
CENTRUL DE ORIENTARE, FORMARE 

PROFESIONALA SI PREGATIRE PENTRU VIATA 

INDEPENDENTA (COFP )

●Este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Dâmboviţa nr. 255 / 26.11.2010 şi funcţionează în cadrul

● Centrului Multifunctional de Resurse și Servicii  

pentru persoane cu dizabilitati Targoviste

●Adresa :

●Targoviste, str. Breziseanu Eugen, nr.25

● (intrarea prin curtea interioara, camerele 14-15, la etaj )

●Telefon : 0245611915 interior 106

●Programul de lucru : luni – joi : 8,00 – 16,30

● vineri : 8,00 – 14,00



MISIUNEA CENTRULUI DE ORIENTARE, 

FORMARE PROFESIONALA SI PREGATIRE PENTRU 

VIATA INDEPENDENTA ( COFP )

Furnizarea de servicii sociale in comunitate pentru

persoanele cu handicap şi familiile lor, în

vederea facilitării incluziunii sociale şi creşterii calităţii

vieţii acestora, prevenirii şi combaterii riscului de

excluziune socială.



SERVICII  FURNIZATE

●Evaluarea nevoilor 

individuale si familiale ale 

persoanelor cu handicap in 

dificultate si intocmire 

planuri de interventie

●Consiliere si sprijin pentru 

angajarea unui asistent 

personal sau primirea 

indemnizatiei de ingrijire

●Instruirea / calificarea 

asistentilor personali ai 

persoanelor cu handicap
●Evaluarea competentelor 

pentru integrarea profesionala 

a persoanelor cu handicap cu 

capacitate de munca pastrata

●Consiliere si sprijin pentru 

eliberarea de roviniete 

gratuite pentru persoanele cu 

handicap si insotitorii 

acestora



Conditii de acces la serviciile COFP:

Este necesar ca solicitantul:

●să deţină un certificat de încadrare într-un grad de 
handicap

● să aibă domiciliul / reşedinţă în judeţul Dâmboviţa        

conform cărţii de identitate/ buletinului de identitate.

Serviciile se acordă gratuit, fără contribuţie din partea 

solicitantului, prin cerere înregistrata la sediul centrului



Drepturile beneficiarilor de servicii :

➢să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără 

discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie

➢să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea 

serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind 

intervenţia socială care li se aplică, după caz;

➢să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra 

informaţiilor furnizate şi primite;

➢să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea 

serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile 

care au generat situaţia de dificultate;

➢să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când 

nu au capacitate de exerciţiu;

➢să fie informaţi asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra 

drepturilor sociale.



Beneficiaza de rovinieta gratuita:

●persoanele cu handicap (indiferent de grad) / parintii 

copiilor cu handicap (indiferent de grad) pentru 

autoturismele proprietate personala  

●asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, 

pentru autoturismele proprietate personala

●insotitorii  persoanelor cu handicap grav pentru 

autoturismele proprietate personala



Documente justificative 
pentru obtinere  rovinieta gratuita :

Pentru persoane cu handicap care 

detin autoturisme proprii :

- copia cetificat handicap;

- copia actului de identitate ;

- certificatul de înmatriculare /  cartea

de identitate a autoturismului;

Pentru asitentii personali care detin 

autoturisme proprii :

- copia act identitate asistent personal

- copia contract de munca vizata pentru

conformitate cu originalul de primarie

- copia certificat handicap

- copia act identitate persoana handicap

- certificatul de înmatriculare /cartea de        

identitate a autoturismului
Pentru insotitorii persoanelor cu handicap grav :

- copia act de identitate al insotitorului

- ancheta sociala de la primaria de domiciliu a persoanei cu handicap care             

detaliaza relatia persoanei cu handicap si insotitorului.

- copia certificatului de încadrare în grad de handicap

- copia act de identitate al persoanei cu handicap

- declaratia pe proprie raspundere a persoanei cu handicap adulte privind

numele insotitorului si autoturismul cu care se asigura deplasarea

- certificatul de înmatriculare / cartea de identitate a autoturismulu



Modalitatea de obtinere rovinieta

Pentru cererile inregistrate la sediul COFP

pana in ziua de 10 a fiecarei luni, se acorda

rovinieta gratuita incepand cu luna urmatoare.

Cererile se transmit Directiei Regionale de Drumuri si

Poduri Bucuresti care elibereaza rovinieta conform

Conventiei tripartite incheiata intre Compania Nationala

de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.,

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Consiliul

Judetean Dambovita – Directia Generala de Asistenta

Sociala si Protectia Copilului Dambovita.



Persoana incadrata in gradul grav, cu 

asistent personal, poate beneficia de :  

●ANGAJAREA       

UNUI                 

ASISTENT 

PERSONAL

prin primaria de 

domiciliu

●PLATA UNEI 

INDEMNIZATII 

LUNARE  

ECHIVALENTE (de 

ingrijire) prin primaria 

de domiciliu

SAU

Cererea de optiune se face la sediul COFP, 

unde se elibereaza acordul D.G.A.S.P.C. 

Dambovita pentru plata indemnizatiei / 

angajarea asistentului personal



Orice persoană cu handicap care doreşte să se integreze sau

să se reintegreze în muncă are acces gratuit la evaluare şi

orientare profesională, indiferent de vârstă, tipul şi gradul de

handicap. ( Legea 448 /2006, art.72 )

Centrul de orientare 

formare profesionala si 

pregatire pentru viata 

independenta
ofera gratuit pentru persoane 

cu handicap

● evaluarea competentelor 

profesionale

●consilierea si medierea 

angajarii



DREPTURILE PERSOANELOR CU 

HANDICAP ANGAJATE
●Perioada de proba la angajare, 

platita de 45 zile lucratoare;

●Un preaviz platit, de min. 30 de zile

lucratoare

●Posibilitatea de a lucra mai putin de

8 ore pe zi, in cazul unei

recomandari medicala in acest sens;

●Scutire de plata impozitului pe

salariu

●Adaptarea locului de munca

●Cursuri gratuite de formare

profesionala

Pensionarea se poate face cu

reducerea varstei standard de

pensionare si a stagiului de

cotizare, in conditiile legii pensiilor

263 /2010 ( cap.IV, art 58 )

- cu 15 ani, reducerea varstei

standard de pensionare,daca au

realizat cel putin o treime din stagiul

complet de cotizare, pentru cei cu

handicap grav;

- cu 10 ani, reducerea varstei

standard de pensionare, daca au

realizat cel putin doua treimi din

stagiul complet de cotizare, pentru

cei cu handicap accentuat;

- cu 10 ani, reducerea varstei

standard de pensionare, daca au

realizat stagiul complet de cotizare,

pentru cei cu handicap mediu

Persoanele cu handicap

angajate isi pastrareaza

indemnizatia acordata

conform Legii 448 / 2006.



Autoritatile si institutiile publice, persoanele

juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de

angajati, au obligatia de a angaja persoane cu

handicap intr-un procent de cel putin 4% din

numarul total de angajati

Autoritatile si institutiile publice,persoanele juridice,publice sau

private, care nu angajeaza persoane cu handicap pot opta pentru

indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

- sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand

50% din salariu de baza minim brut pe tara inmultit cu

numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane

cu handicap;

- sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate

autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu

suma datorata de la bugetul de stat.


