
              ORDONANłĂ DE URGENłĂ   Nr. 102 din 29 iunie 1999 
privind protecŃia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 
 
    Text în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2006 
     
    - OrdonanŃa Guvernului nr. 73/1999, abrogată prin OrdonanŃa 
Guvernului nr. 7/2001 şi respinsă prin Legea nr. 206/2002; 
    - Hotărârea Guvernului nr. 1169/2001; 
    - OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 163/2001, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 364/2002; 
    - Hotărârea Guvernului nr. 195/2002; 
    - Legea nr. 519/2002, prin care a fost aprobată cu modificări OrdonanŃa 
de urgenŃă a Guvernului nr. 102/1999; 
    - Hotărârea Guvernului nr. 920/2002; 
    - OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 99/2002, aprobată prin Legea 
nr. 602/2002; 
    - OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 147/2002, aprobată prin Legea 
nr. 41/2003; 
    - Legea nr. 10/2003; 
    - OrdonanŃa Guvernului nr. 14/2003, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 239/2003; 
    - OrdonanŃa Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 232/2003; 
    - OrdonanŃa Guvernului nr. 59/2003, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 545/2003; 
    - Legea nr. 571/2003; 
    - Legea nr. 343/2004; 
    - OrdonanŃa Guvernului nr. 6/2005, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 35/2005; 
    - Hotărârea Guvernului nr. 778/2005; 
    - Hotărârea Guvernului nr. 1764/2005. 
 
    OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 102/1999 a mai fost modificată şi 
prin: 
    - OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 192/1999, abrogată prin 
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 12/2001 şi respinsă prin Legea nr. 
520/2001; 
    - OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 40/2000, respinsă prin Legea 
nr. 518/2002; 



    - OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 47/2001, respinsă prin Legea 
nr. 517/2002. 
 
    NOTĂ: 
    Reproducem mai jos prevederile art. 8 alin (1) din OrdonanŃa de urgenŃă 
a Guvernului nr. 123/2001. 
    "ART. 8 
    (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă se 
modifică în mod corespunzător prevederile [...] OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr. 102/1999 privind protecŃia specială şi încadrarea în muncă 
a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, cu modificările şi completările 
ulterioare [...]." 
    OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 123/2001 a fost abrogată prin 
Legea nr. 272/2004. Reproducem mai jos prevederile art. 142 alin. (3) din 
Legea nr. 272/2004. 
    "(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte 
dispoziŃii contrare." 
 
    În temeiul art. 114 alin. (4) din ConstituŃia României, 
 
    Guvernul României emite următoarea ordonanŃă de urgenŃă: 
 
    CAP. 1 
    DispoziŃii generale 
 
    ART. 1 
    (1) Persoanele cu handicap, în înŃelesul prezentei ordonanŃe de urgenŃă, 
sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienŃelor lor fizice, 
senzoriale, psihice, mentale, le împiedică total sau le limitează accesul cu 
şanse egale la viaŃa socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, 
sociali şi culturali proprii, necesitând măsuri de protecŃie specială în 
sprijinul integrării lor sociale şi profesionale. 
    (2) ProtecŃia specială cuprinde măsurile ce urmează a fi luate în temeiul 
acestei ordonanŃe de urgenŃă, pentru exercitarea dreptului persoanelor cu 
handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de 
învăŃământ, de instruire şi de integrare socială a acestei categorii de 
persoane. 
    (3) Măsurile de protecŃie specială se aplică pe baza încadrării în 
categorii de persoane cu handicap, în raport cu gradul de handicap, stabilit 



în urma evaluării efectuate de către comisiile de expertiză medicală a 
persoanelor cu handicap pentru adulŃi, potrivit criteriilor stabilite prin 
ordin al ministrului sănătăŃii. Pentru copiii cu handicap criteriile de 
încadrare în gradele de handicap se stabilesc prin ordin comun al 
ministrului sănătăŃii şi al secretarului de stat al AutorităŃii NaŃionale pentru 
ProtecŃia Copilului şi AdopŃie. Ordinele vor fi publicate în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 
    ART. 2 
    (1) Încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap care necesită 
protecŃie specială în raport cu gradul de handicap se atestă, atât pentru 
adulŃi, cât şi pentru copii, potrivit criteriilor de diagnostic anatomo-clinic, 
diagnostic funcŃional şi de evaluare a capacităŃii de muncă şi de 
autoservire. Gradul de handicap - uşor, mediu, accentuat şi grav - se atestă 
prin certificat emis de către comisiile de expertiză medicală a persoanelor 
cu handicap pentru adulŃi prevăzute la cap. V, respectiv de comisiile pentru 
protecŃia copilului, în cazul copiilor cu handicap. 
    (2) În sensul prezentei ordonanŃe de urgenŃă, prin copil se înŃelege 
persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi care nu are capacitate 
deplină de exerciŃiu. 
    (3) O dată cu eliberarea certificatelor de încadrare în grade de handicap, 
comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulŃi, 
respectiv comisiile pentru protecŃia copilului, în cazul copiilor cu handicap, 
au obligaŃia să elaboreze un program individual de recuperare, readaptare 
şi integrare socială, care să prevadă acŃiunile medicale, educative, 
profesionale şi sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, instruirea 
şi integrarea sau reintegrarea socială a persoanei cu handicap. 
    (4) Pentru elaborarea programului individual de recuperare, readaptare 
şi integrare socială comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu 
handicap pentru adulŃi, respectiv comisiile pentru protecŃia copilului, în 
cazul copiilor cu handicap, se vor consulta în mod obligatoriu cu persoana 
cu handicap şi, după caz, cu reprezentanŃii legali ai acesteia, precum şi cu 
specialişti din diferite domenii, în funcŃie de specificul fiecărui caz. 
    (5) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, autorităŃile 
administraŃiei publice centrale de specialitate şi ale administraŃiei publice 
locale au obligaŃia de a asigura, pe baza dispoziŃiilor legale în vigoare, 
condiŃiile necesare pentru realizarea programului individual de recuperare, 
readaptare şi integrare socială pentru fiecare persoană cu handicap. 
    ART. 3 
    (1) Realizarea măsurilor de protecŃie specială a persoanelor cu handicap, 
prevăzute de prezenta ordonanŃă de urgenŃă, este organizată, coordonată şi 



controlată de către Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, 
organ de specialitate al administraŃiei publice centrale aflat în subordinea 
Ministerului SănătăŃii. 
    (2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap colaborează cu 
ministere şi cu alte organe ale administraŃiei publice centrale de specialitate, 
cu autorităŃile administraŃiei publice locale şi cu organizaŃiile 
neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care desfăşoară activităŃi 
în domeniul protecŃiei persoanelor cu handicap. 
    ART. 4 
    ProtecŃia specială a persoanelor cu handicap se realizează prin 
acordarea de prestaŃii în bani sau în natură, precum şi de servicii sociale în 
condiŃiile prezentei ordonanŃe de urgenŃă şi ale altor acte normative, la 
domiciliu sau în cadrul instituŃiilor de protecŃie socială. 
 
    CAP. 2 
    InstituŃiile de asistenŃă socială pentru persoanele cu handicap 
 
    ART. 5 
    ProtecŃia specială a persoanelor cu handicap, în formă instituŃionalizată, 
se realizează prin acordarea de servicii sociale în cadrul instituŃiilor de 
asistenŃă socială pentru persoanele cu handicap. 
    ART. 6 
    (1) InstituŃiile de asistenŃă socială pentru persoanele cu handicap se 
înfiinŃează şi funcŃionează în subordinea consiliilor judeŃene, respectiv a 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sub formă de 
centre-pilot, centre de îngrijire şi asistenŃă, centre de recuperare şi 
reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupaŃională, locuinŃe protejate 
de tip familial, centre de zi, centre de intervenŃie timpurie, precum şi sub 
alte forme specifice, cu avizul şi în coordonarea AutorităŃii NaŃionale pentru 
Persoanele cu Handicap. 
    (2) InstituŃiile de asistenŃă socială pentru persoanele cu handicap, aflate 
în coordonarea AutorităŃii NaŃionale pentru Persoanele cu Handicap, sunt 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanŃă de 
urgenŃă. 
    (3) Modul de organizare şi funcŃionare a instituŃiilor de asistenŃă socială 
pentru persoanele cu handicap se stabileşte de către autorităŃile sau 
instituŃiile care le înfiinŃează. 
    (4) InstituŃiile de asistenŃă socială pentru persoanele cu handicap se vor 
reorganiza ca structuri fără personalitate juridică în subordinea consiliilor 
judeŃene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 



