
· Cardul European pentru Dizabilitate 
– fără bariere prin Europa! 

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD) a organizat în data de 1 
martie 2016 conferința de presă cu ocazia lansării proiectului “Asigurarea mobilității 
pentru persoane cu dizabilități în România și Europa”. 

Obiectivul proiectului vizează facilitarea mobilității 
transnaționale prin intermediul emiterii Cardului 
European pentru Dizabilitate pentru românii cu 
dizabilități și recunoașterea beneficiilor din România 
pentru persoanele cu dizabilități din alte țări membre UE, 
participante la proiect. 

Proiectul reprezintă un model pilot la nivel european 
pentru asigurarea incluziunii sociale prin participarea la 
evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului 
liber a persoanelor cu dizabilități, în România și în alte 
state membre UE participante în proiect ( Slovenia, 
Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda și Malta). 

“Se așteaptă ca proiectul să aibă un impact pozitiv asupra libertății de mișcare a 
persoanelor cu dizabilități concomitent cu dezvoltarea strategiilor naționale privind 
recunoașterea reciprocă a beneficiilor, fiind un prim pas atât pentru România cât și 
pentru alte state europene” – Mihaela Ungureanu, Președinte ANPD. 
Beneficiarii vor fi 50.000 de persoane cu dizabilități din România care vor intra în posesia 
cardului și pe de altă parte persoane cu dizabilități din alte țări incluse în proiect. 

“Fără bariere prin Europa”, ca motto al proiectului, invită la o călătorie – context de 
cunoaștere, socializare și extindere a propriei lumi. 
Pentru persoana cu dizabilități sperăm ca proiectul să fie o invitație de a depăși limite și 
de a îndrăzni să cunoască lumea” – Carmen Rotaru, manager de proiect. 
Proiectul beneficiază de finanțare de la Comisia Europeană în valoare de 123.306,43 euro, 
bugetul total al proiectului fiind de 154.187,50 euro. 

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni (februarie 2016 – iulie 2017). 

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați: 

DGASPC Galați – Serviciul de Asistență Persoane Defavorizate  
Galați, Str. Brăilei nr.138B, Biroul 6, Parter 
Telefon 0236311086 int. 143 
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Metodologia eliberării Cardului 
European pentru Dizabilitate 

 
Cardul European pentru Dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu 

dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în  
statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul Asigurarea mobilității pentru persoane 
cu dizabilități în România și Europa.  

Cardul European pentru Dizabilitate va permite recunoașterea reciprocă a drepturilor 
persoanelor cu dizabilități în statele membre participante. Titularii de card care călătoresc în alte 
state vor avea acces, în aceleași condiții ca și cetățenii cu dizabilități ai statului respectiv, la anumite 
drepturi, permițând astfel un tratament egal și facilitând mobilitatea în spațiul european 

 
Persoanele care pot beneficia de card sunt: 
Copiii cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, în baza certificatului de încadrare în 

grad de handicap eliberat de către comisia pentru protecția copilului Galați 
Persoane adulte cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, în baza certificatului de 

încadrare în grad de handicap eliberat de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap Galați sau a deciziei eliberate de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap. 

 
Cardul se eliberează la cerere, este nominal și netransmisibil și are termen de valabilitate 

până în anul 2020. 
 
Documentele obținerii Cardului European pentru Dizabilitate 
Persoanele îndreptățite vor depune în scris la registratura Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galați sau electronic la adresa de email cardeuropeangl@yahoo.com, 
o cerere însoțită de următoarele documente: 

1. O fotografie recentă tip buletin. În cazul în care se va opta pentru varianta de 
transmitere a fotografiei în format electronic, se vor păstra aceleaşi dimensiuni ale 
fotografiei; 

2. Copie C.I./B.I. 
3. număr de telefon fix sau mobil și e-mail. 

 
Cererea menționată poate fi depusă de către : persoana cu handicap, reprezentantul 

legal/șeful centrului, tutore, părinte precum și Organizația Non-Guvernamentală al cărui membru 
este. 

Cardul va fi ridicat de la sediul DGASPC Galați prin semnătură nominală. 
 
 

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați: 

DGASPC Galați – Serviciul de Asistență Persoane Defavorizate  
Galați, Str. Brăilei nr.138B, Biroul 6, Parter 
Telefon 0236311086 int. 143 
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