
DREPTURI LEGALE ALE ADULȚILOR DIAGNOSTICAȚI CU TULBURARE DE 
SPECTRU AUTIST DIN ROMÂNIA 

 

DREPTURI SOCIALE ACORDATE ADULTULUI CU TULBURARE DE SPECTRU 
AUTIST 

 
DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA EVALUĂRII COMPLEXE, A 
PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 
 
a. cerere-tip de evaluare complexă; 
b. copie de pe documentele de identitate; 
c. documente medicale : 
 

 referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist psihiatru pentru 
adulți; Evaluare psihologică, făcută de către un psiholog clinician, cu timbru – evaluarea 
trebuie să conțină QI și Scala GAFS. 

 scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la 
SECPAH (Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte Cu Handicap); 

 copii de pe biletele de externare, dacă este cazul; 

 investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH; 
 

d. ancheta socială efectuată de serviciul social specializat, din cadrul primăriei în a cărei rază are 
domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap; 
e. adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de 
pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia 
persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri. 
 

CRITERIILE MEDICO-PSIHO-SOCIALE DE ÎNCADRARE ÎNGRAD DE HANDICAP 
PENTRU BOLI PSIHICE: INTARZIERE MENTALA, AUTISM, DEMENTE, TULB. DE 
PERSONALITATE, PSIHOZE. 

 

Tulburarea autistă este o tulburare pervazivă de dezvoltare caracterizată prin: deteriorarea 
calitativă în interacţiunea socială, deteriorări calitative în comunicare, precum şi patternuri 
stereotipe şi restrânse de comportament, preocupări şi activităţi. Este de asemenea caracterizată de 
întârzieri, cu debut înaintea vârstei de 3 ani, în cel puţin unul din următoarele domenii: 

 interacţiune socială; 

 limbaj, aşa cum este utilizat în comunicarea socială; 

 joc imaginativ sau simbolic. 
 



Relaţiile interpersonale generează anxietate mai ales când interacţionează cu persoane 
necunoscute. Anxietatea este generată şi de schimbările ambientale. Aceste persoane au abilităţi 
afective şi cognitive în limite variabile, dar nu au capacitatea de integrare constructivă a funcţiilor 
mentale, cu rol determinant în formarea de deprinderi interpersonale, necesare stabilirii de 
interacţiuni sociale. 
 
 
 
 
      PARAMETRI FUNCŢIONALI 

1. Evaluarea comportamentului adaptativ, 

respectiv: 

a) capacitatea de învăţare (QI, memorie, 

atenţie);  

b) nivelul de dezvoltare bio-psiho-

comportamentală (vârsta mentală, nivelul 

dezvoltăriilimbajului); 

c) nivelul de autonomie socială.  

2. Instrumente de lucru:  

a) examen psihiatric;  

b) teste psihologice;  

c) scala GAFS (Global Assesment of 

Functioning Scale). 

 
 
 
 
DEFICIENŢĂ 
UŞOARĂ 

 
 
 
HANDICAP  UŞOR 

a) întârzierea mintală uşoară (nivel QI 50-55 

până la 70);  

b) scor GAFS 61-80;  

c) prezintă capacitate de comunicare orală şi 

scrisă, dar manifestă o întârziere de 2-3 ani în 

evoluţia şcolară, fără ca aceasta să fie 

determinată de carenţe educative, dificultăţi 

de învăţareşi gândire deficitară. Carenţele se 

manifestă numai în cazul solicitării 

intelectuale;  

d) se pot antrena în activităţi simple;  

e) pot desfăşura activităţi lucrative dacă 

beneficiază de servicii de sprijin. 



 
 
 
 
 
DEFICIENŢĂ 
MEDIE 

 
 
 
 
 
HANDICAP 
MEDIU** 

a) întârzierea mintală uşoară, asociată cu o 

altă deficienţă fizică, senzorială, epilepsie 

şi/sautulburări comportamentale (care 

necesită tratament şi monitorizare de 

specialitate); 

b) întârzierea mintală moderată (nivel QI 35-

40 până la 50-55);  

c) scor GAFS 51-60;  

d) îşi însuşesc cu dificultate operaţiile 

elementare, însă pot învăţa să scrie şi să 

citească cuvintescurte; au deprinderi 

elementare de autoservire şi se adaptează la 

activităţi simple de rutină; au capacităţi de 

autoprotecţie suficiente, putând fi integraţi în 

comunitate şi să desfăşoare activităţi 

lucrative în condiţii protejate. 

