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1. Rezumat 

 

Este cunoscut faptul că reforma serviciilor sociale în domeniul dizabilităţii mentale a constituit şi constituie 
încă o piatră de încercare pentru autorităţile responsabile din România. Cu o istorie marcată ani întregi de 
un fenomen de ostracizare socială, dizabilitatea mentală constituie o problemă pe care nu mulţi se 
încumetă să o abordeze, datorită complexităţii şi provocărilor deosebite pe care aceasta le ridică din punct 
de vedere al armonizării legislative, instituţionale, dar mai cu seamă din perspectiva integrării sociale 
efective a persoanelor cu dizabilităţi mentale.  

 
Pe acest fond, Institutul pentru Politici Publice (IPP) şi Fundaţia Pentru Voi au elaborat studiul de faţă 
pornind de la o problemă fundamentală, în opinia noastră, pentru modul în care este şi va fi coordonată 
reforma în domeniu, anume cât de transparentă, eficientă, dar si relavanţa nevoilor din domeniu este 
finanţarea serviciilor sociale în domeniul dizabilităţii mentale în România. Fără a avea pretenţia 
exhaustivităţii sau a unui verdict tranşant, studiul de faţă inventariază principalele resurse de finanţare 
disponibile în ultimii ani în domeniul de referinţă, încercând să contribuie cu unele lămuriri relative la un 
sector pe care, la prima vedere, mulţi îl consideră sub-finanţat. Realitatea este însă alta: în ultimii ani 
(analiza de faţă include informaţii corespunzătoare perioadei 2005 până în prezent), pentru sectorul 
dizabilităţii mentale au fost disponibilizate resurse financiare semnificative ca volum, provenind din surse 
variate: de la bugetul de stat - atât prin transferurile directe alocate sectorului asistenţei sociale, prin 
Programe de Interes Naţional, cât şi prin sumele gestionate în acest domeniu din bugetele locale - dar mai 
ales din fonduri externe nerambursabile: programele de pre-aderare finanţate din fonduri Phare, fonduri 
structurale sau împrumuturi externe contractate de Guvernul României în acest sens. 

 

Evaluând parcursul celor mai importante asemenea surse de finanţare - bugetare şi extrabugetare - de la 
alocarea financiară şi până la efectele scontate/generate asupra beneficiarilor acestor programe, studiul de 
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faţă relevă o serie de concluzii care indică persistenţa unor probleme în sectorul asistenţei sociale pentru 
persoanele cu dizabilităţi mentale (şi nu numai): 

• Lipsa de capacitate instituţională a furnizorilor publici de servicii sociale pentru persoanele cu 
dizabilităţi în atragerea de fonduri de la buget pentru dezvoltarea de servicii alternative. Din cele 5 
Programe de Interes Naţional, finanţate integral de la bugetul de stat şi concepute pentru a 
răspunde nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilităţi, au fost finanţate doar 34 de proiecte în 3 
ani, în unele cazuri fondurile aferente acestor programe fiind restituite integral la bugetul de stat 
din lipsa unor proiecte eligibile (ex: fondurile aferente PIN 2).  

• Distribuţia geografică a fondurilor provenite din diverse surse de finanţare este inegală, unele judeţe 
neaccesând deloc finanţări pentru persoanele cu dizabilităţi. Deşi este unanim recunoscută nevoia 
dezvoltare a serviciilor sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi - în special cele cu 
dizabilităţi mentale - există judeţe în România care, potrivit informaţiilor oficiale furnizate de 
autorităţile competente în domeniul, până în 2008 nu depuseseră/câştigaseră niciun proiect pentru 
a beneficia de resurse financiare alternative pentru a dezvolta aceste servicii. Printre acestea se 
numără judeţele Galaţi, Brăila, Giurgiu şi Teleorman. 

• Unele surse de finanţare (ex: Programele Operaţionale) nu sunt adecvate în totalitate obiectivelor de 
creştere a calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. În prezent, există două Programe Operaţionale 
finanţate din fonduri structurale care includ parţial obiective finanţabile pentru segmentul 
persoanelor cu dizabilităţi în general: Programul Operaţional de Dezvoltare a Resurselor Umane 
(POS DRU) şi Programul Operaţional Regional (POR). Niciunul dintre aceste programe nu adresează, 
în opinia autorilor, în mod adecvat nevoile specifice reale ale grupului ţintă avut în vedere în cadrul 
acestui studiu: POS DRU are în vedere acţiuni concentrate în special pe participarea persoanelor din 
grupurile vulnerabile pe piaţa muncii, limitând practic opţiunile unor eventuale proiecte de 
incluziune socială care să includă şi alte tipuri de activităţi. Prin POR sunt finanţate lucrări de 
reabilitare/modernizare a infrastructurii serviciilor sociale, opţiune care, în absenţa unor reguli 
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clare, generează riscul perpetuării în sistemul de îngrijire pentru persoanele cu dizabilităţi mentale a 
unor structuri rezidenţiale mari în detrimentul serviciilor alternative la nivel de comunitate. 

• Autorităţile centrale cu responsabilităţi în domeniu - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap - nu au urmărit o politică coerentă de alocare 
financiară pentru domeniul asistenţei sociale pentru persoanele cu dizabilităţi şi nici un efort de 
monitorizare a rezultatelor obţinute prin proiectele/programele finanţate la nivel local. Există, aşa 
cum arătam, judeţe în care autorităţile locale (Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului) nu au accesat deloc finanţări pentru grupul-ţintă al persoanelor cu dizabilităţi mentale. La 
polul opus, există şi judeţe unde, din analiza succintă a informaţiilor obţinute, transpare riscul ca 
unele obiective să fi beneficiat de finanţări multiple, fără ca finanţatorul (reprezentat în cele mai 
multe cazuri de autorităţile statului) să fi sesizat această problemă.  

În acelaşi registru, statul român a contractat sume importante printr-un împrumut angajat prin 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (la acea vreme) în 2006 de la Banca Mondială 
pentru Programul de Asistenţă Socială, program aflat în implementare şi astăzi şi ale cărui condiţii 
de finanţare sunt încă deficitare din punct de vedere al punerii în aplicare a principiilor şi măsurilor 
pe care ţara noastră şi le-a asumat prin angajamente externe, dar şi prin documente strategice la 
nivel naţional (ex: Strategia Naţională pentru Protecţia, Integrarea şi Incluziunea Socială a 
Persoanelor cu Handicap).  

• Informaţiile despre sursele de finanţare şi rezultatele obţinute prin utilizarea banilor pentru 
persoanele cu dizabilităţi mentale sunt greu, uneori imposibil de accesat de la autorităţile 
responsabile. La nivel naţional, nu există încă o cultură a transparenţei în ceea ce priveşte 
garantarea accesului publicului larg la informaţii referitoare la îmbunătăţirea efectivă a calităţii vieţii 
persoanelor cu dizabilităţi  . Institutul pentru Politici Publice a fost nevoit să acţioneze în instanţă o 
serie de Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru obţinerea unor informaţii 
publice din contractele de finanţare încheiate de aceste Direcţii cu ANPH în cadrul programului de 
asistenţă socială finanţat de Banca Mondială.  
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Din păcate, în cele mai multe cazuri, finanţările din domeniu au vizat îmbunătăţirea spaţiilor fizice în care 
trăiesc persoanele cu dizabilităţi şi nu creşterea gradului de incluziune socială a acestora. Calitatea vieţii  
persoanelor cu dizabilităţi mentale nu a cunoscut neapărat o îmbunătăţire semnificativă, sub toate 
aspectele implicate. Ce este şi mai grav însă este că în continuare există discrepanţe majore între condiţiile 
de furnizare a serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi de la un judeţ la altul, reflectate mai cu seamă în 
costurile acestor servicii. Principala problemă pe care am constatat-o însă analizând alocările financiare şi 
gradul de absorbţie al fondurilor disponibile în România de către autorităţile responsabile - în principal, 
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de la nivel judeţean, în calitate de principali 
furnizori publici de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi mentale - a fost aceea că, din păcate, 
autorităţile însărcinate cu managementul reformei în domeniu nu au o viziune coerentă asupra acestui 
proces, pe care l-am cataloga mai degrabă ca fiind unul conjnuctural, dictat de anumite oportunităţi de 
finanţare existente la un moment dat pe piaţă şi segmentat, fără să fie neapărat în acord cu principiile 
stipulate de Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 
handicap. În subsidiar, din păcate, pentru nici unul dintre programele de finanţare supuse analizei, nu am 
reuşit să identificăm documente/informaţii care să dovedească o reală preocupare în studierea impactului 
pe care aceste investiţii l-au avut, pe termen mediu, şi în ce măsură banii au fost utilizaţi eficient pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi mentale. Asemenea diferenţe care, cu siguranţă au 
explicaţiile lor, trebuie aduse în dezbaterea publică din România, raţiune pentru care autorii studiului au 
avansat şi o serie de recomandări în această direcţie: 

 

• Procesul de implementare a prevederilor europene privind sprijinirea şi incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi mentale trebuie să fie corelat cu realităţile şi necesităţile existente la nivel 
naţional. În acest sens, studiile de monitorizare şi evaluare a proiectelor implementate sunt extrem 
de utile pentru a stabili direcţiile de acţiune prioritare pe viitor. La fel, schemele de finanţare 
încheiate trebuie evaluate în detaliu pentru a se determina în ce măsură au fost atinse rezultatele 
propuse şi care sunt zonele prioritare/vulnerabile care necesită în continuare sprijin financiar.  
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• Pentru a înregistra un progres considerabil în ceea ce priveşte respectarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi mentale şi incluziunea socială a acestora trebuie să existe permanent o corelare între 
nevoi şi resursele financiare gestionate la nivel naţional sau local. Criteriile de alocare a fondurilor 
trebuie să ţină cont de priorităţile stabilite în Strategia Naţională pentru protecţia, integrarea şi 
incluziunea socială a persoanelor cu handicap, dar mai ales de rezultatele care au fost deja obţinute 
pentru a evita dubla finanţare a unor obiective şi/sau finanţarea insuficientă sau chiar inexistentă 
pentru alte priorităţi ale grupului - ţintă.  

 

• Coordonarea sistemică şi cea inter-instituţională sunt condiţii esenţiale pentru succesul reformei în 
domeniul incluziunii sociale. 

• Odată cu adoptarea Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi la care 
România este semnatară, autorităţile responsabile în domeniu trebuie să abordeze în mod 
diferenţiat fiecare categorie de dizabilitate în ceea ce priveşte serviciile prestate, costurile 
ocazionate, fondurile necesare, etc. În consecinţă, autorităţile publice trebuie să asimileze 
obişnuinţa de a colecta şi pune la dispoziţia publicului date defalcate privind categoriile de cheltuieli 
angajate cu fiecare beneficiar.  

• Transparenţa alocării şi cheltuirii fondurilor în domeniul dizabilităţii mentale  trebuie să devină o 
prioritate pentru autorităţi, iar practica de lucru trebuie bazată fundamental pe transparenţă, astfel 
încât oricine este interesat să poată avea acces la toate informaţiile de interes public specifice 
acestui domeniu de activitate, mai ales la nivel local. 
 

Dincolo de identificarea unor deficienţe de ordin strategic, politic sau instituţional, cercetarea nu îşi 
propune să caute vinovaţi, ci să recomande un mod de lucru pe care sperăm ca autorităţile responsabile să 
îl considere util şi să îl însuşească pe viitor în activitatea proprie, pentru că apreciem că numai în acest fel 
reforma în domeniul dizabilităţii mentale din România îşi poate atinge scopul.  
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Având la bază toate aceste argumente, studiul de faţă vine să propună o abordare constructivă, în care 
subliniază importanţa fundamentală pe care o au proiectarea liniilor/programelor de finanţare destinate 
domeniului dizabilităţii mentale din România în acord cu criteriile/standardele internaţionale în domeniu, 
dar şi cu nevoile reale ale beneficiarilor finali.  
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2. Glosar de termeni utilizaţi în cadrul studiului 

 

Instituţia rezidenţială  este locul în care persoanele care au fost etichetate ca având o dizabilitate sunt 
izolate, segregate şi/sau obligate să locuiască împreună. Totodată, instituţia este orice alt loc în care 
oamenii nu au sau nu li se permite să îşi exercite controlul asupra vieţii proprii, nu au posibilitatea să aleagă 
felul în care doresc să îşi trăiască viaţa şi nici nu pot decide cu privire la activităţile cotidiene. Caracterul de 
instituţie rezidenţială nu este neapărat dat de mărimea/dimensiunile acesteia. 
 
Serviciile de tip comunitar se referă la posibilitatea persoanelor cu dizabilităţi de a trăi în comunităţile din 
care fac parte ca cetăţeni egali, cu suportul de care au nevoie pentru a participa în activităţile cotidiene. 
Acestea presupun sprijin pentru traiul independent, în case de grup sau locuinţe personale, sprijin bazat pe 
nevoile individuale ale persoanei. Includ, de asemenea, suport pentru acesarea serviciilor de educaţie, 
angajare, pentru participarea la viaţa socială şi culturală. Serviciile de tip comunitar oferă persoanelor cu 
dizabilităţi alternative şi posibilitatea de a-şi trăi viaţa cu demnitate. Principiile de bază ale dezvoltării 
serviciilor de tip comunitar sunt: respect, alegere, participare, independenţă şi responsabilitate 
regională/locală pentru persoanele cu dizabilităţi. 
 

Dezinstituţionalizarea reprezintă procesul de înlocuire a serviciilor de tip instituţie rezidenţială pentru 
persoanele cu dizabilităţi cu o gamă completă de servicii de sprijin la nivel de comunitate. 
Dezinstituţionalizarea înseamnă mai mult decât mutarea persoanelor cu dizabilităţi din nişte clădiri, este 
procesul prin care acestea sunt ajutate să recâştige controlul asupra propriilor vieţi şi să devină cetăţeni 
activi. Dezinstituţionalizarea se referă la o restructurare la scară largă a serviciilor destinate sectorului 
social, care implică de regulă închiderea sau reducerea dimensiunii instituţiilor şi înlocuirea lor cu o gamă 
variată de servicii de tip comunitar în comunitate (Chenoweth, 2000; Gleeson, 1999).  
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Dizabilitatea este termenul general pentru afectări, limitări de activitate sau resticţii de participare. El 
denotă aspectele negative ale interacţiunii dintre individ (care are o problemă de sănătate) şi factorii 
contextuali în care se regăseşte (factori de mediu şi personali).  

Dizabilitatea intelectuală - Termenul de „dizabilitate intelectuală” se referă aici la o stare permanentă, de 
obicei prezentă încă de la naştere sau care se dezvoltă înaintea vârstei de 18 ani, care se caracterizează în 
special prin afectarea facultăţilor care contribuie la nivelul global de inteligenţă, adică a capacităţilor 
cognitive, de comunicare, motorii şi sociale şi care este acompaniată de restricţii semnificative în 
funcţionarea adaptativă în următoarele domenii de aptitudini: comunicare, autoîngrijire, viaţă de familie, 
aptitudini sociale/interpersonale, uz de resursele comunităţii, autoconducere, aptitudini şcolare 
funcţionale, ocupaţie, timp liber, sănătate şi securitate.  

Pentru studiul de faţă am optat pentru termenul de dizabilitate mentală întrucât la momentul actual, în 
România legislaţia nu diferenţiază clar conceptul de “dizabilitate intelectuală”, deşi termenul este larg 
utilizat în spaţiul european, ceea ce face foarte dificilă încercarea de a stabili cu exactitate politicile, 
serviciile şi resursele alocate acestui domeniu. Dizabilitatea mentală este astfel un termen generic şi 
include, în studiul de faţă, atât tulburările de dezvoltare - dizabilitatea intelectuală, cât şi tulburările psihice 
sau alte probleme de sănătate mentală.  
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3. Argument  

Potrivit ultimului raport elaborat de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH)1, 
oficial în România sunt înregistrate în momentul de faţă 111.120 de persoane cu handicap mental2. 
Statistic, numărul persoanelor înregistrate cu handicap mental a crescut exponenţial în ultimii ani ajungând 
astăzi să deţină o pondere de 18,04% din totalul persoanelor cu handicap din România. Cifrele în sine 
justifică nevoia imediată de abordare a temei politicilor destinate acestei categorii de populaţie, cu atât mai 
mult cu cât statisticile indică faptul că doar un număr limitat din aceste persoane beneficiază de servicii 
adecvate. 

Pornind de la însăşi abordarea primară a acestui subiect în România - şi anume faptul că legislaţia naţională 
încă utilizează conceptul de handicap şi nu pe cel de dizabilitate, aşa cum se întâmplă în majoritatea 
statelor europene3, ţara noastră înregistrează numeroase restanţe în ceea ce priveşte protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mentale (terminologie adoptată în acest raport, în 
consens cu terminologia acceptată la nivel internaţional). Dintre multiplele aspecte ce ţin de îngrijirea şi 
sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi - unele dintre ele profund negative şi care au făcut înconjurul Europei 
în emisiunile de ştiri - studiul de faţă se concentrează asupra unor probleme fundamentale asociate 
îmbunătăţirii calităţii vietii persoanelor cu dizabilităţi mentale, şi anume alocarea financiară destinată 
reformării serviciilor sociale pentru această categorie de persoane. Aşa cum vom arăta în continuare, 
demersul este unul anevoios datorită faptului că informaţiile existente la acest moment la nivelul 
autorităţilor şi al instituţiilor responsabile sunt incomplete,  numai comparând date similare putândem 
genera analize pertinente care să ofere o bază utilă iniţativelor de reformare a sistemului de îngrijire 
pentru persoanele cu dizabilităţi mentale. 

                                                            
1 http://www.anph.ro/tematica.php?idt=13&idss=41, data ultimei accesări: 13.01.2009 
2 Terminologia utilizată la acest moment de legislaţia românească în vigoare. 
3 Potrivit Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, persoanele cu dizabilităţi „includ acele persoane 
care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse 
bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi”. 
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Trebuie să menţionăm că studiul urmăreşte în mod particular categoria persoanelor adulte cu dizabilităţi 
mentale datorită faptului că aceste persoane sunt expuse în continuare unui fenomen sever de 
discriminare, iar eforturile pentru promovarea incluziunii sociale a acestora nu sunt conforme cu nevoile 
specifice acestui grup-ţintă. Nu este de mirare, în acest context, faptul că majoritatea autorităţilor publice 
care au în grijă asemenea categorii de persoane, atunci când se pune problema comunicării unor 
informaţii concrete despre modul în care se gestionează servicii sociale specifice, nu pot distinge - spre 
exemplu - costuri diferite asociate serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi mentale pentru că nu există, 
la acest moment, în România, practica unor servicii specializate pe tipuri de dizabilităţi şi nici a unui 
management riguros al datelor corespunzătoare acestui domeniu. Prin urmare, pe tot parcursul studiului 
vor exista menţiuni specifice atunci când analiza se referă la categoria mai largă a tuturor persoanelor cu 
dizabilităţi sau la grupul - ţintă specific al persoanelor cu dizabilităţi mentale. 

În fapt, studiul de faţă îşi propune, în primul rând, să continue eforturile întreprinse de Institutul pentru 
Politici Publice (IPP) în direcţia transparentizării şi eficientizării alocării fondurilor publice în general, cu un 
accent particular asupra alocărilor financiare în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale a persoanelor cu 
dizabilităţi mentale, principalul obiectiv fiind acela de a realiza o diagnoză actuală asupra situaţiei 
finanţărilor provenind din diferite surse pentru segmentul categoriei de beneficiari amintite, în intervalul 
2005 - 2008. De asemenea, studiul îşi propune o intensificare a presiunii din parte societăţii civile asupra 
decidenţilor responsabili pentru  reformarea practicilor din domeniul dizabilităţii în conformitate cu 
politicile naţionale internaţionale adoptate de statul român.  

Arhitectura instituţională în acest domeniu, respectiv circuitele financiare complexe existente între 
autorităţi responsabile de la toate nivelurile (administraţie centrală şi locală, furnizori privaţi de servicii) fac 
dificilă o radiografiere exactă a criteriilor care stau la baza acestor alocări financiare în România, acest lucru 
cu atât mai mult cu cât nu există încă o practică universal valabilă de comunicare constantă către cetăţeni a 
informaţiilor privind modul de cheltuire a banilor publici pentru persoanele cu dizabilităţi şi a rezultatelor 
acestor investiţii pe termen scurt, mediu şi lung atât din punct de vedere al eficienţei cât şi din punct de 
vedere al respectării drepturilor şi a creşterii calităţii vieţii acestei categorii de cetateni.  
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Pornind de la concluziile unui raport de analiză realizat de IPP şi  Pentru Voi  în 2007 Cum se cheltuiesc banii 
publici în domeniul dizabilităţii intelectuale în România? care arăta că datele privind cheltuirea banilor 
publici în acest domeniu nu sunt organizate unitar la nivel de ţară, nici afişate din oficiu astfel încât cei 
interesaţi să le poată consulta în orice moment, dar şi că alocarile bugetare din domeniu nu reflecta 
politicile progresiste existente la acest moment în România,  prezentul studiu vine cu argumente actuale 
care pledează în continuare pentru nevoia de: 

• transparenţă în ceea ce priveşte finanţarea pentru sectorul serviciilor sociale destinate persoanelor 
cu dizabilităţi mentale, 
 

• o mai bună corelare a politicilor din domeniu cu practicile din sistemul de îngrijire şi sprijinire a 
acestei categorii de cetăţeni, 
 

• un angajament ferm în ceea ce priveşte respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv 
prin înlocuirea instituţiilor rezidenţiale cu o gamă completă de servicii de sprijin la nivel de 
comunitate. 

 

Pledoaria pentru transparenţă trebuie interpretată în următorul context: în societatea românească, 
decidenţii şi formatorii de opinie nu promovează valori menite să contribuie în mod real la incluziunea 
socială a persoanelor cu dizabilităţi, ceea ce se răsfrânge asupra nivelului extrem de scăzut de informaţii 
accesibile populaţiei, aceasta tinzând, prin contaminare, să considere această categorie de persoane drept 
o povară socială.    

Necesitatea exercitării unui control şi a unei monitorizări constante asupra modalităţilor de cheltuire a 
banilor destinaţi acestui domeniu se impune, mai ales în condiţiile în care cercetările organizate în teren 
care să evidenţieze calitatea îngrijirii,sprijinul şi nivelul de trai al persoanelor cu dizabilităţi mentale sunt 
dificil de accesat de către unele organizaţii neguvernamentale sau de către cetăţenii obişnuiţi. Societatea 
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civilă îşi pune rar întrebări privind alocarea corectă, onestă a fondurilor destinate sectorului de asistenţă şi 
protecţie socială pentru persoanele cu dizabilităţi mentale la nivel local. Aceasta deoarece persoanele cu 
dizabilităţi sunt izolate de comunitate astfel încât existenţa acestora ajunge să fie formal separată de viaţa 
comunităţii, o realitate din păcate extrem de prezentă astăzi în România. Costurile asigurării condiţiilor de 
viaţă pentru aceste persoane sunt şi ele o cvasi - necunoscută. Despre deciziile cu privire la alocarea de 
fonduri şi mecanismele de alocare a acestora , dar mai ales despre modalităţile de cheltuire a banilor 
destinaţi serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi nu se vorbeşte frecvent, iar autorităţile nu oferă 
publicului astfel de informaţii din oficiu.  

În strânsă legătură cu obiectivul transparenţei, este important de urmărit în ce măsură statul român 
canalizează politicile şi resursele necesare în conformitate cu propriile politici şi cu standardele europene şi 
internaţionale în domeniul dizabilităţii.  Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România s-a angajat să 
implementeze, treptat, prevederile enunţate în domeniul dizabilităţii. Acestea susţin respectarea 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, eliminarea discriminării în baza dizabilităţii şi promovarea incluziunii 
sociale prin asigurarea unui sprijin individualizat care să stimuleze realizarea capacităţii individuale într-un 
mediu neizolat de societate. Persoanele cu dizabilităţi trebuie să fie considerate parte integrantă a 
societăţii având drepturi egale cu ceilalţi cetăţeni. Dezinstituţionalizarea acestora, accesibilizarea mediului 
public şi privat prin măsuri adecvate care să permită accesul universal, îngrijirea specializată şi individuală 
acordată fiecărei persoane în conformitate cu propriile nevoi, reprezintă doar câteva dintre priorităţile 
Uniunii Europene în ceea ce priveşte incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, măsuri care trebuie să 
fie asumate şi aplicate cu responsabilitate şi de către ţara noastră. Gradul în care acestea au fost transpuse 
şi adaptate realităţilor din România nu poate fi relevat decât cu ajutorul unor procese consistente şi 
constante de monitorizare a demersurilor în acest sens şi a cheltuielilor în raport cu serviciile oferite 
beneficiarilor, procese care să prezinte rezultate concrete în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii vieţii 
persoanelor cu dizabilităţi. O condiţie a realizării acestora ţine de responsabilizarea cetăţenilor cu privire la 
aceste aspecte şi de accesul publicului la informaţiile de interes public, de aceea obiectivele de evaluare 
concomitentă a transparenţei şi conformităţii politicilor naţionale cu standardele europene sunt 
importante la acest moment. 
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Prezentul studiu vine astfel pe fondul unui proces de lungă durată de aliniere la standardele internaţionale 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, pe care România se pregăteşte să îl 
concretizeze în viitorul apropiat prin ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi adoptată de Organizaţia Naţiunilor Unite în 2006 şi deschisă spre ratificare din 
anul 2007 Convenţia acordă statelor semnatare responsabilităţi majore în ceea ce priveşte respectarea 
drepturilor  persoanelor cu dizabilităţi astfel încât este necesar să cunoaştem stadiul actual al 
implementării politicilor de asistenţă şi protecţie socială pentru persoanele cu dizabilităţi pentru a formula 
recomandări de substanţă în ceea ce priveşte paşii următori pe care ţara noastră îi are de făcut pentru a 
aplica în mod corespunzător prevederile Convenţiei.  
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4. Metodologie  

Având în vedere o analiză concretă a eficienţei alocării fondurilor destinate serviciilor de asistenţă socială 
pentru persoanele cu dizabilităţi mentale, studiul de faţă şi-a propus să abordeze două chestiuni concrete: 

• Sunt alocările de fonduri în domeniul dizabilităţii mentale efectuate în concordanţă cu cerinţele 
impuse de strategiile guvernamentale, respectiv de standardele europene ce vizează înlocuirea 
instituţiilor rezidenţiale mari şi segregate, unităţi de internare şi supraveghere medico-socială, cu 
servicii de tip comunitar. Sunt aceste noi servicii adaptate nevoilor individuale ale persoanelor cu 
dizabilităţi şi care să sprijine incluziunea lor socială (locuinţe protejate, sprijin pentru un trai 
independent, sprijin pentru angajare, servicii de reabilitare şi recuperare etc)? 

• Care este gradul de transparenţă al autorităţilor publice în ceea ce priveşte modul de administare a 
banilor publici, inclusiv a fondurilor externe, destinaţi/destinate domeniului dizabilităţii mentale? 

Pentru a oferi răspuns acestor importante întrebări, echipa de proiect din cadrul Institutului pentru Politici 
Publice (IPP) împreună cu Fundaţia Pentru Voi au documentat, în primul rând, legislaţia existentă la nivelul 
Uniunii Europene în ceea ce priveşte asistenţa şi protecţia socială pentru persoanele cu dizabilităţi, dar şi 
legistaţia naţională care reglementează condiţiile de furnizare a serviciilor pentru persoanele cu 
dizabilităţi, precum şi finanţarea acestor servicii. Au fost consultate  documente relevante ale Uniunii 
Europene precum Carta Socială Europeană, Strategia Europeană privind Persoanele cu Dizabilităţi etc. care 
stabilesc direcţiile majore de acţiune pe care statele membre trebuie să le urmeze în acest domeniu, dar şi 
Convenţia Naţiunilor Unite cu privirre la protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi pe care ţara 
noastră se pregăteşte să o ratifice De asemenea, am avut în vedere şi rapoarte de monitorizare şi evaluare 
a progresului înregistrat de România în domeniul  dizabilităţii intelectuale realizate de către Open Society 
Mental Health Initiative în 2005. Intenţia fost aceea de a realiza o viziune unitară şi actuală asupra stadiului 
reformei serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi mentale la 2 ani de la integrarea în Uniunea 
Europeană, respectiv de a identifica parcursul specific al acestui sector şi angajamentele asumate, dar şi 
realizate de ţara noastră în procesul de aderare şi ulterior. 
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În a doua parte a studiului, echipa proiectului s-a concentrat asupra modalităţilor de finanţare - interne sau 
externe - pentru susţinerea politicilor sociale asumate în procesul de aderare şi respectiv pentru 
includerea în societate a persoanelor cu dizabilităţi mentale. După conturarea unei imagini de ansamblu a 
stadiului în care România se află în prezent în materia alinierii legislaţiei şi practicii naţionale la standardele 
europene, analiza se concentrează în continuare asupra unui aspect la fel de important pentru a determina 
particularităţile practice în ceea ce priveşte managementul programelor de reformă în domeniului 
dizabilităţii mentale şi anume alocările financiare destinate acestui domeniu. Analiza porneşte în acest caz 
de la câteva întrebări legitime enunţate în introducerea acestui capitol.Pentru a lămuri aceste aspecte 
echipa proiectului a analizat mecanismele de finanţare din surse  interne şi externe pentru domeniul 
dizabilităţii mentale. Am urmărit detalierea din punct de vedere instituţional, dar şi financiar, a 
principalelor mecanisme prin care se acordă finanţare în acest domeniu, pornind de la sursele interne - 
bugetul de stat, bugetele locale, etc. - şi continuând cu cele externe - programele de asistenţă financiară 
nerambursabilă (ex: Phare), alte mecanisme de finanţare susţinute din fonduri extra - comunitare (ex: 
Programul de asistenţă socială susţinut de Banca Mondială, prin intermediul împrumutului contractat de 
Guvernul României de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare4), fondurile disponibile 
din Programele Operaţionale, etc. Analiza bugetară cuprinde o perioadă de trei ani - 2006 - 2008, raţiunea 
pentru care am optat pentru acest interval fiind aceea că oferă oportunitatea analizei fluxurilor financiare 
pentru domeniul asistenţei sociale atât în perioada de preaderare, cât şi după ce România a devenit stat 
membru UE la 1 ianuaruie 2007.  

În efortul de a genera o serie de informaţii concrete în baza cărora să putem realiza o analiză  asupra unora 
dintre mecanismele de finanţare prin care sunt alocaţi banii pentru domeniul dizabilităţii în România, 
solicitarea iniţială de informaţii de interes public adresată în luna iunie 2008 Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap a inclus cerinţe specifice pentru două asemenea tipuri de mecanisme şi anume: 

1. Selecţia publică de proiecte pentru Programul privind protecţia socială şi integrarea socio-
profesională a persoanelor cu handicap finanţat din bugetul ANPH. 

                                                            
4 Acordat în baza Acordului de Împrumut nr. 4825 RO ratificat prin Legea nr. 40/2007.  
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2. Selecţia publică de proiecte pentru Proiectul privind inlcuziunea socială Partea aIII-a Programe 
de Asistenţă Socială - Componenta 1 - Programul pentru persoane cu dizabilităţi finanţat de 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin intermediul Băncii Mondiale. 

Nu în ultimul rând,  s-a urmărit evaluarea, pe baza a câţiva indicatori, a gradului de transparenţă pe care 
autorităţile publice l-au însuşit vis-a-vis de alocarea banilor publici în domeniul dizabilităţii. Principalul 
instrument utilizat în documentarea informaţiilor privind aspecte financiare asociate domeniului 
dizabilităţii intelectuale a fost Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. În 
baza acestei legi, IPP a adresat mai multe runde de solicitări de informaţii de interes public în perioada 
iunie - septembrie 2008 Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) şi Direcţiilor Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din 9 judeţe din ţară - Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, 
Constanţa, Iaşi, Mureş, Satu Mare, Timiş, Vaslui - declarate câştigătoare în urma selecţiei de proiecte 
pentru Programul privind Incluziunea Socială finanţat prin împrumutul oferit statului român de către Banca 
Internaţională pentru Recontrucţie şi Dezvoltare (BIRD) în raportul de atribuire publicat în data de 
18.02.20085. Solicitările de informaţii de interes public au vizat: normele şi criteriile de alocare a fondurilor 
provenind din diverse surse externe de finanţare în domeniul serviciilor sociale pentru persoanele cu 
dizabilităţi mentale, rezultatele evaluării eligibilităţii, dar şi a criteriilor  tehnice şi financiare a fiecărui 
proiect depus, raportul de evaluare de teren al comisiei care a efectuat evaluarea, rezultatele detaliate ale 
grilei de evaluare a fiecărui proiect, cu precizarea punctajului acordat de fiecare membru. S-au solicitat şi 
informaţii concrete despre proiectele declarate admise în urma evaluărilor realizate de autoritatea care 
gestionează finanţarea, copii ale contractelor de finanţare încheiate cât şi anexele acestora. Perioada de 
colectare a datelor a cuprins intervalul octombrie - noiembrie 2008. Concomitent, au fost monitorizate site-
urile tuturor DGASPC-urilor din ţară cu scopul de a arăta în ce măsură autorităţile locale înţeleg să-şi 
desfăşoare activitatea transparent faţă de comunitate, prin comunicarea de informaţii utile, relevante şi 
actualizate, atât pentru beneficiarii direcţi cât şi pentru publicul larg interesat de managementul serviciilor 

                                                            
5 Raportul de atribuire este disponibil la http://www.anph.ro/tematica.php?idt=3&idss=21.  
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publice de asistenţă socială. Pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap a fost 
constant monitorizată (în special secţiunea dedicată Proiectelor finanţate de ANPH)6.  

