
MINISTERUL MUNCII                                                                          MINISTERUL    

ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE                                                               SĂNĂTĂŢII 

Nr.................................................                                                Nr......................................... 

 

 

 

ORDIN  nr. ............................... 

 

privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi 

egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea 

criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de 

handicap 

 

 

 

Având în vedere: 

- art. 4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor 

măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2022 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 

administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- art. 85 alin. (10) și art. 902 alin. (1) lit. a1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

În temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al art. 7 alin. (4) din HG nr. 144/2010 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările 

ulterioare, 

ministrul muncii și solidarității sociale și ministrul sănătății emit următorul 

 

 

ORDIN: 

 

Art. I. Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului 

sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza 

cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 885 şi 885 bis din 27 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La capitolul 2 Funcţiile senzoriale, punctul I. Evaluarea persoanelor cu afectarea 

funcţiilor vizuale în vederea încadrării în grad de handicap, după punctul 4 se introduce 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227276


punctul 5. Evaluarea persoanelor cu tumori maligne ale ochiului și anexelor sale, în vederea 

încadrării în grad de handicap, care va avea următorul cuprins: 

”5. Tumorile maligne ale ochiului și anexelor sale vor fi încadrate în grad de handicap astfel: 

- Stadiile I, II și III în curs de terapie oncologică- handicap accentuat pentru o perioadă de 24 luni 

de la diagnosticare și inițierea terapiei specifice. Ulterior, formele cu evoluție favorabilă sub 

tratament vor fi încadrate în grad mediu de handicap pentru o perioadă de supraveghere de 5 ani. 

- Stadiul IV în curs de terapie oncologică/în afara resurselor terapeutice/îngrijiri paliative-

handicap grav. In funcție de gradul autonomiei personale se va stabili încadrarea în grad 

grav/grav cu asistent personal. 

NB. Pentru neoplaziile în afara resurselor terapeutice/ în curs de îngrijiri paliative/ cu complicații 

funcționale ireversibile sub tratament se va stabili termen de valabilitate permanent a încadrării 

în grad de handicap. 

Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a evita excluziunea socială, persoanele 

cu dizabilități au obligația de a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual 

de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în Planul individual de servicii.” 

 

2. La capitolul 2 Funcţiile senzoriale, după punctul II. Evaluarea persoanelor cu afectarea 

funcţiilor auditive în vederea încadrării în grad de handicap*, se introduce punctul II1 cu 

următorul cuprins: 

,,Tumorile maligne ale aparatului auditiv vor fi încadrate în grad de handicap astfel: 

- Stadiile I, II și III în curs de terapie oncologică- handicap accentuat pentru o perioadă de 2 ani 

de la diagnosticare și inițierea terapiei specifice. Ulterior, formele cu evoluție favorabilă sub 

tratament vor fi încadrate în grad mediu de handicap pentru o perioadă de supraveghere de 5 ani. 

- Stadiul IV în curs de terapie oncologică/ în afara resurselor terapeutice/ îngrijiri paliative-

handicap grav. In funcție de gradul autonomiei personale se va stabili încadrarea în grad 

grav/grav cu asistent personal. 

NB. Pentru neoplaziile în afara resurselor terapeutice/ în curs de îngrijiri paliative/ cu complicații 

funcționale ireversibile sub tratament se va stabili termen permanent de valabilitate a încadrării 

în grad de handicap. 

Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a evita excluziunea socială, persoanele 

cu dizabilități au obligația de a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual 

de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în Planul individual de servicii.” 

 

3. La capitolul 3 Funcţiile fonatorii şi de comunicare verbală, după Evaluarea gradului de 

handicap în afectarea vocii*, după tabelul cu Activităţi – Limitări*) și Participare - Necesităţi*) 

se introduce următorul paragraf: 

,,Tumorile maligne ale laringelui vor fi încadrate în grad de handicap astfel: 

- Stadiile I, II și III în curs de terapie oncologică- handicap accentuat pentru o perioadă de 2 ani 

de la diagnosticare și inițierea terapiei specifice. Ulterior, formele cu evoluție favorabilă sub 

tratament vor fi încadrate în grad mediu de handicap pentru o perioadă de supraveghere de 5 ani. 



