
DREPTURILE LEGALE ALE COPIILOR DIAGNOSTICAȚI CU 

TULBURARE DE SPECTRU AUTIST ÎN ROMÂNIA 

 

1. DREPTURI  SOCIALE  ACORDATE  COPILULUI  CU  TULBURĂRI  DIN 

SPECTRUL  AUTIST 

 În baza Ordinului Nr.1985/1305/5805 din 23/11/2016 privind aprobarea metodologiei 

pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de 

handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum 

şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, 

emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul 

Sănătăţii și Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 1019 din 19/12/2016, copilul diagnosticat cu tulburare de spectru autist, în cadrul 

evaluării complexe în vederea încadrării în grad de handicap beneficiază de servicii sociale 

specifice prestate de către DGASPC. În etapa de evaluare complexă, DGASPC are 

responsabilitatea numirii unui manager de caz pentru fiecare copil cu dizabilităţi, înregistrat la 

nivelul instituţiei, persoane care sunt asistenţi sociali conform Legii nr. 466/2004 privind Statutul 

asistentului social.  

 

Managerul de caz, în etapa de evaluare complexă, are următoarele atribuţii:  

 urmăreşte procesul de realizare a evaluării complexe şi menţine legătura, prin orice 

mijloace de comunicare, cu părinţii/reprezentantul legal, profesioniştii care realizează 

evaluările multidisciplinare;  

 efectuează evaluarea iniţială şi evaluarea socială pentru cazurile înregistrate;  

 redactează raportul de evaluare complexă;  

 comunică concluziile şi recomandările consemnate în raportul de evaluare complexă 

părinţilor/reprezentantului legal şi, după caz, copilului, după care,  

 consemnează pe raport acordul sau dezacordul părinţilor/reprezentantului legal cu privire 

la propunerea de grad de handicap şi proiectul de plan de abilitare - reabilitare.  

 



Managerul de caz care asigură intervenţia integrată pentru copilul cu dizabilităţi şi/sau CES are 

atribuții în:  

 identificarea şi evaluarea iniţială a cazurilor; evaluarea complexă a copilului cu 

dizabilităţi şi/sau CES în context familial şi comunitar;  

 planificarea beneficiilor, serviciilor şi a intervenţiilor, furnizarea beneficiilor, serviciilor 

şi a intervenţiilor pentru copilul cu dizabilităţi şi/sau CES, familie/reprezentant legal şi 

alte personae importante pentru copil;  

 monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate de copilul cu dizabilităţi 

şi/sau CES, a eficienţei beneficiilor, serviciilor şi intervenţiilor, precum şi a gradului 

satisfacţie a beneficiarilor; încheierea planului care cuprinde beneficiile, serviciile şi 

intervenţiile pentru copilul cu dizabilităţi şi/sau CES şi familie şi închiderea cazului.  

 

Planul de servicii individualizat constă într-un plan de abilitare - reabilitare pentru copiii 

încadraţi în grad de handicap şi orientaţi şcolar/profesional, și care contine servicii psiho- 

educaţionale şi intervenţii specifice. Intervenţiile din planul de abilitare-reabilitare vizează, 

printere altele: măsurile de sprijin pentru promovarea educaţiei incluzive pentru copiii cu 

dizabilităţi şi CES din învăţământul special integrat care beneficiază de ambele certificate.  

 În anul 2022 au apărut o serie de modificări legislative, care vizează obținerea C.H, până 

la vârsta de 18 ani. Astfel, apare Ordinul nr. 1.472/20.539/2022 privind modificarea și 

completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și 

persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor bio-psiho-sociale de 

încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora.  

Art 23. 7 Criteriile biopsihosociale specifice pentru eliberarea unui certificat de încadrare în grad 

de handicap cu termen de valabilitate până la 18 ani, după acordarea a două certificate 

consecutive cu gradul de handicap grav cu durata de 2 ani fiecare, sunt cuprinse în anexa nr. 4.      

Anexa nr. 2 II. Criteriile bio-psiho-sociale specifice pentru tulburările psihice - retard mintal și 

TSA - concomitent întrunite:  

  

 Retard mintal/TSA apreciate cu deficiență/afectare completă pe baza criteriilor medicale 

din anexa nr. 1 la ordin - pentru care se acordă gradul grav, prin corelarea cu calificatorii 



limitării de activitate și ai restricțiilor de participare, conform algoritmului prevăzut la art. 