În acelaşi timp, dispunând de informaţii similare transmise pe de o parte, de la nivel central, iar pe de altă 
parte, de la nivel local, am putut efectua o comparaţie între managementul datelor existent la nivelul 
fiecărui palier instituţional şi am putut elabora o serie de recomandări care vizează eficientizarea 
gestionării integrate a informaţiilor existente, prezentate în Capitolul 6 al prezentului studiu. 

Un indicator important pentru a evalua obiectivele anterior menţionate a fost acela privind respectarea 
termenelor prevăzute de lege pentru furnizarea răspunsurilor la solicitările de informaţii de interes public; 
astfel din cele 9 Direcţii Generale ale căror proiecte au fost declarate câştigătoare în cadrul selecţiei de 
proiecte pentru Proiectul privind incluziunea socială Partea aIII-a Programe de Asistenţă Socială - 
Componenta 1 - Programul pentru persoane cu dizabilităţi, 2 DGASPC-uri au fost acţionate în instanţă de 
către IPP, pentru răspunsuri, în opinia noastră, neconforme cu litera şi spiritul legii transparenţei. DGASPC 
Timiş nu a furnizat nicio informaţie cu privire la proiectul câştigător, accentuând asupra faptului că în 
accepţiunea instituţiei, informaţiile solicitate nu intră în sfera interesului public, în timp ce DGASPC 
Constanţa a pus la dispoziţia echipei de proiect un răspuns incomplet pe baza căruia nu puteau fi 
determinate asocierile între criteriile de eligibilitate şi particularităţile proiectului declarat câştigător. 

Acest exerciţiu de transparenţă a servit, aşa cum aminteam anterior, analizei unui exemplu concret de 
funcţionare a unui mecanism de finanţare alimentat din surse externe (în cazul de faţă, programul de 
asistenţă socială finanţat de Banca Mondială prin împrumutul acordat de BIRD Guvernului român) şi 
gestionat de o autoritate naţională - ANPH. Am ales acest exemplu concret pentru a evalua transparenţa 
instituţiilor publice în gestionarea fondurilor pentru serviciile sociale şi datorită resposabilităţilor concrete 
care derivă din specificul acestei finanţări de tip împrumut: potrivit art. 4 din Legea pentru ratificarea 
Acordului de Împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat 
proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, fondurile în lei necesare 

                                                            
6 Data ultimei accesări: 19.01.2009.  
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rambursării împrumutului, achitării dobânzilor, a comisioanelor, inclusiv a comisionului iniţial, şi a altor 
costuri aferente împrumutului, se vor asigura din sume alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de 
stat în bugetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi 
Ministerului Finanţelor Publice. Prin urmare, responsabilitatea cu care statul român, prin autorităţile 
abilitate, înţelege să investească aceste resurse pentru obiectivele stabilite în cadrul Acordului de 
Împrumut este condiţionată de obţinerea unor rezultate concrete prin îmbunătăţirea calităţii vieţii 
beneficiarilor programului de asistenţă socială, cu atât mai mult cu cât România se obligă să returneze 
fondurile primite cu titlul de împrumut de investiţii specific, cu o maturitate de 17 ani7 şi o perioadă de 
graţie de 5 ani. Studiul de caz poate fi replicat  şi pentru alte tipuri de finanţări destinate domeniului 
dizabilităţii, scopul acestui demers fiind tocmai acela de a aduse în atenţia decidenţilor faptul că este 
imperios necesar ca în viitorul imediat să se realizeze o analiză concretă şi comprehensivă a obiectivelor 
asociate tuturor acestor surse de finanţare şi a modului în care sunt ele gestionate la nivelul diverselor 
autorităţi, pentru a evita eventualele suprapuneri sau chiar direcţionări disproporţionate de fonduri pe 
obiective şi activităţi neconforme cu angajamentele şi priorităţile asumate de ţara noastră în acest 
domeniu, cu atât mai mult cu cât ele se adresează unei categorii aflate în extremă nevoie de sprijin.  

 

 

 

 

                                                            
7 Graficul de rambursare prevăzut în anexa 3 la Acordul de finanţare prevede că: datele de achitare a ratei de capital sunt 15 
martie, respectiv 15 septembrie ale fiecărui an, începând cu 15 septembrie 2011 şi terminând cu 15 septembrie 2022 inclusiv, la 
o rată de capital de 1.965.000 euro, respectiv 2.005.000 euro la 15 martie 2023. La aceste sume se adaugă prevederile speciale 
privind împrumutul prevăzute la art. 2 şi 3 din Condiţiile Generale ale Acordului de împrumut nr. 4825-RO. 
(ftp://ftp.anpf.ro/ANPF/MANUALOPERATIONALSIP.pdf).  



 

— 24 — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

— 25 — 

5. România şi cerinţele Uniunii Europene în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi  

Perspectiva internaţională asupra politicilor în domeniul dizabilităţii mentale 

În ultimii 20 de ani, pe plan internaţional s-a produs o schimbare de paradigmă în raportarea faţă de 
persoanele cu dizabilităţi: de la o abordare bazată pe asistenţă, la o abordare bazată pe respectul 
drepturilor omului şi tratarea persoanei cu dizabilităţi ca egală în sociteate.  Dizabilitatea este astăzi 
considerată ca o componentă inevitabilă şi universală a diversităţii umane.  Această schimbare de 
paradigmă implică patru valori principale extrase din Carta Drepturilor Omului, relevante în domeniul 
dizabilităţii: demnitatea, adică respectarea integrităţii fizice şi morale a persoanei, autonomia: capacitate 
de decizie proprie şi acţiune, egalitatea: interzicerea discriminării şi solidaritatea socială. 

În domeniul conceptual, s-a trecut de la modelul individual, care considera dizabilitatea ca o patologie 
individuală, la modelul social, care consideră dizabilitatea o patologie socială: Societatea este cea care ne 
incapacitează, nu dizabilitatea noastră. Dizabilitatea rezultă din dificultăţile de organizare a societăţii şi din 
conexiunea între societate şi individ. 

Tipul de servicii pe care societatea îl oferă persoanelor cu dizabilităţi este determinat de modul de 
abordare a problematicii dizabilităţii, de  „filozofia ” care stă la baza dezvoltării politicilor sociale. Anii ‚90 au 
adus filozofia incluziunii sociale şi a vieţii în comunitate (community living). De fapt conceptul de protecţie 
socială se schimbă, aceasta având „funcţia de a sprijini oamenii să ducă o viaţă independentă” (Behan, 
2002). Filozofia incluziunii sociale sau modelul social al dizabilităţii consideră persoana cu dizabilităţi 
cetăţean cu drepturi depline şi îşi propune ca obiectiv accesibilizarea sistemelor societăţii pentru toţi 
membrii săi. Sistemele noastre - educaţional, , de transport, de sănătate, de locuit, ocupaţia şi angajarea în 
muncă, posibilităţile de petrecere a timpului liber - sunt construite pentru a satisface nevoile a 90% din 
populaţie. Restul - 10%, sunt cei pe care îi numim persoane cu dizabilităţi, care nu pot folosi fără ajutor 
aceste sisteme aşa cum sunt ele gândite şi construite astăzi. Perspectiva drepturilor omului în modelul 
social al dizabilităţii porneşte de la ideea că sistemele unei societăţi trebuie gândite şi construite de aşa 
manieră încât să nu excludă niciun membru al societăţii de la utilizarea lor. Responsabilitatea societăţii este 
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reducerea inegalităţilor în drepturi şi  asigurarea accesului la drepturile cetăţeneşti depline prin reformarea 
regulilor politice, economice şi sociale. 

Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi,  adoptată de Adunarea Generală a ONU în 13 
decembrie 2006, este cea care legiferează schimbarea de paradigmă în domeniul dizabilităţii. Convenţia a 
fost semnată de Uniunea Europeană şi de România în 2007.  

În cele ce urmează vom face referiri la legislaţia UE, România dobândind recent statutul de stat membru, 
prin urmare având obligaţii directe în ce priveşte asigurarea unor servicii de calitate pentru persoanele cu 
dizabilităţi la standarde europene Pentru a dobândi şi a menţine acest statut, UE a stabilit condiţii clare în 
toate domeniile de intervenţie guvernamentală pe care statele trebuie să le îndeplinească. În această 
direcţie, politica Uniunii Europene în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi vizează, în primul rând, 
asigurarea egalităţii de şanse şi incluziunea socială. Persoanele cu dizabilităţi nu constituie o categorie 
distinctă a societăţii, ci dimpotrivă, ele sunt văzute ca fiind parte a unei societăţi bazate pe diversitate şi 
respect între semeni. 

La nivel de legislatie a Uniunii Europeane, primul document relevant pentru domeniul dizabilităţii este 
Tratatul de la Amsterdam (1997) care, în Articolul 13, interzice discriminarea bazată pe sex, rasă, religie sau 
convingeri, vârstă, orientare sexuală sau dizabilitate. Pe baza acestui articol, Consiliul Uniunii Europene a 
adoptat în 27 noiembrie 2000 un ansamblu de măsuri pentru combaterea discriminării, care include 
Directiva nr. 78/2000 pentru crearea unui cadru general în favoarea egalităţii tratamentului în domeniul 
angajării în muncă şi un program de acţiune comunitară de luptă contra discriminării (2001 - 2006). În 
continuarea Articolului 13 din Tratatul asupra UE, Carta Drepturilor Fundamentale proclamată cu ocazia 
Consiliului European de la Nisa pe 7 decembrie 2000, include interzicerea oricărei forme de discriminare pe 
motive de dizabilitate (Articolul 21). Articolul 26 în special recunoaşte ca drept fundamental „dreptul 
persoanelor cu dizabilităţi de a beneficia de măsuri create pentru a le asigura independenţa, integrarea 
socială şi ocupaţională şi participarea la viaţa comunităţii”. 
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Decizia luată la Consiliul European din decembrie 2003 pentru extinderea mandatului Centrului Uniunii 
Europene pentru Monitorizarea Rasismului şi a Xenofobiei, cu sediul în Viena, în sensul transformării 
acestuia într-o Agenţie a Drepturilor Fundamentale şi interesul crescut al actualei Comisii în problemele 
discriminării şi ale şanselor egale, reflectate în portofoliul domnuluii Vladimír Špidla, Comisar European al 
DG Muncă, Chestiuni Sociale şi Şanse Egale, poate fi considerată un pas înainte la nivel european în 
vederea continuării şi adâncirii abordării prin prisma drepturilor şi în domeniul dizabilităţii.  

Carta Socială Europeană revizuită, adoptată la Strasbourg în 1996 şi ratificată de Parlamentul României prin 
Legea nr. 74/1999, statuează la rândul său faptul că, pentru asigurarea dreptului la autonomie, la integrare 
socială şi la participare la viaţa comunităţii, statele semnatare trebuie să furnizeze acestor persoane o 
educaţie şi o formare profesională, ori de câte ori este posibil, să favorizeze accesul la angajare al acestor 
persoane prin orice măsură care încurajează patronii să angajeze şi să menţină în activitate respectivele 
persoane, şi nu în ultimul rând, să favorizeze incluziunea socială a acestora prin mijloace tehnice cu ajutorul 
cărora să depăşească dificultăţile de mobilitate şi de comunicare. Carta explică practic importanţa 
prioritată pe care o are incluziunea acestor persoane într-o societate democratică autentică.  

Articolul 13 din tratatul de la Amsterdam a fost schimbat într-un nou articol, 5b în Tratatul de la Lisabona: 
”În procesul de definire şi implementare a strategiilor şi a activităţilor sale, Uniunea Europeană vizează 
obiective precum combaterea discriminării sexuale, rasiale sau etnice, religioase, bazate pe dizabilităţi, 
vârstă sau orientare sexuală.” 

Important de menţionat, alături de articolul pe anti-discriminare, este articolul 14 din Tratatul de la 
Lisabona, care deschide posibilitatea unor acţiuni legale viitoare ale UE cu privire la Serviciile Sociale de 
Interes General. Datorită presiunii exercitate de Olanda şi Franţa, acestor servicii le-a fost adăugat un nou 
protocol, care are aceeaşi putere legală ca Tratatul şi care prevede necesitatea stabilirii unui cadru legal 
european în acest domeniu fiind necesar a fi perceput perceput ca o „improvizare interpretativă” în 
prezent, întrucât Comisia Europeană nu a întreprins încă niciun demers în acest sens.  
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Este important de subliniat că Uniunea Europeană deţine o competenţă limitată în ceea ce priveşte 
dizabilitatea; statele membre sunt cele cărora le revine responsabilitatea pentru a lua măsuri în privinţa 
dizabilităţii. Totuşi, Uniunea Europeană joacă un rol important în implementarea măsurilor naţionale.  

Planul de Acţiune European pentru Dizabilitate asigură cadrul organizaţional al problemelor legate de 
dizabilitate. Uniunea Europeană doreşte ca, până în 2010, să vadă rezultate în angajare, accesibilitate şi 
independenţă. 

Strategia pe termen lung a UE cu privire la incluziunea persoanelor cu dizabilităţi gravitează în jurul Planului 
de Acţiune pe Dizabilitate (PAD) stabilit prin Comunicatul Comisiei intitulat „Şanse egale pentru persoanele 
cu dizabilităţi: un plan de acţiune european” şi a Strategiei Europene de Dizabilitate (2004 - 2010) - care 
precizeaza priorităţile UE în domeniul integrării persoanelor cu dizabilităţi pentru perioada până în 2010.  

O dată la doi ani, Comisia Europeană (CE) emite un raport sau un plan de acţiune pentru persoanele cu 
dizabilităţi care corespund priorităţilor amintite mai sus şi totodată, CE îndrumă statele membre în politicile 
lor de dizabilitate. 

Raportul bianual curent cuprinde perioada 2008 - 2009 şi include următoarele priorităţi: 

Acţiuni de participare inclusivă prin accesibilitate:  

• Monitorizarea accesibilităţii pe piaţa muncii; 
 

• Creşterea accesibilităţii bunurilor, serviciilor şi infastructurilor din domeniul transportului, a 
Tehnologiei Informaţiei şi Computerelor (TIC) şi a mediului artificial; 
 

• Consolidarea capacităţii analitice a Comisiei de susţinere a accesibilităţii. 
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Acţiuni de valorificare a drepturilor fundamentale:  

• Facilitarea implementării Convenţiei UE; 
 

• Complementarea cadrului legislativ de protecţie împotriva discriminării al Comunităţii Europene. 
 

În timpul conferinţei de la Berlin din 2007, Grupul la Nivel Înalt pe Dizabilitate (care reuneşte toate cele 27 
state membre, coordonate de CE), a primit un mandat pentru a monitoriza implementările Convenţiei UE în 
statele membre. 

Cum la nivelul spaţiului european s-a dezvoltat practica de a dedica fiecare an calendaristic unui obiectiv 
prioritar la nivelul guvernării, anul 2003 a fost declarat Anul European al Persoanelor cu Dizabilităţi, 
marcând simbolic importanţa acestei teme la nivel european. În acest context Comisia Europeană a 
redactat Strategia Europeană privind Dizabilitatea (2004 - 2010), moment în care Comisia a asumat ca 
egalitatea de şanse să constituie o prioritate pentru fiecare dintre statele membre. Ţara noastră cunoştea 
aceste obiective şi valori la momentul demarării procesului de aderare, ca şi paşii necesari la care ne vom 
referi mai departe.  3 obiective majore au fost lansate în acest context în Europa: 

1. transpunerea legislaţiei europene privind eliminarea discriminării la nivelul statelor membre şi al 
viitoarelor membre; 

2. integrarea perspectivei egalităţii de şanse pentru persoanele cu dizabilităţi la nivelul procesului de 
elaborare şi evaluare a tuturor politicilor statului; 

3. realizarea/îmbunătăţirea accesibilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi.  

Corespunzător acestei strategii au fost elaborate Planuri Europene de Acţiune privind Dizabilitatea 
corespunzătoare următoarelor perioade determinate de timp: 2003 - 2005, 2006 - 2007, 2008 - 2009. 
Aşadar, încă din perioada anilor 2003 - 2004, atât ţările nemembre, cât şi viitoarele membre din „primul 
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val” (2004) şi „al doilea val” (2007) ar fi trebui să iniţieze demersurile necesare pentru alinierea legislaţiei la 
cerinţele europene.  

Primul pas la nivelul UE în direcţia îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru persoanele cu dizabilităţi a fost 
cel privind asigurarea locurilor de muncă şi menţinerea în activitate a persoanelor cu dizabilităţi, pe de o 
parte iar pe de altă parte, dezvoltarea profesională pe parcursul întregii vieţi. Se insistă în continuare 
asupra necesităţii de a nu izola şi a trata în mod ocazional problema persoanelor cu dizabilităţi ci de a 
include aceste persoane în comunitate. În perioada 2006 - 20078, Planul de Acţiune a vizat promovarea 
unei vieţi independente pentru persoanele cu dizabilităţi prin facilitarea accesului la servicii medicale, 
respectiv la servicii generice dar şi specializate de îngrijire şi sprijin, dar şi prin integrarea pe piaţa muncii. 
Planul prevede în egală măsură accesibilizarea mijloacelor de transport, a mijloacelor de comunicare, etc. 
pentru aceste categorii de persoane. Astfel, persoanele cu dizabilităţi se pot organiza şi dezvolta pe 
propriile puteri, evitând să devină dependente de un sistem de îngrijire permanentă. Planul de Acţiune 
privind Dizabilitatea pentru anii 2008 - 20099 pune accent asupra creării mecanismelor de acces pentru 
persoanele cu dizabilităţi pe piaţa forţei de muncă, la bunuri, servicii şi infrastructură. O prioritate stipulată 
expres în Planul de Acţiune 2008 - 2009 se referă la  facilitarea implementării în toate statele membre a 
prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi. Europa consideră 
integrarea persoanelor cu dizabilităţi în comunitate ca fiind o prioritate, impulsionând statele 
membre/candidate să nu precupeţească niciun efort în a investi în politici de incluziune socială, schimbând 
mentalităţi şi promovând măsuri practice de sprijin la toate nivelurile.  

Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, ratificată de Uniunea Europeană, 
a intrat în vigoare pe  3 mai 2008, după ce a fost ratificată de 20 de state, iar Protocolul Opţional de către 
10 state. Statele care ratifică această Convenţie sunt obligate pe cale legală să respecte standardele  ei. 
Conform articolului 1, scopul Convenţiei este: „de a promova, a proteja şi a asigura beneficii depline şi 
egale, în ceea ce priveşte toate drepturile umane şi libertăţile fundamentale, pentru toate persoanele cu 
                                                            
8 Disponibil la http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SPLIT_COM:2005:0604(01):FIN:EN:PDF  
9 Disponibil la http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0738:FIN:EN:PDF.  
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dizabilităţi, şi de a promova respectul faţă de demnitatea acestora. Persoanele cu dizabilităţi includ 
persoanele cu dizabilităţi fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale, de lungă durată, care, în interacţiune 
cu diferite bariere pot întâmpina dificultăţi în participarea lor efectivă şi deplină în cadrul societăţii, la 
acelaşi nivel cu ceilalţi.” Convenţia acoperă acele domenii în care persoanele cu dizabilităţi au fost în 
general supuse discriminării: accesul la justiţie, participarea la viaţa publică şi politică, educaţie, angajare în 
muncă, accesul la serviciile existente în comunitate, protecţia împotriva torturii, abuzului şi a violenţei, 
libertatea de mişcare. 

Articolul 19 din Convenţie, intitulat Viaţa independentă şi incluziunea în comunitate prevede: „Statele 
partenere în elaborarea acestei Convenţii recunosc dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilităţi de a 
trăi în comunitate, de a lua decizii în egală măsură ca şi ceilalţi, şi vor lua măsuri efective şi corespunzătoare 
pentru a facilita accesul deplin al persoanelor cu dizabilităţi la aceste drepturi şi deplina lor incluziune şi 
participare în cadrul comunităţii, asigurând că: 

a) Persoanele cu dizabilităţi au oportunitatea de a alege locul în care doresc să locuiască, persoanele 
cu care să locuiască, la fel ca alţii, şi nu sunt obligaţi să trăiască într-o locuinţă anterior stabilită. 

b) Persoanele cu dizabilităţi au acces la o gamă de servicii la domiciliu, rezidenţiale şi alte servicii 
comunitare de suport, inclusiv la asistenţă personală necesară pentru viaţa şi integrarea în 
comunitate, ca şi pentru prevenirea izolării sau segregării de comunitate; 

c) Serviciile comunitare şi facilităţile pentru populaţia generală sunt disponibile în mod egal 
persoanelor cu dizabilităţi şi răspund nevoilor lor.” 

Parcursul României în asimilarea politicilor şi standardelor europene în domeniul protecţiei persoanelor cu 
dizabilităţi 

Oficial, negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană au fost lansate la data de 15 februarie 
2000. În semestrul al II-lea al anului 2001 a fost deschis capitolul privind politicile sociale şi ocuparea forţei 
de muncă, închis provizoriu în semestrul 1 al anului 2002. România s-a angajat la acel moment că va integra 
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standardele europene la nivel naţional, aliniindu-se treptat aquis-ului comunitar în ceea ce priveşte 
domeniul de asistenţă şi protecţie socială pentru persoanele cu dizabilităţi.   

Câţiva ani mai târziu, la nivelul anului 2006, potrivit unui raport de monitorizare al Uniunii Europene, 
România mai avea încă nevoie de îmbunătăţirea serviciilor oferite în cadrul instituţiilor de îngrijire a 
persoanelor cu dizabilităţi. În acelaşi timp, implementarea legislaţiei europene privind protecţia şi 
integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi  devenise imperativă. Continuarea analizelor statistice 
privind sărăcia şi excluziunea socială trebuiau realizate în concordanţă cu indicatorii/standardele de la 
nivelul Uniunii Europene. Accesul facil al persoanelor cu dizabilităţi în zonele publice, în mijloacele de 
transport sau în clădiri se afla încă la nivel de deziderat, şi nu de realizare în România. De asemenea, 
accesul pe piaţa muncii era limitat din punct de vedere practic pentru persoanele cu dizabilităţi . Serviciile 
de tip alternativ nu erau dezvoltate şi promovate la scară largă în România, instituţiile rezidenţiale 
reprezentând unicul spaţiu de viaţă al persoanelor cu dizabilităţi . Din păcate, mult prea multe atenţionări 
privind „restanţele” României, un stat care, cunoscând standardele în domeniu, ar fi trebuit să facă mai 
multe eforturi pentru a se putea pregăti din punct de vedere instituţional, legislativ, financiar, etc. pentru a 
depăşi aceste obstacole. Şi alte organizaţii internaţionale au semnalat probleme grave privind încălcarea 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în România în perioada de pre-aderare. Raportul Amnesty 
International din 2005 evocă o serie de cazuri documentate de organizaţii neguvernamentale româneşti 
(Centrul de Resurse Juridice şi UNICEF) prin care au fost raportate presupuse încălcări ale drepturilor 
copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi mentale, incluzând malnutriţie, lipsa vestimentaţiei adecvate, a 
medicamentelor, a personalului instruit, aplicarea unor măsuri abuzive de imobilizare a pacienţilor şi 
izolarea de restul comunităţii. S-au adus, de asemenea, acuzaţii autorităţilor locale care, în absenţa unei 
îngrijiri alternative adecvate, au încredinţat orfanii spitalelor psihiatrice.  

Presa a semnalat la rândul ei cazuri grave de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mentale, 
sesizate de organizaţiile neguvernamentale: situaţia spitalului de psihiatrie Poiana Mare (judeţul Olt), unde 
din 2003 până în 2008 au murit în condiţii suspecte nu mai puţin de 91 de pacienţi. Un alt exemplu care a 
scandalizat opinia publică a fost cel al Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică din Bolintinul din 
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Vale (judeţul Giurgiu), unde peste 100 de pacienţi erau ţinuţi ca într-un lagăr, fără personal medical 
pregătit, fără medicamente şi alimentaţie corespunzătoare şi în condiţii neigienice. În acelaşi Centru, o 
femeie de 58 de ani diagnosticată cu schizofrenie paranoidă a decedat recent în urma bătăilor aplicate de 
angajaţi ai centrului. Asemenea cazuri care au scandalizat opinia publică nu ar fi fost cunoscute fără 
implicarea presei, al cărei rol a fost unul fundamental în atragerea atenţiei publice asupra unor orori care 
nu pot rămâne fără consecinţe drastice pentru personalul care a dat dovadă de neglijenţă sau, mai grav, a 
uzat de agresivitate fizică şi rele tratamente împotriva persoanelor cu dizabilităţi mentale.   

În 2006, Fundaţia Pentru Voi şi Federaţia Incluziune România adresau un apel ferm Primului Ministru să 
informeze opinia publică în legătură cu fondurile alocate din bani publici celor 140 de instituţii rezidenţiale 
pentru persoanele cu dizabilităţi în ultimii 10 ani, principalul argument al celor două organizaţii 
neguvernamentale fiind acela că nu subfinanţarea este problema principală a sistemului, ci  gestiunea 
defectuoasă a fondurilor publice.  

În 2009, la doi ani de la aderare, procesul de aliniere la standardele minimale de protecţie şi incluziune 
socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi este încă departe de a fi încheiat. 

Legislaţia internaţională a reprezentat, fără îndoială, o sursă de inspiraţie pentru societatea românească, 
încercându-se pe cât posibil evitarea imitării anumitor norme sau direcţii de lucru fără a fi adaptate 
specificului naţional. Ca în multe alte domenii, statul român pare să fi îndeplinit pe hârtie, într-o oarecare 
măsură, obligaţiile formale, în timp ce, în realitate, viaţa persoanelor cu dizabilităţi mentale este îngrădită 
într-un sistem improriu dezvoltării individuale şi asigurării respectării drepturilor omului,  în unele cazuri cu 
consecinţe tragice, cazurile prezentate anterior vorbind de la sine .  

La nivel formal, legislaţia adoptată de România în domeniul dizabilităţii intelectuale include următoarele 
principale acte normative: 

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

• Legea nr. 487/2002, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice; 



 

— 34 — 

• Hotărârea de Guvern nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia, 
integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap din România în perioada 2006 - 2013; 
 

• Ordonanţă de Urgenţă nr. 14/2007  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
 

• Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială; 
 

• Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap; 

 
• Ordonanţă de Urgenţă nr.86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

Dintre acestea, legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
defineşte persoanele cu handicap ca fiind acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau 
senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de 
protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale (art. 2, alin 1). La fel ca oricare altă persoană, 
acestea au drepturi şi libertăţi fundamentale proclamate, în primul rând, în Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului. Altfel spus, drepturile fundamentale (dreptul la viaţă, la exprimare, la libertate, la un 
trai sănătos, etc.) sunt egale pentru orice membru al societăţii, deci implicit pentru persoanele cu handicap, 
iar statul român trebuie să se preocupe intens ca respectarea acestora să primeze, nu să fie mimată, 
asumată exclusiv la nivel declarativ. Principiul combaterii discriminării, al egalităţii de şanse, al asigurării 
unor condiţii egale privind încadrarea în muncă, al integrării şi includerii în societate a tuturor cetăţenilor 
reprezintă garanţii minime ale funcţionării unor sisteme democratice autentice. 

Strategia Naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap din 
România defineşte termenii şi expresiile de mai jos:  
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a. handicap înseamnă pierderea sau limitarea şanselor unei persoane de a lua parte la viaţa 
comunităţii la un nivel echivalent cu ceilalţi membri. El descrie interacţiunea dintre persoană şi 
mediu. Scopul acestei definiţii este de a concentra atenţia asupra deficienţelor din mediul 
înconjurător şi a unor sisteme organizate de societate care împiedică persoanele cu handicap să 
participe în condiţii de egalitate;  

b. persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, 
senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse 
egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale;  

c. dizabilitatea este termenul general pentru pierderile sau devierile semnificative ale funcţiilor sau 
structurilor organismului, dificultăţile individului în executarea de activităţi şi problemele 
întâmpinate prin implicarea în situaţii de viaţă, conform Clasificării Internaţionale a Funcţionării, 
Dizabilităţii şi Sănătăţii. 

Cu toată străduinţa de a introduce în lege persoanele la care ne referim, în final legislaţia românească nu 
permite, în continuare, definirea termenului de persoane cu dizabilităţi intelectuale sau dizabilităţi mentale 
ci face referire la persoanele cu handicap mental sau persoane cu tulburări psihice.  

Definiţia medicală oferită de legea nr. 487/2002, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 
tulburări psihice, consideră persoana cu tulburări psihice ca fiind persoana bolnavă psihic, persoana cu 
dezechilibru psihic sau insuficient dezvoltată psihic ori dependentă de alcool sau de droguri, precum şi 
persoana care manifestă alte dereglări ce pot fi clasificate, conform normelor de diagnostic în vigoare din 
practica medicală, ca fiind tulburări psihice (art. 5, alin. (a)). Conform legii, scopul final al îngrijirilor 
acordate unei persoane cu tulburări psihice este acela de apărare şi de întărire a autonomiei personale iar 
îngrijirile acordate acestora trebuie să aibă un caracter cât mai puţin restrictiv respectându-se integritatea 
psihică şi fizică a individului. Tratamentul şi îngrijirile acordate persoanei cu tulburări psihice se bazează pe 
un program terapeutic individualizat, discutat cu pacientul, revizuit periodic (art. 28).  
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În România, nu se face distincţie între dizabilitate intelectuală şi boală psihică, nici în ceea ce priveşte 
statisticile ANPH, şi nici în ceea ce priveşte serviciile oferite de stat, în ciuda nevoilor diferite ale acestor 
grupuri. 

Prevederile legislative rămân în continuare neadecvate evoluţiei eforturilor internaţionale în domeniu şi nu 
sunt corelate între domeniile de competenţă ale diferitelor instituţii, iar tratamentul real care reflectă 
mentalitatea celor implicaţi la care ne vom referi în cele ce urmează, vorbeşte de la sine. Demersurile 
externe de a atrage atenţia autorităţilor din România asupra acestei neconcordanţe între legislaţia şi 
practicile naţionale au rămas, din păcate, fără ecou, cel puţin până la acest moment. 

 

În ceea ce priveşte accesul la serviciile de sănătate mintală, legea nr. 487/2002 prevede ca acestea să fie 
accesibile tuturor din punct de vedere geografic, să asigure şi să dezvolte modele de îngrijire comunitară, 
să dispună de personal medical, paramedical şi auxiliar calificat în număr suficient, să asigure folosirea unor 
metode terapeutice care să restabilească şi să dezvolte capacitatea persoanelor cu tulburări psihice de a se 
autoadministra.  
 