- Stadiul IV în curs de terapie oncologică/ în afara resurselor terapeutice/ îngrijiri paliative-

handicap grav. In funcție de gradul autonomiei personale se va stabili încadrarea în grad 

grav/grav cu asistent personal. 

NB. Pentru neoplaziile în afara resurselor terapeutice/ în curs de îngrijiri paliative/ cu complicații 

funcționale ireversibile sub tratament se va stabili termen permanent de valabilitate a încadrării 

în grad de handicap”. 

Pentru traheostroma permanentă se va stabili termen de valabilitate permanent a încadrării în 

grad de handicap. 

Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a evita excluziunea socială, persoanele 

cu dizabilități au obligația de a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual 

de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în Planul individual de servicii.” 

 

4. La capitolul 4: Functiile sistemului cardiovascular, hematologic, imunitar si respirator, 

secţiunea A Funcţiile sistemului cardiovascular, la punctul I Evaluarea gradului de 

handicap în afectarea funcţiilor inimii , subpunctul ,, 4. Complicaţii post-transplant cardiac” 

se modifică și va avea următorul cuprins”: 

 

”4. Transplantul cardiac- se încadrează în grad de handicap grav cu asistent personal timp de 24 

de luni de la intervenție, după care se încadrează în grad de handicap accentuat, termen de 

valabilitate permanent. 

Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a evita excluziunea socială, persoanele 

cu dizabilități au obligația de a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual 

de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în Planul individual de servicii.” 

 

5. La capitolul 4: Functiile sistemului cardiovascular, hematologic, imunitar si respirator, 

secţiunea A Funcţiile sistemului cardiovascular, la punctul I Evaluarea gradului de 

handicap în afectarea funcţiilor inimii, după subpunctul 4 se introduce subpunctul 5. Evaluarea 

persoanelor cu tumori maligne ale cordului, în vederea încadrării în grad de handicap, cu 

următorul cuprins: 

,,- Stadiile I, II și III în curs de terapie oncologică- handicap accentuat pentru o perioadă de 2 ani 

de la diagnosticare și inițierea terapiei specifice. Ulterior, formele cu evoluție favorabilă sub 

tratament vor fi încadrate în grad mediu de handicap pentru o perioadă de supraveghere de 5 ani. 

- Stadiul IV în curs de terapie oncologică/ în afara resurselor terapeutice/ îngrijiri paliative-

handicap grav. In funcție de gradul autonomiei personale se va stabili încadrarea în grad 

grav/grav cu asistent personal. 

NB. Pentru neoplaziile în afara resurselor terapeutice/ în curs de îngrijiri paliative/ cu complicații 

funcționale ireversibile sub tratament se va stabili termen permanent de valabilitate a încadrării 

în grad de handicap. 

Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a evita excluziunea socială, persoanele 

cu dizabilități au obligația de a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual 

de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în Planul individual de servicii.” 

 

6. La capitolul 4: Functiile sistemului cardiovascular, hematologic, imunitar si respirator, 

secţiunea A  Funcţiile sistemului cardiovascular, după punctul II Evaluarea gradului de 

handicap în afectarea functiilor arterelor legate de fluxul sanguin, se introduce un nou punct, 



punctul III. Evaluarea gradului de handicap în neoplasmele vaselor sanguine, cu următorul 

cuprins: 

,,- Stadiile I, II și III în curs de terapie oncologică- handicap accentuat pentru o perioadă de 2 ani 

de la diagnosticare și inițierea terapiei specifice. Ulterior, formele cu evoluție favorabilă sub 

tratament vor fi încadrate în grad mediu de handicap pentru o perioadă de supraveghere de 5 ani. 

- Stadiul IV în curs de terapie oncologică/ în afara resurselor terapeutice/ îngrijiri paliative-

handicap grav. In funcție de gradul autonomiei personale se va stabili încadrarea în grad 

grav/grav cu asistent personal. 