22 alin. (1) din ordin;  

 Cele două certificate consecutive, cu gradul de handicap grav cu durata de 2 ani fiecare, 

sunt acordate după împlinirea vârstei de 7 ani. 

 

Tabere gratuite pentru copiii și tinerii cu dizabilități  

 Ministerul Tineretului şi Sportului organizează anual tabere gratuite pentru preşcolarii, 

elevii şi studenţii cu dizabilități, împreună cu asistenţii personali ai acestora prin Direcțiile 

Județene pentru Sport și Tineret. Detaliile legate de calendarul taberelor poate fi consultat la 

fiecare DJTS în parte și la DSTMB, în cadrul Municipiului București, tot acolo urmând să fie 

depuse și cererile pentru acordarea unui loc gratuit. Cererile trebuie să fie însoţite de o copie 

după documentul care atestă gradul de handicap şi o adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ 

care să ateste încadrarea într-o formă de învătământ. Cererea poate fi depusă atât de părintele sau 

reprezentantul legal al persoanei cu handicap, cât şi de un reprezentant al unităţii de învăţământ 

de care aparţine. În cazul studenţilor, cererea poate fi depusă personal sau prin reprezentant.  

 

2. DREPTURI EDUCAȚIONALE ACORDATE COPILULUI CU TULBURĂRI DIN 

SPECTRUL AUTIST  

 În baza certificatului de orientare școlară emis de CJRAE/CMBRAE, copilul cu autism, 

fiind un copil cu cerințe educaționale speciale (CES), la solicitarea părinților și numai dacă 

aceștia consideră necesar, are dreptul legal de a fi însoțit la cursurile din învățământul de masă de 

către un „facilitator”. Acest facilitator (shadow), este definit de Ordinul Nr.1985/1305/5805 din 

23/11/2016 ca fiind „unul dintre părinţi, asistentul personal, pentru copiii cu grad de handicap 

grav, o persoană numită de părinţi faţă de care copilul are dezvoltată o relaţie de ataşament sau 

un specialist recomandat de părinţi/reprezentantul legal”. Cu alte cuvinte, conform art. 64, 

alineatul 1 al Ordinului 5805, unitatea de învățământ în baza documentului menționat este 

obligată la cererea părinților să accepte o persoană care să-l însoțească pe copil în procesul 

educațional.  

Atribuțiile facilitatorului sunt specificate la alineatul 8 al aceluiași articol, respectiv:  

 



 supravegherea şi îngrijirea copilului în timpulorelor de curs, în pauze şi în cursul 

activităţilor extraşcolare;  

 facilitarea relaţiei copilului cu colegii, în timpulorelor de curs şi în pauze;  

 facilitarea relaţiei copilului cu cadrul didactic, în timpulorelor de curs;  

 sprijin la efectuarea exerciţiilor predate, în timpulorelor de curs;  

 colaborarea cu cadrul didactic de la clasă, cu profesorul itinerant şi de sprijin şi cu alte 

cadre didactice şi profesionişti din şcoală;  

 facilitarea relaţiei cu colegii şi profesorii în cursul activităţilor extraşcolare; g) 

colaborarea cu părinţii/reprezentanţii legali.”  

 

Notă: Facilitatorul școlar este remunerat de către părinte.  

  

 Tot în baza certificatului de orientare școlară, dacă pe acesta este menționat „cu profesor 

itinerant și de sprijin”, copilul are dreptul de a beneficia de serviciile unui profesor itinerant și 

de sprijin în instituția de învățământ de masă. Profesorul de sprijin, conform Art. 58. – alineatul 

1 al Ordinului 5805, este responsabilul de caz pentru servicii psiho-educaţionale și alocă 

elevului/preșcolarului un număr de ore săptămânal, în funcție de gradul de dificultate cu care 

elevul/preșcolarul se confruntă și de numărul de elevi cu CES existenți la nivelul școlii, la clasă 

sau individual, servicii educaționale suplimentare în vederea facilitării asimilării și adaptării 

programei școlare la nivelul capacității de învățare a elevului/preșcolarului.  

 

Examene adaptate pentru elevii cu Tulburări din Spectrul Autist. 

