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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în legătură cu absența rampelor de 

acces pentru cărucioare la Direcția de Asistență Comunitară din 
Municipiul Sfântu-Gheorghe, județul Covasna     

 
 
 

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în legătură cu absența rampelor de 

acces pentru cărucioare la Direcția de Asistență Comunitară din Municipiul Sfântu-Gheorghe, 

județul Covasna. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a art. 50 din Constituția 

României privind protecția persoanelor cu handicap.  

 

În cotidianul Observatorul de Covasna, din 29 iunie 2017, a fost publicat un 

articol ce prezintă faptul că, deși Direcția de Asistență Comunitară din municipiul Sfântu-

Gheorghe, județul Covasna, este instituția care ar trebui să protejeze persoanele vulnerabile, 

aceasta nu are rampe de acces pentru cărucioare. În materialul de presă se relatează faptul că 

persoanele imobilizate în scaune rulante care trebuie să se prezinte la sediul acestei instituții 

pentru a-și ridica indemnizația de handicap, dar și mamele care sunt nevoite să meargă 

însoțite de copiii aflați în cărucior pentru a-și rezolva diverse probleme referitoare la dosarele 

pentru obținerea indemnizației de creștere și îngrijire a copilului, se lovesc de problema 

accesului în clădire, fiind nevoite să apeleze la fel și fel de metode pentru a beneficia de 

drepturile lor. Potrivit articolului, situația neplăcută a fost admisă și de conducerea Direcției, 

care precizase acum o jumătate de an că au fost inițiate demersuri pentru mutarea într-un alt 

sediu, la parter, unde construirea unei rampe de acces nu ar mai fi necesară. Deși planul era 

ca, până la jumătatea anului 2017, sediul să fie mutat, „rezolvarea a rămas la același stadiu, 

adică nu s-a întâmplat nimic. Deși există clădirea, acum lipsesc banii pentru reabilitarea 

spațiului”. 
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