 
 
 
DEFICIENŢĂ 
ACCENTUATĂ 

 
 
 
HANDICAP 
ACCENTUAT*** 

a) întârzierea mintală accentuată (nivel QI 

20-25 până la 35-40);  

b) scor GAFS 31-50;  

c) adaptarea la situaţii noi nu se realizează 

conform vârstei cronologice;  

d) persoana are un ritm de dezvoltare lent, 

curba de perfecţionare este plafonată, având 

loc blocaje psihice;  

e) sunt capabili să efectueze sarcini simple 

sub supraveghere, au nevoie de servicii de 

sprijin şise pot adapta la viaţa de familie, 

comunitate. 

 
 
 
DEFICIENŢĂ 
GRAVĂ 

 
 
 
HANDICAP  GRAV 

a) întârzierea mintală profundă (nivel QI sub 

20-25);  

b) scor GAFS 21-30 grav, fără asistent 

personal;  



c) scor GAFS 1-20 grav, cu asistent personal. 

Minimă dezvoltare senzitivo-motorie, 

reacţionează la comenzi simple îndelung 

executate, au nevoie de asistenţă permanentă 

fiind incapabili de autoconducţie şi 

autocontrol. 

** În funcţie de severitatea deficienţei asociate se va trece la handicap accentuat sau grav. 

*** În funcţie de severitatea deficienţei asociate se va trece la handicap grav. 

 

  
ACTIVITĂŢI – LIMITĂRI 

 
PARTICIPARE – NECESITĂŢI 
 

 
 
 
 
 
 
 
HANDICAP  UŞOR 

a) dezvoltă, de regulă, aptitudini 

sociale şi de comunicare în 

timpul anilor preşcolari, au o 

deteriorare minimă în ariile 

senzitivo-motorii;  

b) pot achiziţiona cunoştinţe 

şcolare corespunzătoare 

nivelului clasei a VI-a, capătă 

aptitudini sociale şi profesionale 

adecvate pentru autoîntreţinere, 

pot trăi satisfăcător în societate, 

dacă nu există o tulburare 

asociată;  

c) uneori asociază tulburări de 

comportament care pot atinge 

intensitatea unor acte 

antisociale, adicţii de substanţe 

psihoactive. 

 

a) au nevoie de sprijin pentru 

inserţie socială pe piaţa muncii 

pentru a dobândi abilităţi de trai 

independent,prin serviciile de 

consiliere şi orientare 

vocaţională/profesională;  

b) monitorizare de specialitate şi 

măsuri educative în cazul celor cu 

comportament deviant. 



 
 
 
HANDICAP  
MEDIU 

a) pot beneficia de pregătire 

profesională şi, cu supraveghere 

moderată, pot avea grijă de ei 

înşişi; b) pot efectua activităţi 

lucrative;  

c) au nevoie de servicii de 

sprijin. 

a) au nevoie de sprijin pentru 

însuşirea unei meserii,în funcţie de 

abilităţi/aptitudini;  

b) implicarea agenţiei de formare 

profesională este necesară pentru 

inserţia socială pe piaţa muncii;  

c) suport psihoterapeutic pentru cei 

cu tulburări de comportament, care 

necesită monitorizare de 

specialitate. 

 

 
HANDICAP 
ACCENTUAT 

a) au o dezvoltare psihomotorie 

redusă;  

b) pot dobândi deprinderi 

igienice elementare;  

c) pot efectua sarcini simple. 

a) pot desfăşura activităţi simple;  

b) au nevoie de sprijin pentru a 

efectua activităţile pentru care au 

fost pregătiţi. 

 
 

 
HANDICAP  
GRAV 

Dependenţă parţială sau totală 

de ajutorul altei persoane 

În funcţie de rezultatul evaluării 

complexe şi de stabilirea gradului 

de autonomie personală, pot 

beneficia de asistent personal. 

 

Certificatul de Handicap, pentru tinerii cu autism, după vârsta de 18 ani, se acordă cu 
valabilitate permanentă. 

 

OPȚIUNI LEGISLATIVE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

 

CURATELA 

 
Curatela este o măsură de ocrotire temporară a unei persoane capabile, aflată în anumite 
situații care o împiedică să-și exercite drepturile, să-și îndeplinească obligațiile și să-și 
apere interesele, cum ar fi bătrânețe, boală sau infirmitate fizică. 
  