Bucureşti, cu avizul conform al AutorităŃii NaŃionale pentru Persoanele cu 
Handicap, începând cu data de 1 ianuarie 2005. 
    ART. 7 
    (1) FinanŃarea instituŃiilor de asistenŃă socială pentru persoanele cu 
handicap se asigură din: 
    a) sume alocate de la bugetele autorităŃilor administraŃiei publice locale; 
    b) sume alocate de la bugetul de stat; 
    c) contribuŃiile proprii ale beneficiarilor sau ale întreŃinătorilor acestora, 
care vor fi vărsate în contul centrelor; 
    d) alte venituri realizate în condiŃiile legii. 
    (2) FinanŃarea instituŃiilor de asistenŃă socială pentru persoanele cu 
handicap se face direct de consiliile judeŃene, respectiv de consiliile locale 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 
    ART. 8 
    (1) InstituŃiile de asistenŃă socială pentru persoanele cu handicap pot fi 
înfiinŃate prin: 
    a) hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului muncii, solidarităŃii 
sociale şi familiei; 
    b) hotărâre a consiliului judeŃean sau a consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, după caz; 
    c) hotărâri ale unor organizaŃii neguvernamentale sau care au ca obiect 
de activitate şi protecŃia specială a persoanelor cu handicap; 
    d) hotărâri ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România. 
    (2) Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare pentru fiecare tip de 
instituŃie de asistenŃă socială pentru persoanele cu handicap se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului muncii, solidarităŃii 
sociale şi familiei. 
    (3) Salarizarea personalului instituŃiilor de asistenŃă socială pentru 
persoanele cu handicap se stabileşte potrivit legislaŃiei aplicabile 
salariaŃilor din sistemul bugetar. 
    ART. 9 
    (1) InstituŃiile de asistenŃă socială pentru persoanele cu handicap pot fi 
înfiinŃate şi în comun de mai multe instituŃii şi persoane juridice dintre cele 
menŃionate la art. 8, prin contract de asociere, cu avizul conform al 
AutorităŃii NaŃionale pentru Persoanele cu Handicap. 
    (2) Contractul de asociere se încheie între ordonatorii principali de 
credite, în cazul consiliilor judeŃene, consiliilor locale, Ministerului 
SănătăŃii şi al altor organe ale administraŃiei publice centrale de 
specialitate şi reprezentanŃii legali ai persoanelor juridice. 



    (3) Contractul de asociere trebuie să prevadă sursele financiare 
reprezentând contribuŃia fiecărei părŃi la susŃinerea cheltuielilor de 
investiŃii şi de funcŃionare ale instituŃiei de protecŃie specială care se 
înfiinŃează prin asociere, durata asocierii şi modul de administrare a 
patrimoniului instituŃiei. Contractul-cadru de asociere se stabileşte prin 
ordin al ministrului sănătăŃii. 
    ART. 10 
    (1) InstituŃiile de asistenŃă socială pentru persoanele cu handicap, 
înfiinŃate cu avizul AutorităŃii NaŃionale pentru Persoanele cu Handicap, se 
află în coordonarea acesteia. 
    (2) Autoritatea NaŃională pentru Persoanele cu Handicap îşi exercită 
atribuŃia de coordonare prin: elaborarea de norme şi metodologii privind 
organizarea şi funcŃionarea instituŃiilor de asistenŃă socială pentru 
persoanele cu handicap; asigurarea instruirii şi perfecŃionării profesionale 
a personalului de specialitate; verificarea respectării dispoziŃiilor prezentei 
ordonanŃe de urgenŃă şi ale altor acte normative referitoare la activitatea 
acestora; sprijinirea dezvoltării acestor instituŃii în conformitate cu 
strategia şi cu programele naŃionale de protecŃie specială a persoanelor cu 
handicap. 
    (3) Autoritatea NaŃională pentru Persoanele cu Handicap controlează 
activitatea tuturor instituŃiilor de asistenŃă socială pentru persoanele cu 
handicap aflate în coordonarea sa, informând Ministerul Muncii, 
SolidarităŃii Sociale şi Familiei şi, după caz, Curtea de Conturi, asupra 
aspectelor negative constatate. 
 
    CAP. 3 
    AccesibilităŃi pentru persoanele cu handicap 
 
    ART. 11 
    (1) Clădirile instituŃiilor publice şi private, ale celor culturale, sportive 
sau de petrecere a timpului liber, locuinŃele construite din fonduri publice, 
mijloacele de transport în comun, telefoanele publice, precum şi căile de 
acces vor fi amenajate astfel încât să permită accesul neîngrădit al 
persoanelor cu handicap. Clădirile de patrimoniu şi cele istorice se vor 
amenaja respectându-se caracteristicile arhitectonice. 
    (2) Lucrările de amenajare a acestora se vor face în etape, în conformitate 
cu prevederile prezentei ordonanŃe de urgenŃă, iar costurile lucrărilor vor fi 
suportate, după caz, din bugetele proprii ale ministerelor, ale celorlalte 
autorităŃi ale administraŃiei publice centrale de specialitate, precum şi din 
bugetele autorităŃilor publice locale. 



    ART. 12 
    AutorităŃile prevăzute de lege vor elibera autorizaŃia de construcŃie 
pentru clădirile publice ce urmează a se construi, numai în condiŃiile 
respectării normativului în domeniu, aprobat prin ordin al ministrului 
transporturilor, construcŃiilor şi turismului şi publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. Fac excepŃie de la această prevedere construcŃiile 
personale şi anexele acestora. 
    ART. 13 
    (1) Toate lucrările de refacere, reparaŃii, reconstrucŃie sau consolidare a 
drumurilor publice, a instituŃiilor publice, a celor culturale, sportive şi de 
petrecere a timpului liber, a magazinelor şi restaurantelor, a sediilor 
prestatorilor de servicii către populaŃie vor fi proiectate şi executate astfel 
încât să respecte prevederile normativului menŃionat la art. 12. 
    (2) Până la data de 31 decembrie 2003 vor fi adaptate pentru a permite 
accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap toate clădirile instituŃiilor 
publice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, 
magazinele şi restaurantele, sediile prestatorilor de servicii către populaŃie, 
precum şi căile publice de acces. 
    (3) Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei 
ordonanŃe de urgenŃă se vor respecta prevederile normativului menŃionat la 
art. 12, pentru locuinŃele care se vor construi sau se vor repara din fonduri 
de la bugetul de stat. 
    (4) Cel puŃin 4% din locuinŃele construite din fonduri de la bugetul de stat 
vor fi adaptate, cel mai târziu până la 31 decembrie 2010, în conformitate 
cu normativul menŃionat la art. 12. 
    ART. 14 
    Până la data de 31 decembrie 2002 toate telefoanele publice vor fi 
montate şi amenajate cu respectarea prevederilor normativului menŃionat la 
art. 12. 
    ART. 15 
    (1) De la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei 
ordonanŃe de urgenŃă limbajul mimico-gestual şi limbajul specific al 
persoanei cu surdo-cecitate sunt recunoscute oficial. 
    (2) InstituŃiile publice şi private vor asigura, atunci când este cazul, 
pentru relaŃiile directe cu persoanele cu deficienŃe de auz sau cu surdo-
cecitate, interpreŃi autorizaŃi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului 
specific al persoanei cu surdo-cecitate. Procedura şi condiŃiile de autorizare 
vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului educaŃiei şi cercetării şi al 
ministrului sănătăŃii, cu consultarea AsociaŃiei Surzilor din România. 
    ART. 16 



    (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii de 
aprobare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă, în spaŃiile de parcare de pe 
lângă instituŃiile de interes public vor fi amenajate, rezervate şi semnalizate 
prin semnul internaŃional minimum 4% din numărul total al locurilor de 
parcare, dar nu mai puŃin de două locuri pentru parcarea gratuită a 
mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap; totodată, în spaŃiile 
de parcare ale domeniului public şi cât mai aproape de domiciliu 
administratorul acestora va repartiza locuri de parcare gratuită 
persoanelor cu handicap care au solicitat şi au nevoie de astfel de parcare. 
    (2) Până la data de 31 decembrie 2003 toate spaŃiile de parcare 
organizate vor avea amenajate, rezervate şi semnalizate prin semnul 
internaŃional minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu 
mai puŃin de două locuri pentru parcarea gratuită a mijloacelor de 
transport ale persoanelor cu handicap. 
    (3) Este interzisă parcarea altor mijloace de transport pe locuri de 
parcare amenajate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaŃional 
pentru persoane cu handicap. 
    (4) Până la data de 31 decembrie 2010 toate staŃiile mijloacelor de 
transport în comun vor fi amenajate pentru a permite accesul neîngrădit al 
persoanelor cu handicap, în conformitate cu prevederile normativului 
menŃionat la art. 12. 
    (5) Până la data de 31 decembrie 2005 autorităŃile administraŃiei publice 
locale au obligaŃia să monteze sisteme de semnalizare sonoră şi vizuală 
pentru persoanele cu handicap la trecerile de pietoni, precum şi panouri de 
afişaj în mijloacele de transport public şi pe drumurile publice. 
    ART. 17 
    (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, toate societăŃile sau regiile de 
transport în comun, urban sau interurban, au obligaŃia să achiziŃioneze 
mijloace de transport special adaptate pentru accesul neîngrădit al 
persoanelor cu handicap. 
    (2) În termen de maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de 
aprobare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă producătorii de mijloace de 
transport în comun au obligaŃia să introducă în fabricaŃie mijloace de 
transport în comun adaptate accesului neîngrădit al persoanelor cu 
handicap. 
    (3) Până la data de 31 decembrie 2010 toate mijloacele de transport în 
comun aflate în circulaŃie vor fi adaptate accesului neîngrădit al persoanelor 
cu handicap. 
    (4) *** Abrogat 
 