 

 Ministerul Educației Naționale a adoptat la finalul lunii martie o Procedură cu privire la 

asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere / 

deficiențe de auz / tulburare de spectru autist care susțin examenele naționale: evaluare 

națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenului național de bacalaureat – 

sesiunea 2023 

 

Procedura conține o serie de adaptări de care elevii cu tulburări din spectrul autist pot beneficia 

când susțin examenele de Capacitate și Bacalaureat printre care:  

 



 timp mai lung cu 1-2 ore pentru rezolvarea probelor,  

 prezența unui specialist, utilizarea de recompense și tehnici de promptare, pauze.  

 Poate fi descărcată de cei interesați de aici: https://www.isjbn.ro/ro/examene-si-concursuri-

nationale/evaluare-nationala-la-clasa-a-viii-a/procedura-egalizare-de-sanse-examene-nationale-

2023 

 De asemenea, elevii cu autism și cu tulburări specifice de învățare (TSI: dislexie, 

disgrafie, discalculie), conform Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3124/2017 

privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări 

de învăţare, vor fi integrați în învățământul de masă și, pe baza planului educațional 

personalizat, trebuie susținuți în procesul educațional prin următoarele măsuri:  

 adaptarea și augmentarea curriculară,  

 evaluare adaptată în raport cu gradul de severitate al TSI,  

 terapii specifice,  

 măsuri compensatorii (instrumente de adaptare instrucţională respectând principiul 

egalităţii de şanse, astfel încât elevul cu TSI să participle autonom la activitatea 

instructiv-educativă.  

 

Adaptările includ inclusiv tehnologii asistive şi de acces cum ar fi:  

 

 computer/tabletă cu sofware — sintetizator vocal, care transforma tema de citire într-o 

temă de ascultare;  

 aparat de înregistrare care permite elevului să îşi completeze notiţele în timpul lecţiei 

(tabletă, reportofon etc.), cu respectarea prevederilor legale în vigoare;  

 hărţi mentale, mape conceptuale ale unităţii de studiu;  

 manual şi cărţi în format digital (audio-book);  

 dicţionare, vocabulare digitale;  

 tabele cu: lunile anului, anotimpurile, zilele săptămânii, alfabetul, formule, definiţii etc.;  

 texte cu imagini, sinteze, scheme;  

 prezenţa cadrului didactic care să citească itemii textului din manual, sarcinile de 

rezolvat, chestionarele cu răspunsuri multiple;  



 computer cu program de scriere video, cu corector ortografic, care permite realizarea 

unor texte suficient de corecte fără un effort suplimentar de recitire şi de corectare a 

eventualelor greşeli;  

 software pentru realizarea hărţilor mentale, mape conceptuale;  

 foto copii adecvate ale unităţii de studiu;  

 dicţionar digital (sub formă de tabletă sau pe computer);  

 calculator care să faciliteze operaţiile de calcul;  

 alte instrumente tehnologice mai puţin evoluate, cum ar fi tabela pitagoreică, de măsuri, 

tabel cu formule matematice, scheme conceptuale etc.;  

 altele, la decizia cadrului didactic. 

 

Utilizarea acestor instrumente de adaptare, nu se realizează la nivelul întregii clase, ci cadrele 

didactice, pe baza indicaţiilor psihologului clinician/ profesorului de sprijin/ profesorului 

psihopedagog/ logopedului/ profesorului consilier şcolar, permit utilizarea acestor instrumente 

doar elevilor cu TSI; măsuri de dispensare (intervenţii care permit elevului să NU realizeze 

anumite activităţi care, din cauza tulburării specifice de învăţare, devin extrem de dificile şi care 

nu îmbunătăţesc procesul de învăţare).  

 

Elevii cu tulburări specifice de învățare vor fi evaluați în vederea stabilirii gradului de severitate, 

în cadrul unui process decizional complex cu mai mulţi factori de decizie, formați dintr-o echipă 

multidisciplinară cu un professor psihopedagog/de sprijin care să realizeze managementul 

cazului, împreună cu profesorul de la clasă şi vor beneficia de evaluare adaptată pe parcursul 

semestrelor dar și la evaluările naționale. Conform Articolului 22, alineatul 3 al Ordinului 

menționat: „Recomandarea pentru un anumit tip de evaluare nu va exclude punerea în lucru de 

către cadrul didactic de la clasă şi a altor tipuri de evaluare adaptată.”  