Curatela se poate cere de către persoana care urmează să fie reprezentată, de către cei apropiați, 
autoritățile publice sau orice persoană interesată. Ca regulă, curatela se poate institui doar cu 
consimţământul (acordul) celui ce urmează a fi reprezentat/ocrotit. Articolul 181 din Legea 287/ 
2009, Efectele curatelei: În cazurile prevăzute la art. 178, instituirea curatelei nu aduce nici o 
atingere capacității celui pe care curatorul îl reprezintă. 
 
Cererea de instituire a curatelei se depune la judecătoria de la domiciliul persoanei ce urmează a 
fi ocrotită. Cererea se depune la registratura Judecătoriei, în baza unei programări efectuate 
telefonic și se va da un număr de înregistrare al cererii. 
 
Cererea va cuprinde în introducere datele de identificare ale persoanei care face cererea și ale 
persoanei pentru care se cere curatela și se vor depune copii ale actelor de identitate ale viitorului 
curator și ale persoanei pentru care se cere ocrotirea. 
În cerere se vor arăta motivele pentru care trebuie luată această măsură și se va menționa că 
cererea este formulată în temeiul art. 527, art. 530 și urm C.proc.civ., raportat la art. 178 alin (a) 
Cod civil.  
 
Asistenţa pentru încheierea actelor juridice 
 

Majorul care, din cauza unei dizabilităţi intelectuale sau psihosociale, are nevoie de sprijin pentru 
a se îngriji de persoana sa, a-şi administra patrimoniul şi pentru a-şi exercita, în general, drepturile 
şi libertăţile civile poate solicita notarului public numirea unui asistent, în condiţiile Legii notarilor 
publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, pentru o durată 
de maximum 2 ani. 

Asistentul este autorizat să acţioneze ca intermediar între majorul care beneficiază de asistenţă şi 
terţele persoane, fiind prezumat că acţionează cu consimţământul majorului în acordarea asistenţei.  

Asistentul poate transmite şi primi informaţii în numele majorului şi poate comunica terţilor 
deciziile luate de acesta. 

Asistentul trebuie să acţioneze cu prudenţă, diligenţă, onestitate şi loialitate în vederea realizării 
optime a intereselor majorului. 

În îndeplinirea sarcinii sale, asistentul trebuie să acţioneze în raporturile cu terţii conform 
preferinţelor şi dorinţelor exprimate de majorul căruia îi acordă sprijin. 

Asistentul trebuie să respecte viaţa privată şi demnitatea majorului. În acest scop, asistentul nu 
poate primi, utiliza sau comunica informaţii cu privire la major decât cu consimţământul acestuia 
şi numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinii sale. 

Numirea asistentului nu aduce atingere capacităţii de exerciţiu a majorului. 

În exercitarea asistenţei, persoana desemnată asistent nu încheie în numele majorului acte juridice 
şi nici nu încuviinţează actele pe care acesta le încheie singur. 

Poate avea calitatea de asistent o persoană care poate fi numită tutore, dispoziţiile art. 113 lit. a) -
d), f) şi alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare, fiind aplicabile. 



Asistenţa este o sarcină gratuită. 

Majorul este obligat să restituie asistentului cheltuielile rezonabile avansate de acesta din urmă în 
îndeplinirea sarcinii sale. 

Asistentul este dator să prezinte un raport anual sau, după caz, la expirarea duratei pentru care a 
fost numit cu privire la îndeplinirea sarcinii sale către autoritatea tutelară. 

Autoritatea tutelară veghează la îndeplinirea corespunzătoare de către asistent a sarcinii sale şi, în 
acest scop, verifică rapoartele asistentului. 

Orice persoană poate face plângere la instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinţa majorul care beneficiază de asistenţă cu privire la activitatea asistentului 
păgubitoare pentru major. 

Plângerea se soluţionează de urgenţă, prin încheiere executorie, de către instanţa de tutelă, cu 
citarea părţilor şi cu ascultarea majorului care beneficiază de asistenţă. 

Asistenţa încetează în următoarele situaţii: 

 la expirarea termenului pentru care a fost dispusă; 

 la cererea formulată de majorul care beneficiază de măsură, adresată notarului public; 

 ca urmare a luării cu privire la major sau la asistent a unei măsuri de ocrotire prevăzute de 
Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare; 

 ca urmare a admiterii plângerii prevăzute la art. 5 alin. (3); 

 la data decesului majorului sau a asistentului ori prin renunţarea expresă a asistentului. 

 Despre încetarea asistenţei se face menţiune în registrul special prevăzut de lege, cu 
excepţia înlocuirii asistentului, când înscrierea noului asistent în registru este suficientă. 