    CAP. 4 
    Drepturile şi obligaŃiile persoanelor cu handicap 
 
    SecŃiunea I 
    Drepturi de care beneficiază copiii cu handicap 
    ART. 18 
    (1) În vederea asigurării integrării cu şanse egale în viaŃa socială, copiii 
cu handicap beneficiază de următoarele drepturi: 
    a) acces liber şi egal în orice instituŃie de învăŃământ obişnuit, în raport 
cu restantul funcŃional şi potenŃialul recuperator, cu respectarea 
prevederilor legislaŃiei în domeniul învăŃământului; 
    b) pregătire şcolară la domiciliu a copiilor cu handicap, nedeplasabili, pe 
durata învăŃământului obligatoriu prevăzut de lege; pregătirea şcolară la 
domiciliul copiilor cu handicap, nedeplasabili, se va stabili potrivit 
normelor ce vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăŃii şi al 
ministrului educaŃiei şi cercetării, cu avizul Ministerului FinanŃelor Publice, 
care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; 
    c) alocaŃie de stat pentru copiii cu handicap, în condiŃiile şi în cuantumul 
prevăzute de lege, majorat cu 100%; 
    d) alocaŃie de întreŃinere pentru copiii cu handicap, aflaŃi în plasament 
familial sau încredinŃaŃi, potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui 
organism privat autorizat potrivit legii, în cuantumul prevăzut de lege, 
majorat cu 50%; 
    e) locuri de odihnă gratuite în tabere pentru copiii preşcolari, elevi şi 
studenŃi cu handicap, o dată pe an, conform convenŃiilor încheiate între 
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi Ministerul EducaŃiei 
şi Cercetării; 
    f) asistent personal pentru copilul cu handicap grav, angajat de către 
autorităŃile administraŃiei publice locale, cu avizul inspectoratului de stat 
teritorial pentru persoanele cu handicap, pe baza recomandărilor anchetei 
sociale realizate de către o comisie din cadrul compartimentului specializat 
al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinŃa 
copilul cu handicap grav; părinŃii sau reprezentanŃii legali ai copilului cu 
handicap grav pot opta pentru primirea unei indemnizaŃii echivalente cu 
salariul net al asistentului social debutant din unităŃile bugetare sau pentru 
asistent personal; modalitatea de plată a indemnizaŃiei se va stabili prin 
ordin comun al ministrului sănătăŃii şi al ministrului administraŃiei şi 
internelor, cu avizul Ministerului FinanŃelor Publice, care va fi publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I; 



    g) bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive, 
în aceleaşi condiŃii ca pentru elevi şi studenŃi sau militari în termen; 
    h) asistenŃă medicală pentru copilul cu handicap, în condiŃiile Legii 
asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997*), cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    i) obŃinerea gratuită a protezelor, cârjelor, ghetelor ortopedice, 
cărucioarelor din Fondul de asigurări sociale de sănătate, gestionat de 
casele de asigurări de sănătate de care asiguratul aparŃine, şi asigurarea, 
cu prioritate şi în condiŃii avantajoase, a aparatelor auditive şi a 
implanturilor cardiace; 
    j) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun de 
suprafaŃă sau cu metroul, pentru copiii cu handicap accentuat şi grav şi 
pentru asistenŃii personali ai acestora, acordată pe baza unei anchete 
sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului 
specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau 
reşedinŃa copilul cu handicap; modalitatea de acordare a gratuităŃii şi 
cuantumul acesteia se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăŃii şi 
al ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului, cu avizul 
Ministerului FinanŃelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I; 
    k) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane, 
clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, în limita a 
12 călătorii dus-întors pe an pentru copiii cu handicap grav şi pentru 
asistenŃii personali ai acestora şi în limita a 6 călătorii dus-întors pe an 
pentru copiii cu handicap accentuat şi pentru însoŃitorii acestora; copiii cu 
afecŃiuni renale care necesită hemodializă în alte localităŃi decât cele de 
domiciliu, precum şi asistenŃii personali ai acestora beneficiază de 
gratuitate şi peste limita menŃionată, în funcŃie de recomandarea centrului 
de dializă; 
    l) alocaŃia lunară de hrană pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, calculată 
pe baza alocaŃiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din 
unităŃile sanitare publice. 
    (2) Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreŃinere un copil cu 
handicap beneficiază de următoarele drepturi: 
    a) concediu plătit pentru îngrijirea copilului cu handicap, până la 
împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani; 
    b) concedii medicale pentru îngrijirea copiilor cu handicap accentuat sau 
grav, care necesită tratament pentru afecŃiuni intercurente, până la 
împlinirea de către copii a vârstei de 18 ani; 



    c) gratuitatea serviciilor de cazare şi masă pentru persoana care însoŃeşte 
copilul cu handicap grav în spital, pe teritoriul României, la recomandarea 
medicului specialist; modalitatea de decontare se stabileşte prin convenŃie 
încheiată între Ministerul SănătăŃii şi Casa NaŃională de Asigurări de 
Sănătate; 
    d) scutire de plata taxelor de abonament pentru persoana deŃinătoare de 
aparat de radio şi de televizor, dacă copilul are handicap grav; 
    e) prioritate la instalarea postului telefonic şi scutire de plata 
abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri incluse, precum şi de costul a 
400 de impulsuri pentru nevăzători, dacă copilul are handicap grav sau 
accentuat; modalităŃile de decontare a acestora vor fi stabilite prin norme 
aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăŃii şi al ministrului 
comunicaŃiilor şi tehnologiei informaŃiei, cu avizul Ministerului FinanŃelor 
Publice, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; 
    f) prioritate la închirierea, construirea şi cumpărarea locuinŃelor din 
fondul de stat, în condiŃiile legii, dacă copilul are handicap accentuat sau 
grav; 
    g) stabilirea chiriei, în condiŃiile legii, pe baza contractelor de închiriere 
pentru suprafeŃele locative cu destinaŃie de locuinŃă deŃinute de stat sau de 
unităŃile administrative ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege, dacă 
copilul are handicap accentuat sau grav. 
    (3) De drepturile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) beneficiază, la cerere, 
unul dintre părinŃi sau persoanele care au adoptat, cărora li s-au 
încredinŃat copii spre creştere şi educare ori în plasament familial, dacă 
sunt asiguraŃi în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat sau dacă sunt 
cadre militare în activitate. 
    (4) Persoanele menŃionate la alin. (3) beneficiază de drepturile prevăzute 
la alin. (2) lit. a) şi b) în situaŃia în care nu au în acelaşi timp şi calitatea de 
asistent personal. 
    (5) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b) - f) şi la alin. (2) lit. a) - g) 
nu pot beneficia copiii cu handicap sau persoanele care au în îngrijire, 
supraveghere şi întreŃinere un copil cu handicap care se află în instituŃii de 
învăŃământ special, asistenŃă socială şi protecŃie specială sau în alte 
instituŃii cu caracter social în care li se asigură întreŃinerea completă din 
partea statului. 
    (6) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. l) poate beneficia copilul 
bolnav de SIDA numai pe perioada în care este îngrijit în familie. 
------------ 
    *) Legea nr. 145/1997 a fost abrogată prin OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr. 150/2002. 