În cursul aderării la Uniunea Europeană, Guvernul României a adoptat Strategia Naţională pentru protecţia, 
integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013, Şanse egale pentru 
persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări, alături de  şi Planul de Acţiune privind 
implementarea Strategiei Naţionale. Principalul obiectiv al Strategiei se referă la crearea posibilităţii de 
alegere, pentru persoanele cu handicap, prin măsuri concrete de accesibilizare a mediului fizic, 
informaţional, a transportului şi locuinţelor, urmat de cel al asigurării serviciilor de sprijin familial sau al 
creării serviciilor de sprijin al persoanelor cu handicap la locul de muncă. Pentru perioada 2006 - 2007, 
România a asumat că va dezvolta şi actualiza constant sistemul naţional de monitorizare privind stadiul 
realizării accesibilităţilor, privind implementarea standardelor şi calitatea serviciilor furnizate persoanelor 
cu handicap, şi chiar privind impactul proiectelor finanţate asupra calităţii vieţii persoanelor cu handicap. 
De asemenea, prevenirea instituţionalizării persoanelor cu handicap a constituit, potrivit Strategiei, un 
obiectiv ce avea ca termen perioada 2006 - 2008, în timp ce crearea condiţiilor pentru dezvoltarea 
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serviciilor alternative de tip familial are ca termen de realizare anul 2013. Cu alte cuvinte, chiar dacă 
dezvoltarea de servicii alternative reclamă o perioadă mai mare de timp, România trebuie să acţioneze 
strategic în direcţia prevenirii, şi nu a încurajării, instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi, creând în timp 
toate premisele înfiinţării unor servicii alternative adecvate şi uniform distribuite în toată ţara. Investiţia în 
marile centre rezidenţiale trebuie analizată cu maximă responsabilitate, date fiind obiectivele Strategiei 
centrate pe dezvoltarea de servicii alternative. În conformitate cu standardele europene privind 
considerarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte integrantă a societăţii, România s-a angajat să promoveze 
drepturile acestor persoane, prin colaborare cu mass-media şi de asemenea, să desfăşoare campanii de 
conştientizare şi/sau sensibilizare a opiniei publice pentru a combate stereotipurile şi prejudecăţile 
existente despre persoanele cu handicap, sporind totodată nivelul de vizibilitate a persoanei cu handicap ca 
membru al societăţii cu drepturi depline. Din păcate, la acest nivel prejudecăţile din România sunt încă 
puternic discriminatorii atât la nivelul politicienilor (unii mascând adevăratele concepţii personale), cât şi al 
publicului larg şi al mass-media. Persoanele cu dizabilităţi sunt, pentru categorii largi din populaţia 
României, o povară, pe care în cel mai fericit caz o ignoră, desconsiderând practic dreptul fundamental la 
viaţă al acestor persoane. Înfiinţarea şi susţinerea de centre nerezidenţiale de reabilitare, specializate pe 
tipuri de handicap, constituie un alt obiectiv al cărui termen de îndeplinire este 2013. Referitor la facilitarea 
încadrării în muncă a persoanelor cu handicap, Strategia prevede pentru perioada 2006 - 2008 
introducerea în Clasificarea Ocupaţiilor din România a unor noi ocupaţii adecvate capacităţilor persoanelor 
cu handicap. Pentru asigurarea accesului persoanelor cu handicap la educaţie, Strategia propune să fie 
realizate programe de instruire privind problematica handicapului pentru toate cadrele didactice şi de 
asemenea, să se dezvolte serviciile de îngrijire la domiciliu încurajând astfel menţinerea persoanei cu 
handicap în mediul de familie. Acestea sunt doar câteva dintre obiectivele ambiţioase pe care fostul Guvern 
al României le-a asumat şi a căror continuitate în implementare este necesar să fie asigurată de către 
actualul Guvern, spre a se atinge  obiectivele în termenele şi la standardele propuse. Şi societatea civilă îşi 
poate aduce o contribuţie aici, monitorizând constant calitatea serviciilor de îngrijire acordate persoanelor 
cu dizabilităţi din România şi transparenţa procesului decizional.  
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Adoptarea Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi va ridica o serie de noi 
provocări şi eforturi pentru România. Evaluarea măsurilor pretinse că au fost luate până în prezent este 
imperios necesară la acest  nou început de drum, şi nu putem să nu constatăm cu mirare că până la acest 
moment nu au existat iniţiative coerente şi consistente de evaluare a stadiului actual (legislativ, financiar, 
dar mai ales practic) în care ne aflăm.  
 
Unul din conceptele cheie introduse de Convenţie este acela al adaptării rezonabile, ceea ce înseamnă: 
”modificările necesare şi adecvate care nu impun o povară nejustificată, şi care sunt necesare în cazuri 
particulare pentru ca persoanele cu dizabilităţi să îşi exercite drepturile şi libertăţile fundamentale, pe baze 
egale cu ceilalţi”. Adaptarea rezonabilă reprezintă un instrument esenţial pentru implementarea 
principiului non - discriminării şi se aplică în toate domeniile vieţii cotidiene (educaţie, muncă, locuinţă, 
petrecerea timpului liber etc). 
 
Pe ansamblu, observăm că, la nivel normativ, România şi-a adoptat o legislaţie aproape de standardele din 
Uniunea Europeană, propunându-şi să continue acest demers prin ratificarea în viitor a Convenţiei 
Naţiunilor Unite. Aşa cum suntem, din păcate, obişnuiţi, în ţara noastră crearea cadrului legal nu conduce 
automat la implementarea de măsuri practice adecvate realităţilor sociale. Dată fiind această „tradiţie” 
nefericită este, aşadar, şi mai important de analizat care este stadiul evoluţiei serviciilor în plan concret 
pentru a vedea în ce măsură autorităţile responsabile de la toate nivelurile au capacitatea de a pune în 
aplicare aceste măsuri de aliniere la standardele prevăzute de Convenţie. În urmă cu câţiva ani, persoanele 
cu dizabilităţi din România aveau doar opţiunea  să locuiască în centre rezidenţiale de capacitate mare în 
cadrul cărora nu se făcea o distincţie între serviciile acordate persoanelor ce suferă de dizabilităţi diferite şi 
îngrijirea de către familie acasă, fără nici un sprijin specializat. De asemenea, alături de persoane cu 
dizabilităţi de toate tipurile, în centrele rezidenţiale locuiau şi persoane vârstnice. Într-o măsură 
semnificativă, la momentul actual, studiile de cercetare întreprinse de organizaţii specializate în domeniu 
au relevat că acest sistem impropriu de îngrijire încă mai  persistă, în ciuda prevederilor legislative 
naţionale existente şi a diverselor documente internaţionale care reclamă necesitatea eliminării sale. 
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Aceste probleme nu mai pot fi cunoscute exclusiv în sistem şi ascunse opiniei publice, ci trebuie expuse 
public în cadrul unui efort de a  reforma serviciile de îngrijire şi sprijin acordate acestei categorii.  

Cercetările care au fost făcute în legătură cu oportunitatea introducerii serviciilor alternative de îngrijire a 
persoanelor cu handicap - ca soluţie pentru înlocuirea actualelor servicii de tip rezidenţial - ilustrează faptul 
că rezultatele au fost în general favorabile. Acolo unde autorităţile au intensificat procesul de 
dezinstituţionalizare a  persoanelor cu dizabilităţi s-au observat schimbări benefice în comportamentul şi 
abilităţile acestora de a desfăşura anumite activităţi. În fond, a locui într-un spaţiu propice propriei 
dezvoltări constituie o necesitate obiectivă a oricărei persoane. Dreptul la o viaţă independentă este 
specific tuturor oamenilor iar în ceea ce priveşte persoanele cu dizabilităţi, acestea au nevoie de sprijin 
pentru a trăi independent, pentru a nu fi trataţi ca o povară de către ceilalţi. 

În general, autorităţile publice sunt reticente în introducerea serviciilor comunitare pentru persoanele cu 
dizabilităţi mentale, principalul motiv fiind acela al costurilor care sunt mult mai mari decât cele alocate în 
cazul serviciilor de instituţionalizare, în opinia lor, deşi nu există argumente temeinic fundamentate în acest 
sens. În România, spre pildă, nu se cunosc costurile diferitelor tipuri de servicii sociale specializate pentru 
fiecare persoană cu dizabilităţi. La nivel european, Comisia a organizat un prim studiu asupra analizei 
comparative a costurilor dezinstituţionalizării în noiembrie 2007, acest studiu fiind primul în direcţia 
menţionată. Iată de ce studiul de faţă contribuie la demersul general necesar în prezent,în sensul că 
propune în continuare argumente care pledează pentru monitorizarea modului de cheltuire a banilor de 
către autorităţile responsabile pentru finanţarea serviciilor de îngrijire de tip rezidenţial versus cele 
comunitare. Accentul este pus pe nevoia de evaluare a rezultatelor şi din perspectiva beneficiarilor, prin 
prisma nevoilor acestora, atrăgând în acelaşi timp atenţia asupra nevoii de planificare strategică a 
resurselor în finanţarea  serviciilor.  
 
Mai mult, respectarea drepturilor omului trebuie să reprezinte o prioritate în România, care nu poate fi 
negociată nici măcar într-un context de resurse financiare limitate. Totusi, ţinând cont de resursele limitate 
ale României, se impune  o abordare fermă a reformei sistemului de îngrijire in instituţii rezidenţiale prin 
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înlocuirea acestuia cu servicii de sprijin în cadrul comunităţii, abordare care să concentreze resursele 
disponibile acestui domeniu în mod eficient şi eficace spre crearea accesului la servicii de tip comunitar. 
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6. Harta surselor de finanţare disponibile pentru domeniul dizabilităţii mentale în România 

Într-o societate democratică, serviciile sociale au un rol deosebit de important în sensul diminuării 
situaţiilor de vulnerabilitate apărute ca urmare a modificărilor sociale sau economice. Într-un astfel de 
context, finanţarea acestora trebuie să fie nu numai transparentă, ci şi orientată spre soluţii concrete 
pentru beneficiari. Integritatea, transparenţa şi eficienţa în alocarea fondurilor publice constituie un 
imperativ pentru o guvernare responsabilă. 

În România, sistemul de alocare a fondurilor în sectorul social este reglementat în principal de Ordonanţa 
Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale. Potrivit art. 51 modificat din O.G. nr. 68/2003, serviciile sociale se finanţează prin 
următoarele principale mecanisme: 

1. Surse interne: 

• Bugetul de Stat; 

• Bugetul local al judeţului, respectiv al Municipiului Bucureşti; 

• Bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele sectoarelor 
Municipiului Bucureşti; 

• Donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 
străinătate; 

• Contribuţia persoanelor beneficiare; 

• Alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

2. Surse externe: 
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• Fonduri externe rambursabile şi nerambursabile. 

Este important ca cetăţenii României, în calitate de contribuabili, să cunoască atât mecanismele prin care 
se finanţează serviciile sociale, cât şi sumele efective alocate prin aceste mecanisme, cu atât mai mult cu 
cât acestea sunt semnificative în raport cu alte cheltuieli (aşa cum se va vedea în continuare ponderea 
cheltuielilor cu asistenţa socială în totalul bugetelor consiliilor judeţene la nivel naţional). Din păcate însă, 
autorităţile responsabile din România nu au o abordare transparentă pro-activă, în sensul publicării din 
oficiu a unor informaţii financiare primare legate de administrarea serviciilor sociale. Uneori chiar şi 
organizaţiilor neguvernamentale le este greu să acceseze asemenea informaţii, deşi în calitate de structuri 
instituţionale acestea fac apel la toate prerogativele cuprinse în lege pentru a-şi apăra dreptul la informare 
(inclusiv acţionarea în instanţă a autorităţilor care nu comunică informaţii de tipul celor menţionate mai 
sus).  

Îndeplinirea standardelor europene este legată indisolubil de eficienţa alocării resurselor şi de crearea de 
posibilităţi pentru evaluarea obiectivă a îndeplinirii priorităţilor în ceea ce priveşte oferirea de servicii de 
calitate pentru beneficiari. În egală măsură însă, este important ca aceste mecanisme financiare să fie 
făcute cunoscute şi societăţii civile/publicului larg, pentru a stimula o înţelegere corectă şi un sprijin civic 
real pentru creşterea calităţii serviciilor destinate persoanelor în nevoie. Ne vom referi în cele ce urmează 
la principalele mecanisme prin care sunt alocate fonduri astăzi în România pentru sectorul serviciilor 
sociale, urmărind ca, în măsura posibilităţilor, să distingem în cadrul acestei analize acele 
mecanisme/resurse care sunt destinate în mod special persoanelor cu dizabilităţi mentale.  

În ceea ce priveşte sistemul serviciilor pentru persoanele cu dizabilitate mentală, disputa centralizare 
versus descentralizare/deconcentrare aduce în discuţie avantajele şi dezavantajele fiecăreia dintre 
alternativele de acţiune. În timp ce bugetarea centralizată permite un răspuns şi o direcţie de acţiune 
strategică la nevoile unui teritoriu mai amplu, bugetarea defalcată prezintă avantajul că răspunde mai 
adecvat nevoilor particulare ale beneficiarilor de servicii din comunitatea locală. Studiile10 efectuate asupra 
                                                            
10 Mansell, Londra, vol. 2, p. 39 
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procesului de deinstituţonalizare în Anglia, Germania şi Italia evidenţiază faptul că managementul 
consecinţelor financiare ale acestei tranziţii necesită coordonarea la nivel naţional sau regional. Chiar dacă 
planificarea sau crearea de servicii este realizată la nivel local sau regional, sarcina asigurării aplicării 
armonioase a principiilor şi standardelor necesită monitorizare la nivel naţional. 

În unele ţări principiul descentralizării este ilustrat prin sisteme de îngrijire centrate pe persoană, ceea ce 
oferă o putere de decizie sporită sporită beneficiarului prin oferirea opţiunii de a îşi gestiona bugetul 
personal. Pe lângă puterea de decizie conferită persoanei, această modalitate de bugetare contribuie 
totodată la depăşirea barierelor din servicii, sectoare şi bugete, deoarece finanţarea poate implica mai 
multe sectoare convenţionale, precum sănătatea, socialul, locuirea etc. 

1. Surse interne 

1.1. Bugetul de Stat 

Potrivit art. 52 din O.G. nr. 68/2003 cu modificările şi completările ulterioare, de la bugetul de stat se alocă 
fonduri pentru: 

a) finanţarea, cofinanţarea sau, după caz, subvenţionarea programelor de servicii sociale; 

b) finanţarea programelor naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

c) finanţarea sau cofinanţarea altor măsuri şi obiective concretizate în programe elaborate de 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, finanţare de la bugetul de stat.  

Fondurile provenite de la bugetul de stat pentru sectorul de asistenţă şi protecţie socială se află sub 
coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (actuala denumire - Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale), la nivelul căruia sunt organizate două autorităţi cu atribuţii specifice în 
domeniu, inclusiv de monitorizare şi control anume: 

• Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH); 
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• Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC). 

Instituţiile rezidenţiale pentru persoane cu dizabilităţi, aflate în coordonarea metodologică a ANPH sunt 
subordonate şi finanţate, conform Legii nr. 448/2006, Consiliilor Judeţene, făcând parte din Direcţiile 
Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. În Bucureşti, acestea sunt subordonate şi finanţate de 
către Direcţiile de Asistenţă Socială de la nivelul sectoarelor.  

Ordonanţa de Urgenţă nr. 68/2003 modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 86/2004 atribuie autorităţilor 
locale responsabilitatea de a finanţa servicii sociale primare şi autorităţilor judeţene pe cea de a înfiinţa şi 
finanţa servicii sociale specializate pentru persoanele cu dizabilităţi. Legea nr. 448/2006  precizează la 
art.33 că (1) ”Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a organiza, administra şi finanţa 
servicii sociale destinate persoanelor cu handicap, în condiţiile legii”. 

În practică, majoritatea serviciilor sunt finanţate de către Consiliile Judeţene. Sunt puţine consilii locale care 
şi-au asumat finanţarea de servicii comunitare de tip centre de zi, locuinţe protejate, centre respiro sau 
servicii la domiciliu (de ex., Consiliul Local Timişoara). În acelaşi registru al excepţiilor, deşi Legea nr. 448 
prevede la art. 33 alineatul 2 că „autorităţile administraţiei publice locale pot contracta servicii sociale cu 
furnizori de servicii sociale de drept privat, acreditaţi, în condiţiile legii”, până acum există foarte puţine 
exemple de contractare (doar DGASPC Arad şi Mureş au contractat servicii sociale cu furnizori privaţi).  

Pentru a avea o imagine concretă asupra a ceea ce reprezintă volumul cheltuielilor cu asistenţa socială - 
care priveşte majoritar sumele acordate pentru plata prestaţiilor sociale stabilite conform legii - prin 
comparaţie cu alte sectoare ale vieţii socio-economice din România, am analizat câteva date de ordin 
general privind finanţarea publică în ultimii ani. Comparând sumele alocate în 2006, 2007 şi 2008, 
observăm că la nivelul bugetului de stat procentul pentru domeniul de asistenţă socială a crescut într-o 
măsură puţin semnificativă. În valoare absolută însă, suma alocată a crescut considerabil (s-a dublat) de la 
aproximativ 7.031,850 milioane lei în 2006 (aprox. 2 miliarde Euro) la 14.620 milioane lei în 2008 (aprox. 4 
miliarde Euro), deşi fluctuaţia monedei naţionale în raport cu moneda europeană a fost moderată în acest 
interval. De asemenea, se constată faptul că pe parcursul celor trei ani luaţi în considerare, alocarea 
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bugetară acordată MMFPS pentru domeniul asistenţei sociale a crescut de la 57% în 2006, la 65% în 2007 şi 
71% în 2008, situaţie care arată o nevoie în creştere de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor în acest 
domeniu. Creşterile succesive din anul 2006 şi 2007 se datorează, în parte, şi transferului unor noi 
competenţe în sarcina MMFES în ceea ce priveşte acordarea unor prestaţii de tipul indemnizaţiei de 
creştere a copilului (transferată de la bugetul asigurărilor sociale de stat la bugetul de stat şi plătită prin 
bugetul MMFPS), respectiv ajutorul pentru lemne pe care MMFES l-a preluat în întregime în 2007, şi altor 
tipuri de prestaţii acordate prin bugetul MMFES: alocaţia de stat în cuantum de 200 de lei, preluarea plăţii 
drepturilor persoanelor cu handicap, acordarea trusoului pentru nou-născuţi şi a sprijinului financiar la 
constituirea familiei.  Prin urmare, mărirea bugetului destinat asistenţei sociale nu înseamnă automat 
creşterea cheltuielilor efectuate în zona de interes a prezentului studiu. Bugetul alocat asistenţei sociale 
este în continuare un indicator fundamental de urmărit în contextul noii guvernări, care a anunţat o politică 
prudentă determinată de actualele condiţii economice globale afectate de criza economică; previziunile 
alocărilor financiare pentru sectorul asistenţei sociale în 2009 indică o creştere în cifre absolute a sumei - 
15.807,270 milioane lei11, însă raportând această sumă la un curs mediu de 4,2 lei/Euro pentru acest an, 
rezultă o sumă mai mică decât cea alocată în 2008 (aprox. 3,76 miliarde Euro).   

Pe de altă parte, analiza comparativă realizată între sumele acordate diverselor ministere şi suma acordată 
MMFPS dovedeşte că raportul dintre acestea a înregistrat o evoluţie semnificativă de-a lungul timpului. 
Astfel, în 2006 când MMFES avea alocată suma de 5.248,969 milioane lei (aproximativ 1,48 miliarde Euro), 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, de exemplu,  îi revenea suma de 8.482,414 
milioane lei (aprox. 2,4 miliarde Euro), Ministerului Finanţelor 7.047,086 milioane lei (aprox. 2 miliarde 
Euro), Ministerului Apărării 381,481 milioane lei (aprox. 108 milioane Euro), Ministerului Administraţiei şi 
Internelor 5.607,354 milioane lei (aprox. 1,6 miliarde Euro) iar Ministerului Educaţiei şi Cercetării 5.387,227 
milioane lei12. (aprox. 1,5 miliarde Euro). În 2007 situaţia se schimbă semnificativ în favoarea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării - probabil pe fondul presiunilor venite din partea Uniunii Europene - al cărui buget 

                                                            
11 http://www.mfinante.ro/buget/buget2009/pdf/Anexa_Bugetul_2007_2009.pdf, data ultimei accesări: 19.01.2009 
12 http://www.mfinante.ro/buget/index.jsp?selected=1, data ultimei accesări: 9.01.2009 
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alocat se dublează (11.917,079 milioane lei - echivalentul a 3,57 miliarde Euro). Bugetul MMFES creşte cu 
aproximativ 60%  iar cel al Ministerului Transporturilor cu aproximativ 78,2%13. În continuare,  în 2008 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării  i se alocă cea mai mare sumă în comparaţie cu celelalte ministere 
anume 15.833,082 milioane lei (echivalentul a 4,38 miliarde Euro), urmat îndeaproape de MMFES, cu suma 
alocată de 14.162,964 milioane lei14 (aprox. 3,90 miliarde Euro). În acest context, concluzia pe care o putem 
trage ar fi aceea că sectorul asistenţei sociale reclamă eforturi bugetare considerabile în România, iar 
pentru anul în curs aceasta va reprezenta o provocare dificilă pentru noul guvern.  

De la bugetul de stat sunt alocate de asemenea şi fonduri cu destinaţie specifică diferitelor tipuri de 
servicii/cetegorii de persoane cu dizabilităţi prin intermediul Programelor de Interes Naţional (PIN). 
Fondurile necesare pentru finanţarea prin PIN-uri se asigură prin bugetul aprobat al Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei. Acordarea finanţării din aceste programe se realizează în baza proiectelor 
elaborate de furnizorii de servicii sociale publici sau privaţi ori în parteneriat, în urma unui proces de 
evaluare şi selecţie. În cadrul proiectelor depuse, procentul de cofinanţare din partea solicitanţilor nu poate 
fi mai mic de 10% din valoarea totală a proiectului.  

Acest mecanism de finanţare a fost inaugurat în februarie 2006, când a fost adoptată Hotărârea de Guvern 
nr. 197 privind aprobarea Programelor de Interes Naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu 
handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi 
persoanele victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe. H.G. nr. 197/2006 prevede 9 
astfel de PIN-uri, după cum urmează:  programele de interes naţional în domeniul drepturilor persoanelor 
cu handicap sunt cele de la 1 la 5 inclusiv, programele în domeniul asistenţei sociale a persoanelor 
vârstnice şi persoanelor fără adăpost sunt cele cu numerele 6 şi 7 iar programele în domeniul asistenţei 
sociale a persoanelor victime ale violenţei în familie sunt numerotate 8 şi 9. Monitorizarea implementării şi 
controlul fondurilor alocate în cadrul Programelor de Interes Naţional în domeniul protecţiei drepturilor 

                                                            
13 http://www.mfinante.ro/buget/index.jsp?selected=0, data ultimei accesări: 9.01.2009 
14 http://www.mfinante.ro/link.jsp?body=/buget/index2008.htm, data ultimei accesări: 9.01.2009 
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persoanelor cu handicap se asigură de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH), 
potrivit H.G. nr. 197/2006. 

PIN-urile sunt programe multianuale de finanţare, iar condiţiile specifice pentru accesarea fondurilor în 
cadrul fiecăruia dintre aceste programe sunt prevăzute în actul normativ care le reglementează. Astfel: 

 PIN 1: Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi 
crearea de servicii alternative de tip rezidenţial - buget iniţial - 13.800 mii lei (4600 mii lei pe an, 
timp de 3 ani: 2006, 2007 şi 2008); 

Obiectivul general al PIN 1 a fost acela de a continua reforma instituţională a sistemului de protecţie a 
persoanelor adulte cu handicap prin implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi 
incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013, aprobată prin H.G. nr. 1175/2005. 
Printre obiectivele specifice ale programului s-au numărat: reducerea numărului instituţiilor rezidenţiale de 
mari dimensiuni, respectarea angajamentelor de aderare asumate prin Programul naţional de aderare la 
Uniunea Europeană. Ca indicatori concreţi de rezultat pentru proiect, au fost stabiliţi: reducerea cu 2 a 
numărului instituţiilor rezidenţiale publice cu capacitate de peste 250 de persoane şi creşterea cu cel puţin 
8 a numărului de servicii alternative de tip rezidenţial (ex: centre de tip respiro, centre de pregătire pentru 
o viaţă independentă, locuinţe protejate, centre de integrare prin terapie ocupaţională pentru persoanele 
cu handicap, nou-înfiinţate în vederea preluării beneficiarilor din instituţiile rezidenţiale de mare capacitate 
ce urmează a fi restructurate) etc. Programul vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru un număr de 400 
de persoane cu handicap instituţionalizate.  

În 2006, în prima sesiune de selecţie de proiecte pentru PIN 1 s-au depus 7 proiecte însă, în urma evaluării 
propunerilor tehnice şi financiare, au fost identificate anumite nereguli/neconcordanţe referitoare la 
conţinutul documentaţiei pentru toate  proiectele, astfel încât s-a decis reluarea procedurii pentru selecţia 
publică de proiecte în cadrul acestui PIN. În sesiunea a II-a de selecţie au fost depuse 5 proiecte şi finanţate 
2, respectiv DGASPC Călăraşi în valoare de 6.750.500 lei (aprox. 1,9 milioane Euro) şi Fundaţia Sera 
România în valoare de 7.049.500 lei - aprox. 2 milioane Euro (valoarea propusă de solicitant a fost de 
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7.194.744,2 lei). Până la data de 31 decembrie 2006 nu s-a cheltuit suma alocată parte din aceasta 
întorcându-se la Bugetul de Stat. Prin H.G. nr. 743/2008 s-a hotărât repartizarea bugetului după cum 
urmează: 2.198 mii lei pentru 2007 şi 11.602 mii lei pentru 2008.  

 PIN 2: Crearea şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu handicap din 
familie în vederea prevenirii instituţionalizării şi sprijinirii integrării sau reintegrării 
adultului cu handicap în societate: îngrijiri la domiciliu - buget iniţial 3.000 mii lei (1.000 mii 
lei anual timp de 3 ani: 2006, 2007 şi 2008); 

Obiectivele PIN 2 au vizat promovarea dreptului persoanei cu handicap de a fi îngrijită în familia sa şi 
sprijinirea familiei biologice pentru evitarea situaţiilor de criză. Indicatorii propuşi pentru măsurarea 
eficienţei programului au fost: crearea centrelor de îngrijiri şi asistenţă la domiciliu pentru persoanele cu 
handicap în 5 judeţe, respectiv sectoare ale Municipiului Bucureşti/an, reducerea cu cel puţin 25% a 
cererilor de instituţionalizare pentru persoanele cu handicap aflate pe listele de aşteptare, elaborarea 
planurilor individuale de servicii pentru 100% din persoanele cu handicap aflate în familie în cele 5 judeţe, 
respectiv sectoare ale Municipiului Bucureşti. De asemenea, cel puţin 700 de familii şi persoane cu 
handicap din cele 5 judeţe vor beneficia de serviciile de îngrijire la domiciliu nou create.  

În prima sesiune din anul 2006 au fost depuse 6 propuneri de proiect de către DGASPC Botoşani, Fundaţia 
de Îngrijiri Comunitare Piatra - Neamţ, Asociaţia „Organizaţia Caritas” Satu-Mare, DGASPC Vaslui şi 
Asociaţia Promontorilor Dezvoltării Locale Vrancea, însă s-a decis că niciuna nu îndeplinea prevederile 
documentaţiei pentru elaborarea proiectelor (fie că lipseau documente, fie că scopul proiectelor nu era 
conform cu termenii de referinţă propuşi). În sesiunea a II-a a fost depus un singur proiect, aparţinând unei 
organizaţii neguvernamentale, însă a fost respins pe motiv că nu conţinea documentele necesare. În 
consecinţă, în cadrul PIN 2 nu a fost finanţat niciun proiect, o concluzie care relevă probleme grave în ceea 
ce priveşte interesul/capacitatea autorităţilor responsabile de a accesa fonduri pentru prevenirea 
dezinstituţionalizării persoanelor cu handicap în România. Din păcate însă, evaluarea cu promptitudine şi 
obiectivitate a capacităţii de absorbţie a fondurilor nu constituie o practică de lucru pentru autorităţile 
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publice din România şi acest fapt are reprercusiuni grave în managementul general al fondurilor de 
provenienţă publică internă şi externă.  

Din evaluarea sumară a primelor două PIN-uri, una dintre observaţiile de natura evidenţei se referă la 
neîndeplinirea de către aplicanţi a criteriilor formale. Se pare că autorităţile din România nu tratează cu 
suficientă atenţie aceste aspecte deosebit de importante, neavând pregătite o serie de documente de 
importanţă fundamentală pentru verificarea eligibilităţii. Se poate spune că, încă înainte de aderare, 
autorităţile publice locale antrenate în asemenea scheme de finanţare tip proiecte, nu făcuseră un progres 
în pregătirea - sub toate aspectele procedural formale - pentru a gestiona tematica socială sub formă de 
proiecte finanţate/finanţabile. Cauzele acestei situaţii sunt multiple şi ţin de fragmentarea/reorganizarea 
instituţională din 2004 - 2005 („reforma” la nivel judeţean realizată prin alipirea serviciilor de asistenţă 
socială şi cel de protecţie a copilului care a determinat procese de reaşezare a poziţiilor de decizie în cadrul 
noilor DGASPC, urmate nu întotdeauna de nominalizarea în poziţii de conducere a persoanelor celor mai 
experimentate în atragerea de fonduri/finanţări externe), capacitatea limitată a ANPH de a genstiona linii 
de finanţare, precum şi lipsa de cooperare inter-instituţională în sens mai larg, care se poate observa şi în 
cadru altor PIN-uri (ex: PIN 3). Tot în 2006 a fost lansat spre finanţare şi PIN 3, în cadrul căruia au fost 
constatate aceleaşi probleme privind slaba capacitate a furnizorilor de servicii (DGASPC, organizaţii 
neguvernamentale) în accesarea acestor fonduri.  

 PIN 3: Formarea profesională în vederea integrării în muncă a persoanelor cu handicap - 
buget iniţial 300 mii lei pe 1 an: 2006; 

Acest PIN a avut în vedere o paletă largă de obiective în domeniul formării profesionale a persoanelor cu 
handicap şi a activităţilor conexe (consiliere în ceea ce priveşte drepturile acordate de lege pentru 
persoanele cu handicap active, consilierea familiilor persoanelor cu handicap în ce priveşte sprijinul şi 
importanţa activităţii pentru persoana cu handicap, informarea operatorilor economici cu privire la 
facilităţile legale acordate la angajarea unei persoane cu handicap, întărirea colaborării cu agenţiile 
judeţene de ocupare a forţei de muncă în vedere identificării oportunităţilor de angajare pentru persoanele 
cu handicap etc.). PIN 3 avea în vedere ca indicator concret de rezultat îmbunătăţirea pregătirii 
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profesionale a unui număr de minimum 300 de persoane cu handicap care pot desfăşura activitate 
salarială. Cu toate acestea, în cadrul selecţiei publice de proiecte corespunzătoare acordării fondurilor prin 
PIN 3 au fost evaluate 9 proiecte, din care doar unul a fost declarat câştigător - cel al organizaţiei Caritas, 
Satu-Mare, în valoare de 297.650 lei.  

Această situaţie este cu atât mai îngrijorătoare cu cât ridică semne de întrebare serioase privind 
capacitatea furnizorilor de servicii de a accesa mai departe finanţări în domeniul formării profesionale 
pentru integrare pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, disponibile în prezent în 
cadrul Programului Operaţional de Dezvoltare a Resurselor Umane (POS DRU). În egală măsură, considerăm 
inexplicabilă neimplicarea autorităţilor direct responsabile - Agenţia Naţională a Forţei de Muncă, respectiv 
Agenţiile Judeţene în acest Program, al cărui scop era tocmai acela de a promova integrarea în muncă a 
persoanelor cu handicap. Or, în absenţa instituţiilor direct responsabile, ne întrebăm cum anume s-ar fi 
putut atinge obiectivul stabilit de „întărire a colaborării cu agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă 
în vedere identificării oportunităţilor de angajare pentru persoanele cu handicap”? 

 PIN 4: Dezvoltarea serviciilor sociale specializate pentru persoanele adulte cu handicap: 
centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu - buget iniţial 4.300 mii 
lei pe 1 an: 2006; 

PIN 4 a avut ca principale obiective: asigurarea implementării programelor individuale de reabilitare şi 
integrare socială elaborate de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi asigurarea 
condiţiilor necesare pentru recuperarea persoanelor adulte cu handicap locomotor din centrele 
rezidenţiale şi din familie. Rezultatele specifice estimate spre a fi atinse de proiectele cu finanţare din PIN 4 
vizau: 

• Înfiinţarea unui număr de 47 de centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 
pentru persoanele cu handicap; 
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• Creşterea cu 2.350 a numărului de persoane adulte cu handicap locomotor din centrele rezidenţiale 
şi din familie, beneficiare ale serviciilor sociale specializate create prin program.  

Dată fiind suma importantă alocată prin acest program, au fost organizare 2 sesiuni de finanţare. În 
sesiunea I a selecţiei publice pentru proiecte au fost aprobate pentru finanţare 23 de proiecte depuse de 
către DGASPC-uri (Mehedinţi - Strehaia, Iaşi, Vaslui - Huşi, Argeş - Mioveni, Hunedoara - Paclisa, Vâlcea - 
Băbeni, Vrancea - Odobeşti, Bistriţa, Alba - Cugir, Ialomiţa - Slobozia, Harghita - Odorheiu Secuiesc, 
Harghita Miercurea Ciuc, Cluj - Turda, Covasna - Târgu Secuiesc, Olt - Slatina, Vaslui - Bârlad, Vaslui, Iaşi - 
Hârlău, Sector 2 - Bucureşti, Botoşani, Sector 1, Phoenix - Bucureşti sector 1, Icar - Bucureşti, Dolj)  şi 3 
ONGuri (Fundaţia Rheum-Care din Târgu Mureş, Pro Vitan din Reşiţa, APDL Vrancea - Adjud) valoarea totală 
a fondurilor alocate fiind de aproximativ 2.255.870 lei. În sesiunea a II-a au fost depuse 8 proiecte dintre 
care unul a fost anulat ca urmare a depăşirii termenului limită de depunere a propunerilor de proiecte. În 
urma deciziei comisiei de evaluare, au fost finanţate în cadrul PIN 4 toate cele 7 proiecte depuse de către 
DGASPC-uri (Olt, Hunedoara (Geoagiu), Hunedoara (Brănişca), Bistriţa-Năsăud, Suceava, Dâmboviţa, 
Tulcea). Valoarea totală a finanţării acordate a fost de 610.963 lei.  