 

TUTELA SPECIALĂ 

 

Persoanele cu handicap beneficiază de protecţie împotriva neglijării şi abuzului, indiferent de locul 
unde acestea se află. 

O persoană poate beneficia de tutelă specială dacă deteriorarea facultăţilor sale mintale este 
totalăși, după caz, permanentă şi este necesar să fie reprezentată în mod continuu în 
exercitarea drepturilor şi libertăţilor ei. Instituirea tutelei speciale se poate face numai dacă nu 
poate fi asigurată o protecție adecvată a persoanei ocrotite prin instituirea asistenței pentru 
încheierea actelor juridice sau a consilierii judiciare.  

Tutorele astfel desemnat de către instanță devine reprezentantul legal al persoanei aflate sub 
interdicție judecătorească, care se îngrijește nu doar de persoana, starea de sănătate și bunurile 
acestuia, dar care este singura ce poate încheia acte juridice în numele și pe seama persoanei 
ocrotite. 

Odată cu preluarea tutelei, tutorele are obligaţia de a face un inventar al tuturor bunurilor mobile 
şi imobile ale persoanei cu handicap şi prezintă anual un raport de gestiune autorităţii tutelare din 
unitatea administrativ-teritorială în care persoana cu handicap are domiciliul sau reşedinţa. 



În cazul în care persoana cu handicap nu are rude ori persoane care să accepte tutela, instanţa 
judecătorească va putea numi ca tutore autoritatea administraţiei publice locale sau, după caz, 
persoana juridică privată care asigură protecţia şi îngrijirea persoanei cu handicap. 

Monitorizarea respectării obligaţiilor care revin tutorelui persoanei cu handicap este asigurată de 
autoritatea tutelară din unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază îşi are domiciliul sau 
reşedinţa persoana cu handicap. 

Părintele, reprezentantul legal, tutorele, precum şi organizaţia neguvernamentală al cărei membru 
este persoana cu handicap o poate asista pe aceasta în faţa instanţelor judecătoreşti competente. 

Instanța de tutelă numește persoana care va exercita funcția de tutore de la data rămânerii 
definitive a hotărârii, precum și durata măsurii care nu poate depăși o perioadă de 5 ani. Cu 
toate acestea, în cazul în care deteriorarea facultăţilor mintale ale persoanei ocrotite este 
permanentă, instanţa poate dispune prelungirea măsurii tutelei speciale pentru o durată mai 
mare, care nu poate să depăşească 15 ani. 

Instanţa stabilește, în funcţie de gradul de autonomie al persoanei ocrotite şi de nevoile sale 
specifice, categoriile de acte pentru care este necesară reprezentarea ei. Instanţa poate dispune ca 
măsura de ocrotire să privească chiar şi numai o categorie de acte. De asemenea, instanţa poate 
dispune ca măsura de ocrotire să se refere numai la persoana celui ocrotit sau numai la bunurile 
sale. 

Tutorele poate încheia anumite acte de dispoziție (de ex. cele care au ca obiect ieșirea unor bunuri 
de valoare însemnată din patrimoniul celui ocrotit) doar cu autorizarea prealabilă a instanței de 
tutelă, tocmai pentru a se preveni ca tutela să devină un vehicul legal pentru risipirea averii 
incapabilului. 

Legea autorizează tutorele să reprezinte pe cel ocrotit chiar și la încheierea unor acte cu caracter 
strict personal, precum căsătoria, divorțul, exercitarea drepturilor părintești, acțiuni 
privitoare la filiație sau adopția.  

De regulă, părintele plasat sub tutelă specială nu exercită autoritatea părintească asupra 
copilului său minor, însă păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creștere și educare a 
copilului, precum și dreptul de a consimți la adopția acestuia, cu excepția cazului în care se afla în 
imposibilitatea de a-și manifesta voința din cauza lipsei discernământului.  

Judecarea cauzelor care au ca obiect obţinerea de către persoanele cu handicap a drepturilor 
prevăzute de prezenta lege se face cu celeritate. 

 

 
DREPTURI EDUCAȚIONALE ACORDATE ELEVILOR CARE AU ÎMPLINIT 
VÂRSTA DE 18 ANI 
 
Elevii majori cu autism beneficiază, de aceleași prevederi legale educaționale ca și elevii minori 
cu CES. Amintim câteva: Examene naționale adaptate – examenul de Bacalaureat- în baza 
Procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu TSA; locuri 
distinct alocate la licee; măsuri de dispensare; evaluare adaptată; profesor de sprijin/ facilitator 
școlar etc. 