 
    SecŃiunea a II-a 
    Drepturi de care beneficiază adulŃii cu handicap 
    ART. 19*) 
    (1) În vederea asigurării dreptului la securitate socială, precum şi a 
dreptului la ocrotirea sănătăŃii şi la instruire, adulŃii cu handicap 
beneficiază de următoarele drepturi: 
    a) adulŃii cu handicap grav sau accentuat, care nu realizează venituri din 
salarii sau pensii, cu excepŃia pensiei de urmaş, beneficiază de o 
indemnizaŃie lunară de 1.400.000 lei; adulŃii cu handicap grav sau 
accentuat care realizează venituri din salarii sau pensii, cu excepŃia pensiei 
de urmaş, beneficiază de o indemnizaŃie lunară de 50%, respectiv de 30% 
din valoarea indemnizaŃiei lunare; indemnizaŃia lunară se indexează anual 
prin hotărâre a Guvernului, în raport cu indicele de creştere a preŃurilor de 
consum stabilit de Institutul NaŃional de Statistică; 
    b) adulŃii nevăzători cu handicap grav beneficiază de o alocaŃie socială în 
cuantum de 1.584.000 lei, indiferent de veniturile realizate din salarii, 
indemnizaŃie ce va fi actualizată anual prin hotărâre a Guvernului, în 
funcŃie de indicele creşterii preŃurilor de consum, stabilit de Institutul 
NaŃional de Statistică; adulŃii cu handicap accentuat beneficiază de o 
alocaŃie socială de 50% din cuantumul alocaŃiei stabilite pentru adulŃii cu 
handicap grav; adulŃii nevăzători cu handicap grav sau accentuat, care 
cumulează salariul cu pensia pentru limită de vârstă, cu pensia I.O.V.R. sau 
cu pensie pentru pierderea capacităŃii de muncă, vor opta pentru una dintre 
acestea sau pentru alocaŃia socială; adulŃii nevăzători cu handicap grav sau 
accentuat care nu desfăşoară activitate salarizată cumulează alocaŃia 
socială cu una dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii; nevăzătorul cu 
handicap grav primeşte, pentru plata însoŃitorului definit la art. 1 din 
Hotărârea Guvernului nr. 610/1990 privind acordarea unor drepturi 
nevăzătorilor, cu modificările ulterioare, o indemnizaŃie echivalentă cu 
salariul net al asistentului social debutant din unităŃi bugetare; nevăzătorul 
poate opta pentru asistentul personal sau pentru însoŃitor; 
    c) asistent personal pentru adultul cu handicap grav, angajat de către 
autorităŃile administraŃiei publice locale, cu avizul inspectoratului de stat 
teritorial pentru persoanele cu handicap, pe baza recomandărilor anchetei 
sociale realizate de către o comisie din cadrul compartimentului specializat 
al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinŃa 
adultul cu handicap grav; persoana cu handicap grav sau reprezentanŃii 
legali ai acesteia, cu excepŃia nevăzătorilor, pot opta pentru primirea unei 
indemnizaŃii echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din 



unităŃile bugetare sau pentru asistent personal; modalitatea de plată a 
indemnizaŃiei se va stabili prin ordin comun al ministrului sănătăŃii şi al 
ministrului administraŃiei şi internelor, cu avizul Ministerului FinanŃelor 
Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; 
    d) *** Abrogată 
    e) scutire de plata taxelor de abonament pentru adulŃii cu handicap grav, 
deŃinători de aparate de radio şi de televizoare; de această facilitate 
beneficiază şi persoanele care au în întreŃinere persoane cu handicap grav, 
dacă locuiesc împreună; 
    f) prioritate la instalarea postului telefonic şi scutire de plata 
abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri incluse, precum şi costul a 400 
de impulsuri pentru nevăzători, atât pentru adulŃii cu handicap grav şi 
accentuat, cât şi pentru familiile acestora, dacă au domiciliul comun; 
modalităŃile de decontare a acestora vor fi stabilite prin norme aprobate 
prin ordin comun al ministrului sănătăŃii şi al ministrului comunicaŃiilor şi 
tehnologiei informaŃiei, cu avizul Ministerului FinanŃelor Publice, care va fi 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; 
    g) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun de 
suprafaŃă şi cu metroul, pentru adulŃii cu handicap grav şi pentru asistenŃii 
personali sau însoŃitorii acestora şi pentru adulŃii cu handicap accentuat, 
acordată pe baza unei anchete sociale realizate de către asistentul social din 
cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială 
îşi are domiciliul sau reşedinŃa adultul cu handicap; modalitatea de 
acordare a gratuităŃii şi cuantumul acesteia se stabilesc prin ordin comun al 
ministrului sănătăŃii şi al ministrului transporturilor, construcŃiilor şi 
turismului, cu avizul Ministerului FinanŃelor Publice, ce va fi publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I; 
    h) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane, 
clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, în limita a 
12 călătorii dus-întors pe an pentru adulŃii cu handicap grav; de aceleaşi 
drepturi beneficiază asistenŃii personali sau însoŃitorii persoanelor cu 
handicap grav atunci când călătoresc împreună cu acestea; adulŃii cu 
handicap accentuat au dreptul la jumătate din numărul de călătorii 
acordate persoanelor adulte cu handicap grav; adulŃii cu afecŃiuni renale 
care necesită hemodializă în alte localităŃi decât cele de domiciliu, precum 
şi asistenŃii personali ai acestora beneficiază de gratuitate şi peste limita 
menŃionată, în funcŃie de recomandarea centrului de dializă; 
    i) pregătire şcolară la domiciliu, pe durata învăŃământului general 
obligatoriu, la cerere, a adulŃilor cu handicap grav, nedeplasabili, potrivit 
normelor ce vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăŃii şi al 



ministrului educaŃiei şi cercetării, cu avizul Ministerului FinanŃelor Publice, 
care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; 
    j) asistenŃă medicală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
145/1997**), cu modificările şi completările ulterioare; 
    k) medicamente gratuite atât pentru tratament ambulatoriu, cât şi pe 
timpul spitalizării; 
    l) începând cu data de 1 ianuarie 2005, un bilet de tratament gratuit, în 
cursul unui an, care se atribuie persoanei cu handicap, pe baza 
recomandării medicale, de către casele teritoriale de pensii. Numărul 
biletelor de tratament gratuit ce se acordă persoanelor cu handicap se 
stabileşte proporŃional cu numărul potenŃialilor beneficiari faŃă de numărul 
total al biletelor de tratament gratuit stabilite prin legea anuală a bugetului 
asigurărilor sociale de stat; 
    m) obŃinerea gratuită a protezelor, cârjelor, ghetelor ortopedice, 
cărucioarelor, la preŃul etalon stabilit de Casa NaŃională de Asigurări de 
Sănătate, şi asigurarea, cu prioritate şi în condiŃii avantajoase, a aparatelor 
auditive şi a implanturilor cardiace; 
    n) acordarea unei camere în plus, în condiŃiile legii, pe baza contractelor 
de închiriere pentru suprafeŃele locative cu destinaŃie de locuinŃă deŃinute de 
stat sau de unităŃile administrative ale acestuia, la solicitarea persoanelor 
cu handicap grav, precum şi a familiilor care au în întreŃinere un copil cu 
handicap grav; 
    o) stabilirea chiriei, în condiŃiile legii, pe baza contractelor de închiriere 
pentru suprafeŃele locative cu destinaŃie de locuinŃă, deŃinute de stat sau de 
unităŃile administrative ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege, dacă 
persoana are handicap accentuat sau grav; 
    p) prioritate la închirierea, construirea şi cumpărarea locuinŃelor din 
fondul de stat şi repartizarea, la cerere, a apartamentelor la niveluri 
inferioare ale imobilelor, pentru persoanele cu handicap accentuat sau 
grav; 
    q) pentru nevăzătorii cu handicap grav care realizează venituri salariale 
în baza unui contract individual de muncă se acordă o indemnizaŃie lunară 
în valoare de 200.000 lei, suportată din creditele bugetare alocate cu 
această destinaŃie; 
    r) pentru nevăzătorii cu handicap grav se acordă scutire de plata taxei 
pentru abonamentul la curentul electric; decontarea abonamentului se face 
pe bază de documente justificative în limita creditelor bugetare alocate cu 
această destinaŃie; documentele justificative, precum şi modalitatea de 
decontare se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăŃii şi al 



ministrului economiei şi comerŃului, cu avizul Ministerului FinanŃelor 
Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; 
    s) acordarea a 25% din fondul de locuinŃe sociale persoanelor cu 
handicap grav, conform legilor în vigoare. 
    (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e), f), n), o), p), q), r) 
şi s) nu pot beneficia persoanele cu handicap care se află în instituŃii de 
învăŃământ special, asistenŃă socială şi protecŃie specială sau în alte 
instituŃii cu caracter social, în care li se asigură întreŃinere completă din 
partea statului. 
    (3) Persoanele cu handicap grav care au şi calitatea de pensionari de 
invaliditate gradul I pot opta între indemnizaŃia pentru însoŃitor prevăzută 
de art. 61 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, sau 
pentru asistent personal. Dreptul de opŃiune se menŃine şi în cazul trecerii 
pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă. 
------------ 
    *) NOTE: 
    1. Reproducem mai jos prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1764/2005. 
    "ART. 1 
    Începând cu data de 1 ianuarie 2006, adulŃii nevăzători cu handicap grav 
beneficiază de un venit lunar sub forma unei alocaŃii sociale în cuantum de 
178 lei (RON), iar adulŃii nevăzători cu handicap accentuat beneficiază de 
un venit lunar sub forma unei alocaŃii sociale în cuantum de 89 lei (RON). 
    ART. 2 
    Începând cu data de 1 ianuarie 2006, adulŃii cu handicap grav şi 
accentuat, cu excepŃia nevăzătorilor, care nu realizează venituri din salarii 
sau pensii, cu excepŃia pensiei de urmaş, beneficiază de un venit lunar sub 
forma unei indemnizaŃii lunare în cuantum de 158 lei (RON)." 
 