 PIN 5: Formare profesională pentru personalul implicat în protecţia persoanei cu handicap 
- bugetul iniţial 154,12 mii lei pe 1 an: 2006; 

PIN 5 prevedea ca obiective specifice pentru finanţare instruirea unui număr de 150 de persoane cu funcţii 
de conducere, angajate în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, asigurarea fondului de cunoştinţe 
şi informaţii specifice, depăşind modelul medical, referitoare la încurajarea activităţii şi participării 
persoanelor cu handicap la viaţa comunităţii, la dezvoltarea abilităţilor de trăi independent şi la abordarea 
problematicii handicapului în contextul creat de aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea 
şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013.  
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În cadrul acestui program a fost înregistrat un singur beneficiar, anume DGASPC Sector 1, Bucureşti. În 
comparaţie cu informaţiile existente pe site-ul ANPH privind proiectele finanţate în cadrul celorlalte PIN-
uri15, în acest caz nu am putut identifica detalii privind proiectele depuse sau valoarea totală a grantului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
15 Informaţie disponibilă la http://www.anph.ro/tematica.php?idt=3&idss=24.  
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Fig. 1: Distribuţia geografică a proiectelor declarate câştigătoare în cadrul  
Programelor de Interes Naţional 
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Trebuie subliniat şi în acest context faptul că fondurile aferente Programelor de Interes Naţional (anuale şi 
multianuale) au fost alocate de stat ţinând seama de anumite priorităţi guvernamentale în domeniu, la 
momentul respectiv. În cadrul fiecăruia dintre aceste programe, autorităţile judeţene (DGASPC) respectiv 
organizaţiile care au în îngrijire persoane cu dizabilităţi aveau posibilitatea de a depune proiecte cu scopul 
de a obţine finanţare pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii  beneficiarilor. Tot de la bugetul de Stat se acordă 
finanţare pentru înfiinţarea unor instituţii de asistenţă socială - pilot. Din păcate însă, foarte puţine 
structuri - fie organizaţii neguvernamentale, fie autorităţi locale - au depus proiecte pentru a obţine 
finanţare în cadrul Programelor de Interes Naţional. Din punctul nostru de vedere, această situaţie ar fi 
trebuit să preocupe mai mult administraţia centrală la acel moment, sectorul social având cea mai acută 
nevoie de susţinere financiară. Capacitatea redusă de a accesa fonduri cu destinaţie specială pentru 
programe din sectorul serviciilor sociale ar fi trebuit să fie un semnal extrem de îngrijorător pentru Guvern, 
necheltuirea acestor bani fiind în fapt măsura ineficienţei managementului fondurilor.. Acest tip de 
finanţare ar fi trebuit, poate chiar mai mult decât în alte domenii, să fi fost folosit pentru îmbunătăţirea 
calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, iar faptul că de la an la an nu s-au cheltuit sumele alocate, nu ar fi 
trebuit să lase indiferente autorităţile cu responsabilităţi în domeniu. Cel puţin la nivelul anului 2006, mare 
parte a sumelor alocate pentru aceste programe s-au întors la bugetul de stat, fapt care ni se pare extrem 
de îngrijorător, România având nevoie să evalueze în ce măsură există cu adevărat capacitate şi/interes la 
nivel local pentru accesarea de fonduri pentru creşterea calităţii traiului beneficiarilor şi să identifice 
strategii pentru redresarea prezentei situaţii.  

Continuăm succinta noastră analiză arătând că cea mai mare sumă a fost alocată în cadrul PIN 1 ce privea 
restructurarea instituţiilor rezidenţiale în care sunt îngrijite persoanele cu handicap şi crearea serviciilor 
comunitare. Din păcate însă, în primul an nu au fost folosite fondurile disponibile. Cea mai mică sumă a 
fost alocată în cadrul PIN 5, acesta având ca obiectiv formarea profesională a personalului implicat în 
protecţia persoanei cu handicap. Cei mai mulţi beneficiari de finanţare au fost înregistraţi în cadrul PIN 4. 
Din păcate, nu există mai multe informaţii publice pe această temă care să ne sprijine în analiză, aşa cum ar 
fi fost firesc.  
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Pe de altă parte, comparând valoarea proiectelor finanţate în cadrul PIN-urilor putem concluziona că cele 
mai mari sume au fost direcţionate, prin proiectelor aprobate, către judeţul Călăraşi (6.750.500 lei) şi către 
Municipiul Bucureşti (7.049.500 lei) (prin proiecte finanţate în cadrul PIN 1), urmate la o distanţă 
semnificativă de judeţele Satu Mare (297.650 lei), Vaslui (245.700 lei), Hunedoara (273.00 lei).    

Pe lângă Programele de Interes Naţional, ANPH finanţează şi alte tipuri de proiecte în limita fondurilor 
alocate cu această destinaţie din bugetul de stat. Astfel potrivit datelor afişate pe site-ul Autorităţii, în anul 
2007 s-au finanţat 23 de proiecte în cadrul Programului privind protecţia socială şi integrarea socio-
profesională a persoanelor cu handicap lansat de ANPH în noiembrie 2006. Aşa cum se poate observa, în 
cursul anului 2006 au fost disponibile resurse financiare semnificative pentru domeniul serviciilor sociale, 
însă din păcate acestea nu au şi fost asimilate corespunzător prin proiecte aprobate ale autorităţilor 
responsabile/furnizorilor de servicii.  

În cadrul acestui program de finanţare, solicitanţii eligibili pot fi organizaţiile neguvernamentale (asociaţii 
sau fundaţii) şi ANPH, în nume propriu, pentru proiecte proprii. Scopul majorităţii acestor proiecte 
finanţate a fost acela de a înfiinţa/construi locuinţe/centre de tip comunitar: locuinţe protejate, centre de 
zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie, centre de criză, ateliere protejate, etc. Solicitanţii care în 
urma evaluării proiectelor, selectate în cadrul celor 3 sesiuni organizate în anul 2007, au primit finanţare în 
cadrul Programului privind protecţia socială şi integrarea socio-profesională a persoanelor cu handicap sunt 
următorii: Organizaţia pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale „TREBUIE”, filiala Feteşti, judeţul Ialomiţa - 2 
proiecte în valoare de 431.900 lei, Organizaţia pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale „TREBUIE”, filiala 
Brăila, judeţul Brăila - 1 proiect în valoare de 82.079 lei, Crucea Roşie, judeţul Vrancea - 2 proiecte în 
valoare de 456.673 lei, Fundaţia Pentru Voi, Timişoara, judeţul Timiş - 1 proiect în valoare de 263.245 lei, 
Motivation, Bragadiru, judeţul Ilfov - 2 proiecte în valoare de 463.833 lei; Agora, Călăraşi - 1 proiect în 
valoare de 70.000 lei; Agenţia de servicii sociale Alexenia, Bârlad, judeţul Vaslui - 1 proiect în valoare de 
270.000 lei; Asociaţia Handicapaţilor Fizici, judeţul Harghita - 1 proiect în valoare de 64.816 lei; Asociaţia AS 
Bârlad, judeţul Vaslui - 1 proiect în valoare de 270.000 lei; Fundaţia „Pentru o viaţă mai bună”, Constanţa, 
judeţul Constanţa - 1 proiect în valoare de 80.000 lei; Alternativa 2003, sector 1, Bucureşti - 1 proiect în 
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valoare de 270.000 lei; Asociaţia A.S. Conativ - 1 proiect în valoare de 122.899 lei; Fundaţia Lokodi Ifjusagi 
Alapitvany, Tăureni, judeţul Harghita - 1 proiect în valoare de 150.000 lei; Fundaţia pentru Dezvoltare 
Locală Speranţa, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ - 1 proiect în valoare de 83.000 lei; Asociaţia Carmen Sylva, 
Constanţa - judeţul Constanţa - 1 proiect în valoare de 100.450 lei, cărora li se adauga ANPH cu 5 proiecte 
în valoare totală de 512.500 lei. Valoarea totală a sumelor contractate a fost de aproximativ 3.691.395 lei 
(aprox. 1,109 milioane Euro). Proiectele care au propus cea mai mare sumă sunt cele ale asociaţiilor 
Agenţia de Servicii Sociale Alexenia Bârlad, Asociaţia AS Bârlad şi Alternativa 2003 (anume 270.000 lei), iar 
judeţele ţării în care au fost accesate cele mai multe fonduri pentru îngrijirea persoanelor cu handicap în 
cadrul acestei componente de finanţare sunt: Vrancea, Ilfov, Ialomiţa şi Municipiul Bucureşti. Dacă, la acest 
moment, informaţii despre sumele accesate în sine sunt disponibile publicului larg, aşa cum este şi normal, 
din păcate nu avem la dispoziţie informaţii care să ne indice şi care a fost impactul acestor proiecte. Pentru 
un obiectiv atât de important (integrarea socio-profesională a persoanelor cu handicap) şi în condiţiile 
sociale şi de mentalitate ale societăţii româneşti pe care le-am amintit anterior, ar fi fost crucial ca 
autorităţile să dea publicităţii o evaluare a rezultatelor acestor finanţări substanţiale din 2006. Aşa cum 
menţionam şi în introducerea acestui studiu, acesta se constituie într-o pledoarie pentru trasparenţă şi 
responsabilitate, cele două organizaţii implicate în analiză - IPP şi Fundaţia Pentru Voi militând pentru 
urmărirea constantă a acestor două principii în finanţarea implementării  politicilor publice, a celor din 
domeniul dizabilităţii în cazul de faţă.  

În anul următor (2008), în cadrul aceluiaşi program, dar cu un obiectiv diferit - anume 
construcţia/restructurarea de locuinţe protejate, centre de recuperare de tip ambulatoriu şi locuinţe 
moderat protejate, au fost depuse 28 de proiecte de către asociaţii sau fundaţii care activează în domeniul 
asistenţei şi protecţiei sociale pentru persoanele cu handicap. Numărul proiectelor care au primit finanţare 
a fost de 16. Unele proiecte au vizat crearea de locuri de muncă integrate pentru persoane cu dizabilităţi în 
cadrul unui serviciu de catering sau integrarea socio - profesională a persoanelor cu handicap în contextul 
înfiinţării unei spălătorii şi curăţătorii ecologice. Potrivit datelor afişate de ANPH, bugetul alocat pentru 
finanţarea acestui program pe anul 2008 a fost de 3.781.000 lei (echivalentul a aprox. 1,050 milioane Euro). 
Suma finanţată a fost de 3.704.256,38 lei, ceea ce indică faptul că fondurile disponibile au fost folosite 
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aproape integral. Câştigătorii proiectelor au fost după cum urmează: Fundaţia Pater Pio, Râmnicu Vâlcea, 
Asociaţia Agenţia de Servicii Sociale Alexenia Bârlad, Asociaţia Promotorilor Dezvoltării Locale Vrancea - 2 
proiecte în valoare de 550.000 lei, Asociaţia AS Bârlad, Fundaţia Inimă pentru inimă Vâlcea, Asociaţia 
Viticultorilor şi Întreprinzătorilor AVIVA Vrancea - 2 proiecte în valoare de aproximativ 540.110 lei, Fundaţia 
Creştină Diakonia Sfântu Gheorghe, Caritas Alba Iulia, filiala Miercurea Ciuc, Asociaţia Alternativa 2003 
Bucureşti, Fundaţia Motivation Bragadiru, Asociaţia Phoenix Speranţa Mediaş, Asociaţia Caritas 
Mitropolitan Greco Catolic Blaj, Asociaţia de Binefacere Pro Vitan Reşiţa, Asociaţia Vasiliada, filiala Târgu 
Jiu. După cum se poate remarca cu uşurinţă, în lista proiectelor declarate câştigătoare în cadrul selecţiei 
organizate în 2008 se regăsesc mulţi furnizori de servicii care au mai accesat finanţări de la ANPH şi în anii 
trecuţi, semn că experienţa acumulată a determinat creşterea capacităţii acestor furnizori de servicii de a 
obţine finanţări pentru segmentul serviciilor sociale. Cea mai mică sumă alocată pentru un proiect în cadrul 
acestei runde de finanţare a fost de 55.400 lei pentru crearea centrului de zi şi perfecţionare Sf. Augustin 
din Miercurea Ciuc (Caritas Alba Iulia, filiala Miercurea Ciuc) iar cea mai mare sumă, acordată celor mai 
mulţi dintre solicitanţi: Asociaţia Agenţia de Servicii Sociale Alexenia Bârlad, Asociaţia Promotorilor 
Dezvoltării Locale Vrancea, Asociaţia AS Bârlad, Alternativa 2003, Caritas Mitropolitan Greco Catolic Blaj, 
Asociaţia de binefacere Pro Vitan Reşiţa a fost de 275.000 lei. Judeţul care a reuşit să acceseze - prin 
furnizorii de servicii - cele mai multe fonduri în 2008, în cadrul acestui program de finanţare a fost Vrancea. 
În ceea ce priveşte însă evaluarea impactului acestor investiţii, situaţia este similară cu cea expusă anterior, 
în sensul în care nu există informaţii disponibile pentru a face judecăţi de valoare asupra rezultatelor 
concrete obţinute prin aceste proiecte.  

Lipsa acută de informaţii în ceea ce priveşte monitorizarea/evaluarea impactului Programelor de Interes 
Naţional reprezintă, în opinia noastră, un element care indică o deficienţă severă de funcţionare a 
sistemului. Deşi ideea lansării acestor programe a venit tocmai pe fondul necesităţii suplimentării 
resurselor pentru creşterea calităţii serviciilor sociale şi implicit a calităţii vieţii pentru persoanele cu 
dizabilităţi (fără a se putea preciza, la acest moment, cum a fost determinată această nevoie), absenţa unor 
instrumente/informaţii care să ateste dacă autorităţile responsabile au urmărit în ce măsură aceste 
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programe şi-au atins în final scopul, reprezintă un indicator al lipsei de coerenţă a reformei în domeniu, iar 
acest aspect trebuie corectat pe viitor.  

1.2. Bugetul local al judeţului, respectiv al Municipiului Bucureşti 

Referitor la finanţarea de la bugetul judeţului, respectiv al Municipiului Bucureşti, fiecare Consiliu Judeţean 
stabileşte anual un procent din bugetul total care revine sectorului asistenţei şi protecţiei sociale, pentru 
funcţionarea serviciilor sociale. În general, acest procent este cel mai mare în raport cu celelalte domenii 
prioritare aflate în gestiunea Consiliului Judeţean. Acesta este un nou argument major pentru care 
înţelegem să insistăm asupra nevoii de transparenţă în cheltuirea acestor fonduri reprezentând principala 
explicaţie pentru care, în anumite situaţii în care cerând informaţii de interes public şi refuzându-i-se 
accesul, IPP a acţionat în instanţă anumite Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului16.  

Conform aceleiaşi O.U.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, la 
art. 53 se stipulează destinaţiile fondurilor alocate de la bugetele locale pentru servicii sociale, după cum 
urmează: 
 

a) Finanţarea serviciilor sociale organizate de autorităţile administraţiei publice locale; 
 

b) Cofinanţarea serviciilor sociale realizate de autorităţile administraţiei publice locale în parteneriat 
cu alţi furnizori sau contractate de la: serviciul public de asistenţă socială la nivel judeţean şi local, 
alte servicii publice specializate la nivel judeţean sau local, unităţi de asistenţă medico - socială, 
instituţii publice care dezvoltă compartimente de asistenţă socială specializate, asociaţii şi fundaţii, 
cultele religioase şi orice alte forme organizate ale societăţii civile, persoane fizice autorizate în 

                                                            
16 În 2007 au fost acţionate în instanţă DGASPC Ilfov, DGASPC Botoşani, DGASPC Satu-Mare, DGASPC Sălaj, DGASPC Tulcea, 
DGASPC Giurgiu, DGAPC Brăila, DGASPC Argeş, DGASPC Dolj, DGASPC Vâlcea, DGASPC Gorj, DGASPC Caraş Severin, DGASPC 
Timiş, DGAPC Sibiu, DGASPC Cluj, DGASPC Galaţi, DGASPC Vrancea, DGASPC Iaşi, DGASPC Bistiţa; DGASPC Covasna (multe dintre 
acţiuni s-au încheiat după ce autoritatea a comunicat, în timpul procesului, informaţiile solicitate. În 2008 au fost acţionate în 
instanţă DGASPC Timiş şi DGASPC Constanţa, pentru raţiuni ce au fost expuse în capitolele anterioare.  
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condiţiile legii, filiale şi sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiiilor internaţionale recunoscute în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, organizaţii internaţionale de profil; 

 
c) Subvenţionarea serviciilor sociale realizate de furnizorii acreditaţi; 

 
d) Finanţarea sau cofinanţarea altor măsuri de asistenţă socială prevăzute de legislaţia în vigoare.  

 
Potrivit legii, obiectivele pentru care se acordă finanţare de la bugetul judeţului fac referire la: 
 

• Înfiinţarea de servicii sociale specializate; 
 

• Finanţarea, în parteneriat cu până la 50%, a serviciilor sociale cu caracter primar furnizate la nivelul 
consiliilor locale; 
 

• Finanţarea integrală sau în parteneriat pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unor instituţii 
de asistenţă socială. 
 

La nivelul anului 2005, în toată ţara, sectorului asistenţei sociale i-a fost repartizată suma de aproximativ 
1.189.699.532 lei (aprox. 328 milioane Euro), reprezentând 24,2% din totalul veniturilor alocate consiliilor 
judeţene. Cea mai mare sumă în valoare absolută alocată asistenţei sociale am observat-o la Consiliul 
Judeţean Iaşi (55.278.386 lei - echivalentul a aproximativ 15 milioane Euro) iar cea mai mică în Municipiul 
Bucureşti (4.732.107 lei - aprox. 1,3 milioane Euro), urmat de Consiliul Judeţean Covasna (11.242.228 lei - 
aprox. 3,1 milioane Euro). 
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Fig. 2: Sumele alocate domeniului asistenţei sociale din bugetul Consiliilor Judeţene  
în anul 2005 
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În anul 2006, valoarea veniturilor alocate asistenţei sociale a scăzut la 460.812.019 lei (aprox. 131 milioane 
Euro), reprezentând numai 7,32% din totalul bugetelor consiliilor judeţene. O posibilă explicaţie, dar, din 
păcate, nu există o dezbatere publică serioasă asupra corelării mecanismelor de finanţare, poate ţine de 
alocarea de fonduri în 2006 prin alte scheme de finanţare publică (ex: PIN-urile), fondurile de la bugetele 
locale urmând să acopere mai degrabă cheltuielile de operare şi nu pe cele investiţionale. Pentru o analiză 
şi mai detaliată, ar fi poate util de evaluat prin comparaţie sumele alocate prin toate Programele de Interes 
Naţional în 2006 şi cele acordate de consiliile judeţene prin finanţarea anuală. Concluzia certă este că 
valoarea acestor sume repartizate de la bugetul de stat prin Consiliile Judeţene este semnificativ mai mică 
în 2006 (anul preaderării); cât priveşte diferenţele procentuale în stricta alocare prevăzută pentru fiecare 
judeţ, acestea nu pot fi explicate decât de către cei care au stabilit aceste priorităţi la nivel judeţean.  

 CJ Iaşi a alocat şi în 2006 cea mai mare sumă pentru asistenţă socială în comparaţie cu celelalte judeţe din 
ţară (61.578.660 lei - aprox. 17,5 milioane Euro). CJ Tulcea a alocat în 2006 cea mai mică sumă pentru 
asistenţă socială (9.846.914 lei - aprox. 2,8 milioane Euro) urmat îndeaproape de CJ Covasna (10.085.013 lei 
- aprox. 2,86 milioane Euro), ca şi în anul anterior.  
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Fig. 3: Sumele alocate domeniului asistenţei sociale din bugetul Consiliilor Judeţene 
 în anul 2006 

 

 
 

În anul 2007 - acesta fiind ultimul an al analizei asupra alocărilor financiare pentru asistenţă socială la nivel 
judeţean17 -  suma destinată sectorului asistenţei sociale  la acest nivel  creşte semnificativ în comparaţie cu 

                                                            
17 Datele, cuprinse în Situaţiile privind execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale pe unităţi administrativ – teritoriale 
(Anexa 6) elaborate de Ministerul Finanţelor, nu erau disponibile la momentul elaborării acestui studiu (nu fuseseră colectate în 
întregime de la nivel naţional).  
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2006, atingând valoarea de 970.449.577 lei (echivalentul a aproximativ 290 milioane), dublu faţă de anul 
anterior. Procentul alocat asistenţei sociale din totalul veniturilor bugetare ale Consiliilor Judeţene este de 
10,5% în 2007. În acest an, Municipiul Bucureşti a alocat cea mai mare sumă pentru asistenţă socială 
(166.139.808 lei - aproximativ 49 milioane Euro) urmat de CJ Iaşi (129.190.421 lei - aproximativ 39 milioane 
Euro). CJ Covasna deţine din nou ultimul loc în clasamentul sumelor acordate în valoare absolută pentru 
asistenţă socială (24.830.108 lei - aproximativ 7,5 milioane Euro). O dezbatere publică pe această temă 
merită provocată în România pentru a înţelege raţiunile care au stat în spatele acestei situaţii la nivelul 
judeţelor ţării precum şi nevoile specifice la nivelul fiecărui judeţ, nevoi ce au determinat alocările 
financiare amintite mai sus. 

Tot în acest context, corelând aceste informaţii cu cele privind finanţările din alte mecanisme (ex: 
programele gestionate de ANPH), putem avansa o explicaţie pornind chiar de la constatarea că în acest an 
(2007), majoritatea finanţărilor din alte surse au fost accesate de furnizorii privaţi de servicii (organizaţii 
neguvernamentale) şi nu de DGASPC. Dată fiind dezbaterea privind descongestionarea structurilor publice 
de administrarea serviciilor publice pentru persoanele cu dizabilităţi prin subcontractarea de furnizori 
specializaţi/acreditaţi, putem considera şi această ipoteză drept o cauză a modului în care arată structura 
finanţărilor pe 2007 însă, desigur, explicaţiile trebuie căutate în profunzime şi numai după ce autorităţile 
publice pun la dispoziţie toate datele necesare analizei.  
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Fig. 4: Sumele alocate sectorului asistenţei sociale din bugetul Consiliilor Judeţene 
 în anul 2007 

 

 

Datele financiare de mai sus trebuie însă interpretate ca manieră orientativă de lucru, în măsura în care 
există o serie de limite impuse de inexistenţa unor informaţii calitative privind raţiunile care au stat la baza 
alocărilor acestor sume (justificări ale exerciţilor bugetare) pentru fiecare din anii supuşi analizei.  
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1.3. Bugetul local al comunei, oraşului, municipiului 

Mai departe, finanţarea de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor sau municipiilor în domeniul 
asistenţei sociale vizează: 

• Finanţarea serviciilor cu caracter primar (acele servicii care au drept scop prevenirea sau limitarea 
unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială).  
 

• Subvenţionarea serviciilor sociale realizate de furnizori acreditaţi18; 
 

• Finanţarea integrală sau în parteneriat a înfiinţării, organizării şi funcţionării unor instituţii de 
asistenţă socială la nivel de municipii, oraşe sau comune. 
 

În tabelul de mai jos se regăsesc câteva informaţii privind evoluţia sumelor acordate asistenţei sociale din 
totalul bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor în perioada 2005 - 2007: 

Nivel 
administrativ 

Volumul resurselor financiare 
alocate din totalul bugetului 

local în 2005 

Volumul resurselor financiare 
alocate din totalul bugetului 

local în 2006 

Volumul resurselor financiare 
alocate din totalul bugetului 

local în 2007 

Municipii 7,45% 1,8% 2,72%

Oraşe 9,38% 0,32% 5,04%

Comune 14,76% 5,95% 10,93%

 

                                                            
18 Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale (publici sau privaţi) este disponibilă la 
http://sas.mmssf.ro/servicii_acreditari.php.  Pe viitor, o analiză amănunţită asupra finanţărilor acordate acestor furnizori ar 
trebui să distingă între particularităţile fiecăruia dintre cele două tipuri (furnizori publici vs. privaţi).  
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După cum se poate observa, ponderea cheltuielilor cu funcţionarea serviciilor de asistenţă socială 
(incluzând aici cheltuieli cu cantina socială, centre pentru bătrâni, iar pentru persoanele cu dizabilităţi - 
cheltuielile cu asistenţii personali, cu indemnizaţiile şi gratuitatea la transportul în comun) în volumul 
resurselor totale cheltuite de la bugetele locale, creşte progresiv odată cu scăderea rangului localităţii: 
municipiile cheltuiesc cel mai puţin raportat la totalul cheltuielilor efectuate din buget, urmate de oraşe şi 
apoi de comune. Un aspect important relevat de cifrele prezentate mai sus este acela al scăderii 
semnificative a cheltuielilor cu asistenţa socială în anii 2006 şi 2007 prin comparaţie cu anul 2005 la toate 
nivelurile administrative, evoluţie care, în opinia noastră, poate avea explicaţii în diversificarea surselor de 
finanţare pentru acest domeniu (ex: Programele de Interes Naţional lansate în 2006, an care, conform 
datelor, a generat un efort financiar mai mic pentru serviciile de asistenţă socială din bugetele proprii ale 
autorităţilor locale). Acentuăm însă din nou asupra oportunităţii unor analize strategice (radiografiere) a 
resurselor financiare disponibile autorităţilor publice şi furnizorilor privaţi de servicii sociale, cu scopul 
declarat de a inventaria nevoile specifice până la nivel de beneficiar pe fiecare tip de serviciu şi de a le 
corela cu resursele financiare existente în diferite programe, pentru a răspunde de o manieră cât mai 
adecvată acestor nevoi.  

1.1. Donaţii sau alte contribuţii 

În ceea ce priveşte donaţiile sau alte contribuţii din partea unor persoane fizice sau juridice, o altă sursă de 
venit în domeniul supus analizei, este foarte important ca acestea să fie utilizate conform destinaţiei 
stabilite de către donator/sponsor şi nu în alte scopuri. La nivelul autorităţii/organizaţiei care primeşte 
astfel de donaţii trebuie să existe o evidenţă riguroasă a acestor sume precum şi o evaluare a rezultatelor 
obţinute în urma cheltuirii acestor fonduri. Cheltuirea banilor alocaţi din această sursă constituie încă, în 
mare parte, o componentă dificil de analizat, în condiţiile în care pe site-urile oficiale ale DGASPC-urilor sau 
ale Consiliilor Judeţene nu există informaţii privind volumul distinct al resurselor provenite din 
donaţii/sponsorizări. Verificarea existenţei acestor evidenţe ar trebui să constituie, în egală măsură, 
obiectul unei cercetări separate.  
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2. Surse externe 

Fondurile externe rambursabile sau nerambursabile acordate sectorului asistenţei sociale sunt vitale 
pentru reformarea serviciilor acordate persoanelor cu dizabilităţi mentale şi nu numai. În calitate de 
autoritate responsabilă în domeniu, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH), organ 
de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică proprie, subordonat Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, acţionează în egală măsură ca şi lider în dezvoltarea politicilor în 
domeniul adulţilor cu dizabilităţi şi ca organism de redistribuire a surselor de finanţare externe în plan 
naţional, fiind responsabil de: corelarea programelor de finanţare cu planul de acţiune pentru 
implementarea Strategiei privind Protecţia şi Promovarea Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, 
coordonarea generală şi de evaluarea eligibilităţii solicitărilor de finanţare. De asemenea, ANPH este 
responsabilă de atribuirea contractelor câştigătoare precum şi de monitorizarea acestor finanţări şi 
evaluarea impactului utilizării acestora.  

2.1. Fonduri externe nerambursabile de pre-aderare 

Cele mai frecvent utilizate fonduri cu caracter nerambursabil accesate de furnizorii de servicii sociale din 
România (atât publici cât şi privaţi) în ultimii ani, atât înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, 
cât şi după, au fost finanţările prin Programele Phare19 Coeziune Economică şi Socială (2002 - 2006). 
Începând cu anul 2007, fondurile externe nerambursabile sunt cele post - aderare (fondurile structurale) 
despre care sunt abordate în partea a doua a acestui capitol.  

Programul Phare 2006 - Dezvoltarea resurselor umane: măsuri privind ocuparea forţei de muncă şi a 
incluziunii sociale a avut ca obiectiv principal dezvoltarea capacităţii autorităţilor locale de a acorda servicii 
sociale de calitate în contextul deficitului de servicii sociale la nivel naţional. Solicitanţii eligibili în cadrul 
acestui program au fost DGASPC-urile, serviciile publice de asistenţă socială sau compartimentele de 
                                                            
19 Fonduri prin care Uniunea Europeană acordă asistenţă financiară statelor din Europe Centrală şi de Est în perioada de 
preaderare, acestea funcţionează după regula n+3, unde n este anul în care se contractează, la care se adaugă o perioadă de 
maxim 3 ani în care aceste fonduri trebuie cheltuite.  
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asistenţă socială din cadrul consiliilor locale şi instituţiile publice care au constituite compartimente de 
asistenţă socială. Faptul că finanţările din Phare 2006 au fost destinate exclusiv furnizorilor publici de 
servicii sociale este, de asemenea, un argument care adaugă la ipoteza formulată mai sus, conform căreia 
bugetul de stat, respectiv bugetele locale, au fost degrevate de cheltuieli directe cu asistenţa socială în anul 
respectiv. Multe dintre proiectele care au fost finanţare în cadrul schemei Phare 2006 servicii sociale se află 
în derulare şi în prezent; la acest moment, nu există o situaţie centralizată a fondurilor alocate către 
sectorul serviciilor sociale prin Programul Phare 2006. Demersurile viitoare ale celor două organizaţii vor 
viza colectarea de date exacte privind numărul proiectelor aprobate şi valoarea acestora la nivelul fiecărei 
regiuni de dezvoltare.  

Tot în 2006 a fost lansată o linie de finanţare a cărei importanţă este fundamentală în contextul grupului - 
ţintă al prezentului studiu: persoanele cu dizabilităţi mentale. Prin Programul Phare 2006 Sănătate Mintală, 
Schema de granturi Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare în sănătate mintală şi 
dezinstituţionalizarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală, a fost alocat un buget total de 2,5 
milioane Euro pentru două componente ale programului: 

• componentă de twinning cu o durată estimată de 2 ani de la data semnării contractului de 
finanţare, autoritatea de implementare fiind Ministerul Sănătăţii; 
 

• componentă de granturi, autoritatea de implementare fiind Ministerul Economiei şi Finanţelor, la 
acea dată. 

 
Obiectivele principale ale acestui program vizau creşterea calităţii, accesibilităţii şi acceptabilităţii serviciilor 
de îngrijiri în sănătate mintală, respectiv îmbunătăţirea serviciilor comunitare de sănătate mintală în 
România, prin dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală ca alternativă la spitalizare sau/şi la 
plasamentul în centrele rezindeţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihice, îmbunătăţirea calităţii 
îngrijirilor în spitale şi stabilirea legăturilor cu sectorul primar de îngrijiri în sănătate. Solicitanţii eligibili în 
cadrul acestei scheme de finanţare erau organizaţiile neguvernamentale non-profit, în parteneriat cu 
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autorităţi/instituţii publice. Proiectele contractate în cadrul acestei linii de finanţare s-au derulat pe 
parcursul anului 2008; în continuare, autoritatea de implementare nu furnizează din oficiu (pe site-ul 
propriu) informaţii cu privire la numărul şi beneficiarii proiectelor acordate în cadrul acestei scheme de 
grant şi nici cu privire la rezultatele obţinute. 
 
La rândul său, ANPH a gestionat în perioada 2005 - 2007 Schema de granturi servicii sociale pentru 
persoane cu dizabilităţi în valoare totală de 16 milioane Euro. Spre deosebire de celelalte autorităţi de 
implementare, se impune observaţia potrivit căreia ANPH a centralizat şi dat publicităţii pe site-ul propriu20 
o listă cu informaţii minimale despre beneficiarii finanţărilor în cadrul acestei scheme de grant, valoarea 
proiectelor şi obiectivele principale urmărite. Lista cuprinde un număr de 36 de proiecte uniform distribuite 
ca număr în 4 regiuni de dezvoltare (Sud, Vest, Nord - Vest, Nord - Est). 

