
Ieri la CJ Maramure  a avut loc întâlnirea dintre DGASPC MM
i transportatorii din jude

Ieri a avut loc o întâlnire dintre conducerea Direc iei Generale de Asisten
Social i Protec ie a Copilului Maramure , directorul general  Nicolae Boitor,
directorul economic Maria Grigu i firmele de transport interurban (s-au prezentat
la discu ii un num r de 14 societ i comerciale). Domnul director general solicitat
aceast  întâlnire pentru a clarifica unele aspecte privind decontarea biletelor auto,
utilizate de c tre persoanele cu handicap  i pentru a  prezenta conve ia cadru privind
transportul interurban al persoanelor cu handicap.

În conformitate cu prevederile legale, LG 448/2006, HG 680/28.06.2007,
persoanele cu handicap beneficiaz  de bilete de trasnsport grauit pe mijloace de
transport interurban, auto i CFR. DGASPC Maramure , împreunc  cu operatorii de
transport au încheiat o conven ie, în vederea decont rii biletelor categoriile de
persoane men ionate anterior. Obiectul conven iei încheiat  ieri cu o parte dintre
transportatori îl reprezint  transportul urban gratuit al copiilor i al persoanelor adulte
cu handicap, precum i al asisten ilor personali sau înso itorilor acestora, în limita a
12 c torii dus-întors pe an pentru copiii i adul ii cu handicap grav i pentru
asisten ii personali sau înso itorii acestora, i a 6 c torii dus – întors pe an pentru
copiii i adul ii cu handicap accentuat. Transportul persoanelor men ionate mai sus se
face în baza biletelor speciale de c torie, eliberate, semnate i tampilate de c tre
Serviciul de Presta ii Sociale din cadrul DGASPC Maramure , valabile numai
înso ite de legitima ia top, vizat  pe anul în curs, i actul de identitate. În vederea
efectu rii c toriei, beneficiarul biletului prezint  casierului din autogar  sau
oferului care efectueaz  transportul, cupoanele statistice de dus, respectiv

întors, i biletul special de c torie propriu-zis completat cu sta ia de plecare i
sta ia de sosire, numele i prenumele persoanei cu handicap, num rul i seria
actului de identitate al acesteia precum i num rul i seria legitima iei. Casierul
sau oferul completeaz  biletul special cu distan a în km, tariful în RON , data
efectu rii c toriei, semneaz i aplic tampila ( în spa iul rezervat pe bilet i pe
verso cuponului statistic). Necompletarea corespunz toare a biletelor atrage
imposibilitatea decont rii contravalorii acestora.

Aceste preciz ri au fost necesare, din cauza unor nereguli ap rute pe parcursul
anului trecut în ceea ce prive te decontarea bileletor pentru persoanele cu handicap.
Astfel, au fost aduse la decont bilete care aveau completat numele altor persoane
decât cele din eviden a DGASPC Maramure  (acest lucru se verific  introducând
seria înscris  pe bilet în baza de date a institu iei, iar neconcordan ele apar imediat,
având în vedere c  fiecare bilet este personalizat), au ap rut bilete în care domiciliul
beneficiarului este într-o parte a jude ului, iar transportul s-a f cut pe un traseu dintr-
o zon  diferit , de asemenea, reprezentan ii firmelor au mers la decont cu mai multe
bilele completate cu aceea i dat .



Un alt aspect me ionat în întâlnirea de ieri a fost legat de imposibilitatea de a
transporta înso itorii persoanelor cu handicap f  ca persoana respectiv  s  fie
prezent . Asistentul personal poate s  circule f  s  înso easc  persoana cu handicap
pe baza biletului special care i s-a emis. Reprezentan ii firmelor de transport au cerut
ca pe legitima ia de c torie s  fie men ionat i numele înso itorului.

Societ ile comerciale vor prezenta lunar pân  la data de 25 a lunii în curs
pentru luna precedent  la DGASPC Maramure , situa ia justificativ , borderouri atât
în format scris, cât i în format electronic, seria i num rul cuponului statistic, traseul
pe care s-a efectuat c toria, data la care s-a efectuat c toria i valoarea biletului
pentru traseul respectiv, înso ite de cupoanele statistice care atest  realizarea
presta iei.

Conven ia este valabil  pân  în data de 31.12.2009

Mirela Bodea
Purt tor de cuvânt