 

 Măsurile de dispensare care se pot asigura elevilor cu TSI sunt:  

 

 dispensarea cititului cu voce tare în fața clasei;  

 dispensarea citirii autonome a unor texte a căror lungime și complexitate nu sunt 

compatibile cu nivelul de abilitate al copilului;  

 cantitatea excesivă de teme pentru acasă;  



 memorarea poeziilor, formulelor, tabelelor, definițiilor;  

 dispensarea studierii limbilor străine în formă scrisă sau citită;  

 efectuarea mai multor teste/evaluări la puțină vreme unele dupa altele;  

 dispensarea scrierii rapide după dictare;  

 dispensarea luării de notițe scrise;  

 dispensarea copierii de pe tablă, recopierea textelor;  

 dispensarea respectării timpilor pentru realizarea sarcinilor de lucru în scris;  

 scrierea de mână a temelor pentru acasă pentru cazurile severe de disgrafie (se acceptă 

scrierea pe calculator sau transcrierea de către părinte.);  

 dispensarea memorării tablei înmulțirii;  

 dispensarea copierii textelor (de exemplu, probleme matematice) de pe table sau manuale 

– compensare cu texte pregătite anticipat, printate și lipite pe caiete (sau lucru direct pe 

fișe);  

 altele, la decizia cadrului didactic. 

 

Evaluarea elevilor cu TSI se adaptează în funcție de evoluția particulară a acestora.     

 

Recomandări de evaluare adaptată în raport cu gradul de severitate al TSI:  

 

1.TSI ușoară – abordare prin prisma flexibilității pedagogice, adaptări minimale ale 

instrumentelor și modalităților de evaluare;  

2. TSI moderată – adaptări care sunt concordante cu adaptările curriculare pe care le reclamă 

nevoile educaționale ale elevului și care sunt specific tipului/tipurilor de abilitate școlară 

perturbată/perturbate;  

3. TSI severă – adaptări și modificări ample, care reclamă un proces decizional complex cu mai 

mulți factori de decizie. Decizia este luată în echipa multidisciplinară cu un profesor 

psihopedagog/de sprijin care să realizeze managementul cazului, împreună cu profesorul de la 

clasă. Recomandarea pentru un anumit tip de evaluare nu va exclude punerea în lucru, de către 

cadrul didactic de la clasă și a altor tipuri de evaluare adaptată. 

 

Evaluarea adaptată este asigurată pe parcursul semestrelor astfel: 

  



 testele și verificările se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte;  

 se asigură timp suplimentar (30-60 de minute) pentru execuția probelor sau se asigură 

verificări cu mai puține cerințe;  

 se introduc probe informatizate; 

 se asigură citirea cu voce tare de către profesor a sarcinilor de efectuat în timpul 

verificărilor. Subiectele se citesc pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea; 

 se asigură folosirea instrumentelor compensatorii atât la probele scrise, cât și la cele 

orale; se vor prevedea verificări orale ca alternativă la cele scrise (mai cu seamă la 

limbile străine);  

 în notarea la probele orale se va ține cont de capacitățile lexicale și expresive ale elevului; 

în funcție de situație, evaluările vor fi concepute astfel încât să limiteze scrisul (de 

exemplu, exerciții cu spațiu de completat, exerciții de bifat, unit etc.); 

 la notarea/evaluarea testelor scrise se va ține cont de conținut, nu de formă;  

 se asigură folosirea calculatorului de buzunar/birou, tabla pitagoreică sau tabele cu 

formule.     Adaptarea procedurilor de examinare la evaluarea națională pentru absolvenții 

clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat, în cazul elevilor cu TSI orientați 

școlar și profesional, se face prin: 1. asigurarea unui timp suplimentar din timpul alocat 

inițial pentru elaborarea lucrării;  

  în cazul elevilor cu dislexie, citirea subiectelor este asigurată de către un professor 

asistent; subiectele se citesc pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea;  

 în cazul elevilor cu disgrafie, elevul are dreptul la evaluare orală sau va dicta conținutul 

lucrarii catre un profesor asistent;  

 în cazul elevilor cu discalculie, se asigură folosirea calculatorului de buzunar/birou, tabla 

pitagoreică sau tabele cu formule.  