Principalii beneficiari au fost DGASPC-urile din Sectorul 3 al Capitalei, Buzău,  Dâmboviţa (2 proiecte),  Dolj,  
Sibiu (2 proiecte), Vâlcea, Vrancea, Alba (4 proiecte),  Arad (2 proiecte), Cluj, Harghita, Hunedoara, Bihor, 
Mureş (5 proiecte), Sălaj, Satu-Mare (2 proiecte), Bacău (3 proiecte), Iaşi,  Neamţ,  Suceava, Vaslui (3 
proiecte).  

Dintre proiectele aprobate, 12 au avut ca scop reabilitarea/modernizarea instituţiilor rezidenţiale de 
îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi, iar 24 de proiecte au vizat crearea/înfiinţarea de servicii alternative de 
tip comunitar. O concluzie interesantă a analizei asupra bugetelor alocate prin aceste proiecte este aceea a 
costurilor semnificativ mai mari generate de proiectele care vizează menţinerea infrastructurilor de tip 
rezidenţial: astfel, în timp ce pentru cele 12 proiecte având ca obiectiv reabilitarea/modernizarea acestor 
infrastructuri s-au cheltuit 6.322.655 Euro, costurile asociate dezvoltării unui număr de peste 80 de servicii 
alternative în cadrul celorlalte 24 de proiecte este apropiat: 6.767.671 Euro. 

Se constată aşadar tendinţa de a menţine şi îmbunătăţi, din punct de vedere fizic, sistemul rezidenţial de 
îngrijire în ciuda aderării la cadrul de politici ale Uniunii Europene, în paralel cu dezvoltarea în mod 

                                                            
20 La http://www.anph.ro/tematica.php?idt=3&idss=23, data ultimei accesări: 19 ianuarie 2009.  
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aleatoriu de servicii de tip comunitar. Concluzionăm că dezvoltarea de servicii alternative este una aleatorie 
în România, deoarece în urma analizării proiectelor câştigătoare, nu se poate identifica o corelare directă 
între crearea de servicii alternative şi închiderea instituţiilor rezidenţiale şi nici o strategie naţională 
coerentă.    

De asemenea, în ceea ce priveşte transparenţa, dar şi utilizarea eficientă a fondurilor, nu se poate urmări 
„traseul” finanţărilor dinspre instituţii spre servicii de tip comunitar, astfel că nu este clar dacă dezvoltarea 
serviciilor alternative a vizat relocarea unor persoane din instituţiile rezidenţiale către aceste servicii şi 
implicit dacă bugetele instituţiilor vizate au fost reduse ca urmare a relocării. Tragem un semnal de alarmă 
în acest contex cu privire la costurile ridicate şi ineficiente necesare susţinerii a două sisteme paralele de 
servicii şi recomandăm direcţionarea în viitor a majorităţii fondurilor pentru investiţii capitale către crearea 
de alternative de tip comunitar care să servească închiderii graduale sau imediate a instituţiilor 
rezidenţiale. 

În egală măsură, România se angajase - prin Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii Sociale - la momentul 
contractării acestor finanţări că va intensifica procedurile de facilitare şi optimizare a incluziunii sociale a 
persoanelor cu dizabilităţi, primul pas în acest sens fiind îngrijirea acestora din urmă în centre de tip 
comunitar. În condiţiile în care înfiinţarea serviciilor de tip alternativ reprezenta o prioritate pentru statul 
român, în opinia autorilor, aceasta ar fi trebuit să se constituie într-un criteriu principal pentru evaluarea 
proiectelor,  iar faptul că prin acest program au fost alocate în continuare fonduri pentru finanţarea 
instituţiilor de tip rezidenţial reclamă de urgenţă o prioritizare către crearea de servicii de tip comunitar 
care să asigure o bază pentru creşterea calităţii vieţii  beneficiarilor.  

Nu în ultimul rând, strategia de incluziune socială care a stat la baza memorandumului de finanţare trebuia 
făcută cunoscută tuturor beneficiarilor/actorilor implicaţi în acest proces; în absenţa unor asemenea 
informări, după cum se poate observa, finanţările nu şi-au atins, în toate, cazurile scopul şi nu urmăresc 
neapărat realizarea unor obiective strategice de incluziune socială, părând a fi mai degrabă acţiuni izolate 
de reconstrucţie a unei infrastructuri inadecvate, în opinia noastră, nevoilor beneficiarilor.  
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Fig. 5: Distribuţia geografică a proiectelor finanţate prin Programul Phare 2005 - 2007  
servicii sociale 
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Potrivit acestei distribuţii geografice, putem concluziona că cea mai mare parte a fondurilor de pre-aderare 
gestionate de ANPH pentru domeniul serviciilor sociale au fost alocate către judeţe din regiunea Nord - Est, 
respectiv către judeţe din centrul ţării.  

Pentru a stabili dacă există o anumită continuitate a finanţării în anumite zone ale ţării am avut în vedere 
structurile ale căror proiecte au fost declarate câştigătoare în cadrul altor mecanisme de finanţare, cum ar 
fi, de pildă, Programele de Interes Naţional destinate îngrijirii persoanelor cu handicap. După o scurtă 
analiză comparativă asupra destinaţiei fondurilor în cazul celor două programe luate în calcul putem spune 
că aproximativ 50% dintre judeţele care au accesat finanţări Phare au obţinut finanţare şi în cadrul PIN - 
urilor, anume: Suceava, Iaşi, Vaslui, Vrancea, Harghita, Mureş, Alba, Cluj, Satu-Mare. Acest fapt ne 
îndreptăţeşte să argumentăm în favoarea ipotezei continuităţii contractării de fonduri de către autorităţile 
responsabile cu protecţia şi îngrijirea persoanelor cu dizabilităţi accentuând asupra nevoii unei analize de 
oportunitate a acestor investiţii. Au existat judeţe care au beneficiat de „finanţare dublă” pentru anumite 
obiective? Au fost aceste fonduri utilizate eficient în raport cu obiectivele propuse? De ce există zone din 
ţară unde nu s-au absorbit deloc fonduri? (ex: judeţele Galaţi, Brăila, Giurgiu, Teleorman). Acestea  sunt tot 
atâtea întrebări care merită în continuare o analiză judicioasă şi în legătură cu care autorităţile publice 
trebuie să dea publicităţii datele relevante de o manieră consistentă şi permanentă pentru a evita orice 
interpretări eronate 

2.2 Fonduri structurale 

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România beneficiază de fondurile structurale acordate statelor 
membre în virtutea principiului convergenţei ce presupune eliminarea decalajelor existente între regiuni 
ale ţării şi armonizarea cu standardele europene din punct de vedere economic şi social. Aceste fonduri pot 
fi accesate prin intermediul Programelor Operaţionale, 7 la număr, care cuprind acţiuni specifice grupate 
pe axe prioritare şi domenii majore de intervenţie.  Pentru perioada 2007 - 2013 valoarea sumei acordate 
României este de 19,66 de miliarde de Euro. Pentru studiul de faţă este importantă o analiză asupra 
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), respectiv a Programului 
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Operaţional Regional (POR) care finanţează reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale.  

POSDRU acoperă şi sectorul social în cadrul obiectivului general de dezvoltare a capitalului uman şi creştere 
a competitivităţii. Alocarea financiară în cazul acestui program este de 3,476 milioane Euro. Potrivit 
Ghidului Solicitantului, este eligibilă pentru a depune proiecte orice organizaţie legal constituită în 
România, respectiv persoană juridică de drept public sau privat, cu sau fără scop patrimonial, asociaţie ori 
fundaţie. Domeniul serviciilor sociale este prevăzut în cadrul acestui program prin Axa Prioritară 6 
Promovarea incluziunii sociale al cărei obiectiv general îl constituie facilitarea accesului pe piaţa muncii a 
grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi inclusive şi coezive în scopul asigurării bunăstării tuturor 
cetăţenilor. Această axă prioritară urmăreşte dezvoltarea de programe specifice pentru dezvoltarea 
personală, atât în scopul consolidării motivaţiei pentru formarea profesională şi integrării grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii, cât şi pentru îmbunătăţirea accesului acestora pe piaţa muncii. Acţiunile 
specifice de combatere a discriminării directe şi indirecte vor fi completate de măsuri de creştere a ratei de 
integrare pe piaţa muncii. Incluziunea socială poate fi realizată cu succes numai folosind o abordare 
complexă, care se adresează tuturor aspectelor (ocupare, educaţie, locuinţă, îngrijirea sănătăţii, protecţie 
socială etc.) în acelaşi timp, utilizând resursele disponibile în mod eficient şi concentrat. Totuşi, 
coordonarea eficientă poate fi obţinută în cazul în care toţi actorii relevanţi sunt interesaţi, conştienţi de 
beneficiile şi scopurile unei astfel de acţiuni sincronizate şi doresc să fie implicaţi. Aceasta se poate obţine 
prin furnizarea unui acces adecvat la serviciile de bază (apă, electricitate etc.), la informare, cât şi prin 
asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru a avea acces la toate oportunităţile oferite de 
societate. În cadrul acestei axe prioritare vor fi sprijinite acţiuni care au în vedere promovarea economiei 
sociale, dezvoltarea de reţele integrate pentru servicii sociale, îmbunătăţirea accesului şi participării 
grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii, promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 
pe piaţa muncii, precum şi dezvoltarea şi susţinerea iniţiativelor transnaţionale care pun accent pe o piaţă 
inclusivă a muncii.  
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În concret, în data de 15 februarie 2008, Autoritatea de Management pentru POSDRU a lansat următoarele 
cereri de propuneri de proiecte în cadrul Axei Prioritare 6: 

• 6.1. Dezvoltarea economiei sociale - fondurile alocate în cadrul acestui domeniu de intervenţie 
sunt de 97.284.340,5 lei din care 17,35% reprezintă cofinanţare naţională; 

• 6.2. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii - fondurile 
alocate sunt de 22.796.284,6 lei din care 8,60% constituie cofinanţare naţională; 

• 6.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii - fonduri alocate: 16.927.148,5 lei din care 
11,22% cofinanţare naţională. 

În conformitate cu procedura de selecţie de proiecte, pe 23 mai 2008 Autoritatea de Management pentru 
POSDRU a publicat lista proiectelor care au fost declarate câştigătoare în urma evaluării tuturor proiectelor 
depuse de aplicanţii principali. Astfel, un număr de 106 proiecte au obţinut finanţare în cadrul acestei 
runde de selecţie, prin POSDRU, programul înscriindu-se ca rată de absorbţie în media de 30% calculată 
pentru anul 2008.  În ceea ce priveşte exclusiv axa prioritară 6, au fost finanţate 25 de proiecte. Printre 
beneficiarii cărora li s-a acordat cea mai mare sumă amintim Administraţia Naţională a Penitenciarelor - 2 
proiecte în cadrul domeniului 6.2. în valoare de 18.130.000 lei (aprox. 4,9 milioane Euro) şi 18.128.407 lei 
(aprox. 4,9 milioane Euro), Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a 
Persoanelor cu Handicap (INPCESPH) - 18.130.000 lei (4,9 milioane Euro), Agenţia Naţională pentru Romi - 
4 proiecte în valoare de 17.297.000 lei (aprox. 4,67 milioane Euro), 13.328.000 lei (aprox. 3,6 milioane 
Euro), 17.799.127 lei (aprox. 4,8 milioane Euro), şi respectiv 18.124.000 lei (aprox. 4,9 milioane Euro). În 
domeniul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi se remarcă următoarele 
structuri care au obţinut finanţare: Fundaţia Motivation România - 2 proiecte finanţate în valoare de 
3.467.828 lei (aprox. 937.250 Euro), respectiv 3.539.327 lei (aprox. 956.000 Euro); Asociaţia Agenţia de 
Monitorizare a Presei cu o finanţare de 3.591.077 lei (aprox. 970.000 Euro) şi Institutul Naţional pentru 
Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap (instituţia aflată în subordinea 
ANPH) cu o finanţare de 18.130.000 lei (aprox. 4,9 milioane Euro). De asemenea, Ministerul Muncii, 
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Familiei şi Egalităţii de Şanse a obţinut finanţare în cadrul POSDRU, axa Prioritară 6, pentru 2 proiecte (ce 
au ca scop promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate, asigurarea şanselor egale pe piaţa 
muncii) constribuţia publică fiind în valoare de 16.696.256 lei, respectiv 16.474.125 lei - însumate se ridică 
la aproximativ 9 milioane Euro. Nicio Direcţie Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nu a 
accesat fonduri susţinute din Fondul Social European, prin POSDRU până la momentul redactării acestui 
material.  

În ce priveşte Programul Operaţional Regional (POR) prin axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, domeniul major de intervenţie 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale se finanţează proiecte care vizează modernizarea/extinderea clădirilor 
serviciilor sociale, înfiinţarea de noi centre sociale, modernizarea utilităţilor specifice, amenajarea unor 
ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale, dotarea cu echipamente a centrelor, inclusiv pentru persoanele 
cu dizabilităţi etc. Din datele prezentate pe site-ul oficial al Programului 21, la momentul redactării acestui 
studiu, dintr-un număr total de 61 de proiecte contractate, unul singur a vizat zona serviciilor sociale 
(Reabilitarea şi modernizarea căminului pentru persoane vârstnice Constanţa, cu un buget total de 
2.885.820 lei, din care 2.064.057,60 lei - aprox. 480.000 Euro fonduri UE). 

După cum se poate lesne constata din informaţiile prezentate mai sus, la acest moment sunt încă foarte 
puţine proiecte care adresează domeniul dizabilităţii în general aprobate spre finanţare din fonduri 
structurale, iar din păcate până la momentul redactării acestui studiu nu fusese aprobat niciun proiect în 
domeniul dizabilităţii mentale. Având în vedere nevoile imediate prezentate în capitolele anterioare şi 
angajamentele asumate prin Strategia Naţională, considerăm că este de datorita autorităţilor responsabile 
să se implice într-un efort concertat de promovare a acestor oportunităţi de finanţare în rândul furnizorilor 
publici şi privaţi de servicii sociale, pentru că numai astfel putem ajunge, pe viitor, la servicii de calitate 
pentru persoanele cu dizabilităţi.  

                                                            
21 http://www.inforegio.ro/index.php?page=PROJECTS_DB  
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2.3  Fonduri externe extra-comunitare 

Alte finanţări din surse extra-comunitare au un rol important în sprijinirea autorităţilor locale în sensul 
prestării unor servicii de calitate pentru persoanele cu dizabilităţi mentale şi nu numai. Aceste finanţări pot 
fi, la rândul lor, nerambursabile (cu o co-finanţare în procent fix stabilită pentru benficiar) sau 
rambursabile, sub formă de împrumuturi contractate de Guvern pentru sprijinirea anumitor sectoare. Din 
această ultimă categorie fac parte şi fondurile primite de ţara noastră  sub forma de împrumut de la Banca 
Mondială (având ca intermediar Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), componenta 
aferentă dezvoltării sectorului serviciilor sociale fiind gestionată, şi în acest caz, de ANPH.  
 
Valoarea totală a împrumutului este de 47,2 mil. Euro (potrivit legii pentru ratificarea Acordului de 
Împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării 
proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2006), 28,6 mil. Euro fiind alocate 
componentei de asistenţă socială ce cuprinde 4 subcomponente: 1) program pentru persoanele cu 
dizabilităţi; 2) program pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc; 3) program pentru victimele violenţei în 
familie, 4) program de dezvoltare a capacităţii instituţionale pentru realizarea incluziunii sociale a romilor. 
 
În cadrul Programului de incluziune socială, Partea a III-a - Programe de asistenţă socială au putut aplica 
pentru obţinerea de finanţare Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de la nivelul 
fiecărui judeţ, respectiv al sectoarelor Municipiului Bucureşti. Cofinanţarea din partea solicitantului a fost 
de minim 10%. În urma selecţiei de proiecte organizată în februarie 2008 în cadrul subcomponentei pentru 
persoanele cu dizabilităţi s-au depus 12 proiecte şi au fost finanţate 9, după cum urmează: DGASPC Argeş, 
DGASPC Bacău, DGASPC Bistriţa-Năsăud, DGASPC Constanţa, DGASPC Iaşi, DGASPC Mureş, DGASPC Satu 
Mare, DGASPC Timiş, DGASPC Vaslui. Valoarea totală a finanţării aprobate pentru incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi este de 7.557.098 Euro. La momentul redactării acestui raport, pe site-ul ANPH a 
fost afişată varianta a II-a a Manualului Operaţional de Finanţare în cadrul acestei linii urmând ca, până la 
data de 30 martie 2009, solicitanţii eligibili să poată depune proiecte în cadrul unei noi runde de finanţare 
pentru această subcomponentă.  
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S-a constatat o modificare a condiţiilor de eligibilitate în cadrul celei de-a doua runde, acestea fiind mai 
permisive în sensul în care numărul structurilor ce pot fi eligibile sporeşte. Spre exemplu, dacă în varianta I 
se specifica obiectivul proiectului ca fiind închiderea/restructurarea unei instituţii rezidenţiale vechi cu 
minim 150 de beneficiari persoane adulte cu handicap, în varianta a II-a numărul minim de beneficiari se 
reduce la 80; dacă în varianta I, propunerea de proiect trebuia să vizeze transferul unui număr maxim de 75 
de beneficiari din centrul/complexul care urmează să se restructureze, în varianta a II-a se vorbeşte despre 
transferul în centrul şi/sau locuinţele protejate a unui număr de minim 50 de beneficiari şi maxim de 80 de 
beneficiari din centrul/complexul care urmează să se restructureze/închidă; în plus faţă de varianta I a 
Ghidului, în cea de-a doua se menţionează că numărul maxim al persoanelor beneficiare în cadrul fiecărui 
centru rezidenţial nou înfiinţat va fi de maxim 50 iar în cadrul fiecărei locuinţe protejate va fi de 6. De 
asemenea, perioada şi sumele alocate pentru înfiinţarea locuinţelor/centrelor rezidenţiale sunt mai mari în 
cazul celei de-a doua runde de selecţie: maxim 14 luni pentru construcţia unei locuinţe protejate iar suma 
corespunzătoare acordată este de maxim 65.000 Euro (faţă de 55.000 Euro în cazul primei runde de 
selecţie) şi maxim 18 luni pentru construcţia unui centru rezidenţial, respectiv 900.000 Euro (faţă de 
750.000 Euro la prima rundă de cereri de proiecte). Asemenea modificări au generat deja dificultăţi, chiar 
controverse am putea spune, în rândul beneficiarilor de proiecte care au câştigat în prima rundă şi care 
sunt, practic, dezavantajaţi din punct de vedere strict al alocărilor financiare destinate implementării 
proiectelor. Un caz concret în acest sens îl reprezintă DGASPC Iaşi, al cărei proiect privind Restructurarea 
Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Hârlău a fost declarat câştigător în prima rundă, beneficiind de o finanţare 
maximă de 750.000 Euro şi de o co-finanţare din partea Consiliului Judeţean a diferenţei până la 965.000 
Euro, cât a reprezentat bugetul final al proiectului. Practic, dacă Direcţia ar fi depus proiectul mai târziu, 
finanţarea nerambursabilă ar fi acoperit aproape întreg bugetul proiectului. Potrivit reprezentanţilor 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, aceste modificări ar fi fost determinate de creşteri 
semnificative ale preţurilor la m2 de construcţie, fapt care pe fondul actual al crizei economice nu mai 
corespunde în totalitate condiţiilor de pe piaţa locală. Alte Direcţii, care nu au aplicat nici la prima rundă, 
consideră din principiu sumele alocate pentru fiecare tip de proiect foarte mici, acuzând autorităţile 
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centrale că nu a existat un proces autentic de consultare la nivel judeţean anterior elaborării Manualului 
Operaţional22. 
 
Analizând, la nivel general, obiectivele şi priorităţile mecanismelor de finanţare amintite în domeniul 
asistenţei persoanelor cu dizabilităţi constatăm că, cel puţin prin prisma alocării resurselor, la nivelul 
României se insistă pe restructurarea centrelor rezidenţiale mari prin crearea de centre rezidenţiale de 
dimensiuni mai mici în care condiţiile fizice sunt îmbunătăţite. Lipseşte însă o abordare comprehensivă 
bazată pe idealul de incluziune socială şi constând în accesul la nivel de comunitate la o paleta de servicii 
rezidenţiale, dar şi de sprijin menit dezinstitutionalizării persoanelor din centrele rezidenţiale şi prevenirii 
instituţionalizării celor care locuiesc momentan cu familiile lor. Golit de conţinutul ideologic, procesul 
dezinstituţionalizării se poate transforma astfel în simpla mutarea a persoanelor cu dizabilităţi mentale 
dintr-o formă de „încarcerare” în alta (McDonald, 1997). Analiza reformei în ţările aflate într-un stadiu mai 
avansat al procesului dezinstituţionalizării, precum Anglia, Italia, Spania , Germania, Olanda şi Suedia, a 
relevat câteva provocări şi pericole subsidiare, la care se face referinţă sub diferite denumiri: trans-
instituţionalizare (simpla mutare a persoanelor dintr-o structură în alta similară), reinstituţionalizare 
(proces evidenţiat de construirea şi/sau înfiinţarea de noi servicii rezidenţiale de tip instituţie). Esenţa 
reformei în domeniul serviciilor adresate persoanelor cu dizabilităţi o constituie schimbarea de paradigmă 
către incluziunea socială şi sprijin la nivel de comunitate, aspect esenţial care pare însă pierdut din vedere 
în practică. Este paradoxal faptul că în contextul strategic actual în ceea ce priveşte îngrijirea persoanelor 
cu dizabilităţi fondurile continuă să fie direcţionate către construirea de noi instituţii. Caracterul de 

                                                            
22 Prin observaţiile formulate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale la prezentul raport se arată că „potrivit Acordului 
de împrumut, finanţarea subproiectelor se realizează printr-un proces competititv. Manualul Operaţional reprezintă 
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte, iar pentru respectarea principiului concurenţei şi a 
tratamentului egal între potenţialii solicitanţi, s-a luat în considerare faptul că acest document nu poate face obiectul 
dezbaterilor publice”. Totuşi, „MOp respectă întocmai obiectivele şi condiţiile prevăzute în acordul de împrumut, care reprezintă 
punerea în practică a unor măsuri specifice din strategie, care a fost elaborată în colaborare cu reprezentanţii beneficiarilor şi 
amplu supusă dezbaterilor publice”. 
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instituţie nu este dat neapărat de mărimea acesteia, ci de măsura în care principiile incluziunii şi drepturile 
de bază ale rezidenţilor sunt sau nu respectate. Segregarea persoanelor în instituţii rezidenţiale, indiferent 
cât de frumoase şi de spaţioase ar fi, are acelaşi efect negativ asupra demnităţii, autonomiei şi egalităţii 
şanselor persoanelor cu dizabilităţi. Atât timp cât se menţin instituţiile, fondurile de la stat li se vor adresa 
în continuare, pentru repararea clădirilor, pentru a acoperi salarii sau chiar pentru a oferi personalului 
creşteri salariale, pentru ocuparea până la capacitate maximă a locurilor disponibile, la presiunea exercitată 
de nevoia de servicii de locuire, generându-se astfel un cerc vicios care întreţine vechea structură a 
sistemului de îngrijire. 

Crearea locuinţelor protejate este o condiţie necesară dar nu şi suficientă pentru ca aceste persoane să 
beneficieze de un sistem nediscriminatoriu în ceea ce priveşte accesul în instituţii publice, pe piaţa muncii şi 
în societate. Sistemul de servicii de calitate redusă, specific instituţiilor rezidenţiale, se poate reproduce 
chiar şi la nivelul locuinţelor protejate sau a centrelor de zi fără un set de măsuri complementare care să 
asigure o bună funcţionare a acestor servicii în raport cu nevoile specifice ale beneficiarilor. Denumirea 
acestor noi locuinţe este mai puţin relevantă în raport cu necesitatea asigurării incluziunii sociale a 
beneficiarilor. Asfel, pregătirea şi recalificarea resursei umane în domeniu este esenţială asigurării unor 
servicii de calitate. Atât reprezentantul Băncii Mondiale, cât şi reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale consultaţi pe parcursul elaborării acestui studiu au afirmat faptul că formarea 
profesională va costitui o componentă de finanţare distinctă, însă nu se cunosc încă la acest moment 
condiţiile specifice în care va fi acordată această finanţare.  Mai mult,  este esenţial să se ţină cont şi de 
rezultatele obţinute în urma implementării anumitor proiecte astfel încât, dacă acţiunile întreprinse pentru 
îmbunătăţirea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi nu oferă un rezultat vizibil, atunci poate că ar trebui 
adoptată o abordare diferită în alocarea fondurilor, în sensul introducerii unor indicatori specifici mult mai 
aplicaţi în ceea ce priveşte incluziunea socială a acestor persoane. În lipsa unor asemenea indicatori minim 
acceptaţi, orice demers de evaluare se va lovi de blocaje funcţionale sau va fi ocolit. 
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Pentru aceste raţiuni studiul de faţă consideră fundamental ca toate aceste scheme de finanţare din surse 
interne sau externe să fie coroborate şi analizate integrat, astfel încât cheltuirea banilor publici să se facă 
cu maximă responsabilitate şi în acele domenii în care sunt identificate nevoi concrete ale beneficiarilor.  
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7. Transparenţa alocării fondurilor în sectorul serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi 
mentale - studiu de caz: concordanţa între cerinţele specifice finanţărilor externe sprijinite de 
Banca Mondială şi proiectele câştigate la nivel naţional 

Incluziunea socială reprezintă un concept larg utilizat la nivel european şi, în conformitate cu Strategia de la 
Lisabona (revizuită), acesta nu se referă doar la asigurarea de resurse financiare suficiente, ci şi la 
promovarea participării active a persoanei la viaţa socială prin asigurarea accesului egal la locuinţe, 
educaţie, sănătate şi servicii. Începând cu anul 2002, conceptul de  incluziune socială  a fost relansat în 
toate politicile Uniunii Europene care reglementează drepturile sociale, schemele de venit minim, 
dezvoltarea locală, măsurile anti-discriminatorii. România, în calitatea de stat membru, trebuie să se 
alăture acestor procese demarate de Uniunea Europeană în domeniul politicilor sociale. În acest sens, 
programul de guvernare al actualului Cabinet include măsuri vizând dezvoltarea şi diversificarea serviciilor 
sociale pentru grupurile vulnerabile care nu sunt acoperite de serviciile deja existente. 

În acest context, transparenţa fondurilor destinate şi utilizate de către autorităţi, respectiv furnizorii de 
servicii în domeniul dizabilităţii dar şi accesibilitatea altor informaţii privind serviciile sociale acordate către 
beneficiari sunt extrem de importante. Un prim pas în această direcţie a constat în monitorizarea site-urilor 
oficiale ale autorităţilor locale care sunt responsabile pentru serviciile destinate persoanelor cu dizabilităţi 
(DGASPC-urile) în perioada octombrie - noiembrie 2008, în contextul aceleiaşi iniţiative de a determina în 
ce măsură informaţii despre finanţarea serviciilor sunt accesibile publicului larg pe paginile de internet ale 
acestor instituţii. 

Ca o primă observaţie, din cele 42 de DGASPC-uri de la nivelul judeţelor din întreaga ţară, numai 16 au site 
propriu, iar în ceea ce priveşte DGASPC-urile de la nivelul celor 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti, numai 
în cazul a 3 dintre acestea putem accesa propria pagină de internet (sectoarele 1, 4 şi 6). Activitatea 
celorlalte DGASPC-uri poate fi consultată pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean în cazul în care acesta din 
urmă afişează detalii despre serviciile sociale şi nu doar câteva informaţii extrem de sumare. Din păcate 
însă, deşi sunt puţine DGASPC-uri a căror activitate ar putea fi consultată pe Internet, se pare că nici măcar 
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acestea nu afişează informaţii complete şi suficient de detaliate. În opinia IPP, procesul de monitorizare şi 
consultare a site-urilor oficiale ale DGASPC-urilor a demonstrat că niciunul dintre acestea nu prezintă 
informaţii de o manieră satisfăcătoare pentru eventualii beneficiari/cetăţeni interesaţi. Pentru a argumenta 
în favoarea acestei afirmaţii am luat în considerare diverse categorii de informaţii care ar trebui, în opinia 
noastră, să fie afişate din oficiu pe site-ul fiecărei DGASPC cum ar fi: informaţii generale de tipul: date de 
contact - adresa, număr de telefon, număr de fax, structura organizatorică - legislaţie, documente cu 
caracter specific, informaţii despre serviciile de asistenţă oferite, informaţii despre bugetul aprobat al 
autorităţii şi despre contul de execuţie, proiecte implementate, existenţa strategiei locale de acţiune, 
rapoarte de evaluare, date statistice, etc. O serie de informaţii foarte generale se pot regăsi fie pe pagina 
proprie, fie pe cea a Consiliului Judeţean pentru aproape toate DGASPC-urile din ţară şi de la nivelul 
sectoarelor Municipiului Bucureşti. În ceea ce priveşte datele concrete despre serviciile de asistenţă 
prestate, aproximativ 50% dintre DGASPC-uri au publicat pe site astfel de informaţii. Bugetul alocat şi 
contul de execuţie al acestora erau afişate numai de către DGASPC Dolj şi DGASPC Iaşi. Este foarte gravă 
această situaţie, întrucât în contextul unei guvernări democratice  informaţiile financiare ar fi trebuit să fie 
afişate din oficiu pe paginile de internet ale autorităţilor, în spiritul responsabilităţii faţă de cheltuirea 
banului public. În ceea ce priveşte proiectele, 10 DGASPC-uri afişează informaţii despre proiectele 
implementate sau aflate în curs de implementare. Restul categoriilor de informaţii monitorizate - strategie, 
rapoarte de evaluare, date statistice - lipsesc întru totul şi în toate cazurile. Nu putem decât să 
concluzionăm că, din perspectiva autorităţilor, acestea  nu sunt  importante pentru public pentru a fi aduse 
la cunoştinţa cetăţenilor de către autorităţile locale ce activează în domeniul asistenţei sociale, din moment 
ce nu există o preocupare în a furniza publicului larg aceste informaţii.  

Un al doilea exerciţiu de monitorizare a transparenţei - de această dată cu aplicabilitate directă în ceea ce 
priveşte alocarea şi gestionarea finanţărilor externe pentru domeniul dizabilităţii intelectuale în România - 
a fost aplicat de IPP asupra analizei procesului de acordare de fonduri de către Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu Handicap prin Programul de asistenţă socială finanţat de Banca Mondială, prin BIRD. 
Raţiunile pentru care am ales acest program ca studiu de caz în cadrul prezentului raport de analiză sunt 
multiple şi ţin de: 



 

— 83 — 

• specificitatea finanţării - anume faptul că aceasta a fost contractată de Guvernul României sub 
forma unui împrumut pe care ţara noastră îl va restitui în condiţiile stabilite prin Acordul de 
Împrumut semnat la 4 iulie 2006 (la care am făcut referire în capitolele anterioare). 
Responsabilitatea statului român este, prin urmare, cu atât mai mare în privinţa alocării de o 
manieră strategică, transparentă şi eficientă a acestor fonduri.  

• constatarea unor „relaxări” în condiţiile de eligibilitate/criteriile de evaluare a proiectelor declarate 
câştigătoare între prima rundă de finanţare (lansată în 18 februarie 2008) şi cea de-a doua rundă 
organizată în 30 martie 2009, fapt care în opinia noastră constituie un risc pentru obiectivele 
asumate de România la acest capitol; 

• numărul mic de proiecte declarate câştigătoare în cadrul primei runde, în ciuda existenţei unor 
resurse financiare suficiente pentru a acoperi o cerere mai largă din partea furnizorilor de servicii. 

Având la bază aceste argumente, exerciţiul de monitorizare/analiză prezentat în continuare este realizat cu 
titlu de exemplu şi poate fi replicat şi în cazul altor programe cu finanţare externă. 