 

DREPTURI FINANCIARE ALE ELEVILOR MAJORI, CU TSA 

 alocația de hrană 

 cazarmamentul 

 bani de liceu/ burse pentru învățământul professional, burse sociale, medicale 

 alocația de stat  pentru copii, reglementată prin Legea 61/1993 

Art.1(3) Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care 
urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la 
terminarea acestora. 

(5) Pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3), plata alocaţiei de stat se face direct acestora, pe bază 
de cerere. Procedura de plată se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 
Cererea se depune la unităţile de învăţământ şi este însoţită de copia actului de identitate şi de 
adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ, prin care se atestă faptul că urmează cursurile 
învăţământului liceal sau profesional, că acestea sunt continuate fără întrerupere şi că nu repetă 
anul şcolar. În situaţia în care anul şcolar se repetă din motive medicale, cererea va fi însoţită şi de 
copia certificatului medical sau a altui document medical care atestă această situaţie. 
Cuantumul alocației de stat este de 256 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 
ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile 
învăţământului liceal sau profesional; 
 
DREPTUL LA ȘOMAJ - Sunt asimilate șomerilor persoanele care au absolvit instituții de 
învățământ sau școli speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care într-
o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii 
profesionale; Astfel că, potrivit Legii nr. 76/2002, dacă, în 60 de zile de la încheierea studiilor, nu-
și găsesc un loc de muncă, absolvenții instituțiilor de învățământ cu vârsta de peste 16 ani au 
posibilitatea de a cere ajutor de șomaj. 
 
Mai exact, așa cum este apare în articolul 82 din Legea nr. 76/2002, “prin absolvent al unei 
instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, 
în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, 
postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii”. 
 
Concret, pentru a obține ajutorul de la stat, absolvenții fără un loc de muncă trebuie să se 
înregistreze la agenția pentru ocuparea forței de muncă din localitatea sau zona în care domiciliază 
în cel mult 60 de zile calendaristice de la absolvire. 
Chiar dacă fac înregistrarea în perioada de 60 de zile de la terminarea studiilor, absolvenții vor 
putea primi indemnizația de șomaj doar după ce expiră această perioadă. Ajutorul de la stat se va 
primi timp de șase luni, calculate de la momentul în care se termină perioada de 60 zile, iar valoarea 
indemnizației lunare primite reprezintă o sumă fixă, respectiv 50% din valoarea indicatorului 
social de referință (ISR). Baza de calcul pentru indemnizația de șomaj a fost majorată de la 500 de 
lei la 525,5 de lei la 1 martie 2022. 



 
Având în vedere că în 2022 valoarea ISR e de 525,5 de lei, valoarea indemnizației lunare primite 
de absolvenți în acest an va fi de 267,75 de lei. 
 
Pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă, aceștia trebuie să depună, la agenția de muncă de care aparțin, următoarele 
documente:  

 actul de identitate; 

 actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii 

 declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate. 
 

 

DREPTUL LA MUNCĂ AL PERSOANELOR ADULTE CU TSA 

 
Conform articolului 83 din Legea 448/2006, persoanele cu dizabilitati, aflate în căutarea unui loc 
de muncă sau încadrate în muncă, beneficiază și de următoarele drepturi: 
 

 cursuri de formare profesională; 

 adaptare rezonabilă la locul de muncă; 

 consiliere în perioada prealabilă angajării şi pe parcursul angajării, precum şi în perioada 
de probă, din partea unui consilier specializat în medierea muncii; 

 o perioadă de probă la angajare, plătită de cel puţin 45 de zile lucrătoare; 

 un preaviz plătit, de minim 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea contractului 
individual de muncă din iniţiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia; 

 posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, în condiţiile legii, în cazul în care 
beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare în acest sens. 

 Orice persoană cu dizabilitati care doreşte să se integreze sau să se reintegreze în muncă 
are acces gratuit la evaluare şi orientare profesională, indiferent de vârstă, tipul şi gradul 
de handicap. 
 