 

 Locuri distinct alocate elevilor cu CES la admiterea în învățământul liceal de stat.  

 

 Ordinul Nr. 4532/2020 din 15 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021 ART. I Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021, publicat în Monitorul Oficial al 



României, Partea I, nr. 730 din 5 septembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (17) se introduce 

un nou alineat, alineatul (18), cu următorul cuprins: "(18) Pentru admiterea în învăţământul 

liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul 

Şcolar al Municipiului Bucureşti alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale (CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul special, 

locuri distincte în unităţile de învăţământ de masă, peste numărul de locuri repartizat 

respectivelor unităţi de învăţământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea 

prevederilor art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate în unităţile de 

învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES se realizează de către comisia de admitere 

judeţeană/Comisia de admitere a municipiului Bucureşti, în baza unei proceduri stabilite de 

Comisia naţională de admitere."  

 

 Certificatul de orientare şcolară şi profesională este singurul document acceptat, conform 

prevederilor art. 3, litera m) din OMECTS nr.5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru 

admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unitaţile de învaţărnânt de masă.   

Aceste locuri au fost obținute la inițiativa directoarei AAE Bistrița, Ana Dragu. 

 

3. DREPTURILE FINANCIARE ACORDATE ELEVILOR CU TULBURĂRI DIN 

SPECTRUL AUTIST  

 

 Indiferent dacă este școlarizat într-o instituție școlară de masă sau una specială, 

elevul/preșcolarul cu tulburare de spectru autist are dreptul legal în baza certificatului de 

orientare școlară emis de CJRAE/CMBRAE, în funcție de categoria de vârstă în care este 

încadrat, în baza:  

 Articolelor 129 alin 1 și 7 din Legea Nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului emisă de Parlamentul României, Republicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 159 din 05/03/2014, actualizată cu modificările ulterioare;  

 Articolului 26 alineatul 1 din Ordinul 5574/2011 privind Metodologia privind 

organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe 

educaţionale special integraţi în învăţământul de masă din 07.10.2011 emis de Ministerul 



Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului și publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

785 din 04/11/2011, ordin actualizat cu toate modificările ulterioare;  

 Articolul 51 alineatul 2 al Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 actualizată cu modificările 

ulterioare. Mai exact, textul legii prevede: „Copiii și tinerii cu cerințe educaționale 

speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv cei 

școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistență socială constând în 

asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a 

îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de 

protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare 

pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor generale județene/a 

municipiului București de asistență socială și protecția copilului”.  

 

Drepturile financiare se acordă copiilor cu certificat de orientare școlară, obținut de la centrele 

CMBRAE/CJRAE, din învățământul preuniversitar, inclusiv celor din învățământul confesional 

și privat, potrivit Hotărârii de guvern nr. 564 din 2017. 

 

Copiii cu CES (cerințe educaționale speciale) beneficiază de alocația zilnică de hrană și de cea 

pentru rechizite școlare, cazarmament (îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico- sanitare, 

rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive) potrivit Hotărârii de guvern nr. 

564 din 2017. Este vorba de o sumă fixă care se acordă pe an școlar, în funcție de vârsta 

copilului, în două tranșe. 

 

 În anul 2022, au avut loc schimbări legislative care au vizat cuantumul sumelor acordate 

copiilor cu CES, prevederi valabile pentru anul școlar 2022-2023. 

 

 Alocația de hrană  

 

Cuantumul minim de hrană pentru 2022 este de 22 de lei și este stabilit prin Legea nr. 143 din 20 

mai 2022. Se plătește în primele 10 zile lucrătoare ale lunii pentru luna precedentă.   Cuantumul 

se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului. Alocația zilnică de hrană se acordă lunar, în 

funcție de numărul de zile de școlarizare și de prezența școlară, indiferent de numărul de ore de 

curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare școlară 



și profesională,conform Hotărârii de guvern nr. 564 din 2017. Alocația zilnică de hrană nu se 

acordă pentru zilele în care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de sâmbătă, duminică, 

sărbătorile legale și nici în perioada vacanțelor școlare. Fac excepție de la condiția de acordare a 

alocației de hrană, în funcție de prezența școlară, copiii cu CES școlarizați la domiciliu și/sau 

internați în unitățile sanitare.  

