
Nota informativă 

Drepturile persoanelor cu dizabilități 

În baza Legii 448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu 
modificările și completările ulterioare 

ASISTENȚĂ MEDICALĂ 

(1) Persoanele cu handicap beneficiază de asistență medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât 
pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate, în condițiile stabilite prin contractul-cadru. 

În vederea asigurării asistenței de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la: 

a) dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei și în condițiile prevăzute în Contractul-cadru 
privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate și a 
normelor sale de aplicare; 

b) servicii gratuite de cazare și masă și pentru însoțitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al 
adultului cu handicap grav sau accentuat în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și stațiuni balneare, la 
recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul național unic de asigurări 
sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

c) un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare și 
integrare socială și a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist. 

LOCUINȚĂ 

(1) În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la obținerea unei locuințe, autoritățile publice au 
obligația să ia măsuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, 
a locuințelor care aparțin domeniului public al statului ori unităților administrativ-teritoriale ale acestuia. 

(2) Persoanele cu handicap grav beneficiază de următoarele drepturi: 

a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar față de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe 
baza contractelor de închiriere pentru locuințele care aparțin domeniului public sau privat al statului ori al 
unităților administrativ-teritoriale ale acestuia; 

b) scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau de 
unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia și care sunt în folosința acestor persoane. 

(3) Beneficiază de prevederile alin. (2) și familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un 
copil ori un adult cu handicap grav. 

(4) Beneficiază de prevederile alin. (2) lit. b) și adultul cu handicap accentuat. 

TRANSPORT INTERURBAN 

(1) Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip 
de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele 
sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic. 

 



(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) și următoarele persoane: 

a) însoțitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezența acestora; 

b) asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav. 

(3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice 
tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele 
sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic. 

(4) Beneficiază de prevederile alin. (3) și însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezența acestora. 

(5) Persoanele cu afecțiuni renale care necesită hemodializă în alte localități decât cele de domiciliu 
beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet 
la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial 
și peste numărul de călătorii prevăzut, în funcție de recomandarea centrului de dializă. 

(6) Beneficiază de prevederile alin. (5) și asistenții personali sau însoțitorii persoanelor cu handicap care 
necesită hemodializă. 

Persoanele cu handicap grav sau accentuat, reprezentanții legali ai acestora, precum și părintele, tutorele 
sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei 
măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, își exprimă opțiunea pentru acordarea gratuității la 
transportul interurban  (biletelor de călătorie) sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu 
autoturismul. 

1. Dacă a fost exprimată opţiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de 
transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav; 

2. În situaţia în care persoana cu handicap optează pentru acordarea gratuităţii la transportul 
interurban în baza biletelor de transport interurban, aceasta nu mai poate solicita decontarea 
carburantului necesar deplasării cu autoturismul. 

LA CERERE SE ANEXEAZĂ printre altele BONUL/BONURILE FISCAL(E) DE CARBURANT, emis(e) de 
societăţile de distribuţie a produselor petroliere care poartă ştampila societăţii 24 DE CĂLĂTORII PENTRU 
PERSOANA CU HANDICAP GRAV și 12 CĂLĂTORII PENTRU PERSOANA CU HANDICAP ACCENTUAT, 
CORELATE CU TERMENUL DE VALABILITATE AL CERTIFICATULUI.-  fără a depăși 1500 lei/an pentru 
persoanele cu handicap grav și  fără a depăși 750lei/an pentru persoanele cu handicap accentuat. 

 

TRANSPORT URBAN 

(1)Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu 
mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul. 

(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) și următoarele persoane: 

a) însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora; 

b) însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora; 

c) însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, pe baza anchetei sociale 
realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază 
teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap; 

d) asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav; 



e) asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 

(3) Legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață este valabilă pe 
întregul teritoriu al țării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, și este eliberată de direcțiile 
generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
București, costurile fiind suportate din bugetele județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București. 

PRESTAȚII SOCIALE 

(1) Dreptul la prestațiile sociale se stabilește prin decizie a directorului executiv al DGASPC, în baza 
documentului care atestă încadrarea în grad de handicap din evidența direcțiilor generale de asistență socială 
și protecția copilului. 

 (2) Plata prestațiilor sociale se face din oficiu, în baza deciziei directorului executiv al DGASPC. 

 (3) În situația în care persoana încadrată în grad de handicap nu dorește să beneficieze de prestații sociale 
poate depune cerere în acest sens. 