NB. Pentru neoplaziile în afara resurselor terapeutice/ în curs de îngrijiri paliative/ cu complicații 

funcționale ireversibile sub tratament se va stabili termen permanent de valabilitate a încadrării 

în grad de handicap. 

Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a evita excluziunea socială, persoanele 

cu dizabilități au obligația de a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual 

de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în Planul individual de servicii.” 

 

7. La capitolul 4: Functiile sistemului cardiovascular, hematologic, imunitar si respirator, 

secţiunea D. Evaluarea gradului de handicap în afectarea funcţiilor sistemului respirator*, 

punctul 2. Cancerul bronho-pulmonar se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

,,2. Evaluarea gradului de handicap în  Neoplasmul bronho-pulmonar: 

- Stadiile I, II și III în curs de terapie oncologică- handicap accentuat pentru o perioadă de 24 luni 

de la diagnosticare și inițierea terapiei specifice. Ulterior, formele cu evoluție favorabilă sub 

tratament vor fi încadrate în grad mediu de handicap pentru o perioadă de supraveghere de 5 ani. 

- Stadiul IV în curs de terapie oncologică/ în afara resurselor terapeutice/ îngrijiri paliative-

handicap grav. In funcție de gradul autonomiei personale se va stabili încadrarea în grad 

grav/grav cu asistent personal. 

NB. Pentru neoplaziile în afara resurselor terapeutice/ în curs de îngrijiri paliative/ cu complicații 

funcționale ireversibile sub tratament se va stabili termen permanent de valabilitate a încadrării 

în grad de handicap. 

Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a evita excluziunea socială, persoanele 

cu dizabilități au obligația de a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual 

de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în Planul individual de servicii.” 

 

8. La capitolul 4: Functiile sistemului cardiovascular, hematologic, imunitar si respirator, 

secţiunea D. Evaluarea gradului de handicap în afectarea funcţiilor sistemului respirator*, 
punctul 3. Transplantul pulmonar se completează și va avea următorul cuprins: 

 

,,3. Transplantul pulmonar- se încadrează în grad de handicap grav cu asistent personal timp de 

24 de luni de la intervenție, după care se încadrează în grad de handicap accentuat, termen de 

valabilitate permanent. 

Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a evita excluziunea socială, persoanele 

cu dizabilități au obligația de a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual 

de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în Planul individual de servicii. ” 

 



9. La capitolul 5 Funcţiile sistemului digestiv, metabolic şi endocrin, punctul I. a. 

Evaluarea gradului de handicap în afectarea unor funcţii ale sistemului digestiv (de 

digestie, secreţie, absorbţie-asimilaţie), după ***) Indicele ponderal se introduce 

următoarea mențiune: 

 

,,****Pentru gastrostoma/colostoma permanentă, urmare a proceselor neoplazice, se va stabili 

termen de valabilitate permanent a încadrării în grad de handicap. 

Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a evita excluziunea socială, persoanele 

cu dizabilități au obligația de a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual 

de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în Planul individual de servicii.” 

 

10. La capitolul 5 Funcţiile sistemului digestiv, metabolic şi endocrin, punctul I. b. 

Evaluarea gradului de handicap în afectarea funcţiilor hepatice, în tabel, la coloana a 3 a, la 

deficiență medie/handicap mediu, după ,,purtător de AgHBs sau AgHVC”, se adaugă 

următoarele: 

,,Adenocarcinomul hepatic sau cancerele hepatice în stadiile I, II și III cu evoluție favorabilă sub 

tratament specific, pentru o perioadă de supraveghere de 5 ani, ulterior încadrării în grad de 

handicap accentuat timp de 24 de luni”. 

11. La capitolul 5 Funcţiile sistemului digestiv, metabolic şi endocrin, punctul I. b. 

Evaluarea gradului de handicap în afectarea funcţiilor hepatice, în coloana a 4 a, la gradul 

accentuat, după formularea ,,ciroze hepatice, decompensate parenchimatos sau/și vascular, cu 

varice esofagiene (radiologic sau endoscopic) cu semne de hipertensiune portală (circulație 

colaterală sau/și ascită) cu frecvență periodică, reductibilă (clasa Child Pungh B și C)”, se adaugă 

următoarele: 

„Adenocarcinomul hepatic sau cancerele primitive hepatice  în stadiile I, II și III în curs de terapie 

oncologică - handicap accentuat pentru o perioadă de 24 luni de la diagnosticare și inițierea 

terapiei specifice.” 

