
CARDUL EUROPEAN PENTRU DIZABILITATE 
 

 

Proiectul „Asigurarea mobilitătii pentru persoane cu dizabilităti în România si Europa”, implementat de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu 

Dizabilităti (ANPD), este un proiect pilot dezvoltat la nivel european si vizează facilitarea mobilitătii transnationale prin intermediul emiterii Cardului 

European pentru Dizabilitate pentru românii cu dizabilităti si recunoasterea beneficiilor din România pentru persoanele cu dizabilităti din tările membre 

UE, participante la proiect, respectiv: România, Slovenia, Belgia, Cipru, Italia, Estonia, Finlanda si Malta. 
 

Cardul European pentru Dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităti, minori si adulti cu handicap grav, accentuat, mediu si 

usor la acces gratuit la evenimente culturale, sportive si de petrecere a timpului liber în cele 8 state membre (susmentionate) ale Uniunii Europene 

participante la proiectul “Asigurarea mobilitătii pentru persoane cu dizabilităti în România si Europa”. 

 

Cardul se eliberează la cerere. Persoanele îndreptătite, părintele, reprezentantul legal, tutorele, vor depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Hunedoara, Aleea Romanilor, nr.7 sau electronic, la adresa de e-mail dgaspchd.beps@gmail.com, urmatoarele : 

- cerere tipizata (se completeaza la sediul DGASCP Hunedoara), care va contine in mod obligatoriu un numar de telefon de contact; 

- fotografie realizată în anul în curs/tip buletin; 

- copie act identitate valabil; 

- copie certificat de incadrare in grad de handicap; 

 

Cardul European pentru Dizabilitate va fi ridicat de la sediul DGASPC Hunedoara, în termen de maximum 45 zile de la depunerea cererii, prin 

persoanele responsabile desemnate în acest sens. 

 

Cardul este nominal, netransmisibil si intră în vigoare de la data primirii acestuia, fiind valabil până la data de 31.08.2020. 
 

La nivel national vor fi disponibile un numar de 50.000 de carduri, iar la nivelul judetului Hunedoara vor fi puse la dispozitie 1.000 de carduri. 

 

Cardul European pentru Dizabilitate va permite recunoasterea reciprocă a drepturilor persoanelor cu dizabilităti în statele membre participante. Titularii de 

card care călătoresc în aceste state vor avea acces, în aceleasi conditii ca si cetătenii cu dizabilităti ai statului respectiv, la anumite drepturi, permitând 

astfel un tratament egal si facilitând mobilitatea în spatiul european. 

 

Serviciile, stabilite de fiecare dintre cele 8 state participante la acest proiect, de care beneficiază persoanele cu handicap în baza cardului vor fi postate 

periodic pe site-ul proiectului. 

 
Important : 

Pentru a putea utiliza cardul (cu predilectie in cazul participarii la evenimente artistice si sportive), persoanele cu dizabilitati vor vizita 

obligatoriu site-ul proiectului si vor urma instructiunile in acest sens (exista astfel necesitatea ca persoanele cu dizabilitati si/sau - dupa caz - 

reprezentantii legali ai acestora sa aiba acces si cunostinte de utilizare a internetului). 

 

ANDPDCA va elibera in continuare Carduri Europene pentru dizabilitate solicitate de persoane cu dizabilități la DGASPC 

în aceleași condiții ca și pana la data de 31.08.2020 – fără termen de valabilitate. 
 

ANDPDCA va retipări carduri europene pentru dizabilitate pentru persoanele cu dizabilități care la acest moment dețin carduri 

cu valabilitate de până la 31.08.2020 – fără termen de valabilitate. Retipărirea cardurilor va fi realizată de ANDPDCA ca urmare 

a solicitărilor formulate de persoanele cu dizabilități la DGASPC Hunedoara. 
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