
Legislație persoane adulte cu handicap si persoane vârstnice 

 

 Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor 

cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor 

Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de 

România la 26 septembrie 2007; 

 Ordonanța nr.68/2003 privind serviciile sociale; 

 H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 

funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 H.G. nr. 680/2007 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea 

de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale "O societate fără bariere 

pentru persoanele cu dizabilități" 2016 - 2020 şi a Planului operațional privind 

implementarea Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu 

dizabilități"2016 - 2020*); 

 H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 

stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai 

persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

 H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor 

persoanelor vârstnice; 

 Ordin nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe 

baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările și completările 

ulterioare; 



 Ordin nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii – cadru de evaluare a 

persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap; 

 Ordin nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități; 

 Ordin nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, 

tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane 

adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, 

serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale*) anexa 1; 

 Ordin nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate 

de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu 

handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului 

contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele 

rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora; 

 Ordin nr. 623/2017 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul 

ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 

privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap 

asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de 

susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei 

lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale 

publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora; 

 Ordin   nr. 2272 din 30 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a 

prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice. 