 

Sumele destinate acoperirii cheltuielilor pentru alocația zilnică de hrană se suportă din aceleași 

fonduri din care sunt finanțate instituțiile și unitățile publice de asistență socială. În limita 

bugetelor aprobate, consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și 

consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor pot aproba, prin hotărâre, la propunerea 

direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, respectiv a serviciilor publice de 

asistență socială, un cuantum al alocației de hrană mai mare decât cel stabilit.  

 

Cazarmamentul  

 

 Hotărârea Guvernului nr. 838 din 29 iunie 2022 stabilește valoarea, în funcție vârstă. De 

precizat că cuantumul nu mai fusese modificat din 2014. Astfel, prin această hotărâre s-a abrogat 

Hotărârea de Guvern nr. 904 din 15 octombrie 2014.  

 

Cuantum minim cazarmament 2022 -2023 

 

Limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale 

igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive  

 

Valoare drepturi îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, 

transport, materiale cultural-sportive (lei/an/copil/tânăr 

 

 

Grupa de vârstă  

De la 0 până la 2 ani inclusiv                                         580 lei 

De la 3 până la 6 ani inclusiv                                         789 lei 



Grupa de vârstă  

De la 7 până la 13 ani inclusiv                                         968 lei 

De la 14 până la 17 ani inclusiv                                      1.195 lei 

De la 18 până la 26 de ani inclusiv                                    1.338 lei 

Mama protejată în centru maternal                                    1.338 lei 

 

Sume de bani pentru nevoi personale 

Beneficiari Valoare lei /luna 

Copiii și tinerii care beneficiază de o măsură de 

protecție specială într-un serviciu public de tip 

rezidențial, precum și pentru mamele protejate 

în centre maternale 

 

    

  150 lei 

 

 Aceste drepturi se acordă pe bază de cerere și documente justificative depuse la instituția 

de învățământ de către părinte, la începutul anului școlar sau la data când copilul primește 

certificatul de orientare școlară. Pot beneficia și copiii care frecventează unități particulare, dacă 

acestea sunt acreditate de către Ministerul Educației. 

  

Modalitatea de acordare a drepturilor este reglementată de Hotărârea Guvernului Nr. 564/2017 

privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu CES școlarizați în sistemul de 

învățământ preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I Nr. 

654/09/08/2017, respectiv: 

 

 Instituția de învățământ este obligată să plătească alocația zilnică de hrană lunar, în 

primele 10 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă, în funcție de numărul 

de zile de școlarizare și de prezența școlară (se scad zilele de absențe nemotivate, 

sărbătorile legale, vacanțele, sâmbetele și duminicile);  

 celelalte sume de care beneficiază copiii cu CES, respectiv drepturile de îmbrăcăminte, 

încălțăminte, material igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale 

cultural-sportive și sumele pentru nevoi personale, instituția de învățământ este obligată a 



le plăti în două tranșe, prima tranșă în perioda aprilie-iunie aferenta semestrului I 

calendaristic, iar a doua tranșă în perioada octombrie-noiembrie pentru al doilea semestru 

calendaristic.  

 

În practică, marea majoritate a unităților de învățământ nu plătesc sumele integral, la aceste 

termene, există unități de învățământ care nu le acordă deloc. Părinții sunt nevoiți să faca petiții 

la Primărie, Consiliile Județene, Inspectoratul Școlar, Ministerul Muncii și chiar acțiuni în 

instanță pentru a beneficia de aceste drepturi care sunt foarte clar legiferate. 

  

Majorarea cu 50% a drepturilor financiare în cazul în care copilul cu CES are și certificat 

de încadrare în grad de handicap.  

 

Majoritatea copiilor diagnosticați cu autism dețin, pe lângă certificatul de orientare școlară, și 

certificat de încadrare în grad de handicap pentru a obține toate drepturile legale de care pot 

beneficia în Romania, în acest moment. Astfel, pentru copiii cu CES care dețin și certificat de 

handicap în plus, față de certificatul de orientare școlară, drepturile privind alocația de hrană, 

cazarmament și sumele de bani pentru nevoi personale se majorează cu 50% conform Articolului 

129 alin 3 din Legea Nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

coroborat cu celelalte prevederi legislative menționate anterior, cu modificările și completările 

ulterioare - Legea nr. 191 din 28 iunie 2022.  