    Referitor la cuantumul indemnizaŃiilor lunare, pentru perioadele 
anterioare, a se vedea Hotărârea Guvernului nr. 778/2005, Legea nr. 
343/2004 şi Hotărârea Guvernului nr. 920/2002. 
 
    2. Conform OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 99/2002, prevederile 
art. 19 alin. (1) lit. d) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 102/1999 
referitoare la scutirea de la plata taxelor vamale acordată la importul de 
autovehicule efectuat de persoane juridice şi persoane fizice române îşi 
încetează aplicabilitatea. Conform art. 8 alin. (1) lit. a) din OrdonanŃa 
Guvernului nr. 36/2003, începând cu data intrării în vigoare a prevederilor 
OrdonanŃei Guvernului nr. 36/2003, îşi încetează aplicabilitatea scutirile de 



la plata taxelor vamale, prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d) din OrdonanŃa 
de urgenŃă a Guvernului nr. 102/1999. Ulterior, prin OrdonanŃa Guvernului 
nr. 59/2003, s-a abrogat art. 19 alin. (1) lit. d). 
 
    **) Legea nr. 145/1997 a fost abrogată prin OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr. 150/2002. 
 
    ART. 20 
    (1) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. c), e), k) şi l), art. 18 
alin. (2) lit. c), d) şi e) şi art. 19 alin. (1) lit. a), b), e), f), h), q) şi r) se 
suportă din bugetul de stat. 
    (2) Drepturile acordate conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. f) şi j) şi 
ale art. 19 alin. (1) lit. c) şi g) se suportă din bugetele locale. 
    (3) Drepturile acordate conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. d) se 
suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, SolidarităŃii 
Sociale şi Familiei. 
    (4) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (2) lit. a) şi b) se suportă din 
bugetul asigurărilor sociale de stat. 
    (5) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 19 
alin. (1) lit. j), k), l) şi m) se suportă din Fondul de asigurări sociale de 
sănătate, gestionat de casele de asigurări de sănătate de care asiguratul 
aparŃine. ModalităŃile de decontare vor fi stabilite prin ordin comun al 
ministrului sănătăŃii şi al preşedintelui Casei NaŃionale de Asigurări de 
Sănătate, cu avizul Ministerului FinanŃelor Publice, care va fi publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
    SecŃiunea a III-a 
    ObligaŃiile persoanelor cu handicap 
    ART. 21 
    Persoanele cu handicap au următoarele obligaŃii: 
    a) să se prezinte la comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu 
handicap pentru adulŃi, care funcŃionează în subordinea consiliilor judeŃene 
şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv la 
comisiile pentru protecŃia copilului, pentru încadrarea într-o categorie de 
persoane cu handicap care necesită protecŃie specială în raport cu gradul 
de handicap, precum şi la reevaluarea periodică, potrivit criteriilor 
prevăzute la art. 1 alin. (3); 
    b) să urmeze programul individual de recuperare, readaptare şi 
reintegrare socială stabilit de comisiile de expertiză medicală a persoanelor 
cu handicap pentru adulŃi, respectiv de comisiile pentru protecŃia copilului, 



sub supravegherea asistenŃilor sociali din cadrul serviciilor publice de 
asistenŃă socială sau ai organizaŃiilor neguvernamentale autorizate, potrivit 
legii, să desfăşoare activităŃi de protecŃie specială a persoanelor cu 
handicap, care colaborează cu aceste servicii; 
    c) să se încadreze în muncă, în condiŃiile legii, în raport cu pregătirea şi 
cu posibilităŃile fizico-senzoriale şi psihice ale acestora, după evaluarea 
capacităŃii de muncă şi stabilirea incapacităŃii adaptative de către medicul 
expert al asigurărilor sociale; 
    d) să colaboreze cu asistenŃii sociali şi să aducă la cunoştinŃă serviciilor 
publice de asistenŃă socială, în termen de 10 zile, orice modificare cu privire 
la gradul de handicap, domiciliu, stare materială, situaŃia veniturilor 
realizate şi alte situaŃii de natură să modifice acordarea drepturilor 
prevăzute de lege. 
 
    CAP. 5 
    Organizarea şi funcŃionarea comisiilor de expertiză medicală a 
persoanelor cu handicap pentru adulŃi 
 
    ART. 22 *** Abrogat 
    ART. 23 *** Abrogat 
    ART. 24 *** Abrogat 
    ART. 25 *** Abrogat 
    ART. 26 *** Abrogat 
    ART. 27 *** Abrogat 
    ART. 28 *** Abrogat 
    ART. 29 *** Abrogat 
    ART. 30 
    În cazul eliberării de certificate de încadrare într-o categorie de persoane 
cu handicap care necesită protecŃie specială în raport cu gradul de 
handicap, fără respectarea criteriilor stabilite prin ordin al ministrului 
sănătăŃii, membrii comisiei de expertiză medicală a persoanelor cu 
handicap pentru adulŃi vor fi obligaŃi, în condiŃiile legii, la: restituirea 
indemnizaŃiilor de şedinŃă încasate pentru participare la activitatea 
comisiei; excluderea definitivă din cadrul acestei comisii; suportarea 
sumelor reprezentând drepturile încasate necuvenit de către beneficiari, ca 
urmare a încadrării acestora cu nerespectarea dispoziŃiilor legale. 
 
    CAP. 6 
    Drepturile şi obligaŃiile asistentului personal 
 



    ART. 31 
    (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este persoana care 
supraveghează, acordă asistenŃă şi îngrijire copilului sau adultului cu 
handicap grav. 
    (2) În cazul copilului sau adultului cu handicap, fără discernământ, 
asistentul personal nu poate fi angajat decât cu acordul familiei sau al 
susŃinătorilor legali ai persoanei cu handicap. 
    (3) Asistentul personal îşi desfăşoară activitatea pe baza contractului 
individual de muncă, încheiat cu autorităŃile administraŃiei publice locale în 
a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinŃa persoana cu 
handicap grav. 
    ART. 32 
    (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este salarizat în raport 
cu dispoziŃiile legale privind salarizarea asistentului social debutant, cu 
studii medii, din unităŃile bugetare. 
    (2) CondiŃiile de încadrare, drepturile şi obligaŃiile asistentului personal al 
persoanei cu handicap se stabilesc, în condiŃiile legii, prin normele 
metodologice de aplicare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă. 
    ART. 33 
    Asistentul personal are, în raport cu persoana cu handicap căreia îi 
acordă supraveghere, asistenŃă şi îngrijire, următoarele obligaŃii: 
    a) de a presta persoanei cu handicap toate activităŃile şi serviciile 
prevăzute în contractul individual de muncă încheiat cu autorităŃile publice 
prevăzute la art. 31 alin. (3); 
    b) de a trata cu respect, bună-credinŃă şi înŃelegere persoana cu handicap 
şi de a nu abuza fizic sau moral de starea de incapacitate în care se găseşte 
aceasta; 
    c) de a sesiza autorităŃile publice locale şi inspectoratele de stat teritoriale 
pentru persoanele cu handicap despre orice modificare survenită în starea 
fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap, de natură să modifice 
acordarea drepturilor sau a accesibilităŃilor prevăzute în prezenta ordonanŃă 
de urgenŃă. 
    ART. 34 
    Încălcarea oricăreia dintre obligaŃiile prevăzute la art. 33 şi a celor 
prevăzute în contractul individual de muncă atrage răspunderea juridică a 
asistentului personal, în condiŃiile legii. 
 
    CAP. 7 
    Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 
 



    ART. 35 
    Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap şi realizarea de venituri de 
către acestea se fac în conformitate cu legislaŃia generală a muncii, cu 
celelalte reglementări în vigoare, precum şi cu dispoziŃiile speciale din 
prezenta ordonanŃă de urgenŃă, în scopul integrării socioprofesionale a 
acestor persoane. 
    ART. 36 
    (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă în condiŃiile legii, de 
către persoane fizice sau juridice care angajează personal salariat, conform 
pregătirii lor profesionale şi capacităŃii fizice şi intelectuale de care dispun, 
pe baza unui contract individual de muncă. 
    (2) Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap se poate face prin 
crearea de locuri de muncă protejate, special organizate, în scopul eliminării 
impedimentelor de orice fel, prin asigurarea înlesnirilor şi adaptărilor 
corespunzătoare. 
    (3) Persoanele cu handicap pot fi angajate şi cu munca la domiciliu, caz în 
care persoana fizică sau juridică care le angajează are obligaŃia de a asigura 
transportul la şi de la domiciliu al materiilor prime şi materialelor pe care le 
utilizează în activitate şi al produselor finite pe care le realizează. 
    (4) În sensul prezentei ordonanŃe de urgenŃă şi numai în contextul 
încadrării în muncă, prin persoană cu handicap se înŃelege şi persoana 
invalidă gradul III; prin contract individual de muncă se înŃelege şi 
convenŃia individuală privind raporturile de muncă din organizaŃiile 
cooperaŃiei meşteşugăreşti, iar prin angajat se înŃelege şi membru 
cooperator. 
    ART. 37 
    (1) Persoanele fizice sau juridice care angajează persoane cu handicap 
pot înfiinŃa unităŃi protejate. UnităŃile protejate pot fi: 
    a) agenŃi economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de 
organizare şi de proprietate, care au cel puŃin 30% din numărul total de 
angajaŃi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă; 
    b) secŃii, ateliere sau alte structuri fără personalitate juridică din cadrul 
agenŃilor economici sau din cadrul organizaŃiilor neguvernamentale, care 
au contabilitate proprie şi cel puŃin 30% din numărul total de angajaŃi 
persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă; 
    c) asociaŃii familiale, asociaŃii sau fundaŃii fără scop lucrativ, constituite 
de cel puŃin o persoană cu handicap, precum şi persoana cu handicap care 
este autorizată, potrivit legii, să desfăşoare activităŃi economice 
independente, cu condiŃia achitării contribuŃiilor de asigurări sociale 
prevăzute de lege; criteriile de încadrare şi modul de autorizare ale acestor 



