ORDIN nr. 794 din 7 octombrie 2002 privind aprobarea
modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi
adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal
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În conformitate cu dispoziţiile art. 18 alin. (1) lit. f) şi ale art. 19 alin. (1) lit. c) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi
încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 519/2002,
având în vedere Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 23.223 din 29 noiembrie
2002,
văzând Referatul de aprobare al secretarului de stat al Secretariatului de Stat
pentru Persoanele cu Handicap nr. 1.624 din 30 august 2002,
în temeiul art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi
completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi familiei şi ministrul administraţiei publice emit
următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă modalitatea de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap
grav sau reprezentantului său legal, prevăzută în anexa care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art. 2
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din subordinea Ministerului
Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei
Publice şi autorităţile administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire dispoziţiile
prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă

ANEXĂ: MODALITATEA DE PLATĂ a indemnizaţiei cuvenite
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap
grav,
precum
şi
adultului
cu
handicap
grav
sau
reprezentantului său legal
Art. 1
În condiţiile prevederilor art. 18 alin. (1) lit. f) şi ale art. 19 alin. (1) lit. c) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi
încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 519/2002, părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului

cu handicap grav şi adultul cu handicap grav sau reprezentantul său legal pot opta
pentru primirea unei indemnizaţii.
Art. 2
Indemnizaţia lunară acordată este echivalentă cu salariul net al asistentului social
debutant din unităţile bugetare.
Art. 3
Plata indemnizaţiei lunare cuvenite persoanelor menţionate la art. 1 se face de
către primăriile în a căror rază teritorială acestea îşi au domiciliul sau reşedinţa.
Art. 4
(1)Plata indemnizaţiei se va face pe baza dosarului care va cuprinde următoarele
documente:
a)cerere de acordare a indemnizaţiei;
b)certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită
protecţie specială, emis de comisiile pentru protecţia copilului sau, după caz, de
comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi (copie);
c)copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate sau de pe certificatul de
naştere;
d)ancheta socială, efectuată de o comisie desemnată de primar, din care să facă
parte cel puţin un asistent social şi un referent din cadrul direcţiei de protecţie
specială a persoanelor cu handicap a primăriei în a cărei rază teritorială îşi are
domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav.
(2)Documentele menţionate la alin. (1) se depun spre verificare la direcţia de
specialitate din cadrul primăriilor, care în urma analizării dosarului va propune
primarului plata sumelor respective.
Art. 5
Sumele necesare pentru plata indemnizaţiei se suportă din bugetele locale, în
condiţiile legii.
Art. 6
Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului
cu handicap grav, precum şi adultul cu handicap grav sau reprezentantul legal al
acestuia, care se află în instituţii de învăţământ special, asistenţă socială şi
protecţie specială sau în alte instituţii cu caracter social în care li se asigură
întreţinere completă din partea statului.
Art. 7
(1)Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare
într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială, emis,
după caz, de comisia pentru protecţia copilului sau comisia de expertiză medicală a
persoanelor cu handicap pentru adulţi.
(2)În cazul în care situaţia juridică a persoanei cu handicap se schimbă, aceasta
sau reprezentanţii săi legali au obligaţia să anunţe autorităţile administraţiei publice
locale în vederea sistării plăţii indemnizaţiei.
(3)Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) sau a prevederilor art. 6 atrage
răspunderea juridică a acestora, în condiţiile legii.
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