 

 În practică, majorarea acestor sume cu 50% au fost obținute aproape exclusiv în instanțe 

de către părinții copiilor care dețin și certificat de handicap în plus față de certificatul de 

orientare școlară, deoarece autoritățile prin reprezentanții lor refuză să le acorde, pe diferite 

motive netemeinice. Din informațiile primite de la părinți, există foarte puține scoli/grădinițe 

care au aprobat în scris și acordă în prezent drepturi majorate copiilor care dețin certificat de 

handicap. 99% din școlile din România acordă tuturor copiilor cu CES, indiferent dacă au grad 

de handicap sau nu, drepturi nemajorate, unele instituții nu le acordă deloc, altele le acordă 

parțial, și/sau la termene diferite de cele specificate în legislație.  

 

Dreptul la asistent personal 



 Copilul cu autism, încadrat în gradul de handicap grav are dreptul la un asistent personal 

conform Art. 35 alineatul 2 al Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap- actualizată și republicată cu modificările ulterioare. Asistentul personal 

este angajat cu contract de muncă normă întreagă pe durata valabilității certificatului de handicap 

al copilului și retribuit, beneficiind de salariu, spor de vechime în muncă, concediu de odihnă 

plătit de autoritatea locală (Primăria), precum și alte beneficii legale la care este îndreptățit, cum 

ar fi voucherele de vacanță și alocația de hrană, conform Legii Nr.153/28.06.2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  

 

Asistent personal poate fi: unul dintre părinți, o rudă sau o terță persoană care să îndeplinească 

condițiile legale, desemnată de către părinți. Părinţii pot opta între asistent personal şi primirea 

unei indemnizaţii lunare conform alineatului 4 și 5 al Art. 42. „Opţiunea se exprimă prin cerere 

adresată în scris direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 

respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi devine valabilă numai pe baza 

acordului exprimat în scris al acestora.” În cazul în care părintele își exercită opțiunea pentru 

indemnizația care este egală cu a salariului net al unui asistent personal debutant (fară vechime în 

muncă), poate să obțină venituri din salarii.  

  

În baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

actualizată și republicată cu modificările ulterioare, drepturile copilului cu autism încadrat în 

grad de handicap și a părinților acestora, sunt următoarele:  

 

 indemnizație de însoțitor în cuantum de 1524 lei sau asistent personal (numai copiii 

încadrați în gradul de handicap grav); 

 buget personal complementar lunar în cuantum de 300 lei (gradul grav), 175 lei (grad 

accentuat), 60 lei (grad mediu);  

 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 (grad grav și accentuat);  

 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 (grad grav și accentuat);  



 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, autobuz sau cu navele 

pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic (grad grav și 

accentuat) sau decontarea carburantului, în limita a 1500 lei /an. Se aleg fie biletele 

gratuite, fie decontarea carburantului. 

 gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul 

(grad grav și accentuat).  

 alocația de stat în condițiile și în cuantumul de 600 lei lunar, până la împlinirea vârstei de 

18 ani, acordată de Agenția Națională pentru Prestații Sociale (grad grav, accentuat și 

mediu) 

 

Alte facilități legate de transport pentru un singur autoturism aflat în proprietatea persoanelor 

îndreptățite, respectiv părinți sau asistent personal al copilului:  

 

 acordarea de rovinieta gratuită;  

 acordarea la cerere de card legitimație de parcare pentru locurile gratuite de parcare 

(locuri semnalizate corespunzător, potrivit legii); 

 în spaţiile de parcare ale domeniului public şi cât mai aproape de domiciliu 

administratorul acestora repartizează locuri de parcare gratuită persoanelor cu handicap 

care au solicitat şi au nevoie de astfel de parcare;  

 acordarea cardurilor europene de dizabilitate.  

 

 Familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu autism încadrat în gradul 

de handicap grav sau accentuat, în baza Art. 27 din Legii nr. 448/2006 „poate beneficia de credit 

a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţi 

Naţionale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui 

contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul 

şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la 

scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 

de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani”.  



Practic, înainte de a încheia creditul, părintele trebuie să obțină de la direcţia în a cărei rază 

teritorială îşi are domiciliul o adeverinţă privind acordul plăţii dobânzii. Apoi contractează 

creditul cu banca aleasă în condițiile stipulate mai sus, încheie contractul cu direcția, își plătește 

ratele lunar la scadență și primește în cont dobânda de la stat.  