12. La capitolul 5 Funcţiile sistemului digestiv, metabolic şi endocrin, punctul I. b. 

Evaluarea gradului de handicap în afectarea funcţiilor hepatice, în coloana a 5 a, la 

deficiența gravă/handicapul grav, se modifică NB. și va avea următorul cuprins: 

,,NB. În transplantul hepatic, în primele 24 de luni se acordă gradul de handicap grav cu asistent 

personal, apoi gradul accentuat cu termen de valabilitate permanent. 

Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a evita excluziunea socială, persoanele 

încadrate au obligația de a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual de 

reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în Planul individual de servicii.” 

 

13. La capitolul 5 Funcţiile sistemului digestiv, metabolic şi endocrin, punctul III. 

Evaluarea gradului de handicap în afectarea funcţiilor endocrine, subpunctul 8. Evaluarea 

gradului de handicap în afectarea funcţiei tiroidiene din proliferările maligne, în tabel, după 

coloana cu denumirea ”parametri funcționali”, se introduce o nouă coloană, cu denumirea 

,,deficiența medie/handicap mediu”, cu următorul cuprins: 

,,Cancerul tiroidian în stadiile I, II și III cu evoluție favorabilă sub tratament specific, pentru o 

perioadă de supraveghere de 5 ani, ulterior încadrării în grad de handicap accentuat timp de 24 

de luni. 



14. La capitolul 6 Funcţiile urogenitale, punctul I. Evaluarea gradului de handicap în 

afectarea funcţiilor de filtrare şi secreţie renală, de colectare şi stocare a urinei în vezica 

urinară, după punctul 2 se introduce punctul 3, cu următorul cuprins: 

 

,,3. Evaluarea persoanelor cu tumori maligne renale și ale vezicii urinare în vederea încadrării în 

grad de handicap: 

- Stadiile I, II și III în curs de terapie oncologică- handicap accentuat pentru o perioadă de 24 luni 

de la diagnosticare și inițierea terapiei specifice. Ulterior, formele cu evoluție favorabilă sub 

tratament vor fi încadrate în grad mediu de handicap pentru o perioadă de supraveghere de 5 ani. 

- Stadiul IV în curs de terapie oncologică/în afara resurselor terapeutice/îngrijiri paliative-

handicap grav. In funcție de gradul autonomiei personale se va stabili încadrarea în grad 

grav/grav cu asistent personal. 

NB. Pentru neoplaziile în afara resurselor terapeutice/ în curs de îngrijiri paliative/ cu complicații 

funcționale ireversibile sub tratament se va stabili termen de valabilitate permanent a încadrării 

în grad de handicap. 

Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a evita excluziunea socială, persoanele 

încadrate au obligația de a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual de 

reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în Planul individual de servicii.” 

 

15. La capitolul 6 Funcţiile urogenitale, punctul I. Evaluarea gradului de handicap în 

afectarea funcţiilor de filtrare şi secreţie renală, de colectare şi stocare a urinei în vezica 

urinară, rândurile 5-8 care urmează după,,*) Gradul de handicap în stadiul V (uremie depăşită) 

este variabil” se înlocuiesc cu următorul cuprins: 

 

,,In stările postransplant de rinichi se acordă gradul de handicap grav cu asistent personal în 

primele 24 de luni, apoi grad accentuat cu termen de valabilitate permanent. 

Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a evita excluziunea socială, persoanele 

cu dizabilități au obligația de a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual 

de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în Planul individual de servicii.” 