 (4) Cererea prevăzută la alin. (3) se înregistrează la autoritatea administrației publice locale competente 
(Primărie) în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap și se transmite 
DGASPC în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare. 

 (5) Dreptul la prestații sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana a fost încadrată 
în grad de handicap și încetează cu luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de 
handicap sau, după caz, a depunerii cererii prevăzute la alin. (3). 

 

(1) Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiază de alocație de stat în condițiile 
și în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%. 

(2) Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocație lunară de hrană, calculată pe baza alocației 
zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice. 

(3) Adultul cu handicap vizual grav primește pentru plata însoțitorului o indemnizație echivalentă cu salariul 
net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. 

(4) Adultul cu handicap beneficiază, în condițiile prezentei legi, de următoarele prestații sociale: 

a) indemnizație lunară, indiferent de venituri: VALOARE DIFERITA PENTRU FIECARE GRAD DE HANDICAP ÎN 
FUNCȚIE DE INDICATORUL SOCIAL DE REȘEDINȚĂ 

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri: VALOARE DIFERITA PENTRU FIECARE GRAD DE 
HANDICAP ÎN FUNCȚIE DE INDICATORUL SOCIAL DE REȘEDINȚĂ 

 (5) Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap în baza unei 
măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, beneficiază de prestații sociale, pe perioada în care îl 
are în îngrijire, supraveghere și întreținere, VALOARE DIFERITA PENTRU FIECARE GRAD DE HANDICAP ÎN 
FUNCȚIE DE INDICATORUL SOCIAL DE REȘEDINȚĂ 

(6) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4): 

a) adulții cu handicap îngrijiți și protejați în centre rezidențiale publice, cu excepția centrului de tip respiro, 
ori în alte tipuri de instituții rezidențiale publice cu caracter social sau medico-social, în care se asigură 
întreținere completă din partea autorității administrației publice pe o perioadă mai mare de o lună; 



b) persoanele cu handicap care sunt reținute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de 
libertate, pe perioada reținerii, arestării ori a detenției; 

c) adulții cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflați în îngrijirea și protecția asistentului 
personal profesionist. 

 

 ASISTENTUL PERSONAL 

    (1) Persoana adultă cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, în baza evaluării 
sociopsihomedicale. 

   (2) Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal. 

(1) Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal persoana care 
îndeplinește următoarele condiții: 

a) are vârsta minimă de 18 ani împliniți; 

b) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
ocupației de asistent personal; 

c) are capacitate deplină de exercițiu; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical 
de specialitate; 

e) a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, cu excepția rudelor și afinilor până la gradul 
al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum și cu excepția soțului sau soției, după caz; în situații 
excepționale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază 
teritorială își are domiciliul sau reședința persoana care urmează să îndeplinească funcția de asistent 
personal, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea 
condițiilor de studii și în cazul altor persoane. 

(2) Nu pot deține calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creșterea 
copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani. 

Alte drepturi ale asistentului personal 

(1) Pe perioada îngrijirii și protecției persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, 
asistentul personal are următoarele drepturi: 

a) salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice; 

b) program de lucru care să nu depășească în medie 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână; 

c) concediu anual de odihnă, potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituții publice; 

d) transport urban gratuit, în condițiile prevăzute la 23 din L448/2006, cu modificările și completările 
ulterioare; 

e) transport interurban, în condițiile prevăzute la 24 din L448/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Pe perioada absenței temporare a asistentului personal, angajatorul are obligația de a asigura persoanei 
cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal. 



(3) În situația în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap 
grav i se acordă indemnizația prevăzută la art. 43 alin. (1) din L448/2006, cu modificările și completările 
ulterioare sau găzduirea într-un centru de tip respiro. 

ALTE FACILITĂȚI 

CREDITE CU DOBANZI SUBVENȚIONATE 

(1) Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din 
bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele 
direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului București, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea 
unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu condiția 
plății la scadență a ratelor creditului, dar și cu condiția ca valoarea creditului să nu depășească 10.000 de 
euro, iar returnarea creditului să nu depășească 10 ani. În cazul achiziționării de autovehicule adaptate special 
pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea 
creditului nu poate depăși 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. 

    (1^1) Persoanele care au contractat un credit în condițiile prevăzute la alin. (1) și cărora, în urma reevaluării, 
li s-a schimbat încadrarea în gradul de handicap beneficiază în continuare de aceleași condiții de rambursare 
până la achitarea creditului. 

