
COMUNICAT 

În contextul existenței virusului COVID-19 în România, Grupul de lucru 
constituit la nivelul DGASPC Harghita, în vederea luării de urgență a unor 
măsuri pentru prevenirea răspândirii acestui virus a decis următoarele: 

• se vor utiliza metode alternative de contactare a reprezentanților 
DGASPC Harghita, respectiv telefon, poștă electronica, fax. Aceste date de 
contact se regăsesc pe pagina de internet a Direcției generale, la secțiunea 
Contact: http://www.dgaspchr.ro/contact/ 

• se limitează audiențele, cu excepția situațiilor care impun de urgență acest lucru 

și a programului de relații cu publicul; 

• în vederea obținerii unei încadrări în grad de handicap/reevaluare, puteți depune 

cererile tip, însoțite de toate documentele necesare în format electronic astfel: 

- Serviciul de evaluare complexă copii: sec_copii_hr@dgaspchr.ro; 

- Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu dizabilități: 

sec_adulti_hr@dgaspchr.ro; 

• pentru a evita deplasările puteți accesa serviciile de consiliere si suport din partea 

reprezentanților autorităților locale de domiciliu, care pot asigura suportul pentru 

transmiterea documentelor către DGASPC Harghita ; 

• transmiterea către conducerea serviciilor sociale din subordine, șefi de 

centre/servicii a Dispoziției Metodologice nr. 6377/ANDPDCA/09.03.2020, în 

vederea luării măsurilor prevăzute în documentul respectiv; 

• afișarea în locuri vizibile atât la sediul DGASPC Harghita, cât și al celorlalte 

Servicii aflate în subordine a poster-ului pregătit de UNICEF România; 

• suspendarea primirii vizitatorilor la sediul serviciilor sociale aflate în subordine: 

(centre rezidențiale, case de tip familial, asistenta maternală, plasamente familiale, 

etc.); 

• suspendarea activităților recreative organizate pentru beneficiari, care presupun 

un grup de participanți sau contactul cu zone aglomerate (mall, tabere, săli de 

evenimente, spectacole, etc.); 

• se suspendă învoirile/vizitele în familie a beneficiarilor; 

• se suspendă activitatea centrelor de zi, de recuperare și reabilitare; 

• consultarea periodică a beneficiarilor serviciilor de protecție specială de către 

medicul de familie, asistent medical, în vederea monitorizării stării de sănătate și a 

identificării precoce a oricăror cazuri de îmbolnăvire care ar putea afecta întreaga 

colectivitate; 

• se va urmări zilnic temperatura beneficiarilor; 

• contactarea de urgență a medicului de familie în cazul apariției oricărei 

simptomatologii apărute care implică febră, tuse, afecțiuni respiratorii, etc. 

http://www.dgaspchr.ro/contact/?fbclid=IwAR3ClxGnZXWnyVfxx1VTuhpzDmb4mH1Mai73ID3DD4OztKXLuZrzgc07q-g


 

ANUNȚ privind eliberarea biletelor de transport interurban gratuit 

În contextul apariției în țară a infecției cu CORONAVIRUS(COVID-19), pentru a 

preveni răspândirea acestui virus, activitatea de eliberare a biletelor de călătorie 

gratuită acordate persoanelor cu dizabilități se va face și prin corespondență la 

cererea scrisă a persoanei cu handicap, a reprezentantului legal, asistentului 

personal sau altei persoane cu împuternicire notarială în acest sens dată de 

persoana cu handicap/reprezentantul legal. Atașat puteți vedea și cererea, în format 

JPG. Iformațiile le găsiți și pe site-ul instituției noastre. Tot de acolo puteți 

descărca și Cererea. 

http://www.dgaspchr.ro/index.php?id=1534 

ANUNT 

Aducem la cunoștința beneficiarilor Serviciului de Evaluare Complexă a 
Persoanelor Adulte cu Handicap că începând cu data de 16.03.2020 se va 
restricționa accesul tuturor categoriilor de public în sediul Serviciului. Drept 
urmare, activitățile de relații cu publicul, depunerea dosarelor pentru 
încadrarea în grad de handicap, prelungirea dosarelor se va desfășura 
astfel: 
- toate documentele vor fi transmise fie scanat pe adresa de e-mail 
sec_adulti_hr@dgaspchr.ro; 
- fie prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat la adresa Serviciul de 

Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap, str. Zöld Péter nr. 6 , 

Miercurea-Ciuc, Harghita; 

După publicarea în Monitorul Oficial a stării de urgență vom reveni cu alte 

precizări 

Vă mulțumim pentru înțelegere! 

http://www.dgaspchr.ro/1534/ 

Șef serviciu, 

Dr. Kovács Rozália 

  

 

http://www.dgaspchr.ro/index.php?id=1534&fbclid=IwAR0HAESRkL931qGtIbOCXxnFjrJflavCowzHJg9_wwY2yLnKkvOfw1Jiu0M
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