 

16. La capitolul 6 Funcţiile urogenitale, punctul II. Evaluarea gradului de handicap în 

afectarea funcţiilor urogenitale, se elimină punctul 1, punctul 2 și tabelul cu deficiență 

accentuată/deficienșp accentuată, handicap accentuat/handicap grav și se va înlocui cu următorul 

cuprins: 

 

,,Evaluarea persoanelor cu tumori maligne urogenitale și mamare în vederea încadrării în grad 

de handicap: 

- Stadiile I, II și III în curs de terapie oncologică- handicap accentuat pentru o perioadă de 24 luni 

de la diagnosticare și inițierea terapiei specifice. Ulterior, formele cu evoluție favorabilă sub 

tratament vor fi încadrate în grad mediu de handicap pentru o perioadă de supraveghere de 5 ani. 

- Stadiul IV în curs de terapie oncologică/ în afara resurselor terapeutice/ îngrijiri paliative-

handicap grav. In funcție de gradul autonomiei personale se va stabili încadrarea în grad 

grav/grav cu asistent personal. 



NB. Pentru neoplaziile în afara resurselor terapeutice/ în curs de îngrijiri paliative/ cu complicații 

funcționale ireversibile sub tratament se va stabili termen permanent de valabilitate a încadrării 

în grad de handicap. 

Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a evita excluziunea socială, persoanele 

cu dizabilități au obligația de a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual 

de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în Planul individual de servicii.” 

 

17. La capitolul 7 "Funcţiile neuro-musculo-scheletice şi ale mişcărilor aferente", după 

punctul VIII. Evaluarea persoanelor cu tumori cerebrale maligne în vederea încadrării în 

grad de handicap, se înlocuiește întregul paragraf cu următorul cuprins: 

,,- Tumorile cerebrale maligne în curs de terapie oncologică- handicap grav pentru o perioadă de 

24 luni de la diagnosticare și inițierea terapiei specifice. Ulterior, formele cu evoluție favorabilă 

sub tratament vor fi încadrate în grad accentuat de handicap pentru o perioadă de supraveghere 

de 5 ani. 

- Stadiul IV în curs de terapie oncologică/ în afara resurselor terapeutice/ îngrijiri paliative-

handicap grav. In funcție de gradul autonomiei personale se va stabili încadrarea în grad 

grav/grav cu asistent personal. 

NB. Pentru neoplaziile în afara resurselor terapeutice/ în curs de îngrijiri paliative/ cu complicații 

funcționale ireversibile sub tratament se va stabili termen permanent de valabilitate a încadrării 

în grad de handicap. 

Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a evita excluziunea socială, persoanele 

cu dizabilități au obligația de a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual 

de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în Planul individual de servicii.” 

 

18. La capitolul 8 Funcţiile pielii, Evaluarea gradului de handicap în afectarea funcţiilor 

pielii, în tabel, la tumori maligne ale pielii, în coloana a 4 a care corespunde deficienței 

medii/handicapului mediu se va introduce următorul cuprins: 

 

,,Tumorile maligne ale pielii  în stadiile I, II și III cu evoluție favorabilă sub tratament specific, 

pentru o perioadă de supraveghere de 5 ani, ulterior încadrării în grad de handicap accentuat timp 

de 24 de luni”. 

În coloana a 5 a care corespunde deficienței accentuat/handicapului accentuat se adaugă 

următorul cuprins: 

„Tumorile maligne ale pielii în stadiile I, II și III în curs de terapie oncologică- handicap 

accentuat pentru o perioadă de 24 luni de la diagnosticare și inițierea terapiei specifice”. 

În coloana a 6 a care corespunde deficienței grave/handicapului grav se adaugă următorul 

cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 



,,NB. Pentru neoplaziile în afara resurselor terapeutice/ în curs de îngrijiri paliative/ cu 

complicații funcționale ireversibile sub tratament se va stabili termen permanent de valabilitate 

a încadrării în grad de handicap. 

Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a evita excluziunea socială, persoanele 

cu dizabilități au obligația de a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual 

de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în Planul individual de servicii.” 

 

Art. II. - Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Autorității 

Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, serviciile de evaluare 

complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi 

comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

 

ART. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

 

 

       MINISTRUL MUNCII                                                        MINISTRUL   SĂNĂTĂŢII 

ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE   

                                                 

MARIUS – CONSTANTIN BUDĂI                                             ALEXANDRU RAFILA 

 

 

                                             

 

 

 