unităŃi se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăŃii şi al ministrului 
muncii, solidarităŃii sociale şi familiei, cu avizul Ministerului FinanŃelor 
Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    (2) În sensul prezentei ordonanŃe de urgenŃă, prin unităŃi protejate se 
înŃelege şi centrele de integrare prin terapie ocupaŃională aflate în 
coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap. 
    ART. 38*) 
    (1) UnităŃile protejate prevăzute la art. 37 beneficiază de următoarele 
drepturi: 
    a) *** Abrogată 
    b) *** Abrogată 
    c) scutire de T.V.A. a operaŃiunilor desfăşurate în unităŃile protejate 
autorizate; 
    d) alte facilităŃi ce pot fi acordate de autorităŃile administraŃiei publice 
locale din fondurile proprii. 
    (2) Anual sau ori de câte ori este nevoie Secretariatul de Stat pentru 
Persoanele cu Handicap împreună cu Ministerul FinanŃelor Publice vor 
controla modul în care unităŃile protejate au folosit sumele rezultate din 
drepturile de care au beneficiat, putând ridica autorizaŃia de funcŃionare a 
acestora ca unităŃi protejate în cazul nerespectării prevederilor alin. (1). 
------------ 
    *) NOTE: 
    1. Reproducem mai jos prevederile art. 38 alin. (6) din Legea nr. 
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
    "(6) UnităŃile protejate destinate persoanelor cu handicap, definite prin 
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecŃia specială 
şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, sunt 
scutite de la plata impozitului pe profit dacă minimum 75% din sumele 
obŃinute prin scutire se reinvestesc în vederea achiziŃiei de echipament 
tehnologic, maşini, utilaje, instalaŃii şi/sau pentru amenajarea locurilor de 
muncă protejate. Scutirea de la plata impozitului pe profit se aplică până la 
data de 31 decembrie 2006." 
 
    2. Conform art. 161 alin. (7) lit. k) din Legea nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, referirile la taxa pe valoarea 
adăugată prevăzute în art. 38 alin. (1) lit. c) din OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr. 102/1999 rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 
2006. 
 



    ART. 39 *** Abrogat 
    ART. 40 
    (1) La începutul fiecărui an, unităŃile protejate au obligaŃia să prezinte 
inspecŃiilor regionale o informare care va cuprinde datele necesare pentru a 
dovedi respectarea dispoziŃiilor legale referitoare la funcŃionarea unităŃii şi 
măsurile întreprinse pentru realizarea adaptărilor şi înlesnirilor necesare 
pentru desfăşurarea activităŃii persoanelor cu handicap. 
    (2) Nerespectarea obligaŃiei prevăzute la alin. (1) se sancŃionează cu 
retragerea autorizaŃiei de funcŃionare ca unităŃi protejate. 
    ART. 41 
    (1) UnităŃile protejate pot organiza cursuri de calificare la locul de 
muncă pentru persoanele cu handicap adulte, cu avizul Ministerului Muncii, 
SolidarităŃii Sociale şi Familiei, Ministerului EducaŃiei şi Cercetării şi al 
Ministerului SănătăŃii. 
    (2) Cursurile de calificare organizate de unităŃile protejate vor fi 
finanŃate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă. 
    ART. 42 
    (1) AgenŃii economici care au cel puŃin 75 de angajaŃi, precum şi 
autorităŃile şi instituŃiile publice care au cel puŃin 25 de funcŃii contractuale, 
au obligaŃia de a angaja persoane cu handicap cu contract individual de 
muncă într-un procent de cel puŃin 4% din numărul total de angajaŃi, 
respectiv din numărul de funcŃii contractuale prevăzute în statul de funcŃii. 
    (2) Persoanelor cu handicap angajate cu contract individual de muncă li 
se asigură toate adaptările şi înlesnirile necesare pentru înlăturarea 
oricăror impedimente în activitatea pe care o desfăşoară. 
    ART. 43 
    (1) AgenŃii economici, autorităŃile şi instituŃiile publice care nu respectă 
prevederile art. 42 alin. (1) au obligaŃia de a plăti lunar către bugetul de 
stat o sumă egală cu salariul minim brut pe Ńară înmulŃit cu numărul de 
locuri de muncă în care nu au încadrat persoane cu handicap. 
    (2) Sunt exceptaŃi de la plata obligatorie prevăzută la alin. (1) agenŃii 
economici, autorităŃile şi instituŃiile publice care fac dovada că au solicitat 
trimestrial la agenŃiile judeŃene de ocupare a forŃei de muncă, respectiv a 
municipiului Bucureşti, repartizarea de persoane cu handicap calificate în 
meseriile respective şi că acestea nu au repartizat astfel de persoane în 
vederea angajării. 
    ART. 44 



    Persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, încadrate cu contract 
individual de muncă, beneficiază de următoarele drepturi de protecŃie 
specială: 
    a) pot ocupa, în condiŃiile legii, conform pregătirii şi capacităŃii fizice şi 
intelectuale, orice funcŃie în cadrul organigramei angajatorilor. Angajatorii 
au obligaŃia de a amenaja locul de muncă, astfel încât să fie eliminat orice 
impediment în desfăşurarea activităŃii; 
    b) *** Abrogată 
    c) o perioadă de probă la angajare, plătită, de cel puŃin 45 de zile 
lucrătoare; 
    d) un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat la 
desfacerea contractului individual de muncă din iniŃiativa angajatorului, 
pentru motive neimputabile acestora; 
    e) posibilitatea de a lucra mai puŃin de 8 ore pe zi, în condiŃiile legii, în 
cazul în care beneficiază de o recomandare medicală în acest sens; 
    f) *** Abrogată 
    g) angajarea cu prioritate în profesiunile specifice acestora. Lista acestor 
profesiuni, conforme fiecărui tip de handicap, se va stabili de către comisiile 
de integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap. 
    ART. 45 *** Abrogat 
 
    CAP. 8 
    Parteneriatul cu organizaŃiile neguvernamentale ale persoanelor cu 
handicap sau care au ca obiect de activitate protecŃia specială a persoanelor 
cu handicap 
 
    ART. 46 
    În activitatea de protecŃie specială a persoanelor cu handicap 
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap întreŃine relaŃii de 
dialog şi parteneriat cu organizaŃiile neguvernamentale, în mod special cu 
cele ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate 
protecŃia specială a persoanelor cu handicap. 
    ART. 47 
    (1) La nivel naŃional se constituie, pe lângă Secretariatul de Stat pentru 
Persoanele cu Handicap, Consiliul NaŃional Consultativ de Dialog Social 
pentru Problemele Persoanelor cu Handicap, denumit în continuare 
Consiliul naŃional. Consiliul naŃional este un organism consultativ de 
interes public, constituit în scopul instituŃionalizării dialogului social 
privind protecŃia persoanelor cu handicap. 