ANGAJAREA PERSOANEI CU HANDICAP SE REALIZEAZĂ ÎN URMĂTOARELE 
FORME, CONFORM ART. 79 DIN LEGEA 448/2006: 
 

 pe piața liberă a forței de muncă 

 la domiciliu 

 în forme protejate 
 
Formele protejate de angajare în muncă sunt: 
 

 loc de muncă protejat; 

 unitate protejată autorizată 



 
FACILITĂȚI PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI LA LOCUL DE MUNCĂ 
 
Angajații cu handicap grav și accentuat sunt scutiți de impozitul pe salarii. În cazul în care lucrează 
de la domiciliu, angajatorul este obligat prin lege să asigure transportul gratuit al materiilor prime 
şi materialelor necesare în activitate, precum şi al produselor finite realizate. Indiferent de gradul 
de handicap, se beneficiază de o perioadă de probă la angajare, plătită, de cel puţin 45 de zile 
lucrătoare și de un preaviz plătit de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea 
contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, pentru motive neimputabile acestuia.  
 
 FACILITĂȚI PENTRU ANGAJATORI 
 
Companiile cu peste 50 de angajați au obligația ca cel puțin 4% din numărul total de angajaţi să 
fie persoane cu dizabilitati, conform Legii 448/2006. În caz contrar, trebuie să plătească 
echivalentul unui salariu minim pe economie pentru fiecare dintre acestea direct către bugetul de 
stat. Odată ajunși la bugetul de stat, nu se știe în ce direcție se îndreaptă acești bani, căci nu 
există nicio prevedere legală în acest sens. 
Companiile preferă totuși să plătească această penalizare decât să fie deschise recrutării și 
integrării persoanelor cu dizabilități. Și de multe ori reticența provine și din necunnoașterea 
facilităților fiscale. 
 
Astfel, la calculul profitului impozabil sunt deductibile următoarele cheltuieli: 
 

 cheltuielile pentru adaptarea locului de muncă; 

 cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor utilizate în procesul de 
producție de către persoana cu dizabilități; 

 cheltuielile pentru transportul acestor angajați de la domiciliu la locul de muncă; 

 cheltuielile pentru transportul materiilor prime și al produselor finite la si de la domiciliul 
persoanei cu handicap, în cazul celor care muncesc de acasă; 
 

De asemenea, din bugetul asigurărilor de șomaj pe care îl plătește unitatea către bugetul de stat 
sunt deductibile cheltuielile pentru pregătirea, formarea și orientarea profesională, cât și 
de încadrare în muncă a persoanelor cu dizabilități. 
 
Dacă angajezi persoane cu dizabilități, vei primi timp de un an de zile salariul minim pe 
economie, lunar, pentru fiecare persoană cu dizabilități angajată, cu condiția ca aceasta să-și 
păstreze postul cel puțin 2 ani. 
 
Cei care angajează pe durată nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu dizabilități sunt 
scutiți de plata asigurărilor pentru șomaj și primesc lunar, timp de un an și jumătate: 
 



 un salariu de bază minim brut pe țară pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai 
școlilor de arte și meserii; 

 1,2 salarii de bază minime brute pe țară, pentru absolvenții de învățământ secundar 
superior sau învățământ postliceal; 

  1,5 salarii de bază minime brute pe țară, pentru absolvenții de învățământ superior 
  
UNITĂȚILE PROTEJATE AUTORIZATE, ÎNFIINȚATE PENTRU A ANGAJA 
PERSOANE CU DIZABILITĂȚI BENEFICIAZĂ, LA RÂNDUL LOR, DE CÂTEVA 
AVANTAJE: 
 

 scutirea de la plata taxelor de autorizare la înființare sau de reautorizare; 

 anumite drepturi acordate de autoritățile locale, finanțate din fonduri proprii. 
 
Din păcate, companiile întâmpină dificultăți în a reține persoanele cu dizabilități, cauza fiind lipsa 
unui „pachet de adaptare” sau adaptarea este făcută de persoane nespecializate. 
 
 
DREPTURI FINANCIARE ȘI ALTE DREPTURI ALE PERSOANELOR ADULTE CU 
TSA 
 
 
Adultul cu handicap beneficiază de următoarele prestaţii sociale: 
 
a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri: 
 

 70% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav; 

 53% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat; 

 
b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri: 
 

 30% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav; 

 22% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat; 

  12% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru adultul cu handicap mediu. 

 
Indicatorul social de referință (ISR) este reglementat de Legea nr. 76 din 2002, privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă.  



 
Începând cu anul 2022, Indicatorul Social de Referință (ISR) se majorează, în luna martie a fiecărui 
an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv comunicat de Institutul Național de 
Statistică. Acest indicator stă la baza stabilirii cuantumurilor beneficiilor de asistență socială, 
implicit a prestațiilor acordate persoanelor cu dizabilități în baza art.58 din Legea nr.448/2006 
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 
Rata medie anuală a inflației care va sta la baza stabilirii noilor cuantumuri de prestații sociale și 
beneficii de asistență socială este de 5,1%, ceea ce înseamnă că valoarea ISR crește de la 500 de 
lei la 525,5 lei. 
 
