ANEXĂ
la H.C.L.S. 6 nr. 3/27.01.2011
METODOLOGIA DE ACORDARE A CONTRAVALORII GRATUITĂŢILOR
PENTRU TRANSPORTUL ÎN COMUN DE SUPRAFAŢĂ ŞI CU METROUL
PENTRU BENEFICIARII LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECŢIA ŞI
PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP,
REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
1. BENEFICIARI:
Beneficiază de gratuitate privind transportul cu mijloacele de transport in comun de
suprafaţă şi metroul următoarele categorii de persoane:
a) persoanele cu handicap grav şi accentuat;
b) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
c) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
d) însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe
baza anchetei sociale;
e) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
f) asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
Nu beneficiază de această gratuitate următoarele categorii de persoane:
- persoanele cu handicap nedeplasabile.
Copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani beneficiază de gratuitate, abonamentul
lunar acordându-se însoţitorilor acestora.
2. PERIOADA DE ACORDARE:
La acordarea abonamentelor lunare cu 62 călătorii cu metroul, precum şi a
legitimaţiilor de călătorie cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă se va ţine cont de
valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap, a actului de identitate, a
contractului individual de muncă a asistentului personal, respectiv a asistentului personal
profesionist.
De menţionat că abonamentul lunar cu 62 călătorii cu metroul are valabilitate 30 zile
de la data primei validări, fără depăşirea termenului de valabilitate înscris pe respectivul
abonament.
Persoanele cu handicap care au domiciliul în altă localitate şi reşedinţa pe raza
teritorială a Sectorului 6, aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C. Sector 6, beneficiază de gratuitatea
transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul, pe durata
valabilităţii vizei de resedinţă.
Abonamentele lunare cu 62 călătorii cu metroul, precum şi legitimaţiile de călătorie cu
mijloacele de transport în comun de suprafaţă se acordă la cererea şi numai în prezenţa
beneficiarului, conform propriilor nevoi de deplasare. În ceea ce priveşte abonamentul lunar
cu 62 călătorii cu metroul, nu se acordă mai mult de un abonament pe o lună calendaristică.
La solicitarea unui abonament sau legitimaţie nouă, beneficiarul va prezenta în mod
obligatoriu precedentul abonament, respectiv legitimaţie de călătorie.
Asistenţii personali, precum şi însoţitorii persoanelor cu handicap primesc câte un
abonament lunar distinct (tot cu 62 călătorii), cu menţiunea înscrierii din partea DGASPC
Sector 6 a numelui acestora, respectiv cu aplicarea unei ştampile cu înscrisul “Însoţitor.
Valabilă numai în prezenţa persoanei cu handicap”.

3. CUANTUMUL GRATUITĂŢII:
Cuantumul gratuităţii nu poate depaşi lunar costul unui abonament pe toate liniile,
stabilit anual prin Hotărâre a Consiliului General a Municipiului Bucureşti, respectiv al unui
abonament lunar cu 62 călătorii cu metroul, la tariful în vigoare, în ceea ce priveşte
transportul cu metroul.
D.G.A.S.P.C. Sector 6 va achita S.C.T.M.B. METROREX S.A. şi RATB
contravaloarea unui abonament lunar cu 62 călătorii cu metroul, respectiv contravaloarea unei
legitimaţii de transport cu mjloacele de transport în comun de suprafaţă, pentru categoriile de
beneficiari prevăzute de lege, contravaloarea a două abonamente lunare cu 62 călătorii,
respectiv legitimaţii de călătorie pentru categoriile care beneficiază de însoţitor, iar pentru
copiii cu vârsta până la 5 ani care beneficiază de însoţitor, se va achita contravaloarea unui
singur abonament cu 62 călătorii cu metroul, respectiv legitimaţie de călătorie de transport cu
mjloacele de transport în comun de suprafaţă.
4. MODALITATEA DE ACORDARE:
Pentru a beneficia de prevederile art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, categoriile de persoane prevăzute de lege trebuie să se prezinte la sediul
D.G.A.S.P.C. Sector 6, la sediul Direcţiei Protecţie Socială, cu actul de identitate în original şi
să completeze o cerere tip. Abonamentele lunare cu 62 călătorii cu metroul, precum şi
legitimaţiile de călătorie de transport cu mjloacele de transport în comun de suprafaţă, se
eliberează de către Serviciul Prestaţii Sociale şi Facilităţi.
5. OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR
 Prezenţa beneficiarului la solicitarea legitimaţiei de călătorie, precum şi a
abonamentului lunar cu 62 călătorii cu metroul este obligatorie. Acesta nu va fi
acordat familiei sau împuternicitului legal.
 Abonamentul lunar cu 62 călătorii cu metroul pentru o nouă lună calendaristică
va fi acordat numai cu condiţia prezentării precedentului abonament.
 În cazul pierderii, furtului legitimaţiei de transport/abonamentului de transport
cu metroul, la solicitarea scrisă a beneficiarului, i se va elibera acestuia, la
momentul prezentării la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6, un nou abonament lunar
cu 62 de călătorii cu metroul, numai după prezentarea anunţului de pierdere
efectuat într-un cotidian de presă.
 Însoţitorii copiilor/persoanelor cu handicap au obligaţia de a utiliza
abonamentele lunare cu 62 călătorii cu metroul, precum şi legitimaţiile de
transport cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă numai în prezenţa
acestora. În cazul în care organele de control constată că însoţitorul utilizează
legitimaţia/abonamentul fără a fi prezentă persoana cu handicap, acesta va fi
obligat să achite contravaloarea abonamentului/legitimaţiei pentru însoţitor de
la data eliberării abonementului/legitimaţiei până la data constatării
contravenţiei.
 Categoriile de beneficiari prevăzute de lege, inclusiv familia sau reprezentantul
legal ai acestora au obligaţia, potrivit Legii nr. 448/2006, republicată de a
aduce la cunoştinţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului, în termen de 48 ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu
privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte
situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.
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