
Ordin nr. 794 din 7 octombrie 2002 

aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau 
reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu 

handicap grav sau reprezentantului sau legal 

Ordin M.S.F nr. 794 din data de 07/10/2002 
publicat in M.O. nr. 929 din data de 18/12/2002 

In conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (1) lit. f) si ale art. 19 alin. (1) lit. c) din 
O.U.G. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor 
cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea 519/2002, 
avand in vedere Avizul Ministerului Finantelor Publice nr. 23.223 din 29 
noiembrie 2002, 
vazand Referatul de aprobare al secretarului de stat al Secretariatului de Stat 
pentru Persoanele cu Handicap nr. 1.624 din 30 august 2002, 
in temeiul art. 4 alin. (6) din H.G. 22/2001 privind organizarea si functionarea 
Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al 
art. 9 alin. (3) din H.G. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea 
Ministerului Administratiei Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
ministrul sanatatii si familiei si ministrul administratiei publice emit urmatorul 
ordin: 

Art. 1. 
Se aproba modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau 
reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu 
handicap grav sau reprezentantului sau legal, prevazuta in anexa care face parte 
integranta din prezentul ordin. 

Art. 2. 
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din subordinea Ministerului 
Sanatatii si Familiei, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei 
Publice si autoritatile administratiei publice locale vor duce la indeplinire 
dispozitiile prezentului ordin. 

Art. 3. 
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 



 

 

ANEXA 
MODALITATEA DE PLATA 
a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu 
handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau 
legal 

Art. 1. 
In conditiile prevederilor art. 18 alin. (1) lit. f) si ale art. 19 alin. (1) lit. c) din 
O.U.G. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor 
cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea 519/2002, parintii 
sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav si adultul cu handicap grav 
sau reprezentantul sau legal pot opta pentru primirea unei indemnizatii. 

Art. 2. 
Indemnizatia lunara acordata este echivalenta cu salariul net al asistentului 
social debutant din unitatile bugetare. 

Art. 3. 
Plata indemnizatiei lunare cuvenite persoanelor mentionate la art. 1 se face de 
catre primariile in a caror raza teritoriala acestea isi au domiciliul sau resedinta. 

Art. 4. 
(1) Plata indemnizatiei se va face pe baza dosarului care va cuprinde 
urmatoarele documente: 
a) cerere de acordare a indemnizatiei; 
b) certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care 
necesita protectie speciala, emis de comisiile pentru protectia copilului sau, dupa 
caz, de comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti 
(copie); 
c) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate sau de pe certificatul de 
nastere; 
d) ancheta sociala, efectuata de o comisie desemnata de primar, din care sa 
faca parte cel putin un asistent social si un referent din cadrul directiei de 
protectie speciala a persoanelor cu handicap a primariei in a carei raza teritoriala 
isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav. 
(2) Documentele mentionate la alin. (1) se depun spre verificare la directia de 
specialitate din cadrul primariilor, care in urma analizarii dosarului va propune 
primarului plata sumelor respective. 

Art. 5. 
Sumele necesare pentru plata indemnizatiei se suporta din bugetele locale, in 
conditiile legii. 

Art. 6. 
Nu pot beneficia de indemnizatia lunara parintii sau reprezentantii legali ai 



copilului cu handicap grav, precum si adultul cu handicap grav sau 
reprezentantul legal al acestuia, care se afla in institutii de invatamant special, 
asistenta sociala si protectie speciala sau in alte institutii cu caracter social in 
care li se asigura intretinere completa din partea statului. 

Art. 7. 
(1) Plata indemnizatiei se face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare 
intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala, emis, 
dupa caz, de comisia pentru protectia copilului sau comisia de expertiza 
medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti. 
(2) In cazul in care situatia juridica a persoanei cu handicap se schimba, aceasta 
sau reprezentantii sai legali au obligatia sa anunte autoritatile administratiei 
publice locale in vederea sistarii platii indemnizatiei. 
(3) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (2) sau a prevederilor art. 6 atrage 
raspunderea juridica a acestora, in conditiile legii. 