Ca urmare a aplicării noii valori a ISR, prestațiile acordate persoanelor cu dizabilități au crescut 
de la 1 martie 2022 cu un procent de 5,1% care se va aplica indemnizației lunare pentru persoanele 
cu handicap și bugetului personal complementar lunar, precum și prestațiilor sociale acordate 
familiilor sau reprezentanților legali ai copiilor cu handicap. Astfel, 
 
Persoana adultă cu handicap grav va beneficia de: 
 

 indemnizaţia lunară, indifererent de venituri, în valoare de 368 lei 

 buget personal complementar, indiferent de venituri, în valoare de 158 lei; 
 

Persoana adultă cu handicap accentuat va beneficia de: 
 

 indemnizaţia lunară, indifererent de venituri, în valoare de 279 lei 

 buget personal complementar, indiferent de venituri, în valoare de 116 lei; 
 

Persoana adultă cu handicap mediu va beneficia de un buget personal complementar, 
indiferent de venituri, în valoare de 64 lei. 
 
Indemnizatie compensatorie  
 
Potrivit OUG 126/2021, publicată  în Monitorul Oficial, din ianuarie 2022, persoanele cu 
dizabilități (care au primit indemnizație și în decembrie 2021) primesc a XIII-a indemnizație 
compensatorie. Decizia este valabilă atât pentru persoanele adulte, cât și pentru copiii cu 
dizabilități. 
 
Adulții cu dizabilități vor primi 350 de lei pentru handicap grav, 265 de lei pentru handicap 
accentuat și 60 de lei pentru handicap mediu. 
 
Indemnizatia de insotitor  pentru persoanele cu handicap grav 
 



Adultul cu handicap grav primește pentru plata însoțitorului o indemnizație echivalentă cu salariul 
net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență sociala din sectorul 
bugetar, altele decât cele cu paturi. Conform Direcției de Generale de Asistență Socială și Protecție 
a copilului, indemnizaţia de insotitor pentru persoanele cu handicap grav este în cuantum de 1.348 
lei (începând cu 01.2020) sau există posbilitatea angajării unui asistent personal. 
 
Alte facilități/drepturi din partea statului pe care le primesc persoanele adulte  cu handicap 
 
 Persoanele adulte cu handicap  beneficiază  de: 
 

 asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul 
ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru-medicul de familie/medicul specialist; 

 dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în 
contractul-cadru – Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti; card de parcare; 

 
Persoanele cu handicap grav beneficiază de:  
 

 legitimaţie STB; abonament de metrou; gratuitatea transportului interurban (CFR, auto sau 
cu navele pentru transport fluvial) – facilități valabile și pentru persoanele cu handicap 
accentuat. 

 scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale, pentru persoanele 
cu handicap, precum și pentru insoțitorii sau asistenții personali ai acestora, dupa caz; 

 suportarea dobânzii pentru creditul contractat pentru achiziţionarea unui singur 
autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe, conform nevoilor individuale de acces dar şi 
cu condiţia ca valoarea creditului să  nu depăşească 10.000 euro, iar restituirea să nu 
depăşească 10 ani; 

 scutire de la plata impozitului/taxei pt. clădirea (şi terenul) de domiciliu, scutire de la plata 
impozitului pentru un singur mijloc de transport, inclusiv pentru reprezentanții legali, pe 
perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intreținere persoane cu handicap 

 scutire de la plata impozitului pentru venituri din activități independente, salarii, pensii, 
act. agricole-; 

 exceptare de la plata CASS pentru veniturile obținute in baza Legii 448/2006 
 
Dreptul la pensie de invaliditate 
 
Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap beneficiază de reducerea 
vârstelor standard de pensionare și a stagiilor complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5, după 
cum urmează: 
 

 15 ani, în situația asiguraților cu handicap grav, dacă au realizat, în condițiile handicapului, 
cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare; 



 10 ani, în situația asiguraților cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condițiile 
handicapului, cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare; 

 10 ani, în situația asiguraților cu handicap mediu, dacă au realizat, în condițiile 
handicapului, stagiul complet de cotizare. 

 
În România nu există pensie de handicap, ci doar pensie de invaliditate și indemnizatie de 
handicap. Cele două se pot cumula. 
 