Câteva elemente privind Programul de asistenţă socială finanţat de Banca Mondială   

Începând cu anul 2000, liderii Uniunii Europene au stabilit un program de incluziune socială menit să aibă 
un impact decisiv asupra eliminării sărăciei, până în 2010. De atunci, Uniunea Europeană a oferit un cadru 
de referinţă pentru dezvoltarea de strategii naţionale şi pentru coordonarea politicilor privind sărăcia şi 
excluziunea socială din statele membre. În urma analizelor realizate privind îndeplinirea obiectivelor de 
incluziune socială în România, a fost evidenţiată în repetate rânduri starea precară a infrastructurii 
serviciilor sociale şi necesitatea realizării de investiţii în construcţia amplasamentelor sociale, reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea clădirilor în care se desfăşoară acestea. Preocupat de aceste probleme, Guvernul 
României a lansat în 2005 o iniţiativă sub forma Programului de Incluziune Socială (PIS) care urmăreşte 
susţinerea autorităţilor locale în dezvoltarea de servicii sociale pentru cele mai dezavantajate/vulnerabile 
persoane. Pe acest fond, Banca Mondială a acordat României un împrumut de 47,2 milioane Euro pentru a 



 

— 84 — 

sprijini îndeplinirea angajamentelor asumate de Guvernul României în urma semnării Memorandumului 
comun de incluziune socială cu Uniunea Europeană în iunie 2005. Proiectul are ca obiectiv îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă şi inlcuziunii sociale a celor mai dezavantajate şi vulnerabile grupuri de persoane din 
România şi are patru mari componente:  

• Programul de intervenţie prioritară în valoare de 11 milioane Euro implementat de Fondul Român 
de Dezvoltare Socială şi Agenţia Naţională pentru Romi prin care se vor acorda granturi pentru 
finanţarea proiectelor din aşezările sărace de romi;  

• Componenta pentru educaţie timpurie incluzivă în valoare de 6,1 milioane Euro implementată de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin colaborarea cu Agenţia Naţională pentru Romi pentru sporirea 
accesului la educaţie preşcolară a copiilor având vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, inclusiv al copiilor 
provenind din grupuri defavorizate, precum minoritatea romă;  

• Componenta pentru asistenţă socială în valoare de 28,6 milioane Euro implementată de Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap şi Agenţia Naţională pentru Romi, ce cuprinde următoarele 4 subcomponente: (i) program 
pentru persoanele cu dizabilităţi; (ii) program pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc; (iii) program 
pentru victimele violenţei în familie. 

• Componenta destinată dezvoltării capacităţii de incluziune socială a populaţiei de etnie romă, în 
valoare de 800.000 de Euro şi implementată de Agenţia Naţională pentru Romi.   

Programul destinat persoanelor cu dizabilităţi care ne-a atras atenţia într-un context mai larg al evaluării 
transparenţei sistemului de alocare a fondurilor în domeniul social în România reprezintă componenta 1, 
partea a III-a Programe de asistenţă socială din cadrul PIS şi are ca scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor de 
îngrijire din centrele rezidenţiale şi lărgirea accesului persoanelor sărace cu dizabilităţi la servicii 
comunitare. Înainte de alte comentarii pe fond, este de precizat că la acest moment faptul că, prin 
comparaţie cu alte programe de asistenţă externă care ţintesc explicit dezinstituţionalizarea, într-o măsură 
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raţională, a beneficiarilor şi integrarea lor socială, finanţarea prin programul Băncii Mondiale îşi propune, 
inlocuirea centrelor rezidenţiale mari cu centre rezidenţiale mai mici (până la 50 de locuri) şi locuinţe 
protejate. Autorii critică această strategie de deconcentrare a instituţiilor versus închiderea acestora în 
contextul în care numeroase studii de caz din ţările care şi-au reformat sistemul de îngrijire şi sprijinire a 
persoanei cu dizabilităţi şi care au adoptat acest pas intermediar între instituţiile mari şi servicii de tip 
comunitar, arată că crearea de noi instituţii de până la 50 de locuri a reprezentat un efort inutil care nu a 
susţinut incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi a creat un număr suplimentar de instituţii care au 
trebuit în cele din urmă închise/transformate. 

Din punct de vedere instituţional, responsabilitatea realizării obiectivelor propuse prin programele 
menţionate anterior revine Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), respectiv Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) care trebuie să asigure: (i) finanţarea pe baze 
competitive a subproiectelor pentru persoanele cu dizabilităţi; (ii) asigurarea de pregătire personalului 
profesionist care va aplica noi standarde de îngrijire; (iii) elaborarea unui nou sistem de monitorizare şi 
evaluare pentru ANPH; (iv) asigurarea de servicii de consiliere ocupaţională.  

Din punct de vedere financiar, finanţarea Programului de Incluziune Socială este asigurată din împrumutul 
acordat Guvernului României de către Banca Mondială având ca intermediar Banca Internaţională de 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD)23 şi din cofinanţare de către Guvernul României. Vom analiza în cele ce 
urmează modul de alocare financiară a resurselor aferente acestui program cu scopul de a pune la 
dispoziţia cititorilor avizaţi o serie de informaţii privind un model concret de finanţare a serviciilor pentru 

                                                            
23 Grupul Băncii Mondiale este alcătuit din 5 instituţii financiare internaţionale, dintre care, Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare este instituţia prin intermediul căreia se derulează programe pentru proiecte de infrastructură 
economică şi socială destinate modernizării şi dezvoltării unor sectoare cum ar fi: sectorul energetic, transporturi, agricultură şi 
dezvoltare rurală, educaţie, controlul natalităţii, sănătate, alimentaţie. Pentru cointeresarea aplicării eficiente a programelor 
BIRD fixează condiţia participării statului beneficiar cu o anumită cotă (între 10-30%). Conform contractelor de finanţare trimise 
de către Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Institutului pentru Politici Publice, se specifică faptul că 
“obiectul contractului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată contractorului din împrumutul BIRD”. 
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persoanele cu dizabilităţi, urmărind în acest sens ce tipuri de date au putut fi accesate de către public de la 
autorităţile în cauză, cât de relevante sunt aceste date pentru scopul cercetării, ce concluzii putem trage în 
urma analizei datelor primare, etc. Accentuăm din nou asupra faptului că acest demers a fost iniţiat ca 
urmare a convingerilor ferme ale partenerilor implicaţi în cercetarea de faţă asupra faptului că asemena 
informaţii ar trebui comunicate din oficiu de către cei care gestionează/beneficiază de aceste fonduri. 
Pentru toate obiectivele menţionate anterior, vom puncta în continuare elemente concrete din diferitele 
proceduri de contractare a finanţărilor pentru această schemă de finanţare. În vederea accesării surselor 
de finanţare provenite de la Banca Mondială prin intermediul BIRD a fost publicat în Monitorul Oficial 
nr.125 din data de 18.02.2008 un anunţ de participare la competiţia de proiecte. În data de 22.02.2008, 
ANPH dădea publicităţii (inclusiv pe site-ul oficial al instituţiei) Manualul Operaţional pentru programele de 
asistenţă socială (partea a III-a din cadrul PIS) şi pentru dezvoltarea capacităţii de incluziune socială a 
populaţiei de etnie romă (partea a IV-a din cadrul PIS) al cărui scop era acela de a stabili criteriile, 
principiile, procedurile administrative şi operaţionale privind implementarea obiectivelor stabilite în cadrul 
programelor mai sus menţionate. Conform Raportului procedurii de atribuire a contractului de finanţare24 
având ca obiect selecţia publică de proiecte pentru Programul privind incluziunea socială, Componenta I - 
Programul pentru persoane cu dizabilităţi dat publicităţii pe site-ul ANPH, la competiţia organizată în cursul 
anului 2008 au participat 12 Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului prin depunerea de 
propuneri de proiecte, după cum urmează (în ordine alfabetică): 

 

 

 

 

 
                                                            
24 Disponibil la: http://www.anph.ro/admin/doc/upload/anunturi/raport%20atribuire%20BM_site%20ANPH.doc  
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Nr. 
crt. 

Numele solicitantului 

1. DGASPC Alba 
2. DGASPC Argeş 
3. DGASPC Bacău 
4. DGASPC Bistriţa-Năsăud 
5. DGASPC Constanţa 
6. DGASPC Iaşi 
7 DGASPC Ilfov 
8. DGASPC Maramureş 
9.  DGASPC Mureş 
10. DGASPC Satu mare 
11. DGASPC Timiş 
12. DGASPC Vaslui 

 

În urma procedurii de evaluare şi selectare a propunerilor de proiecte în conformitate cu prevederile 
Manualului Operaţional - Partea III - Programe de asistenţă socială, beneficiarii/proiectele declarate 
câştigătoare au fost: 

Nr. 
crt. 

Numele solicitantului Titlul proiectului Punctaj 
Preţul 
ofertei 
(EURO) 

1. DGASPC Argeş 
Restructurarea Centrului de Integrare prin 
Terapie Ocupaţională Tigveni 

89 970.000 

2. DGASPC Bacău 
Restructurarea Centrului de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni - 
judeţul Bacău 

90 970.000 

3. DGASPC Bistriţa - Năsăud 
Infiinţarea Centrului de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică Beclean 

60 750.000 

4. DGASPC Constanţa Locuinţe Protejate destinate persoanelor 115 537.199 
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adulte cu handicap 

5. DGASPC IAŞI 
Restructurarea Centrului de Îngrijire şi 
Asistenţă Hârlău, jud.Iaşi 

95 965.000 

6. DGASPC Mureş 

Restructurarea Centrului de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncoveneşti 
prin crearea noului Centru de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică ,,Sf.Maria" 
Brâncoveneşti 

63 674.899 

7. DGASPC Satu Mare 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică şi Locuinţe Protejate, Carei 

80 970.000 

8. DGASPC Timiş 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică Lugoj 

75 750.000 

9. DGASPC Vaslui 
Restructurarea Centrului de Recuperare şi 
Reabilitare pentru persoane cu handicap 
Huşi 

88 970.000 

TOTAL 7.557.098 

 

Ministerul Muncii, Familiei  şi Protecţiei Sociale împreună cu Agenţia Naţională pentru Romi, Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei şi Banca Mondială 
au elaborat Manualul Operaţional (MOp) care cuprinde metodologia pe baza căreia se procedează la 
evaluarea propunerilor de proiecte primite din partea instituţiilor implicate în implementarea politicilor de 
asistenţă şi protecţie socială.  

În ceea ce priveşte Programul pentru persoane cu dizabilităţi, conform specificaţiilor Manualului 
Operaţional, criteriul care stă la baza atribuirii contractelor de finanţare îl constituie oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere tehnico - economic, din punctul de vedere al relevanţei pentru Strategia 
naţională de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi şi al nevoii urgente de restructurare/închidere a 
centrului rezidenţial propus. Evaluarea efectivă a propunerilor de proiecte are în vedere un set de criterii 
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stabilit în cadrul MOp care urmăreşte alocarea de o manieră cât mai eficientă a resurselor financiare puse 
la dispoziţie de Banca Mondială prin intermediul BIRD, Guvernului României, avându-se în vedere 
rezultatele concrete asociate propunerilor trimise de către Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului şi care trebuie să se circumscrie obiectivelor specifice urmărite în cadrul Programului 
pentru persoane cu dizabilităţi, anume: 

a. Diminuarea numărului persoanelor cu handicap din centre/complexe rezidenţiale vechi, 
izolate şi supraaglomerate prin restructurarea sau închiderea acestor centre/complexe şi 
redirecţionarea resurselor bugetare către serviciile nou înfiinţate; 

b. Creşterea capacităţii instituţionale la nivelul autorităţilor publice locale privind dezvoltarea 
de servicii sociale în funcţie de profilul beneficiarilor şi nevoile individuale ale acestora, 
servicii sociale care să promoveze incluziunea socială a persoanei cu dizabilităţi; 

c. Creşterea calităţii serviciilor prin utilizarea unui personal format într-un domeniu specific de 
intervenţie; 

d. Creşterea calităţii vieţii tinerilor din grupul ţintă care beneficiază atât de găzduire în centre 
sociale multifuncţionale dotate adecvat, cât şi de asistenţă şi suport în vederea integrării 
socio-profesionale. 

O primă concluzie care se desprinde însă la prima privire asupra listei cuprinzând proiectele câştigătoare 
este aceea că, exceptând DGASPC Constanţa, câştigătorii par să fi depus aproape aceleaşi proiecte (cu 
câteva particularităţi de rigoare, în mod evident), fie pentru că astfel au fost indicaţiile, fie datorită unui 
formalism care nu ar trebui să se înscrie în linia niciunui program de finanţare. Prin proiectele câştigătoare 
s-a propuns restructurarea unor centre rezidenţiale mari prin înfiinţarea unora noi de dimensiuni mai mici 
şi în puţine cazuri prin înfiinţarea de locuinţe protejate, acest lucru în contextul în care, în România, 
eforturile ar fi trebuit să fie mai accelerate pentru crearea în primul rând de servicii comunitare alternative, 
inclusiv locuinte protejate, fără a fi limitate la acest tip de servicii. 
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Manualul Operaţional prevede o grilă de evaluare care cuprinde criteriile în funcţie de care se face 
evaluarea, punctajul care este acordat dacă se îndeplineşte sau nu un anumit criteriu şi punctajul acordat 
de către comisia de evaluare, după cum urmează: 

Nr.crt Criteriu Modalitatea de acordare  
a punctajului 

1. Proiectul propune închiderea centrului rezidenţial 
Da = 15 pct 
Nu = 0 pct 

2. Proiectul propune restructurarea centrului rezidenţial 
Da = 10 pct 
Nu = 0 pct 

3. 
Proiectul propune înfiinţarea de servicii rezidenţiale pentru 
persoane cu handicap psihic, mintal sau neuropsihic 

Da = 15 pct 
Nu = 0 pct 

4. 
Proiectul propune înfiinţarea de servicii rezidenţiale pentru 
persoane cu handicap neuro - locomotor 

Da = 10 pct 
Nu = 0 pct 

5. 
Centrul care se restructurează/închide are mai mult de 350 de 
persoane 

Da = 15 pct 
Nu = 0 pct 

6. 
Centrul care se restructurează/închide are între 250 şi 350 de 
persoane 

Da = 10 pct 
Nu = 0 pct 

7. 
Centrul care se restructurează/închide are între 150 şi 250 de 
persoane 

Da = 5 pct 
Nu = 0 pct 

8. 
Numărul de beneficiari direcţi ai noilor servicii înfiinţate în 
imobile noi 

Mai puţin de 50 de 
beneficiari = 10 pct 
Mai mult de 50 de 
beneficiari = 15 pct 

9. Procentul de beneficiari direcţi în locuinţe protejate 
Peste 50% = 10 pct 
Sub 50% = 0 pct 

10. 
Aplicantul (DGASPC) a mai beneficiat de finanţări din partea 
ANPH pentru restructurarea/închiderea unui centru rezidenţial 

Da = 0 pct 
Nu = 10 pct 

11. 
Bugetul proiectului prezentat prevede contribuţie financiară 
suplimentară (peste cea obligatorie) în bani a aplicantului şi/sau 
partenerilor acestora 

Pentru contribuiţie de 
maxim 5% = 5 pct 
Pentru contribuţie care 
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depăşeşte 5% = 10 pct 

12. 

Aplicantul are ca parteneri în proiect ONG-uri sau entităţi private 
care furnizează servicii diverse: locuinţă protejată, ateliere 
protejate, sprijin pentru angajare etc., pentru persoanele cu 
dizabilităţi  

Da = 5 pct 
Nu = 0 pct 

13. 
Contribuţia financiară suplimentară prevede dezvoltarea 
capacităţii personalului pentru asigurarea serviciilor centrate pe 
nevoile individuale ale persoanei cu dizabilităţi 

Maxim 50% din contribuţia 
suplimentară = 5 pct 
Peste 50% din contribuţia 
suplimentară = 10 pct 

14. 
Aplicantul dovedeşte experienţa necesară prin implementarea cu 
succes a unor proiecte în sistemul social, respectiv protecţia 
persoanei cu handicap 

Da = 5 pct 
Nu = 0 pct 

15. 
Importanţa proiectului (impactul dezvoltării serviciului la nivel 
local şi relevanţa la nivel naţional/integrarea unui serviciu de 
acest tip în strategia locală şi cea naţională) 

Da = 5 pct 
Nu = 0 pct 

 

Pe baza acestei grile de evaluare, punctajul maxim care poate fi acordat este de 150 de puncte. În opinia 
IPP, o parte dintre criteriile propuse sunt destul de ambigue pentru a permite o evaluare adecvată (ex: 
diferenţa restructurare/închidere a unui centru, în condiţiile în care cele două operaţiuni sunt sau ar trebui 
să fie total distincte şi punctate ca atare). Alături de această grilă de evaluare, Manualul Operaţional mai 
prevede un set de criterii pe care trebuie să le îndeplinească aplicanţii, ca şi entităţi solicitante ale unor 
resurse financiare, precum şi propunerile de proiect în ceea ce priveşte conţinutul lor. În acest sens, se 
poate vorbi despre următoarele criterii aşa cum reies din prevederile MOp: 

a. Criterii în funcţie de care se evaluează eligibilitatea solicitanţilor; 

b. Criterii în funcţie de care se evaluează eligibilitatea propunerilor de proiecte depuse de către 
solicitanţi; 
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c. Criterii în funcţie de care se evaluează eligibilitatea costurilor fundamentate în bugetul 
estimat ce însoţeşte propunerea de proiect. 

Criteriile de eligibilitate a solicitanţilor se referă la aspecte de natură administrativă şi juridică ce îi vizează 
pe aplicanţi. Astfel, conform MOp, solicitanţii eligibili în cazul Programului pentru persoane cu dizabilităţi la 
care facem referire în acest capitol sunt serviciile de asistenţă socială organizate la nivel de Direcţie 
Generală (DGASPC) în subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului 
Bucureşti. De asemenea, criteriile mai prevăd faptul ca solicitantul să fie furnizor acreditat de servicii 
sociale25, să facă dovada resurselor materiale şi umane necesare derulării proiectului, să aibă drept de 
proprietate asupra terenurilor utilizate pentru amplasarea noilor construcţii etc. Se consideră ca fiind 
solicitanţi neeligibili, acele entităţi sau partenerii lor care se află în situaţii ce relevă conflicte de natură 
juridică sau litigii şi, prin urmare, MOp cere obligativitatea depunerii, alături de cererea de finanţare, a unei 
Declaraţii pe propria răspundere că nu se încadrează în nicio situaţie de acest gen prevăzută de Manualul 
Operaţional.  

Criteriile de eligibilitate a proiectelor vizează, în mod deosebit conţinutul propunerii de proiect înaintată de 
către aplicant, propunere care trebuie, conform MOp, să răspundă unor nevoi sociale identificate la nivel 
de unitate administrativ teritorială şi să se încadreze în acţiunile prevăzute în strategiile naţionale şi locale 
de dezvoltare a serviciilor sociale pentru persoanele cu handicap. De asemenea, propunerile de proiect 
trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii de eligibilitate: 

                                                            
25 Conform Departamentului Asistenţă Socială şi Politici Familiale al MMFPS, furnizorii de servicii sociale pot fi persoane fizice sau 
juridice, publice sau private sunt clasificaţi în două categorii: (i) furnizori publici de servicii sociale reprezentaţi de serviciul public 
de asistenţă socială reprezentat la nivel judeţean şi local, alte servicii specializate la nivel judeţean şi local şi de către instituţiile 
publice care au constituite compartimente de asistenţă socială; (ii) furnizori privaţi de servicii sociale reprezentaţi de asociaţiile şi 
fundaţiile, cultele religioase şi orice alte forme organizate ale societăţii civile,persoanele fizice autorizate în condiţiile legii,filialele 
şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare, organizaţiile 
internaţionale de profil. Furnizorii de servicii sociale pot organiza şi acorda servicii sociale numai dacă sunt acreditaţi în condiţiile 
legii conform metodologiei de acreditare.   
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  să aibă ca obiectiv, închiderea/restructurarea unei instituţii rezidenţiale vechi, cu minim 150 de 
beneficiari persoane adulte cu handicap, respectiv a celor cu o capacitate de peste 80 de persoane, 
în cea de-a doua versiune a Manualului Operaţional, la nivelul cărora standardele minime de 
calitate nu pot fi atinse; 

  să se depună o singură propunere de proiect; 

  propunerea să vizeze transferul unui număr de maxim 75, respectiv minimum 50 şi maximum 80  
de beneficiari (conform Manualului Operaţional revizuit) din centrul/complexul care urmează să se 
realizeze; 

 să prevadă înfiinţarea de centre rezidenţiale moderne şi/sau locuinţe protejate construite conform 
proiectelor tip de construcţie a acestor locuinţe puse la dispoziţie de ANPH şi restructurarea 
vechilor centre astfel încât serviciile să fie furnizate în conformitate cu standardele minime de 
calitate în domeniu. Serviciile nou înfiinţate trebuie să fie plasate în cadrul comunităţii (nu în afara 
acestora), să fie accesibile mijloacelor de transport în comun; 

 să prevadă specializarea serviciului pe fiecare categorie de beneficiar; 

 serviciile restructurate/nou înfiinţate să promoveze participarea în societate a persoanei cu 
dizabilităţi; 

 aplicantul trebuie să prevadă o cofinanţare de minim 10% din totalul bugetului proiectului 

Tot în cadrul acestor categorii de criterii, mai sunt prevăzute aspecte referitoare la beneficiarii proiectului, 
respectiv la durata de realizare a obiectivelor prevăzute în propunerea de proiect înaintată de către 
solicitant. În ceea ce priveşte beneficiarii, Manualul Operaţional specifică faptul că grupul ţintă căruia i se 
adresează proiectul trebuie să fie reprezentat de persoanele cu handicap (inclusiv HIV/SIDA) din 
centrele/complexele rezidenţiale deja existente şi care intră în restructurare, precum şi de persoanele cu 
handicap provenite din instituţiile de protecţie a copilului. Durata de implementare a proiectelor de 
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construcţii nu trebuie să depăşească 12 luni în cazul unui proiect de construcţie nouă de locuinţe protejate 
şi, respectiv 18 luni în cazul unui proiect de construcţie nouă de centru rezidenţial modern. 

Atragem însă atenţia cu referire la aceste criterii posibil a fi fost „scăpat” din vedere atunci când au fost 
elaborate Manualele Operaţionale, însă efectele pot fi în continuare dramatice din următoarea 
perspectivă: nu există prevăzut nicăieri faptul că în centrele restructurate se vor opri intrările noi, astfel că 
riscăm ca prin asemenea proiecte, locurile eliberate prin relocarea a 75 de rezidenţi să fie ocupate de noi 
persoane aflate momentan pe liste de aşteptare. Autorii atrag atenţia asupra faptului că lipsa acestor 
prevederi poate avea un impact negativ asupra realizării obiectivelor proiectului, asupra eforturilor de 
dezinstituţionalizare în general şi nu în ultimul rând asupra eficientei utilizării banilor publici.  

Criteriile de eligibilitate a costurilor: Manualul Operaţional specifică, de o manieră foarte clară şi concretă, 
prin enumerare, care sunt tipurile de costuri eligibile şi care pot fi acoperite prin finanţarea primită de la 
Banca Mondială. De asemenea, sunt prevăzute şi costurile neeligibile care trebuie acoperite din contribuţia 
solicitantului. Prevederea în bugetul proiectelor şi a unor costuri tip: seminarii, workshop-uri, cursuri de 
pregătire pentru dezvoltarea personalului etc. constituie un atu care a fost încurajat a fi exploatat de către 
solicitanţi şi, mai mult decât atât, ar ajuta la creşterea competenţelor în ceea ce priveşte capacitatea de a 
obţine surse de finanţare, în completarea celor bugetare. Alături de criteriile de eligibilitate despre care s-a 
discutat în paginile anterioare, Manualul Operaţional mai prevede şi alte aspecte care trebuie luate în 
considerare. De exemplu, se precizează suma ce poate fi acordată ca şi finanţare pentru proiectele de 
construcţii. Astfel, în cazul în care se propune înfiinţarea unui centru rezidenţial cu capacitate maximă de 
50 de beneficiari la o suprafaţă de aproximativ 1500 mp, finanţarea maximă ce poate fi acordată se ridică la 
suma de 750.000 de Euro în prima versiune a Manualului Operaţional/900.000 Euro în MOp 2,  iar în cazul 
în care se doreşte construcţia unei locuinţe protejate cu capacitate de 6 beneficiari şi o suprafaţă de 
aproximativ 101 mp, finanţarea maximă nu va putea depăşi suma de 55.000 de Euro conform MOp1, 
respectiv 65.000 Euro conform MOp 2. 

Manualul Operaţional mai prevede şi un set de condiţii de formă a proiectelor referitoare în principal la 
documentele care trebuie să însoţească propunerea de proiect şi la modul de prezentare a documentelor. 
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Alături de acestea, mai există câteva aspecte pe care MOp recomandă solicitanţilor a le avea în vedere şi pe 
care dorim să le enumerăm în continuare, deoarece considerăm că acestea au o importanţă deosebită în 
evaluarea proiectelor şi, mai mult decât atât, unele dintre ele ar putea fi chiar incluse în grila de evaluare. 
Astfel, în cadrul proiectului trebuie să se: 

 evidenţieze situaţia de dificultate şi nevoile sociale ale persoanele cu handicap din grupul ţintă aflaţi 
pe teritoriul judeţului, sectorului sau unei localităţi; 

 justifice, cu date cantitative şi calitative, necesitatea restructurării centrului rezidenţial ce face 
obiectul proiectului prin prezentarea unei analize a serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi din  
judeţ pentru a fi folosite ca model sau ca şi capacitate pentru restructurarea/închiderea centrelor 
rezidenţiale mari; 

 demonstreze că se dispune de resursele umane, financiare şi materiale necesare administrării şi 
gestionării serviciilor sociale specializate destinate categoriilor de persoane vulnerabile; 

 demonstreze că au experienţa necesară dezvoltării şi administrării unor centre rezidenţiale 
destinate persoanelor adulte cu handicap; 

 demonstreze că au capacitatea de a implementa proiecte de investiţii, respectiv de a pregăti şi 
gestiona implementarea unor lucrări de construcţii pentru înfiinţarea unor centre rezidenţiale şi/sau 
locuinţe protejate pentru persoanele adulte cu handicap; 

 demonstreze fezabilitatea proiectului, respectiv respectarea bugetului previzionat şi a perioadei de 
timp stabilite; 

 stabilească un set de indicatori ce trebuie respectaţi pentru a evalua eficienţa proiectului. 

De asemenea, conform Manualului Operaţional, finanţarea se acordă acelor proiecte care întruneau din 
partea comisie de evaluare minim 50 de puncte din maxim 150 de puncte posibile (o interpretare la limită a 
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acestei prevederi, poate însemna că pot fi declarate câştigătoare proiecte care îndeplinesc doar o treime 
din condiţiile de eligibilitate!). 

În vederea evaluării transparenţei modului de alocare a fondurilor în sectorul serviciilor sociale destinate 
persoanele cu dizabilităţi intelectuale, Institutul pentru Politici Publice (IPP) a procedat la analiza 
concordanţei dintre cerinţele specifice finanţărilor externe sprijinite de Banca Mondială şi proiectele 
declarate câştigătoare la nivel naţional de către ANPH. În acest sens, au fost luate în considerare toate 
cerinţele (obiectivele specifice, criteriile de eligibilitate pentru selecţia proiectelor, condiţiile de finanţare, 
obiectul contractului şi condiţiile de formă a proiectelor) prevăzute în Manualul Operaţional. Au fost 
studiate documentele solicitate de către IPP şi puse la dispoziţie de către Direcţiile de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului ale căror proiecte au fost admise spre finanţare. Documentele sunt reprezentate de 
contractul de finanţare şi anexele acestuia, respectiv formularul de proiect, cererea de finanţare, bugetul 
total al proiectului şi planificarea activităţilor.  

Menţionăm faptul că dintre cele 9 DGASPC-uri câştigătoare cărora li s-au transmis solicitări de informaţii 
publice din partea Institutului pentru Politici Publice s-au primit răspunsuri doar de la 7, şi anume: DGASPC 
Vaslui, DGASPC Satu Mare, DGASPC Argeş, DGASPC Bacău, DGASPC Iaşi, DGASPC Mureş, DGASPC Bistriţa-
Năsăud. În cazul DGASPC Bistriţa-Năsăud, se impune precizarea conform căreia la data transmiterii 
documentelor către IPP, Direcţia Generală nu era în posesia contractului de finanţare care se afla la 
ministerul de resort pentru a fi semnat, însă, au transmis celelalte documente care însoţeau contractul. Tot 
în legătură cu acest caz, mai subliniem faptul că proiectul transmis ANPH de către DGASPC Bistriţa-Năsăud 
a întrunit din partea comisiei de evaluare punctajul minim de 60 de puncte dintre Direcţiile Generale care 
au primit finanţare în cadrul rundei de finanţare la care ne referim.  

În ceea ce priveşte Direcţiile Generale care nu au răspuns solicitărilor de informaţii de interes public, 
acestea sunt DGASPC Constanţa şi DGASPC Timiş. În cazul DGASPC Timiş, IPP a acţionat în instanţă această 
Direcţie pentru refuzul de a furniza informaţiile solicitate, argumentând că nu sunt date de interes public. 
Din Raportul de atribuire dat publicităţii de ANPH reiese faptul că DGASPC Timiş a propus înfiinţarea unui 
Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică la Lugoj, proiect ce a fost evaluat la 75 de puncte şi a 
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primit o finanţare ce se ridică la suma de 750.000 de Euro, în concordanţă cu specificaţiile Manualului 
Operaţional. Recent, IPP a cîştigat procesul împotriva DGASPC Timiş, instanţa obligând Direcţia să transmită 
Institutului informaţiile solicitate, prilej cu care Institutul a putut constata o situaţie care ridică numeroase 
semne de întrebare cu privire la eficienţa/transparenţa utilizării fondurilor nerambursabile de către aceste 
instituţii. Concret, deşi Institutul solicitase copia contractului de finanţare atribuit de ANPH în cadrul 
Componentei I - Programul pentru persoane cu dizabilităţi, în răspunsul transmis de DGASPC Timiş ca 
urmare a sentinţei civile a Tribunalului Bucureşti, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Curţii de Apel 
Bucureşti, Direcţia ne-a trimis o copie după un contract de finanţare realizat în cadrul Programului PHARE 
2004 , având drept scop aparent acelaşi obiect ca şi cel din proiectul depus la ANPH - anume crearea unui 
centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică la Lugoj pentru un număr de 60 de persoane cu 
dizabilităţi. Conform prevederilor stipulate în acest contract, finanţarea - în valoare totală de 198.704 euro 
fără TVA - s-a încheiat la sfârşitul lunii aprilie 2008. Ne întrebăm în acest caz în ce măsură investiţia 
prevăzută a fi realizată cu finanţare prin programul ANPH finanţat de Banca Mondială nu dublează 
obiective/investiţii deja realizate la Timiş din finanţări anterioare şi atragem atenţia pe această cale 
autorităţilor responsabile să verifice îndeaproape situaţia semnalată.  

În cazul DGASPC Constanţa, lipsa de răspuns la solicitarea de informaţii din partea IPP a fost motivată prin 
faptul că se făceau studii de fezabilitate chiar la acel moment, proiectul neputând fi demarat din cauză că 
se afla încă la ANPH. Precizăm faptul că proiectul propus spre finanţare de către DGASPC Constanţa a 
întrunit punctajul maxim în urma acestei competiţii, fiind evaluat la 115 puncte din 150 de puncte maxim 
posibile. Finanţarea aprobată pentru DGASPC Constanţa se ridică la suma de  537.199  de Euro pentru 
construcţia de locuinţe protejate destinate persoanelor adulte cu handicap. Precizăm faptul că pentru 
proiectele care propun construcţia de locuinţe protejate, suma ce putea fi acordată ca finanţare era de 
55.000 de Euro pentru o locuinţă. Considerăm că ar fi fost util de analizat proiectul propus de DGASPC 
Constanţa cel puţin prin prisma faptului că a fost cel mai bine cotat de către comisia de evaluare, cât şi 
pentru modul de fundamentare a sumei solicitată ca şi finanţare din programul susţinut de Banca 
Mondială.  
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În urma analizei proiectelor depuse de către Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în 
vederea obţinerii finanţării din programul finanţat de Banca Mondială se pot desprinde următoarele 
observaţii, detaliate în continuare: 

• Obiectul contractului de finanţare. Proiectele depuse au propus restructurarea instituţiilor în care 
standardele minime de calitate nu pot fi implementate şi construirea de centre noi sau locuinţe 
protejate care să permită realizarea procesului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi 
intelectuale. Practic, obiectul contractului de finanţare l-a constituit, în toate cazurile, construirea 
de noi Centre de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) şi/sau de locuinţe protejate, în 
conformitate cu specificaţiile Manualului Operaţional şi ale Strategiei naţionale pentru protecţia, 
integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013 care prevede: 
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu handicap; coordonarea procesului de transformare a 
instituţiilor existente din unităţi pasive, de internare şi supraveghere medico-socială, în instituţii cu 
o politică activă de integrare socială a persoanelor cu handicap; restructurarea/închiderea 
instituţiilor în care standardele minime de calitate nu sunt sau nu pot fi implementate; crearea 
condiţiilor pentru dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial. Considerăm că obiectul 
contractelor de finanţare atribuite Direcţiilor Generale de Asistenţă socială şi Protecţia Copilului 
care constau în construirea de centre noi sau locuinţe protejate constituie un prim pas al mult mai 
amplului proces de includere în societate a  persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, însă Ghidul pare 
în acelaşi timp deficitar la capitolul includerii unor indicatori care să reflecte măsurile de asigurare a 
standardelor minime de calitate odată cu mutarea beneficiarilor în noile locaţii . 

