yahoo.com și sec_adulti_ph@yahoo.com sau prin intermediul Poștei
Române.
Evaluarea complexă se va realiza pe baza documentelor depuse la dosar precum și
telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicare la distanță iar în situații exceptionale (ex.
solicitantul se prezintă personal in vederea depunerii dosarului sau când în actele depuse de
beneficiar sunt neconcordante) la sediul instituției, după o programare telefonică prealabilă.
Nota de acte precum și formularele pot fi regăsite pe site-ul instituției:
www.copilprahova.ro la butonul Informații utile - Încadrare copil în grad de handicap și
Încadrare adult în grd de handicap și la butonul Formulare.
Pentru informații suplimentare puteți contacta:
•
•

Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități la telefon:
0244/511.400, interior 229, mobil: 0786.530.416 - pentru copii
Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap la telefon:
0244/511.400, interior 221 – pentru persoane adulte

Eliberarea legitimațiilor pentru persoanele cu dizabilități și a tichetelor de călătorie
pentru persoanele îndreptățite se va face utilizând mijloace de comunicare pentru a evita
deplasarea la sediul institutiei ( poștă electronică, telefonie fixa, mobilă, Poșta Română).
Eliberarea, pentru beneficiarii de certificat de încadrare în grad de handicap
accentuat sau grav, de roviniete gratuite pentru autoturism: acestia pot solicita și trimite
documentele necesare prin orice metodă (posta electronica, Poșta Română), iar rovinietele vor fi
transmise posesorilor prin Poșta Română.
Eliberarea acordului privind exprimarea opțiunii pentru indemnizație lunară/asistent
personal se va face astfel: acordul va fii comunicat primariei prin poșta electronică sau fax, iar
originalul va fi expediat prin posta titularului.
Pentru informații suplimentare referitoare la eliberarea legitimațiilor, a rovinietelor și
a acordului privind opțiunea pentru indemnizație/asistent personal puteți contacta Serviciul
Relații cu Publicul la telefon: 0244/511.400, int. 236, sau 0786530415.