(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) și familia sau persoana care are în îngrijire cel puțin un copil cu handicap 
grav ori accentuat. 

SCUTIRE ROVINIETA 

(1) Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, deținători de 
autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, prevăzut 
în Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua 
de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 (2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică pentru un singur autoturism deținut de fiecare din persoanele 
îndreptățite potrivit prevederilor alin. (1). 

Alte drepturi 

– scutire de la impozitul pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială; 
– scutire de impozitul pe clădire şi pe teren; 
– scutire de la taxa asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi motociclurilor adaptate handicapului; 
– scutire de la taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a 
acestora; 
– scutire de la taxa hotelieră; 
– protecţie juridică sub forma tutelei sau curatelei, în cazul persoanelor cu handicap care sunt în 
imposibilitatea de a-şi administra bunurile personale 

 

Principalele obligații ale persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanților legali 

(1) Persoanele adulte cu handicap au următoarele obligații: 

a) să se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente în domeniu; 



b) să se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru încadrarea în grad și tip de 
handicap, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare 
în grad și tip de handicap; 

c) să se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, cu excepția persoanelor 
cu handicap a căror afecțiune a generat deficiențe funcționale și/sau structural-anatomice într-un stadiu 
ireversibil, care nu pot urma programe de recuperare și pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen 
permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad și tip de handicap; 

d) să depună diligențele necesare pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege; 

e) să urmeze activitățile și serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv 
în planul individual de servicii al adultului cu handicap; 

f) să depună diligențe pentru încadrarea în muncă, în condițiile legii, în raport cu pregătirea, posibilitățile fizice 
și psihice, pe baza recomandărilor comisiei cu competență în domeniu; 

g) să colaboreze cu asistenții sociali și echipele de specialiști, în scopul recuperării, reabilitării, orientării 
profesionale și integrării sociale; 

h) să aducă la cunoștința direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv 
locale ale sectoarelor municipiului București, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice 
modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reședință, starea materială și alte situații de natură 
să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege. 

 (2) Persoanele pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului 
de încadrare în grad și tip de handicap se prezintă pentru reevaluare în următoarele situații: 

a) solicită acest lucru ca urmare a agravării condiției lor medico-psihosociale; 

b) sunt convocate de către structurile competente în cazul existenței unor suspiciuni justificate privind 
încălcarea prevederilor legale referitoare la încadrarea în grad și tip de handicap. 

Persoana care are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil sau adult cu handicap are următoarele 
obligații principale: 

a) să asigure creșterea și îngrijirea corespunzătoare a persoanei cu handicap; 

b) să respecte și/sau să urmeze activitățile și serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu 
handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap; 

c) să însoțească persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare și reevaluare, la 
comisiile cu competență în domeniu; 

d) să se prezinte la Serviciul de evaluare la solicitarea DGASPC 

e) să colaboreze cu asistenții sociali și specialiștii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea 
profesională și integrarea socială; 

f) să comunice DGASPC, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice modificare cu privire la gradul 
de handicap, domiciliu sau reședință, starea materială, precum și alte situații de natură să modifice acordarea 
drepturilor prevăzute de lege. 

 

 



 

SPECIAL PENTRU PĂRINȚII COPIILOR CU DIZABILITĂȚI grad GRAV 

-având în vedere dreptul la educație al copilului, în cazul copiilor cu handicap grav (cu asistent 
personal beneficiari de indemnizație de însoțitor)– se păstrează DREPTUL de a beneficia în 
continuare de indemnizația lunară prevăzută la art. 42 (4) din Legea 448/226, chiar dacă copiii lor 
se află în internatele aferente unităților sau instituțiilor de învățământ special 

- dreptul la educaţie pentru toţi copiii, importanţa şi prioritatea educaţiei incluzive şi serviciile 
specializate de care beneficiază copilul în urma orientării şcolare şi profesionale de către COSP - 
frecventarea unei unităţi antepreşcolare de educaţie timpurie se poate face începând cu vârsta 
de 3 luni, cu sau fără orientare şcolară de către COSP; 

- importanța abilitării-reabilitării copilului pentru dezvoltarea acestuia și posibilitatea de a beneficia 
de planificarea beneficiilor, serviciilor și intervențiilor, ca parte a demersurilor de încadrare în grad de 
handicap, respectiv ale orientării școlare și profesionale de către COSP sau de sine stătător la solicitarea 
părinților/reprezentantului legal; 
 
 
 
 