• Beneficiari. Beneficiarii proiectelor admise spre finanţare sunt persoanele cu dizabilităţi 
instituţionalizate în centrele care sunt supuse restructurării şi care ar urma să aibă acces la servicii 
mai bune din punct de vedere calitativ, conform obiectivelor stabilite în cadrul proiectelor. Centrele 
care urmează să se restructureze sau să se închidă dispun de o capacitate cuprinsă între 150 şi 300 
de beneficiari, iar în unele cazuri acestea sunt suprapopulate, în sensul că numărul efectiv al 
persoanelor instituţionalizate depăşeşte capacitatea maximă a respectivelor centre (de exemplu, 



 

— 99 — 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncoveneşti care avea o capacitate de 245 
de locuri şi un număr de beneficiari de 251, DGASPC Mureş). Conform proiectelor câştigătoare, de 
noile servicii vor beneficia un număr de persoane care nu variază foarte mult de la un proiect la 
altul. Astfel, în cazul proiectului înaintat de DGASPC Vaslui numărul de beneficiari este de 74 de 
persoane, din care 50 vor fi realocate într-un nou CRRN şi 24 în noi locuinţe protejate (LP); în cazul 
DGASPC-urilor Bistriţa-Năsăud, Argeş, Bacău şi Iaşi, numărul de beneficiari este de câte 72 de 
persoane, dintre care 48 vor beneficia de serviciile unui nou CRRN, iar 24 de LP; în cazul DGASPC 
Mureş vor beneficia de serviciile unui nou CRRN un număr de 50 de persoane cu dizabilităţi. 
Majoritatea proiectelor care vizează acest tip de serviciu îşi propun să reducă numărul de 
beneficiari acolo unde acesta depăşeşte, în medie, 150 de persoane, prin dezvoltarea unor servicii 
alternative; o altă constatare desprinsă însă în urma analizării propunerilor de proiecte depuse de 
către Direcţiile Generale este faptul că numărul beneficiarilor centrelor rezidenţiale sau noilor 
locuinţe protejate este aproape identic la toate proiectele, presupunem datorită aderării la numarul 
maxim de beneficiari per tip de serviciu (adica 50 în centre rezidenţiale şi 6 în locuinţe protejate). 

Nu reiese clar din proiecte cum se va asigura creşterea calităţii vieţii şi a gradului de incluziune socială în 
serviciile nou înfiinţate şi în centrele restructurate, neexistând o secţiune clară care să descrie procesul de 
identificare a nevoii individuale de servicii, de determinare a accesului la serviciile necesare şi de asigurare 
de personal calificat sau/şi în general de pregătire a personalului, 

Manualul Operaţional specifică faptul că Programul de Incluziune Socială finanţează, în principal, cheltuieli 
de investiţii pentru construirea şi reabilitarea de centre rezidenţiale pentru persoanele cu handicap şi 
locuinţe protejate, dotarea cu echipament de mobilier a acestora şi vizează: 

• Îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin crearea de centre rezidenţiale cu capacitate de maxim 50 
de locuri care să ofere servicii la standarde europene sau, în varianta a doua a Manualului 
Operaţional, în mod opţional înfiinţarea de servicii alternative, respectiv centre de zi (autorii 
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consideră o îmbunătăţire semnificativă această completare a condiţiilor cumulative de 
eligibilitate); 

• Închiderea/restructurarea centrelor/complexelor rezidenţiale cu o capacitate de peste 150 de 
persoane; 

• Crearea de locuinţe protejate ca alternative la instituţionalizare, cu o capacitate de 6 locuri. 

Printre condiţiile cumulative de eligibilitate a proiectelor pentru finanţarea în cadrul PIS, Manualul 
Operaţional prevede că serviciile nou înfiinţate să fie plasate în cadrul comunităţii, să fie accesibile 
mijloacelor de transport în comun şi să nu fie plasate în afara localităţilor. Proiectele propuse de către 
Direcţiile Generale specifică amplasarea centrului sau a locuinţelor protejate (de exemplu, DGASPC Bacău 
precizează că va construi 2 LP în comuna Filipeşti, 2 LP în satul Podiş din comuna Mărgineni, iar un CRRN în 
localitatea Răcăciuni), însă nu precizează în mod clar şi concret informaţii referitoare modul în care se face 
accesul la mijloacele de transport în comun, aşa cum specifică în propunerea de proiect DGASPC Bistriţa-
Năsăud. Trebuie să subliniem faptul că acest aspect face parte din condiţiile cumulative pe care trebuie să 
le îndeplinească propunerile de proiect, ceea ce ar însemna că acest criteriu, atunci când nu este îndeplinit, 
poate conduce la eliminarea din competiţie a solicitantului. De asemenea, apreciem că o altă modalitate de 
a face mai vizibil acest criteriu, pe care îl considerăm foarte important, din perspectiva strategiilor din 
domeniul serviciilor de asistenţă socială este de a îl lua în considerare în grila de evaluare, atribuindu-se şi 
un anumit punctaj. Constatăm însă că pentru prima rundă de finanţare acest lucru nu s-a întâmplat. 
Indirect, am putea considera că acesta este inclus în punctul 15 din grila de evaluare, însă referirea este 
foarte generală în acest sens şi aproape nesemnificativă din punctul de vedere al punctajului acordat.   

• Finanţarea externă solicitată. Conform condiţiilor de finanţare specificate în cadrul MOp, în cazul în 
care proiectul îşi propune construirea unui nou centru, suma maximă ce poate fi obţinută de 
solicitant este de 750.000 de Euro, în timp ce pentru o locuinţă protejată, suma maximă este de 
55.000 de Euro, cu precizarea că cele două construcţii trebuie să îndeplinească anumite criterii de 
natură tehnică referitoare la suprafaţa construcţiilor, fiind necesar ca acestea să fie în conformitate 
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cu proiectele - tip furnizate de ANPH. Din analiza cererilor şi a contractelor de finanţare se poate 
constata faptul că  sumele solicitate sunt identice din perspectiva obiectivelor stabilite în cadrul 
proiectului. Astfel, Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului care au propus 
construirea de centre rezidenţiale cu capacitate de maxim 50 de locuri şi locuinţe protejate pentru 
maxim 6 beneficiari (în număr de 4) au solicitat finanţări prin Programul pentru Incluziune Socială 
de 970.000 Euro, adică maxim cât ar fi putut obţine conform MOp, în condiţiile în care contribuţia 
proprie a solicitanţilor diferă de la caz la caz, aceasta variind de la 10% în cazul DGASPC Argeş, la 
aproximativ 19%, în cazul DGAPSC Vaslui. Analizând comparativ 2 bugete a două proiecte ce solicită 
finanţare pentru acelaşi obiectiv, se poate constata că sumele fundamentate în buget diferă de la 
caz la caz, în condiţiile în care, deşi solicitantul trebuie să respecte anumite condiţii tehnice de 
construcţie a noilor centre rezidenţiale sau locuinţe protejate, achiziţia materialelor necesare 
construirii propriu-zise a clădirilor şi dotării acestora pot diferi de la un judeţ la altul, apelându-se la 
procedura achiziţiilor publice. Mici diferenţe, aproape nesemnificative, se pot sesiza în cazul 
DGASPC Iaşi, care, pentru construirea unui CRRN cu o capacitate de maxim 48 de locuri şi a 4 LP 
pentru 6 beneficiari, a solicitat o sumă de 965.000 Euro, în timp ce alte Direcţii Generale (DGASPC 
Satu Mare, DGASPC Argeş, DGASPC Bacău) au propus aceleaşi obiective de finanţare dar au solicitat 
suma maximă de 970.000 de Euro. Uniformitatea obiectivelor, a numărului de beneficiari şi a 
sumelor solicitate în cadrul proiectelor îndreptăţeşte un evaluator extern să anticipeze o 
coordonare a procesului de elaborare a acestor proiecte, acestea părând, sub unele aspecte, 
replicate de la un judeţ la altul. Mai menţionăm cazul DGASPC Mureş care pentru construirea unui 
CRRN de 50 de locuri a solicitat o finanţare de 674.899 de Euro, în timp ce DGASPC Bistriţa-Năsăud a 
solicitat o finanţare de 750.000 Euro (maxim posibilă) pentru un CRRN cu o capacitate de maxim 48 
de locuri, diferenţa fiind de aproximativ 75.000 Euro. Mai precizăm că Institutul pentru Politici 
Publice nu este în posesia contractului de finanţare în cazul DGASPC Bistriţa-Năsăud. Din 
documentele puse la dispoziţie de Direcţiile Generale nu se poate aprecia modul în care au fost 
fundamentate sumele în bugetele anexate propunerilor de proiect deoarece nu există devize 
estimative ale cheltuielilor ataşate la proiecte decât în cazul DGASPC Satu Mare şi Mureş, în cazul 
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DGASPC Vaslui detaliindu-se cheltuielile pentru dotarea clădirilor în funcţie de obiectele care se 
previzionează a fi achiziţionate. Documentaţia care însoţea propunerile de proiect ar fi trebuit să 
conţină în anexă, conform precizărilor specificate în MOp la bugetul total al proiectului, şi un deviz 
estimativ pe obiective şi categorii de cheltuieli, informaţie care nu ne-a fost comunicată în 
răspunsurile furnizate la solicitările de informaţii publice adresate Direcţiilor Diferenţele de cost 
care pot să apară de la caz la caz nu se pot datora evoluţiei cursului valutar, deoarece se specifică în 
mod clar în Manualul Operaţional faptul că exprimarea în Euro se face la rata de schimb valutar leu - 
Euro stabilită de BNR cu 10 zile înainte de data limită de depunere a proiectelor.  

Un alt aspect pe care dorim să îl semnalăm se referă la faptul că, deşi contractele de finanţare care au fost 
transmise Institutului pentru Politici Publice au un format standard şi fac referiri la aceleaşi aspecte de 
natură juridică sau financiară, în cazul DGASPC Argeş, suma pentru care a fost încheiat contractul de 
finanţare este 1.072.000 de Euro, cât reprezintă valoarea totală a întregului proiect (inclusiv contribuţia 
financiară suplimentară) şi nu pentru suma de 970.000 de Euro cât a fost solicitată în cererea de finanţare 
ca şi finanţare externă din partea Băncii Mondiale. Acesta este un exemplu de scăpare care nu ar fi trebuit 
să fie trecută cu vederea de ANPH, în calitate de autoritate contractantă pentru aceste proiecte. 

• Formarea personalului. Conform grilei de evaluare, se acordă punctaj dacă solicitantul alocă o parte 
din contribuţia financiară suplimentară pentru formarea şi perfecţionarea personalului în vederea 
dezvoltării capacităţii acestuia de a asigura servicii centrate pe nevoile individuale ale persoanei cu 
dizabilităţi. Considerăm acest aspect deosebit de important pentru promovarea unor practici în 
sensul educării persoanelor implicate în domeniul serviciilor sociale, fiind considerat chiar o 
investiţie în capitalul uman care, dacă va fi promovată în mod corespunzător, va avea efecte pe 
termen lung. Dintre cazurile analizate, am constatat că doar DGASPC Bacău şi DGASPC Iaşi au 
prevăzut în buget resurse pentru formarea profesională a personalului implicat în acest domeniu, cu 
toate că această condiţie apare şi în grila de evaluare a proiectelor. De altfel, se impune precizarea 
conform căreia acestea se numără printre primele 3 direcţii din punctul de vedere al punctajului 
acordat, însă recomandăm ca, în măsura în care această condiţie este asumată ca un criteriu de 
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evaluare şi punctată ca atare, să se ţină cont din nou de eventualele investiţii anterioare în obiective 
similare privind pregătirea personalului şi să fie solicitate informaţii detaliate potenţialilor 
beneficiari.  

• Finanţări şi proiecte anterioare. Două dintre criteriile prevăzute în Grila de evaluare şi care merită a 
fi discutate se referă la finanţările anterioare din partea ANPH de care au mai beneficiat Direcţiile 
Generale pentru restructurarea/închiderea unui centru rezidenţial şi, respectiv la experienţa 
aplicantului cu privire la implementarea cu succes a unor proiecte în sistemul social, respectiv 
protecţia persoanei cu handicap. Din evaluările realizate de Institutul pentru Politici Publice reiese 
faptul că majoritatea aplicanţilor au beneficiat anterior de finanţări similare şi au experienţă în 
derularea unor proiecte în domeniul asistenţei sociale. Apreciem însă că această condiţie trebuie 
tratată cu maximă responsabilitate pentru a evita dubla finanţare (ex: faptul că o Direcţie Generală 
a mai beneficiat în trecut de fonduri pentru închiderea/restructurarea aceluiaşi centru rezidenţial 
nu ar trebui să fie un criteriu de evaluare, ci de respingere a proiectului!). Sunt cazuri în care sunt 
enumerate proiectele anterioare, nefăcându-se o precizare clară dacă acelea au presupus 
restructurarea efectivă a unui centru rezidenţial (uneori se poate desprinde această concluzie din 
denumirea proiectului). În altă ordine de idei, există cazul DGASPC Mureş care nu a mai beneficiat 
de finanţări anterioare din partea ANPH şi nici nu reiese din documentaţie să fi avut experienţă 
anterioară în acest domeniu. De altfel, acesta este unul dintre proiectele căruia i s-a acordat unul 
dintre cele mai mici punctaje. Aceste două criterii, care au un caracter destul de general, prevăzute 
în Grila de evaluare trebuie, însă, corelate cu alte specificaţii ale Manualului Operaţional şi anume 
cu cele referitoare la faptul că solicitanţii trebuie să demonstreze că au experienţa necesară 
dezvoltării şi administrării unor centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu handicap şi 
respectiv să demonstreze că au capacitatea de a implementa proiecte de investiţii, respectiv de a 
pregăti şi gestiona implementarea unor lucrări de construcţii pentru înfiinţarea unor centre 
rezidenţiale şi/sau locuinţe protejate pentru persoanele adulte cu handicap. Sunt cazuri în care 
experienţa anterioară a Direcţiilor Generale aplicante se referă la proiecte din domeniul asistenţei 
sociale sau protecţiei copilului şi nu strict la persoanele adulte cu dizabilităţi.. 
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• Fezabilitatea proiectului prin corelaţia dintre bugetul previzionat şi intervalul de timp stabilit.  Acest 
aspect nu este cuprins în grila de evaluare pentru a i se acorda punctaj, însă se face trimitere la el în 
cadrul Manualului Operaţional,având o importanţă deosebită în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 
modului de gestionare a resurselor financiare prin corelarea acestora cu activităţile prevăzute şi cu 
perioada alocată fiecărei activităţi. Direcţiile Generale care au luat în considerare acest aspect au 
întocmit Planificarea detaliată a activităţilor, stabilind şi timpul necesar realizării şi finalizării 
respectivei activităţi, precum şi  unitatea care este responsabilă cu implementarea ei. În mod 
normal, ar fi trebuit să se estimeze şi resursele necesare pe care le antrenează fiecare activitate în 
parte, nu numai totalul pe fiecare categorie de cheltuială, sumă care poate fi alocată unei singure 
activităţi sau mai multora. Considerăm ca ar fi necesară acordarea unei atenţii sporite acestui 
aspect având în vedere rolul lui în eficientizarea alocării resurselor financiare. 

• Eficienţa proiectului prin stabilirea unui set de indicatori de evaluare a rezultatelor. Un prim 
indicator pe care ne-am fi aşteptat să îl regăsim în Grila de evaluare este acela referitor la analiza de 
tip cost - eficienţă a rezultatelor aşteptate prin proiect. Un calcul simplu (aplicat la sumele de 
finanţare maxime prevăzute în MOp 2) arată că investiţia maximă de 900.000 Euro într-un centru 
rezidenţial pentru maxim 50 de beneficiari este cu 28% mai costisitoare decât investiţia într-un 
număr de 10 locuinţe protejate pentru un număr de 65 de beneficiari, prin urmare, raportând 
potenţialele rezultate exclusiv la investiţia financiară, putem cu uşurinţă observa că ipoteza conform 
căreia sistemul rezidenţial este „mai ieftin” în comparaţie cu locuinţele protejate este nefondată.  

Un alt aspect care merită a fi discutat şi care de asemenea nu este cuprins în Grila de evaluare, deşi 
este specificat în cadrul MOp având impact asupra măsurării eficienţei modului de alocare şi 
utilizare a resurselor financiare, îl reprezintă stabilirea unui set de indicatori de evaluare a 
rezultatelor proiectelor. Nu există o standardizare în acest sens, ci Direcţiile Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului au fost obligate să propună în cadrul proiectului propriul set de 
indicatori în funcţie de obiectivele stabilite. În continuare vom da câteva exemple în acest sens, aşa 
cum figurează ele în răspunsurile la solicitările de informaţii publice transmise IPP: 
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DGASPC Indicatori cantitativi Indicatori calitativi 

Bacău 

Număr servicii rezidenţiale constituite şi dotate 
Număr de echipamente şi bunuri achiziţionate 
Număr servicii pregătite pentru a primi 
beneficiari 
Număr personal care a urmat pregătire (100 
persoane) 
Număr persoane selectate 
Număr locuri de muncă create 

Servicii sociale specializate conform 
standardelor minime de calitate 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
persoanelor cu dizabilităţi 
Deschiderea şi integrarea serviciilor 
destinate persoanelor cu handicap 
către comunitate 
 

Argeş 

Număr LP înfiinţate 
Număr persoane transferate în LP 
Data înfiinţării serviciilor 
Număr persoane transferate în CRRN 
Număr fişe evaluare individuală 
Număr planuri viitoare 
Număr planuri de servicii 
Număr planuri de îngrijire 
Număr planuri de integrare 
Număr planuri de ieşire 
De normat de angajare 

Vaslui 

Un CRRN funcţional la standarde de calitate 
4 LP 
74 persoane transferate 
65 persoane vor beneficia de contract de muncă 
65 persoane vor beneficia de cursuri de formare 
Materiale informative 
74 dosare ale beneficiarilor din componenţa 
centrului rezidenţial 
Realizarea Ghidului beneficiarului - 220 
exemplare 

Existenţa Planului individualizat de 
servicii pe fiecare beneficiar 
Cunoaşterea standardelor de calitate 
de către personalul angajat 
Gradul de omogenitate şi adaptare a 
membrilor echipei de implementare a 
proiectului 
Parametri reali ai temei de proiect 
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Satu 
Mare 

Număr de persoane transferate din actualul 
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Carei 
Număr de beneficiari pentru care s-au întocmit 
planurile de intervenţie 
Număr materiale informative, articole apărute 
în presă şi apariţii televizate 
Număr servicii rezidenţiale de tip CRRN şi LP 
Număr parteneriate public-privat 
Număr baze de date 

Gradul de dotare cu mijloace fixe şi 
obiecte de inventar necesare 
desfăşurării activităţii 
Gradul de implementare a 
standardelor de calitate privind 
protecţia de tip rezidenţial a 
persoanelor cu handicap 

Mureş 

Număr cazuri rezolvate 
Număr cazuri recuperate şi reabilitate 
Număr mediu de şedinţe de consiliere 
psihologică 
Număr mediu de şedinţe de kinetoterapie şi 
fizioterapie 
Număr ore activităţi ocupaţionale 
Procentul persoanelor cu handicap satisfăcute 
prin serviciile sociale 
Procentul persoanelor cu handicap recuperate şi 
reabilitate 

Cost mediu pe persoană asistată 
Cost mediu pe activitate desfăşurată 

Bistriţa-
Năsăud 

Evaluarea în proporţie de 100% a beneficiarilor din centrul „Sf. Luca” din punct de vedere 
al abilităţilor şi elaborarea Planului de intervenţie specifică 
Închiderea/restructurarea centrului „Sf. Luca” din Beclean 
Înfiinţarea unui CRRN modern cu o capacitate de 48 de locuri care să ofere servicii la 
standarde europene 
Aplicarea standardelor minime de calitate 
Implementarea unui management performant în sistem 
Îmbunătăţirea condiţiilor de trai 
Creşterea calităţii vieţii 
Dezvoltarea serviciilor la nivel judeţean 
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O analiză succintă a indicatorilor propuşi de DGASPC pentru evaluarea implementării proiectelor atestă, 
insuficienta atenţie cu care abordarea sustenabilă este tratată în cadrul acestor proiecte, pentru o serie de 
argumente expuse mai jos: 

• indicatorii de genul “numărul de locuri de muncă create” sau “65 de persoane vor beneficia de 
contracte de muncă” este relevant pentru obiectivele programului doar dacă se referă la 
integrarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi, ceea ce nu este cazul aici; 

• nu există o distincţie clară între indicatorii de calitate şi cei cantitativi, unul şi acelaşi indicator 
regăsindu-se încadrat în rubrici diferite, în proiecte diferite (exemplu: existenţa/numărul 
planurilor individualizate de servicii); 

• unii indicatori sunt total nerelevanţi, în opinia noastră, pentru  evaluarea rezultatelor 
proiectului, fiind doar cerinţe ale standardelor de calitate: numărul de fişe de evaluare 
individuală, număr planuri viitoare, număr planuri de servicii, numar planuri de îngrijire etc. 

Per ansamblu, indicatorii propuşi vizează în principal aspectul tehnic, baza materială a serviciilor de 
exemplu “gradul de dotare cu mijloace fixe şi obiecte de inventar” şi nu creşterea gradului de incluziune 
socială a beneficiarilor proiectului.  Aceste tipuri de indicatori fac imposibilă o evaluare reală a realizării 
obiectivelor programului, indicând doar lipsa de viziune a aplicanţilor, existând puţine referiri concrete la 
modalitatea în care aceste servicii nou create vor contribui la promovarea incluziunii sociale, la creşterea 
calităţii vieţii şi la modalitatea concretă în care se va realiza acordarea asistenţei şi a suportului în vederea 
integrării socio-profesionale. 

Lipsa cunoştinţelor privind evaluarea calităţii vieţii este evidenţiată de formularea “procentul persoanelor 
cu handicap satisfacute prin serviciile sociale”. 

Există însă şi aspecte pozitive care merită a fi menţionate, precum: includerea formării profesionale a 
personalului, a planurilor de servicii centrate pe persoană, a materialelor informative şi componentei de 
mediatizare, referirea la respectarea standardele de calitate pentru serviciile nou înfiinţate. 
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Se poate observa faptul că indicatorii propuşi de către Direcţiile Generale câştigătoare necesită o revizuire 
mai atentă deoarece mulţi dintre indicatorii precizaţi pot fi uşor confundaţi cu obiectivele proiectului în 
sine. În plus, unii sunt greu cuantificabili sau sunt eronat încadraţi la secţiunile cantitativ/calitativ. 
Indicatorii solicitaţi de către MOp ar trebui să asigure o modalitate de cuantificare sau o estimare concretă 
a impactului social al proiectului. De aceea, considerăm că este necesară o colaborare între instituţiile 
implicate în acest domeniu, ANPH, Direcţii Generale, precum şi alţi factori interesaţi/cu expertiză, în 
vederea stabilirii unui set de indicatori mult mai concreţi/măsurabili şi relevanţi sau, cel puţin, pentru 
consultări publice în acest sens. 

Mai mult, în vederea maximizării eficienţei şi rezultatelor proiectelor, MOp ar fi trebuit să includă o lista 
minimă de indicatori ai performanţei proiectului, derivaţi din scopul, obiectivele şi cerinţele specifice ale 
programului. 

Exerciţiul de monitorizare/analiză a modului de alocare a unor fonduri pentru sectorul serviciilor sociale 
destinate persoanelor cu dizabilităţi mentale are un dublu rol: 

• pe de o parte, propune un tip de analiză transparentă, obiectivă a gradului de rigurozitate în 
respectarea cerinţelor specifice asociate acestui program de finanţare în procesul deevaluare şi 
selecţi a proiectelor câştigătoare; 

• pe de altă parte, avansează un model de lucru care ar putea fi ulterior replicat şi în cazul evaluării 
altor finanţări acordate în acest domeniu, în corelaţie  u obiectivele strategice guvernamentale, o 
preocupare care ar trebui mai concret abordată la toate nivelurile administraţiei publice din 
România 

Mai mult, apreciem că o abordare exclusiv centrată pe raţiuni mercantile şi de economicitate (ex: principiul 
economiilor de scară aplicabil în genere în intervenţiile Băncii Mondiale prin intermediul unor instrumente 
financiare) este nu numai indezirabilă, dar poate genera şi disfuncţionalităţi majore în ceea ce priveşte 
cursul firesc al reformării serviciilor sociale în România, prin aceea că stimulează (încă) un sistem 
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instituţional de tip rezidenţial care nu corespunde nevoilor beneficiarilor. Argumentul unui acord financiar 
de tip împrumut, ale cărui responsabilităţi de gestionare cad exclusiv în sarcina statului împrumutat care 
are obligaţia returnării în perioada stabilită a sumelor împrumutate nu este unul potrivit la acest nivel, 
întrucât prin natura activităţilor prevăzute a fi finanţate prin acest împrumut, acestea depăşesc - sau ar 
trebui să depăşească - sfera calculelor stricte de eficienţă economică, vizând o îmbunătăţire semnificativă a 
condiţiilor de viaţă ale persoanelor cu dizabilităţi mentale nu doar în plan material, ci şi din punct de vedere 
al obiectivului mai larg de incluziune socială26.  

Asemenea iniţiative sunt deosebit de importante atunci când avem în vedere realizarea unor politici 
publice/strategii sustenabile la nivel naţional/regional/local întrucât acestea trebuie să fie adaptate la 
nevoile reale de intervenţie şi să nu consume resurse dublând finanţări pentru obiective identice. Analiza 
cost - eficienţă şi de oportunitate a cheltuielilor realizate din surse publice reprezintă o obligaţie pentru 
toate sectoarele de activitate, însă exemplul de faţă este cu atât mai relevant cu cât ridică în discuţie 
problema eficienţei/eficacităţii cheltuirii banilor publici pentru un grup - ţintă considerat încă extrem de 
vulnerabil şi pentru o reformă complexă ce implică înlocuirea sistemului rezidenţial cu o paletă de servicii 
menite sprijinirii şi îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi la nivel de comunitate. În continuare este important 
ca aceste fonduri nu doar să fie bifate ca fiind accesate/cheltuite de către autorităţile din plan 
naţional/local, ci să determine realizarea unor investiţii/rezultate sustenabile cu efecte pozitive din punct 
de vedere al calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi.  

 

 

                                                            
26 Studiul de faţă a fost supus spre consultare şi feed-back reprezentanţilor tuturor autorităţilor/instituţiilor direct vizate – 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Banca Mondială. Dintre 
aceste instituţii, reprezentanţa Băncii Mondiale este singura care nu a furnizat nicio reacţie pe marginea concluziilor prezentului 
raport.  
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8. Concluzii şi recomandări pentru o absorbţie mai eficientă a fondurilor în domeniul serviciilor 
sociale pentru personele cu dizabilităţi mentale 

În urma succintei analize efectuate de IPP şi Fundaţia Pentru Voi  în ceea ce priveşte alocarea în ultimii ani 
în România a fondurilor interne sau externe pentru dezinstituţionalizare şi integrarea în societate a 
persoanelor cu dizabilităţi mentale şi implicit transparenţa sectorului public, putem face următoarele 
precizări. 

În primul rând, este imperios necesar să insistăm şi la final asupra acestui aspect - anume acela că la 
momentul realizării acestui studiu în România nu există o definiţie legal stabilită a conceptului de 
dizabilitate intelectuală. Reglementările oficiale fac referire la persoanele cu handicap fără a preciza despre 
ce tip de handicap este vorba, ceea ce face dificil orice demers de evaluare, de o manieră defalcată, a 
acţiunilor întreprinse de autorităţi în acest domeniu. În plus, alocarea fondurilor, respectiv cheltuirea 
acestora nu se realizează în mod distinct per fiecare categorie de persoane ce suferă de o anumită 
dizabilitate. Beneficiarii serviciilor de asistenţă şi protecţie socială, indiferent de tipul de dizabilitate, 
locuiesc împreună şi primesc de multe ori îngrijiri similare, indiferent de diagnostic.  

Odată cu adoptarea Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, autorităţile 
responsabile în domeniu trebuie să abordeze în mod diferenţiat fiecare categorie de dizabilitate în ceea ce 
priveşte serviciile prestate, costurile ocazionate, fondurile necesare, etc. În consecinţă, autorităţile publice 
trebuie să asimileze obişnuinţa de a colecta şi pune la dispoziţia publicului date defalcate privind categoriile 
de cheltuieli angajate cu fiecare beneficiar.  

Autorităţile centrale şi locale din România care gestionează serviciile de asistenţă socială pentru persoanele 
cu dizabilităţi nu sunt obişnuite să ofere publicităţii informaţii privind activitatea desfăşurată. Datele afişate 
din oficiu pe site-urile oficiale sunt incomplet organizate şi adesea neactualizate. În general, informaţiile de 
interes public oferite solicitantului în baza legii liberului acces la informaţii de interes public, legea nr. 
544/2001, nu sunt transmise în termenul legal sau nu sunt puse la dispoziţie pe invocând faptul că nu ar 
constitui o informaţie cu caracter public. 
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Transparenţa alocării şi cheltuirii fondurilor în domeniul dizabilităţii intelectuale trebuie să devină o 
prioritate pentru autorităţi, iar practica de lucru trebuie bazată fundamental pe transparenţă, astfel încât 
oricine este interesat să poată avea acces la toate informaţiile de interes public specifice acestui domeniu 
de activitate, mai ales la nivel local.  

În contextul aderării la Uniunea Europeană, România are obligaţia de a transpune standardele europene ce 
privesc serviciile sociale acordate persoanelor cu dizabilităţi la nivel naţional. Fondurile necesare îndeplinirii 
acestor standarde au fost şi sunt în continuare puse la dipoziţia României, important fiind ca autorităţile să 
le direcţioneze în conformitate cu anumite obiective şi priorităţi. Aşa cum arată astăzi harta beneficiarilor 
de proiecte finanţate din surse externe, în care anumite instituţii apar constant pe lista celor care au 
accesat fonduri iar altele lipsesc cu desăvârşire, deşi indicatorii socio-economici ai regiunii arată o nevoie 
urgentă/imediată în atragerea de surse de finanţare externă, este firesc să ne aresăm şi să adresăm 
autorităţilor responsabile un apel la transparenţă şi la eliminarea oricăror controverse care asociază 
această redistribuire de fonduri unor interse politice, de grup etc.    

Procesul de implementare a prevederilor europene privind sprijinirea şi incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilităţi mentale trebuie să fie corelat cu realităţile şi necesităţile existente la nivel naţional. În acest 
sens, studiile de monitorizare şi evaluare a proiectelor implementate sunt extrem de utile pentru a stabili 
direcţiile de acţiune prioritare pe viitor. La fel, schemele de finanţare încheiate trebuie evaluate în detaliu 
pentru a se determina în ce măsură au fost atinse rezultatele propuse şi care sunt zonele 
prioritare/vulnerabile care necesită în continuare sprijin financiar.  

Sectorul asistenţei sociale din România beneficiază de fonduri considerabile pentru persoanele cu 
dizabilităţi, atât din surse interne cât şi externe. Pentru o alocare eficientă a acestora, autorităţile publice 
responsabile trebuie să ţină cont de rezultatele anterioare obţinute în domeniu astfel încât distribuirea 
banilor să se facă în conformitate cu priorităţile naţionale, dar şi cu nevoile/progresele locale înregistrate în 
urma implementării proiectelor din diferite surse. Tot timpul trebuie avute în vedere angajamentele 
asumate prin documentele oficiale (ex: Convenţia ONU, Strategia) şi cele care decurg din statutul României 
de stat membru UE.  
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Pentru a înregistra un progres considerabil în ceea ce priveşte respectarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi mentale şi incluziunea socială a acestora trebuie să existe permanent o corelare între nevoi şi 
resursele financiare gestionate la nivel naţional sau local. Criteriile de alocare a fondurilor trebuie să ţină 
cont de priorităţile stabilite în Strategia Naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a 
persoanelor cu handicap, dar mai ales de rezultatele care au fost deja obţinute pentru a evita dubla 
finanţare a unor obiective şi/sau finanţarea insuficientă sau chiar inexistentă pentru alte priorităţi ale 
grupului - ţintă.  