 

Scutiri de taxe pe proprietate  

 

 Părinții copilului cu autism încadrați în gradul de handicap grav sau accentuat beneficiază 

de scutire la plata impozitului/taxei pe clădirea de domiciliu și terenul deținute în proprietate sau 

co-proprietate (scutirea se aplică numai pentru cota aferentă proprietății părinților), precum și de 

scutire la plata impozitului auto proprietate (pentru un singur autoturism), conform Art. 456, Art. 

464 și Art.469 din Legea Nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată cu modificările 

ulterioare. Scutirile se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii la Direcția 

de Impozite și Taxe Locale împreună cu documentele justificative.  

 

Părinții copiilor cu autism care îndeplinesc stagiul de cotizare prevăzut de lege, beneficiază 

de următoarele drepturi: 

 

 Concedii de îngrijire și concedii medicale în baza Ordonanţei de urgenţă nr. 111/2010 

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, a Codului Muncii și a 

Ordonanţei de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate, actualizate cu modificările ulterioare: 

 

 conform OUG 111/2010, art. 2 alineatele 1 și 2: Concediu de creștere și îngrijire copil cu 

dizabilitate până la 3 ani în continuarea concediului de îngrijire copil până la 2 ani, 

indemnizat cu 85% din media veniturilor declarate la stabilirea dreptului inițial; 

 conform OUG 111/2010, art. 31 alineatele 1 și 2: Concediu de îngrijire copil cu 

dizabilitate de la 3 la 7 ani indemnizat;  

 conform OUG 111/2010, art 32 alineatul 1 pct. a și a Codului Muncii actualizat: 

Program redus la 4 ore, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 

 conform OUG 11/2010, actualizată, alineatul 1, pct. b și al OUG 158/2005 actualizată - 

concedii medicale, indemnizate cu 85% din salariu, acordate în condițiile legii, pentru 



îngrijirea copilului cu dizabilitate care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la 

domiciliu pentru afecțiuni intercurente, precum și pentru recuperare/reabilitare, până la 

împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani;  

 

Nota 1: Concediile de îngrijire sau reducerea timpului de lucru se acordă de către angajator la 

cererea părintelui iar drepturile bănești se acordă de către Direcția de Prestații Sociale 

Județeană/Mun București.  

Nota 2: De drepturile privind indemnizația de concediu de îngrijire de la 3 la 7 ani precum și de 

indemnizația pentru reducerea timpului de lucru nu poate beneficia în același timp, pentru același 

copil părintele care încasează și indemnizația de însoțitor a copilului cu handicap grav, dar poate 

beneficia celălalt părinte. Face excepție părintele unic întreținător care are dreptul legal de a 

încasa ambele indemnizații, cea de însoțitor al copilului cu handicap și cea de concediu de 

îngrijire/reducerea timpului de lucru.  

Nota 3: Concediile de îngrijire copil constituie stagiu de cotizare la pensii (vechime în muncă).  

 

 Burse de ajutor social și medicale  

 

  Elevii cu autism care frecventează cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar 

de stat, în baza Criteriului general de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 

de stat din 07.10.2011, actualizat cu modificările ulterioare, beneficiază de burse de ajutor social 

dacă familia lor nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de 

familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Conform Art 13 al Ordinului Nr. 

3480/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr.358/25.04.2018, care modifică 

Criteriului general de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din 

07.10.2011, și include pe lista de afecțiuni și „tulburarea de spectru autist”, elevii cu autism 

beneficiază începând cu anul scolar 2018-2019 de burse de ajutor social, chiar dacă situația 

materială a familiei nu îndeplinește condițiile de mai sus. 

 Bursele de ajutor social pentru motive medicale, se acordă de către unitatea de 

învățământ la cererea părintelui, însoțite de certificatul medical de diagnostic avizat de către 

medicul de familie, la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial. Cuantumul lunar al 

sumelor sunt stabilite prin Hotărâri ale Consiliilor Locale. 

Bursele se acordă lunar și pe perioada vacanțelor școlare în următoarele condiții: 



 elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt 

corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare sau, după 

caz, calificativul Foarte bine la purtare;  

 absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în 

liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ 

preuniversitar de stat;  

 elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.  
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