    (2) În componenŃa Consiliului naŃional intră reprezentanŃi desemnaŃi de 
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, de organizaŃiile 
neguvernamentale, care au ca obiect de activitate protecŃia specială a 
persoanelor cu handicap, de ministere şi de alte organe de specialitate ale 
administraŃiei publice centrale, precum şi ai unor organizaŃii patronale, 
caritabile sau profesionale, care sprijină activitatea de protecŃie specială a 
persoanelor cu handicap. 
    (3) Consiliul naŃional se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este 
necesar, la convocarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu 
Handicap. 
    (4) Numărul reprezentanŃilor în Consiliul naŃional şi regulamentul de 
organizare şi funcŃionare se aprobă prin ordin al ministrului sănătăŃii, la 
propunerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap. 
    ART. 48 
    Consiliul naŃional are următoarele atribuŃii: 
    a) contribuie la elaborarea şi urmărirea realizării strategiei, politicilor şi 
programelor naŃionale privind persoanele cu handicap; 
    b) emite avize consultative asupra proiectelor de acte normative în 
domeniul protecŃiei speciale a persoanelor cu handicap; 
    c) sprijină buna funcŃionare a instituŃiilor de protecŃie specială a 
persoanelor cu handicap; 
    d) evaluează periodic rezultatele activităŃii de protecŃie specială a 
persoanelor cu handicap şi formulează propuneri Secretariatului de Stat 
pentru Persoanele cu Handicap privind reactualizarea cadrului legislativ; 
    e) analizează neregulile şi disfuncŃionalităŃile apărute în activitatea 
instituŃiilor de protecŃie specială a persoanelor cu handicap, care au atribuŃii 
în domeniul protecŃiei speciale a persoanelor cu handicap, şi propune 
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap soluŃii de înlăturare a 
acestora. 
    ART. 49 
    (1) La nivel judeŃean şi al municipiului Bucureşti se pot constitui, pe 
lângă inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, 
consilii consultative de dialog social, denumite în continuare consilii. 
    (2) Consiliile sunt formate din reprezentanŃi desemnaŃi de inspectoratele 
de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de organizaŃiile 
neguvernamentale, care au ca obiect de activitate protecŃia specială a 
persoanelor cu handicap, de prefecturi, de consilii judeŃene, de Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, precum şi de serviciile descentralizate 
ale ministerelor sau ale altor autorităŃi ale administraŃiei publice locale 



care au legătură cu activitatea de protecŃie specială a persoanelor cu 
handicap. 
    (3) DispoziŃiile art. 47 alin. (4) sunt aplicabile şi consiliilor. 
    (4) Consiliile se întrunesc trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la 
convocarea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap. 
    ART. 50 
    Consiliile dezbat şi urmăresc realizarea politicilor şi a programelor de 
protecŃie specială a persoanelor cu handicap, intervenind pentru 
îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă ale acestora. 
    ART. 51 
    OrganizaŃiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au 
ca obiect de activitate protecŃia specială a persoanelor cu handicap au 
dreptul, cu avizul Ministerului SănătăŃii, de a primi subvenŃii de la bugetul 
de stat sau, după caz, de la bugetele locale, în cazul în care înfiinŃează şi 
administrează unităŃi de asistenŃă, îngrijire sau recuperare a persoanelor cu 
handicap, în condiŃiile prevăzute de Legea nr. 34/1998 privind acordarea 
unor subvenŃii asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică, 
care înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială. 
    ART. 51^1 *** Abrogat 
    ART. 52 
    (1) Autoritatea NaŃională pentru Persoanele cu Handicap poate finanŃa 
programe şi proiecte proprii în domeniul protecŃiei speciale şi integrării 
socioprofesionale a persoanelor cu handicap şi poate participa, în 
parteneriat cu organizaŃiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, 
la finanŃarea unor proiecte comune privind realizarea strategiei şi a 
programelor de protecŃie specială şi integrare socioprofesională a 
persoanelor cu handicap. 
    (2) Participarea la finanŃarea acestor proiecte se face cu acordul părŃilor. 
    (3) Administrarea unităŃilor finanŃate în comun se face de către consiliile 
de administraŃie, în care finanŃatorii vor fi reprezentaŃi proporŃional cu 
participarea la proiect. 
    (4) Modul de finanŃare a proiectelor şi de administrare a unităŃilor 
finanŃate în comun se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a 
prezentei ordonanŃe de urgenŃă. 
 
    CAP. 9 
    Surse pentru finanŃarea protecŃiei speciale a persoanelor cu handicap 
 
    ART. 53*) 



    (1) Sursele pentru finanŃarea protecŃiei speciale a persoanelor cu 
handicap se constituie din: 
    a) o cotă de 2% aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar, 
inclusiv asupra câştigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice, 
de către agenŃii economici, organizaŃiile cooperatiste, organizaŃiile 
economice străine cu sediul în România, reprezentanŃele autorizate în 
România, potrivit legii, ale persoanelor juridice străine care angajează 
personal român şi de persoanele fizice care utilizează muncă salariată, 
precum şi de alte persoane juridice care realizează activităŃi economice în 
România, cu excepŃia unităŃilor protejate prevăzute la art. 37; 
    b) penalităŃi şi majorări datorate, potrivit legii, pentru neplata la termen 
a obligaŃiei prevăzute la lit. a); 
    c) donaŃii ale persoanelor fizice şi juridice din Ńară şi din străinătate, în 
condiŃiile legii, cu respectarea destinaŃiilor stabilite de donatori; 
    d) sumele datorate de societăŃile comerciale, regiile autonome, societăŃile 
şi companiile naŃionale, de alŃi agenŃi economici, conform art. 43. 
    (2) Pentru nevărsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 43 şi la alin. 
(1) lit. a) şi d) se percep penalităŃile şi majorările de întârziere prevăzute de 
dispoziŃiile legale în vigoare pentru neplata impozitelor şi taxelor cuvenite 
bugetului de stat. 
------------ 
    *) Conform art. 1 alin. (1) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 
147/2002, cota de 2% prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. a) din OrdonanŃa de 
urgenŃă a Guvernului nr. 102/1999 nu se mai calculează şi nu se mai 
datorează la bugetul de stat. 
 
    ART. 54 
    (1) Constituie contravenŃii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în 
astfel de condiŃii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracŃiuni: 
    a) nerespectarea dispoziŃiilor art. 11 alin. (1), art. 13, 14, art. 15 alin. (2), 
art. 16 alin. (1), (2), (4) şi (5) şi ale art. 17 şi se sancŃionează cu amendă de 
la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei; 
    b) eliberarea de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu 
handicap care necesită protecŃie specială în raport cu gradul de handicap, 
cu încălcarea criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (3), şi se sancŃionează cu 
amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei. 
    (2) SancŃiunile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice sau 
juridice vinovate. 
    (3) Constatarea contravenŃiei prevăzute la alin. (1) lit. a) şi aplicarea 
amenzii contravenŃionale se fac de către InspecŃia de Stat în ConstrucŃii şi 



Autoritatea NaŃională pentru Persoanele cu Handicap. Constatarea 
contravenŃiei prevăzute la alin. (1) lit. b) şi aplicarea amenzii 
contravenŃionale se fac de către personalul, împuternicit prin ordin al 
preşedintelui, din cadrul AutorităŃii NaŃionale pentru Persoanele cu 
Handicap şi al inspecŃiilor regionale aflate în subordinea acesteia. 
    (4) Sumele obŃinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat. 
    (5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziŃiile 
OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările ulterioare. 
    ART. 55 *** Abrogat 
 
    CAP. 10 
    DispoziŃii finale şi tranzitorii 
 
    ART. 56 
    (1) Prezenta ordonanŃă de urgenŃă intră în vigoare începând cu data de 1 
iulie 1999, cu excepŃia art. 20 alin. (2) şi a art. 22 - 30, care vor intra în 
vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2000. 
    (2) Până la sfârşitul anului 1999 cheltuielile reprezentând drepturile 
acordate, prevăzute la art. 20 alin. (2), se finanŃează din Fondul special de 
solidaritate socială pentru persoanele cu handicap. 
    (3) Până la sfârşitul anului 1999 actualele comisii de expertiză medicală şi 
recuperare a capacităŃii de muncă de pe lângă cabinetele de expertiză 
medicală şi recuperare a capacităŃii de muncă ce funcŃionează în cadrul 
policlinicilor teritoriale, pentru adulŃi, şi comisiile de diagnostic şi triaj 
judeŃene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru copii, vor continua 
să elibereze certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap. 
    ART. 57 
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă se abrogă 
Legea nr. 53/1992 privind protecŃia specială a persoanelor handicapate, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 iunie 
1992, modificată prin OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 47/1997 
privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii 
nivelului şi a bazei de calcul al unor drepturi salariale, de asigurări sau de 
asistenŃă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
231 din 4 septembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 126/1998, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 24 iunie 
1998, Legea nr. 57/1992 privind încadrarea în muncă a persoanelor 
handicapate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 



12 iunie 1992, precum şi orice alte dispoziŃii contrare prezentei ordonanŃe de 
urgenŃă. 
    (2) *** Abrogat 
    ART. 58 
    În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a 
prezentei ordonanŃe de urgenŃă Ministerul SănătăŃii va elabora normele 
metodologice de aplicare a ordonanŃei de urgenŃă şi le va supune spre 
aprobare prin hotărâre a Guvernului. 
    ART. 59 
    În termen de un an de la intrarea în vigoare a prevederilor art. 22 - 30 
comisiile de expertiză a persoanelor cu handicap, atât cele pentru adulŃi, cât 
şi cele pentru copii, vor examina şi reevalua toate persoanele care 
beneficiază de certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu 
handicap, care necesită protecŃie specială în raport cu gradul de handicap. 
    ART. 60 
    Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanŃă de urgenŃă. 
 
