
DREPTURI (PRESTATII, FACILITATI, BENEFICII DE ASISTENTA 
SOCIALA) DE CARE POT BENEFICIA COPIII CU HANDICAP: 

  

1. Parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea 
copilului cu handicap in baza unei masuri de protectie speciala, stabilita 

in conditiile legii, beneficiaza de prestatii sociale, pe perioada in care il 

are in ingrijire, supraveghere si intretinere, astfel: 

a) in cuantum de  250 lei, pentru copilul cu handicap grav 
b) in cuantum de 150 lei, pentru copilul cu handicap accentuat  

c) in cuantum de    50 lei, pentru copilul cu handicap mediu  

Aceste drepturi cu titlul de prestatii sociale se acorda de DGASPC Bihor  

2. Indemnizatie/salariu lunar pentru asistentul personal care se asigura de 

catre primariile in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta 

copilul cu handicap grav; - se acorda de Primaria de domiciliu 
3. Alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 

100%, pentru copiii cu handicap; - se acorda de AJPIS Bihor 

4. Alocatie lunara de plasament pentru copilul cu handicap; - se acorda de 

AJPIS Bihor 
5. Alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana 

stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice, 

pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA; - se acorda de DGASPC 
Bihor 

6. Rovinieta - scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri 

nationale pentru insotitorul copilului cu handicap grav, detinator de 

autoturism, aceasta este eliberata de catre directia generala de asistenta 
sociala si protectia copilului; - se acorda de DGASPC Bihor 

7. Legitimatie pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun 

pentru copilul cu handicap grav si accentuat si insotitorul acestuia, 

aceasta este eliberata de catre directia generala de asistenta sociala si 
protectia copilului; - se acorda de DGASPC Bihor 

8. Gratuitate pentru transportul interurban, cu autobuzul sau cu trenul la 

clasa a II-a, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic pentru 
copilul cu handicap grav si insotitorul acestuia, respectiv 6 calatorii dus-

intors pe an calendaristic pentru copilul cu handicap accentuat si 

insotitorul acestuia; - se acorda de DGASPC Bihor 

9. Concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in cuantumul stabilit 
de lege pentru copilul cu handicap pana la varsta de 7 ani; - indemnizatia 

se acorda de AJPIS Bihor 



10. Indemnizatie de crestere a copilului pana in varsta de 18 ani pentru 
parintele care are in ingrijire copilul cu handicap grav sau accentuat si are 

program de lucru redus la 4 ore; - se acorda de AJPIS Bihor 

11. Concedii medicale, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului 

cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la 
domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru 

recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 

ani; 
12. Asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru 

tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului 

de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-

cadru pentru copiii cu handicap; 
13. Dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in 

conditiile prevazute in Contractul-cadru; - se acorda de CAS Bihor 

14. Servicii gratuite de cazare si masa pentru copilului cu handicap grav sau 
accentuat si insotitorul acestuia in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si 

statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului 

specialist, conform Contractului-cadru; - se acorda de unitati sanitare 

15. Bilete de intrare gratuitate la spectacole, muzee, manifestari artistice si 
sportive pentru copilul cu handicap si persoana care il insoteste; 

16. Card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu 

handicap sau reprezentantii legali ai acestora, acesta este eliberat de catre 

autoritatile administratiei publice locale; - se acorda de Primaria de 
domiciliu 

17. Copii/elevii/tinerii cu CES, integrati in unitatile de invatamant de masa, 

beneficiaza de alocatie zilnica de hrana, rechizite scolare, cazarmament, 
imbracaminte si incaltaminte in cuantum egal cu cel asigurat copiilor 

aflati in sistemul de protectie a copilului. 

 


