
- Plata prestatiilor sociale se face din oficiu, in baza deciziei directorului 

executiv al DGASPC, in baza documentului care atesta incadrarea in grad de 

handicap. 

- Persoana adulta  cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii 

sociopsihomedicale, la asistent personal angajat si platit potrivit prevederilor 

Legii-cadru  nr.153/2017 privind  salarizarea personalului platit din fonduri 

publice, de primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei adulte cu 

handicap grav, pe baza acordului exprimat in scris de catre DGASPC Bihor. 

- Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal. 

- Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaza 

de alocatie de stat în conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 

100%. 

- Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza de o alocatie lunara de hrana, 

calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile 

colective din unitatile sanitare publice 15 lei/zi. 

- Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza 

de concediu pentru cresterea copiluluiin varsta de pana la 2 ani sau, in cazul 

copilului cu handicap de pana la 7 ani. 

- Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata insotitorului o 

indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, 

stabilite potrivit prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice (1163 lei). 

  

*Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata insotitorului o 

indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, 

stabilite potrivit prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice (1163lei). 

*Adultul cu handicap beneficiaza in conditiile Legii 448/2006, de urmatoarele 

prestatii sociale 

  

1. Indemnizatie lunara, indiferent de venituri:  

a) in cuantum de 350 lei, pentru adultul cu handicap grav;  

b) in cuantum de 265 lei, pentru adultul cu handicap accentuat; 

 

2. Buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:  

a) in cuantum de  150 lei, pentru adultul cu handicap grav; 

b) in cuantum de 110 lei, pentru adultul cu handicap accentuat; 

c) in cuantum de  60 lei, pentru adultul cu handicap mediu. 

 



 

3. Prestatii sociale copii: beneficiaza familia sau reprezentantul legal al 

copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada in care il are 

in ingrijire, supraveghere si intretinere. 

a) in cuantum de  300 lei, pentru copilul cu handicap grav; 

b) in cuantum de 175 lei, pentru copilul cu handicap accentuat; 

c) in cuantum de  60 lei, pentru copilul cu handicap mediu. 

4. Plata acestor  drepturi se realizeaza prin directiile generale de asistenta 

sociala si protectia copilului judetene. 

  

Bugetul personal complementar nu este luat in calcul la stabilirea altor drepturi 

si obligatii. 

  

Nu pot beneficia de indemnizatia lunara si buget personal complementar: 

a) Adultii cu handicap ingrijiti si protejati in centre rezidentiale publice, cu 

exceptia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de institutii rezidentiale 

publice cu caracter social sau medico-social, in care se asigura intretinere 

completa din partea autoritatilor administratiei publice pe o perioada mai mare 

de o luna. 

b) Persoanele cu handicap grav care sunt retinute, arestate sau condamnate 

definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a 

detentiei. 

c) Adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati in 

ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist 

 