    ANEXA 1 
 
                               LISTA 
cuprinzând instituŃiile de interes public pentru protecŃia specială a 
persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Secretariatului de Stat 
pentru Persoanele cu Handicap 
 
                                1. JudeŃul Alba 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Sebeş 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Blaj 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Gârbova 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Abrud 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Galda de Jos 
    neuropsihiatrică 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Alba Iulia 
    neuropsihiatrică 
 
                                2. JudeŃul Arad 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Arad 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Tămand 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Lipova 
 
                                3. JudeŃul Argeş 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Bascovele-
Cotmeana 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Piteşti 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Vultureşti 
    a persoanelor cu handicap 
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Tigveni 
    ocupaŃională 



 
                                4. JudeŃul Bacău 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Bacău 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Răchitoasa 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Comăneşti 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Dărmăneşti-
Vermeşti 
    neuropsihiatrică 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Răcăciuni 
    neuropsihiatrică 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Ungureni 
    a persoanelor cu handicap 
    Centrul-pilot "MioriŃa"                    Localitatea Parincea 
 
                                5. JudeŃul Bihor 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Ciutelec 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Cighid-
Ciutelec 
    a persoanelor cu handicap 
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Cadea 
    ocupaŃională 
 
                                6. JudeŃul BistriŃa-Năsăud 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Beclean 
    a persoanelor cu handicap cu secŃie 
    externă la Nuseni 
 
                                7. JudeŃul Botoşani 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Dorohoi 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Leorda 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Adăşeni 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Ionăşeni 
    a persoanelor cu handicap 
 
                                8. JudeŃul Braşov 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Braşov 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Timişul de 
Sus 
    Centrul de recuperare şi reabilitare       Localitatea Şercaia 
    a persoanelor cu handicap "Canaan" 
    Centrul de zi "Casa Soarelui"              Localitatea Stupini 
 
                                9. JudeŃul Brăila 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Brăila 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Baldovineşti 
 
                                10. JudeŃul Buzău 
    Centrul de integrare prin terapie          Localitatea Râmnicu 
Sărat 
    ocupaŃională 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă,          Localitatea Râmnicu 
Sărat 
    cu secŃie externă la Smeeni 
 
                                11. JudeŃul Caraş-Severin 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Sacu 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea ReşiŃa 



 
                                12. JudeŃul Călăraşi 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Ciocăneşti 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Ştefan cel 
Mare 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Plătăreşti 
    neuropsihiatrică 
 
                                13. JudeŃul Cluj 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Cluj-Napoca 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Luna de Jos 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea CâŃcău 
    Centrul de îngrijire şi asistenŃă          Localitatea Mociu 
    "Sf. Nicolae" 
 
                                14. JudeŃul ConstanŃa 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Poarta Albă 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Techirghiol 
    neuropsihiatrică 
 
                                15. JudeŃul DâmboviŃa 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Pucioasa 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Săcuieni 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Gura 
OcniŃei-Ochiuri 
    neuropsihiatrică 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Moreni-
łuicani 
    a persoanelor cu handicap 
 
                                16. JudeŃul Dolj 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Craiova 
    persoane cu handicap 
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Corlate 
    ocupaŃională 
 
                                17. JudeŃul GalaŃi 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea GalaŃi 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea GalaŃi 
 
                                18. JudeŃul Giurgiu 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Cărpeniş-
Găiseni 
    neuropsihiatrică 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Bolintin 
Vale 
    neuropsihiatrică 
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Tântava 
    ocupaŃională 
 
                                19. JudeŃul Gorj 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Runcu-Suseni 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Runcu-
DobriŃa 
 
                                20. JudeŃul Harghita 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Frumoasa 



    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Gheorgheni 
 
                                21. JudeŃul Hunedoara 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Brad 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Geoagiu 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Petrila 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Brănişca 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Hunedoara 
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Simeria 
    ocupaŃională 
 
                                22. JudeŃul IalomiŃa 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Slobozia 
 
                                23. JudeŃul Iaşi 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Iaşi 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Hârlău 
 
                                24. JudeŃul Maramureş 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Poienile de 
sub Munte 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Sighetu 
MarmaŃiei 
    a persoanelor cu handicap 
 
                                25. JudeŃul MehedinŃi 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea IlovăŃ 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Strehaia 
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Burila Mare 
    ocupaŃională 
 
                                26. JudeŃul Mureş 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Sighişoara 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Reghin 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Lunca 
Mureşului 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Târgu Mureş 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Glodeni 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Căpuşu de 
Câmpie 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Călugăreni 
    neuropsihiatrică 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea 
Brâncoveneşti 
    a persoanelor cu handicap 
 
                                27. JudeŃul NeamŃ 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Oşlobeni 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Roman 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Târgu-NeamŃ 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Bozienii de 
Sus 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Războieni 
    neuropsihiatrică 
    Centru-pilot de recuperare a               Localitatea Păstrăveni 
    persoanelor cu handicap 
    Centru-pilot de recuperare şi              Localitatea Piatra-NeamŃ 



    reabilitare a persoanelor cu handicap, 
    cu centru de zi 
 
                                28. JudeŃul Olt 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Slatina 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Fălcoiu 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Pârşcoveni 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Spineni 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Cezieni 
    a persoanelor cu handicap 
 
                                29. JudeŃul Prahova 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Mislea 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Lilieşti-
Băicoi 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Călineşti 
    neuropsihiatrică 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea UrlaŃi 
    neuropsihiatrică 
    Centrul-pilot de recuperare şi             Localitatea UrlaŃi 
    reabilitare a persoanelor cu handicap 
    "Casa Rozei", cu locuinŃe protejate 
    Centru de recuperare şi reabilitare a      Localitatea Câmpina 
    persoanelor cu sindromul Down 
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea UrlaŃi 
    ocupaŃională 
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Tătărăi 
    ocupaŃională 
 
                                30. JudeŃul Satu Mare 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Carei 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Satu Mare 
 
                                31. JudeŃul Sălaj 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Boghiş 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Crasna 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Jibou 
    neuropsihiatrică 
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Bădăcin-
Pericei 
    ocupaŃională 
 
                                32. JudeŃul Sibiu 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Sibiu 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Biertan 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Sălişte 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Tălmaciu 
    a persoanelor cu handicap 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Râu Vadului 
    neuropsihiatrică 
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Dumbrăveni 
    ocupaŃională 
 
                                33. JudeŃul Suceava 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Pojorâta 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Sasca Mică 
    a persoanelor cu handicap 



    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Costâna 
    neuropsihiatrică 
 
                                34. JudeŃul Teleorman 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Olteni 
 
                                35. JudeŃul Timiş 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Variaş 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Ciacova 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Gavojdia 
    neuropsihiatrică 
    Centrul de zi "Îngerii SperanŃei",         Localitatea Lugoj 
    cu centru rezidenŃial de recuperare 
    şi reabilitare 
    Centrul de zi "Pentru voi", cu             Localitatea Timişoara 
    locuinŃe protejate 
    Centrul de zi "Podul Lung"                 Localitatea Timişoara 
 
                                36. JudeŃul Tulcea 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Babadag 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Babadag 
    neuropsihiatrică 
 
                                37. JudeŃul Vaslui 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Huşi 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Huşi 
    a persoanelor cu handicap 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Mălăieşti 
    neuropsihiatrică 
 
                                38. JudeŃul Vâlcea 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Păuşeşti-
Măglaşi 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Zătreni 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Lungeşti 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Măciuca 
    neuropsihiatrică 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Băbeni 
    neuropsihiatrică 
 
                                39. JudeŃul Vrancea 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Măicăneşti 
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Odobeşti 
    ocupaŃională 
 
                                40. JudeŃul Ilfov 
    Centru de îngrijire şi asistenŃă           Localitatea Ciolpani 
    Centru de recuperare şi reabilitare        Localitatea Bălăceanca 
    neuropsihiatrică 
 
                                Municipiul Bucureşti 
    Centrul de îngrijire şi asistenŃă nr. 1    Str. Radu Vodă nr. 20, 
sectorul 4 
    Centrul de îngrijire şi asistenŃă nr. 2    Str. Episcop Radu nr. 
26, 
                                               sectorul 2 



    Centrul de îngrijire şi asistenŃă nr. 3    Str. Barbu Delavrancea 
nr. 18, 
                                               sectorul 1 
    Centrul de îngrijire şi asistenŃă nr. 5    Calea Vitan nr. 267 - 
269, 
                                               sectorul 3 
    Centrul de îngrijire şi asistenŃă nr. 6    Str. Floare Roşie nr. 
7A, 
                                               sectorul 6 
    Centrul de recuperare şi reabilitare a     Str. Balotului nr. 42, 
    persoanelor cu handicap                    sectorul 2. 
 
                              --------------- 


