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ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 

62/2007 
Vigoare 

Emitent: Secretariatul de Stat ptr. Handicapati  

Domenii: Transport, Handicapati 
M.O. 293/2007 

Ordin pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport 

in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia 

M.Of. nr. 293 din 3 mai 2007 

  

ORDIN nr. 62 

pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru 

transportul urban cu mijloace de transport in comun de 

suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia 

  

    Avand in vedere prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

    in temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind 

infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu 

Handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

  

    presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite urmatorul 

ordin: 

 

   Art. 1. - Se aproba Instructiunile privind legitimatia pentru transportul urban cu 

mijloace de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul 

acesteia, potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin. 

   Art. 2. - Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, 

respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

 

    Presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, 

Silviu George Didilescu 

 

    Bucuresti, 23 aprilie 2007. 

    Nr. 62. 

 

   ANEXA 

   

    INSTRUCTIUNI 

privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport 

in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap 

 

   Art. 1. - (1) Pentru a putea circula gratuit, pe intreg teritoriul tarii, persoanele 

cu handicap se vor legitima cu un document standard eliberat de directiile generale de 

asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor 

doc:1060044802/1#21
doc:1060044802/1
doc:1030001403/13#5
doc:1030001403/13
doc:1030023902/1


 

2 

 

municipiului Bucuresti, denumit Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de 

transport in comun de suprafata, denumita in continuare legitimatie. 

   (2) Primesc legitimatie persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistentii 

personali ai persoanelor cu handicap grav si asistentii personali profesionisti ai 

persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 

   Art. 2. - (1) Legitimatia, al carei model este prezentat in anexele nr. 1 si 2 la 

prezentele instructiuni, are marimea 9/12 cm si contine urmatoarele elemente: 

   a) numarul si data emiterii legitimatiei; 

   b) calitatea posesorului legitimatiei; se va completa, dupa caz: persoana cu 

handicap, asistent personal sau asistent personal profesionist; 

   c) datele de identificare ale persoanei: numele si prenumele persoanei, codul 

numeric personal, seria si numarul actului de identitate, adresa; 

   d) numarul documentului care atesta incadrarea in grad de handicap, cu mentionarea 

termenului de valabilitate, gradul de handicap, unde este cazul; 

   e) foto tip act de identitate; 

   f) emitentul, respectiv directia generala de asistenta sociala si protectia 

copilului, semnatura conducatorului si stampila acesteia; 

   g) pe fata legitimatiei, in subsolul acesteia, se vor tipari urmatoarele: 

    "Conform art. 21 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu completarile si modificarile ulterioare, 

Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata 

este valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile sau 

societatile comerciale de transport local."; 

   h) pe verso, in partea dreapta, legitimatia va contine urmatoarele inscrisuri: 

    "Conform art. 21 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare 

prezenta legitimatie este valabila si pentru urmatoarele persoane: 

    - insotitorul persoanei cu handicap grav, in prezenta acesteia; 

    - insotitorul copilului cu handicap accentuat, in prezenta acestuia; 

    - insotitorul adultului cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta 

acestuia."; 

   i) elemente de siguranta: legitimatia este tiparita pe hartie de culoare alba, cu 

filigran reprezentand simbolul international al persoanei cu handicap in masa hartiei, 

distribuit in 4 randuri a cate 6 simboluri pozitionate la distante egale. 

   (2) Legitimatia este nominala, netransmisibila si este valabila pe perioada de 

valabilitate a documentului de incadrare in grad de handicap. 

   Art. 3. - Costurile emiterii legitimatiei se suporta de catre directiile generale de 

asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor 

municipiului Bucuresti. 

   Art. 4. - In cazul pierderii, distrugerii sau furtului legitimatiei, persoana cu 

handicap o va declara nula intr-un cotidian si va solicita eliberarea unui duplicat. 

Pierderea, distrugerea sau furtul duplicatului presupune costuri de emitere a unei noi 

legitimatii, pe care persoana cu handicap le va suporta. 

   Art. 5. - Odata cu incetarea contractului individual de munca, asistentii personali 

ai persoanelor cu handicap grav si asistentii personali profesionisti au obligatia de a 

preda legitimatia. 

 

  

   ANEXA Nr. 1 

la instructiuni 

 

     

IMAGINE 
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   ANEXA Nr. 2 

la instructiuni 

 

     

IMAGINE 

 