Condiţii de acordare 
 
Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare 
prevăzută în anexa nr. 5, care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, 
și care au realizat stagiu de cotizare, în condițiile legii. 
 
Notă: Persoana adultă cu handicap, trebuie să facă dovada angajării cu contract de muncă, pe 
o perioadă de cel puțin 30 de zile. 
 
În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este: 

 de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de 
autoîngrijire; 

 de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea 
capacităţii de autoîngrijire; 

 de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, 
persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate 
din timpul normal de muncă. 

 
Încadrarea în grad de invaliditate 
  
Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, 
până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută de lege, de către medicul 
specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă din cadrul CNPP, denumit în continuare 
medic expert al asigurărilor sociale. 
  
Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale solicitantului se depun 
la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii 
competente, în funcţie de domiciliul solicitantului. 
 
Actele necesare încadrării în grad de invaliditate: 

 cerere; 

 actul de identitate; 



 documente medicale din care să rezulte afecţiunile prezentate şi rezultatele investigaţiilor 
necesare pentru susţinerea diagnosticului clinic şi funcţional (forma clinică şi stadiul 
evolutiv al bolii); 

 adeverinţa eliberată de angajator care să ateste numărul de zile de concediu medical, 
cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu menţionarea datei ultimei zile de concediu medical; 

 documentul din care să rezulte cauza invalidităţii; 
 
Documentele necesare înscrierii la pensie de invaliditate, după caz: 
 

 cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate (anexa nr. 7 la norme); 

 carnetul de muncă (original şi copie); 

 alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată; 

 actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de 
căsătorie, original şi copie; 

 diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa eliberată 
de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării 
studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi; 

 adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin 
contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme); 

 adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii 
deosebite și speciale, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme), dacă 
este cazul; 

 procura specială pentru mandatar (original și copie); 

 alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare 
stabilirii drepturilor de pensie (de ex. Certificatul de încadrare în grad de handicap); 

 decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original); 
 

!!! Legea nr.76/2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice reglementează obligația caselor teritoriale de pensii de a comunica 
angajatorului – în 5 zile de la emiterea unei decizii de pensionare – o informare care va cuprinde 
numele şi prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum şi data emiterii acesteia. 
Pentru a putea comunica angajatorului informaţiile cu privire la emiterea deciziei de pensionare, 
persoana care solicită înscrierea la pensie trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute de 
legislaţia cadru în domeniul pensiilor, o adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară 
activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale 
angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon). 
 
 
Calcul pensiei de invaliditate.  
 
Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual, realizat de asiguratul 
care solicită pensia de invaliditate, cu valoarea unui punct de pensie. 



 
1. Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărţirea numărului de puncte, 
rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului, la numărul de ani în care acesta a cotizat. 
2. Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare, 
realizate în anul calendaristic respectiv. 
3. Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a 
venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la 
câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 
Pentru lunile în care Institutul Naţional de Statistică nu comunică câştigul salarial mediu brut, se 
utilizează, pentru întreaga lună, ultimul câştig salarial mediu brut comunicat. 
 
La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între 
stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării/solicitării pensiei 
de invaliditate. 
 
Pentru stagiul potenţial, punctajul lunar este de: 

 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate; 

 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate; 

 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate. 
 
Valoarea punctului de pensie luat în calcul este cel din momentul emiterii deciziei de plată a pensiei 
de invaliditate.  
 
Indemnizaţia de însoţitor 
 
Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o 
indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix. Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 
80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii. 
Punctul de pensie a fost majorat pensie cu 10% începând cu luna ianuarie la 1.586 de lei.  
De asemenea, indemnizația sociala pentru pensionary, cu 25%, de la 800 de lei la 1.000 de lei, 
începând cu anul 2022. 
După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie 
medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz: 
 

 menţinerea în acelaşi grad de invaliditate; 

 încadrarea în alt grad de invaliditate; 

 âredobândirea capacităţii de muncă. 
  
Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care 
s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale. 
 
Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care: 



 

 prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă; 

 au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de lege; 

 au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat 
stagiile complete de cotizare, prevăzute de lege. 

   
 
DREPTUL LA LOCUINȚE PROTEJATE 
 
LEGEA 151/2010 
 
Art.9 Serviciile sociale pentru abilitarea/reabilitarea persoanei cu TSA, precum şi serviciile sociale 
de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor după regimul de asistare sunt: 
a) servicii cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe 
protejate, adăposturi de noapte, centre respiro etc. 
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