Activitatea de monitorizare şi control asupra modalităţii de cheltuire a banilor publici constituie o 
responsabilitate concretă a autorităţilor centrale ce activează în domeniu şi pe alocuri, a autorităţilor 
locale. Mai ales în cazul alocării fondurilor externe pe care România le contractează - acestea fiind sub 
formă de granturi nerambursabile (precum programele de pre - aderare sau cele finanţate din fonduri 
structurale) sau, şi mai important, sub formă de împumut precum finanţările susţinute de Banca Mondială - 
trebuie să existe o sincronizare cu standardele propuse spre îndeplinire dar şi cu nevoile constatate la nivel 
naţional. Organizaţiile neguvernamentale trebuie să se implice la rândul lor în acest proces de 
monitorizare, atât la nivel central, cât şi local, cunoscut fiind rolul foarte important al societăţii civile în 
impulsionarea reformei în majoritatea sectoarelor de activitate.  

Coordonarea sistemică şi cea inter-instituţională sunt condiţii esenţiale pentru succesul reformei în 
domeniul incluziunii sociale. 

Coordonarea pe verticală - între instituţiile cu atribuţii directe în domeniul asistenţei sociale - dar şi cea 
inter - instituţională, sunt fundamentale în acest sens. Domeniul asistenţei sociale a cunoscut în istoria 
recentă numeroase transformări la nivelul arhitecturii instituţionale, unele dintre măsurile adoptate fiind 
de natură să bulverseze relaţiile dintre structurile teritoriale şi administraţia centrală, date fiind 
numeroasele structuri cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale (Ministerul de resort, Autoritatea 
Naţională a Persoanelor cu Handicap, Agenţia Naţională pentru  Protecţia Drepturilor Copilului, Consiliile 
Judeţene etc.). Cu siguranţă însă, activitatea de programare/finanţare a unor proiecte în zona asistenţei 
sociale fără o consultare prealabilă a potenţialilor beneficiari, respectiv fără a avea o „radiografie” exactă a 
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nevoilor comunităţilor în acest sens, poate degenera într-un consum ineficient de resurse 
financiare/umane, etc., fără impact sustenabil pe termen mediu şi lung sau, mai grav, poate determina 
chiar situaţii în care obiectivele finanţate contravin nevoilor reale ale beneficiarilor. 

Descentralizarea care a devenit de curând lait-motivul majorităţii discursurilor din sfera publică 
românească presupune şi dobândirea unor competenţe de management (inclusiv financiar) asupra 
serviciilor respective, însă acest proces nu se poate realiza în afara unui cadru general, a unor principii şi a 
unor viziuni de dezvoltare stabilite la nivel naţional, care trebuie analizate şi adaptate nevoilor reale în 
domeniul incluziunii sociale identificate la nivelul comunităţilor locale.  

Nu în ultimul rând, autorii recomandă o abordare integrată a reformei sistemului de îngrijire în instituţii 
rezidenţiale prin înlocuirea acestuia cu servicii de sprijin la nivel de comunitate, cu accent pe eficienţa 
investiţiilor şi pe creşterea calităţii vieţii beneficiarilor acestora.  

În încheiere, sperăm ca acest studiu să fi contribuit cu anumite lămuriri în privinţa finanţării serviciilor 
sociale pentru persoanele cu dizabilităţi mentale şi în acelaşi timp, să fi sporit interesul cititorilor pentru 
acest domeniu. Tema de cercetare propusă nu este nici pe departe finalizată în urma acestui raport de 
evaluare, astfel încât intenţionăm ca în continuare să monitorizăm cu atenţie transparenţa alocării şi 
cheltuirii fondurilor disponibile în domeniul dizabilităţii mentale din România. 
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9. Listă de abrevieri 

AMPOSDRU  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 

ANPH   Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap  

ANPDC  Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

BIRD   Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

BM   Banca Mondială 

BNR   Banca Naţională a României 

CJ   Consiliul Judeţean 

CRRN   Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 

DG   Direcţie Generală (în cadrul Comisiei Europene) 

DGASPC  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

FSE   Fondul Social European 

HG   Hotărâre de Guvern 

INPCESPH  Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu 

Handicap  

LP   Locuinţe protejate 

MMFES  Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (denumirea actuală: Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale) 

MOp  Manualul Operaţional pentru programele de asistenţă socială finanţate de la Banca 

Mondială 
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ONG   Organizaţie Neguvernamentală 

ONU   Organizaţia Naţiunilor Unite 

OUG   Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

PIN   Program de Interes Naţional  

PIS   Programul privind Incluziunea Socială 

PO   Programe Operaţionale 

POS DRU  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
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• www.dgaspc-sectorul1.ro, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Sector 1, Bucureşti 

 
• http://www.dgaspc4.ro/dpc.html, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Sector 4, 

Bucureşti 
 

• http://www.protectiacopilului6.ro/, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Sector 6, 
Bucureşti 
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• http://www.dgaspcbuzau.ro/, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Buzău 
 

• http://www.protectiasociala.ro/bemutato.php, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului 
Covasna 
 

• http://www.dgaspcdolj.ro/dgaspc-dolj/servlet/portal, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia 
Copilului Dolj 
 

• http://dgaspc.cchr.ro/_sp.php, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Harghita 
 

• http://www.dgaspc-olt.ro/dgaspc/servlet/portal, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia 
Copilului Olt 
 

• http://www.copilprahova.ro/Servicii_DPC.html, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului 
Prahova 
 

• http://www.dasib.ro/index.php, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Sibiu 
 

• http://www.asistentasocialavn.ro/, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Vrancea 
 

• http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=12&pid=150 
 

• http://www.eumap.org/reports/2005/inteldis_country/romania 
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 ANEXA 1 

STRATEGIA NAŢIONALĂ 
pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor 

cu handicap în perioada 2006-2013 „Şanse egale pentru persoanele 
cu handicap - către o societate fără discriminări” 

 

Susţinând că persoana cu handicap este la fel de importantă şi valoroasă ca orice altă persoană,  

Recunoscând şi reafirmând că:  

a. protecţia şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi 
posibilitatea de a se bucura pe deplin de acestea sunt esenţiale pentru participarea activă a 
persoanelor cu handicap în societate, o societate participativă şi activă fiind în beneficiul 
populaţiei în întregul ei,  

b. promovarea participării depline a persoanelor cu handicap la viaţa comunităţii conduce la 
îmbunătăţirea autonomiei individului astfel încât acesta să poată prelua controlul asupra 
propriei vieţi,  

c. eliminarea formelor de discriminare a persoanelor cu handicap este imperativă, acordându-se o 
atenţie deosebită grupurilor supuse discriminării multiple precum femeile cu handicap, 
persoanele cu un grad ridicat de dependenţă, persoanele cu handicap aparţinând unor grupuri 
etnice minoritare, dar nu numai,  

d. îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu handicap reprezintă consecinţa măsurilor bazate pe 
o evaluare multidisciplinară, realizată în funcţie de nevoile individuale ale persoanelor cu 
handicap, luând în considerare preferinţele lor precum şi circumstanţele specifice,  
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e. asigurarea unei reţele de servicii sociale, primare şi specializate, corespunzătoare nevoilor 
individuale ale persoanelor cu handicap constituie o prioritate,  

f. educaţia la orice vârstă, inclusiv educaţia primară, formarea şi posibilităţile corespunzătoare de 
învăţare continuă în toate etapele vieţii sporesc şansele de integrare şi incluziune socială,  

g. ocuparea şi încadrarea în muncă contribuie major la deplina participare a persoanelor cu 
handicap la viaţa economică, culturală şi socială, precum şi la dezvoltarea personală,  

h. acordarea de facilităţi angajatorilor în procesul de încadrare în muncă a persoanelor cu 
handicap, prin prevederi legislative care să determine creşterea gradului de ocupare, este 
necesară,  

i. facilitarea accesului persoanelor cu handicap la noile tehnologii informaţionale şi de comunicare 
creează premisele îmbunătăţirii perspectivelor de participare,  

j. accesul mai bun la locul de muncă, în instituţiile de educaţie, cultură şi divertisment şi în 
transportul public este deosebit de important pentru afirmarea persoanelor cu handicap în viaţa 
comunităţii,  

k. implicarea organizaţiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, care reprezintă 
interesele acestora sau cu activitate în domeniu constituie o practică în luarea deciziilor care pot 
afecta viaţa persoanelor cu handicap,  

l. respectarea principiului „Nimic pentru noi, fără noi!” constituie baza oricărei decizii luate în 
ceea ce priveşte persoanele cu handicap din România.  

Considerând că este necesar să se adopte o abordare integrată a handicapului, astfel încât nevoile 
persoanelor cu handicap să fie reflectate corespunzător în toate politicile şi programele de dezvoltare 
naţionale, mai ales în cele referitoare la: locuinţă şi transport, acces adecvat la mediul fizic şi informaţional, 
educaţie, orientare, formare şi reconversie profesională, inclusiv a personalului implicat în procesul de 
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proiectare, implementare, monitorizare şi evaluare a activităţilor referitoare la persoanele cu handicap, 
ocupare şi angajare în muncă, acces la cultură, turism şi petrecere a timpului liber etc.  

Strategia Naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în 
perioada 2006-2013 este dezvoltată şi centrată pe persoana cu handicap, cetăţean cu drepturi şi obligaţii 
depline.  

Strategia Naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în 
perioada 2006-2013 constituie platforma tuturor acţiunilor viitoare.  

Scopul Strategiei este asigurarea exercitării totale de către persoanele cu handicap a   drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale, în vederea creşterii calităţii vieţii acestora.  
 
Conceptul fundamental al Strategiei este alegerea: persoana cu handicap are posibilitatea de a lua hotărâri 
privind viaţa sa, de a gestiona bugetul personal complementar şi de a alege serviciile de care are nevoie 
precum şi furnizorii lor, în baza unor contracte individuale de servicii.  

Reprezentantul legal al persoanei cu handicap va decide în numele şi interesul acesteia numai în condiţiile 
expres prevăzute de lege. Principii fundamentale:  

Această strategie este bazată pe următoarele principii fundamentale:  

1. respectarea drepturilor şi a demnităţii persoanelor cu handicap, în baza Declaraţiei 
Universale a Drepturilor Omului care proclamă, în primul articol, că toate fiinţele umane se 
nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi, că sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi 
trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii. Astfel, comunităţile 
trebuie să ţină seama de diversitatea membrilor lor şi să se asigure că persoanele cu 
handicap, membri ai comunităţii, îşi pot exercita efectiv şi se bucură de toate drepturile 
omului: civile, politice, sociale, economice şi culturale;  
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2. prevenirea şi combaterea discriminării potrivit căruia fiecărei persoane i se asigură folosirea 
sau exercitarea, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 
ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în 
orice alte domenii ale vieţii publice fără deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe 
bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare 
sexuală, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectarea HIV ori apartenenţă la o 
categorie defavorizată. Discriminarea la care persoanele cu handicap trebuie să facă faţă 
este cauzată de prejudecăţi însă, de cele mai multe ori, este urmare a faptului că aceste 
persoane sunt uitate sau ignorate, ceea ce conduce la apariţia şi întărirea artificială a 
barierelor de mediu şi de atitudine între persoanele cu handicap şi comunitate;  

3. egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap, înţeles ca proces, definit de Regulile 
Standard privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu Handicap, prin care diversele 
sisteme ale societăţii, cum ar fi serviciile, activităţile, informaţiile, comunicarea şi 
documentarea, sunt disponibile tuturor. Persoanele cu handicap sunt membri ai societăţii şi 
trebuie să primească tot sprijinul de care au nevoie în cadrul structurilor obişnuite din 
educaţie, sănătate, angajare în muncă, servicii sociale etc. Ca parte integrantă a procesului 
de egalizare a şanselor, trebuie prevăzute ajutorarea şi pregătirea persoanelor cu handicap 
pentru ca acestea să-şi poată asuma deplina responsabilitate de membri ai societăţii;  

4. egalitatea de tratament care reprezintă absenţa oricărei discriminări directe sau indirecte, 
bazate pe motive de apartenenţă religioasă sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală, în ceea ce priveşte ocuparea şi încadrarea în muncă, aşa cum este stabilit în 
Directiva Consiliului Europei 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000;  

5. solidaritatea socială, potrivit căruia societatea participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi 
pot asigura nevoile sociale, în vederea menţinerii şi întăririi coeziunii sociale;  
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6. responsabilizarea comunităţii, potrivit căruia comunitatea intervine activ în promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap precum şi în crearea, dezvoltarea, diversificarea şi 
garantarea susţinerii serviciilor necesare persoanelor cu handicap. Aceste servicii trebuie să 
fie de calitate, bazate pe nevoile persoanelor cu handicap, integrate în contextul social şi nu 
o sursă de segregare. Un astfel de sprijin este în conformitate cu modelul social european de 
solidaritate, model care recunoaşte solidaritatea noastră, a tuturor, unii faţă de ceilalţi şi, în 
special, faţă de cei care au nevoie de sprijin;  

7. subsidiaritatea, potrivit căruia comunitatea locală sau asociativă şi, complementar acestora 
statul, intervin în situaţia în care familia sau persoana nu-şi poate asigura integral nevoile 
sociale;  

8. „adaptarea” societăţii la persoana cu handicap, potrivit căruia societatea în ansamblul ei 
trebuie să vină în întâmpinarea eforturilor de integrare a persoanelor cu handicap, prin 
adoptarea şi implementarea măsurilor adecvate iar persoana cu handicap trebuie să-şi 
asume obligaţiile de cetăţean. Procesul transferă accentul pus pe reabilitarea persoanei 
pentru a se „încadra” în societate, pe concepţia de schimbare a societăţii care trebuie să 
includă şi să facă faţă cerinţelor tuturor indivizilor, inclusiv a celor cu handicap;  

9. interesul persoanei cu handicap potrivit căruia orice decizie şi măsură este luată numai în 
interesul acestei persoane, fiind inacceptabile abordările întemeiate pe milă şi pe percepţia 
persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate;  

10. abordarea integrată, potrivit căruia protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor 
cu handicap sunt cuprinse în toate politicile naţionale sociale, educaţionale, ale ocupării 
forţei de muncă, petrecerii timpului liber, accesului la informaţie etc. Nevoile persoanelor cu 
handicap şi ale familiilor acestora sunt diverse şi este important să fie conceput un răspuns 
al comunităţii cât se poate de cuprinzător care să ţină seama atât de persoană ca întreg cât 
şi de diversele aspecte ale vieţii acesteia;  
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11. parteneriatul, potrivit căruia organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, 
care reprezintă interesele acestora sau cu activitate în domeniu sunt implicate şi consultate 
în procesul decizional, la toate nivelurile, privind problematica handicapului, precum şi în 
procesul de protecţie a persoanelor cu handicap.  

Grupul ţintă 

Grupul ţintă cuprinde persoanele cu handicap, familiile acestora sau reprezentanţii legali, precum şi 
comunitatea din care persoanele cu handicap fac parte.  

CAPITOLUL I 
Documente naţionale, europene şi internaţionale  

La elaborarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 
handicap în perioada 2006-2013, s-au avut în vedere Carta Socială europeană revizuită, adoptată la 
Strasbourg la 3 mai 1996 şi ratificată de România prin Legea nr. 74/1999, documente ale aquis-ului 
comunitar, precum şi documente elaborate de organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea 
în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap.  

Carta Socială europeană revizuită reglementează, în art. 15, dreptul persoanelor cu handicap la autonomie, 
la integrare socială şi la participare în viaţa comunităţii.  

Regulile Standard privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu Handicap au fost adoptate de Adunarea 
Generală a Naţiunilor Unite cu ocazia celei de a 48-a sesiune din 20 decembrie 1993, prin Rezoluţia 48/96. 
Cele 22 de reguli reiau concepte şi puncte de vedere din Programul Mondial de Acţiune în legătură cu 
persoanele cu handicap şi reprezintă recomandări pentru statele membre, ca urmare a Decadei Naţiunilor 
Unite pentru Persoanele cu Handicap.  

1.1. Documente naţionale:  



 

— 129 — 

a. „Manifestul handicapului în România”, Grupul de iniţiativă pentru constituirea Consiliului 
Naţional al Dizabilităţii în România, 2003;  

b. „Raportul de ţară privind handicapul în România”, Grupul de iniţiativă pentru constituirea 
Consiliului Naţional al Dizabilităţii în România, 2004;  

c. „Drepturile omului pentru persoane cu dizabilităţi mentale- Raport de ţară”, Inclusion Europe 
- Asociaţia Europeană a Societăţilor Persoanelor cu Dizabilităţi mentaleşi Familiile lor şi Liga 
Naţională a Asociaţiilor pentru Persoanele cu Handicap Mintal România, 2002.  

1.2. Documente internaţionale şi ale aquis-ului comunitar în domeniul protecţiei persoanelor cu 
handicap:  

a. Carta Socială Europeană revizuită, în special art. 15, „Dreptul persoanelor cu handicap la 
independenţă, integrare socială şi participare la viaţa comunităţii”;  

b. Directiva Consiliului European nr. 76/207/EEC privind aplicarea principiului egalităţii de 
tratament egal între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrare în muncă, 
formare şi promovare profesională şi condiţiile de muncă din 9 februarie 1976;  

c. Programul Mondial de Acţiune privind Persoanele cu Handicap, adoptat de Adunarea 
Generală a Naţiunilor Unite, prin Rezoluţia nr. 37/52 din 3 decembrie 1982;  

d. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 159 pentru instruirea şi angajarea 
persoanelor cu handicap, 1983;  

e. Recomandarea Consiliului Europei nr. R (92) pentru o politică coerentă pentru egalizarea 
şanselor pentru persoanele cu handicap, 1992;  

f. Regulile Standard privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu Handicap, adoptate de 
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 48/96, 1993;  
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g. Rezoluţia Consiliului Europei nr. 97/C12/01 şi a reprezentanţilor guvernelor ţărilor membre în 
cadrul Consiliului privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu Handicap, 1996;  

h. Rezoluţia Consiliului Europei şi a întâlnirii reprezentanţilor guvernelor ţărilor membre 
referitoare la crearea oportunităţilor egale pentru persoanele cu handicap, 20 decembrie 
1996;  

i. Comunicatul Comisiei Uniunii Europene nr. (96)406 final referitor la crearea oportunităţilor 
egale pentru persoanele cu handicap, 30 iulie 1996;  

j. Recomandarea Consiliului European nr. 98/376/EC referitoare la instituirea card-ului de 
parcare pentru persoanele cu handicap, 4 iunie 1998;  

k. Rezoluţia Consiliului European nr. 1999/C186/02 referitoare la crearea oportunităţilor egale la 
angajare pentru persoanele cu handicap, 17 iunie 1999;  

l. Carta Drepturilor Fundamentale ale cetăţenilor Uniunii Europene, articolele 21 şi 26, 2000;  

m. Directiva Consiliului 2000/78/EC pentru stabilirea cadrului general pentru tratamentul egal la 
angajare şi în cadrul activităţii, 27 noiembrie 2000;  

n. Decizia Consiliului European nr. 2000/750/EC care stabileşte un program de acţiune comunitar 
pentru combaterea discriminării pe perioada 2001-2006, 27 noiembrie 2000;  

o. Comunicatul nr. 284 final „Spre o Europă fără bariere pentru persoanele cu handicap”, 12 mai 
2000;  

p. Cartea Albă a guvernării europene, iulie 2001;  
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q. Concluziile Consiliului European din 1 şi 2 decembrie 2003 ca urmare a Anului European al 
Persoanelor cu Handicap şi în vederea promovării oportunităţilor egale pentru persoanele cu 
handicap;  

r. Rezoluţia Consiliului European nr. 2003/C175/01 referitoare la promovarea angajării în muncă 
şi integrarea socială a persoanelor cu handicap, 15 iulie 2003;  

s. Rezoluţia Consiliului European nr. 2003/C134/04 referitoare la accesibilizarea infrastructurii 
aşezămintelor culturale şi la activităţile culturale pentru persoanele cu handicap, 5 mai 2003;  

t. Rezoluţia Consiliului European nr. 2003/C39/03 referitoare la „eAcesibilitatea - în vederea 
îmbunătăţirii accesului persoanelor cu handicap în societatea bazată pe cunoaştere”, 6 
februarie 2003;  

u. Declaraţia Politică a statelor membre ale Consiliului Europei „îmbunătăţirea calităţii vieţii 
persoanelor cu handicap; Promovarea unei politici coerente pentru şi prin participare totală”, 
7-8 mai 2003, Malaga, Spania;  

v. Comunicatul nr. 650 final „Şanse egale pentru persoanele cu handicap: Un plan de acţiune 
european”, 30 octombrie 2003;  

w. Cartea Verde - Egalitate şi nediscriminare într-o Uniune Europeană extinsă, iunie 2004.  

   II.1. Terminologie  

    În înţelesul prezentei Strategii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:  

a. handicap înseamnă pierderea sau limitarea şanselor unei persoane de a lua parte la viaţa 
comunităţii la un nivel echivalent cu ceilalţi membri. El descrie interacţiunea dintre persoană şi 
mediu. Scopul acestei definiţii este de a concentra atenţia asupra deficienţelor din mediul 
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înconjurător şi a unor sisteme organizate de societate care împiedică persoanele cu handicap să 
participe în condiţii de egalitate;  

b. persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor 
fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu 
şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii 
sociale;  

c. dizabilitatea este termenul general pentru pierderile sau devierile semnificative ale funcţiilor sau 
structurilor organismului, dificultăţile individului în executarea de activităţi şi problemele 
întâmpinate prin implicarea în situaţii de viaţă, conform Clasificării Internaţionale a Funcţionării, 
Dizabilităţii şi Sănătăţii;  

d. integrarea socială reprezintă procesul de interacţiune dintre individ sau grup şi mediul social prin 
intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al părţilor;  

e. incluziunea socială reprezintă un set de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile 
protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării şi comunicării, 
mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale;  

f. programul individual de reabilitare şi integrare socială este documentul elaborat de o echipă 
multidisciplinară, cu participarea beneficiarului/reprezentantului său legal, în care sunt precizate 
activităţile şi serviciile de care persoana cu handicap are nevoie în procesul de integrare socială;  

g. planul individual de servicii fixează obiective pe termen mediu şi scurt precizând modalităţile de 
intervenţie şi sprijin pentru persoanele cu handicap prin care se realizează activităţile şi serviciile 
precizate în programul individual de reabilitare şi integrare socială;  

h. reabilitarea este procesul prin care persoanele cu handicap ajung la/îşi păstrează, niveluri 
funcţionale fizice, senzoriale, intelectuale, psihice şi/sau sociale optime, furnizând instrumentele 
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cu ajutorul cărora aceste persoane îşi pot schimba viaţa în direcţia obţinerii unui grad mai mare 
de independenţă. Reabilitarea include măsuri de refacere şi/sau de compensare a 
pierderii/absenţei sau limitării unor funcţiuni. Reabilitarea include recuperarea care are caracter 
preponderent medical;  

i. egalizarea şanselor - crearea de şanse egale - este procesul prin care diferitele structuri ale 
societăţii şi de mediu, de exemplu infrastructura, serviciile, informarea etc., devin disponibile 
fiecăruia, inclusiv persoanelor cu handicap;  

j. şanse egale reprezintă rezultatul procesului de egalizare a şanselor, prin care diferitele structuri 
ale societăţii şi mediului sunt accesibile tuturor; 

k. serviciile sociale specializate sunt serviciile sociale care au drept scop menţinerea, refacerea sau 
dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială;  

l. nevoia socială reprezintă ansamblul de cerinţe indispensabile fiecărei persoane pentru 
asigurarea condiţiilor de viaţă în vederea integrării sociale şi îmbunătăţirii calităţii vieţii;  

m. cerinţe educative speciale desemnează acele necesităţi educaţionale complementare 
obiectivelor generale ale educaţiei şi învăţământului, care solicită o educaţie adaptată 
particularităţilor individuale şi/sau caracteristicilor unei anumite deficienţe de învăţare, precum 
şi o intervenţie specifică;  

n. bugetul personal complementar stabileşte limitele cheltuielilor personale ce vor fi făcute în 
cursul unei luni, de exemplu, pentru: taxe de abonament radio/TV, transport interurban şi CFR, 
plata abonamentului telefonic, plata taxei pentru abonamentul la curentul electric. Bugetul 
personal complementar presupune valorizarea unor drepturi şi facilităţi de care beneficiază 
persoana cu handicap şi acordarea sumei respective acesteia sau reprezentantului legal, pentru a 
fi gestionată în interesul persoanei cu handicap;  
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o. viaţă independentă constă în ansamblul de mijloace aflate la dispoziţia persoanei cu handicap 
care îi permit să aleagă şi să decidă liber;  

p. accesibilitate - ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, precum şi măsurile de 
adaptare a mediului informaţional şi comunicaţional conform nevoilor persoanelor cu handicap, 
factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap 
în societate.  

În folosirea termenilor sau în procesul de introducere sau definire a unor termeni noi, se va urmări 
eliminarea tendinţelor discriminatorii sau a celor care induc riscul de stigmatizare prin conotaţiile negative, 
categoriale sau depersonalizatoare.  

Se va evita folosirea termenilor handicapat, irecuperabil, needucabil, incapabil de muncă, în toate actele 
administrative, oficiale şi legislative.  

Termenii şi sintagmele handicap, inapt de muncă şi protecţie specială vor fi reanalizaţi în vederea utilizării 
lor fără a aduce prejudicii demnităţii umane.  

   II.2. Situaţia prezentă  

    II.2.1. Analiza instituţională  

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap este organul de specialitate al administraţiei publice 
centrale care coordonează, la nivel central, activităţile de protecţie specială şi promovare a drepturilor 
persoanelor cu handicap, elaborează politicile, strategiile şi standardele în domeniul promovării drepturilor 
persoanelor cu handicap, asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu şi controlul 
activităţilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap.  

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap are în structură Comisia superioară de evaluare a 
persoanelor cu handicap pentru adulţi, cu activitate decizională în soluţionarea contestaţiilor la certificatele 
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de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judeţene sau ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti.  

În subordinea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap funcţionează Institutul Naţional pentru 
Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap.  

    II.2.2. Analiza din punct de vedere al legislaţiei  

    Articolul 50 din Constituţia României, prevede:  

„Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de 
egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a 
persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi 
tutorilor.”  

    Sistemul de protecţie specială a persoanelor cu handicap este reglementat prin acte normative de bază - 
legi, ordonanţe, hotărâri de guvern - şi acte normative din domeniul secundar, care conţin prevederi de 
natură metodologică.  

    II.2.3. Analiza din punct de vedere statistic, drepturi şi facilităţi  

Conform statisticii Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, sursa fiind Direcţiile Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, la 31.03.2005, numărul persoanelor cu handicap este de 432.438 
(56.324 copii şi 376.114 adulţi), dintre care se află în instituţii 18.225 persoane iar 414.213 sunt în îngrijirea 
familiei şi/sau trăiesc independent. Din numărul total de persoane, pe tipuri de handicap, enumerăm: 
handicapul mintal - 21,6%, handicapul vizual - 20,7%, handicapul fizic - 16,8%, handicapul neuropsihic - 
15,8%, handicapul somatic - 13,6%, handicapul auditiv - 4%, handicapul asociat - 5,4%, HIV-SIDA - 1%, boli 
rare - 1,1%.  

Ponderea persoanelor cu handicap în populaţia României este de 1,98%. În comparaţie, ponderea medie la 
nivelul ţărilor din Uniunea Europeană este de 10%.  
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La aceeaşi dată, există 141 centre rezidenţiale pentru persoane cu handicap în care se acordă asistenţă 
unui număr de la 500 până la 20 de persoane. Aproape toate centrele rezidenţiale găzduiesc atât persoane 
cu handicap cât şi persoane vârstnice, cazuri sociale şi bolnavi cronici.  

Persoanele cu handicap asistate în familie beneficiază de anumite prestaţii sociale din partea statului care, 
de cele mai multe ori, nu sunt pe deplin acompaniate de accesibilizarea mediului fizic şi de măsuri reale de 
protecţie activă.  

Prestaţiile financiare de care copiii şi persoanele adulte cu handicap beneficiază sunt într-un cuantum 
valoric mic; de exemplu, un adult cu handicap încadrat în gradul grav are o indemnizaţie lunară de 150 lei. 
Persoanele cu handicap mediu şi uşor nu primesc nici un fel de prestaţie financiară.  

Persoanele cu handicap grav din familii pot avea asistent personal care este, de regulă, un membru al 
familiei sau o rudă, angajat de primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu 
handicap.  

Marea majoritate a persoanelor cu handicap nu au asigurate, în mod curent, nici un fel de servicii. Serviciile 
existente sunt slab diversificate, insuficiente, acoperite în mod aleatoriu de organizaţiile neguvernamentale 
astfel că intervenţia din punct de vedere social are un caracter lacunar. Personalul din cadrul sistemului de 
protecţie a persoanelor cu handicap este insuficient din punct de vedere numeric şi, în general, fără 
calificare profesională.  

Accesul la educaţie, asistenţa medicală, încadrarea în muncă, transportul public, condiţiile de locuit şi de 
mişcare în mediul fizic reprezintă domenii insuficient rezolvate de autorităţile publice locale.  

Conform statisticii Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, până la cel mult 20% din totalul 
clădirilor publice sunt adaptate conform nevoilor persoanelor cu handicap, ceea ce determină o foarte 
slabă participare a acestora la viaţa societăţii.  
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În prezent, cu excepţia unui număr foarte redus de interpreţi mimico-gestuali, tehnicii de tipar braille şi a 
tehnicilor de înregistrare audio, nu există sisteme, servicii şi tehnologii de acces la informaţii şi comunicare 
destinate persoanelor cu handicap senzorial (auditiv şi vizual).  

Astfel, persoanele cu handicap reprezintă un grup extrem de vulnerabil la procesele de excluziune socială.  

În afara acestor persoane, cuprinse în cadrul sistemului de protecţie specială a persoanelor cu handicap, în 
România există persoanele cu invaliditate. Persoanele beneficiare ale pensiei de invaliditate sunt definite 
prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu completările 
şi modificările ulterioare. Astfel, au dreptul la pensie de invaliditate asiguraţii care şi-au pierdut total sau cel 
puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza: accidentelor de muncă, bolilor profesionale şi 
tuberculozei; bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca. În raport cu cerinţele locului 
de muncă şi cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este: de gradul I, II şi III. Pensionarul 
de invaliditate de gradul I este asimilat persoanei cu handicap în anumite condiţii prevăzute în legislaţia în 
vigoare.  

După cum se menţionează şi în Regulile Standard privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu 
Handicap, termenii invaliditate şi handicap au fost folosiţi adesea confuz, exprimând mai mult interesul 
pentru aspectul medical şi de diagnostic şi ignorând relaţia cu mediul înconjurător fapt care a făcut un 
deserviciu în stabilirea unor politici sociale unitare şi coerente la nivel naţional.  

De asemenea, în prezent, nu sunt încadrate în grad de handicap acele persoane care au suferit accident 
vascular cerebral după vârsta standard de pensionare spre deosebire de persoanele care suferă accident 
vascular cerebral înainte de această vârstă şi care sunt încadrate în grad de handicap.  

În anul 1980, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a adoptat Clasificarea Internaţională a Deficienţelor, 
Incapacităţilor şi Handicapurilor care a făcut distincţia între deficienţă, incapacitate şi handicap. Aceasta a 
fost utilizată experimental timp de 12 ani şi, în urma revizuirii, la 22 mai 2001, a fost adoptată şi aprobată 
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de cea de a 24-a Sesiune Generală a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Clasificarea internaţională a 
funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii.  

CAPITOLUL II 

Misiunea  

Până în anul 2013, persoanele cu handicap beneficiază de drepturi şi oportunităţi reale în vederea 
îmbunătăţirii calităţii vieţii personale.  

CAPITOLUL III 

Obiective generale şi specifice  

1. Promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap ca cetăţeni activi în măsură de a-şi 
controla viaţa  

Obiective specifice:  

1.1. Creşterea capacităţii instituţionale şi administrative  

1.2. Participarea activă şi accesul la serviciile sociale  

1.3. Consolidarea parteneriatului public - privat  

1.4. Promovarea furnizării serviciilor de calitate care să răspundă nevoilor individuale ale persoanei cu 
handicap  

1.5. Accesibilizarea mediului fizic, informaţional, a transportului şi locuinţelor  

1.6. Corelarea sistemului de protecţie a copilului cu handicap cu cel al adultului cu handicap  

2. Acordarea de sprijin pentru familiile care au în componenţă persoane cu handicap  
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Obiective specifice:  

2.1. Identificarea nevoilor de sprijin familial  

2.2. Asigurarea serviciilor de sprijin familial  

3. Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă pentru persoanele cu handicap  

Obiective specifice:  

3.1. Sprijin timpuriu efectiv (inclusiv prin dezvoltarea sistemului educaţional de la vârsta timpurie corelată 
cu nevoile identificate în vederea creşterii gradului de incluziune socială)  

3.2. Implicarea angajatorilor  

3.3. Îmbunătăţirea sistemului educaţional şi de formare profesională  

3.4. Îmbunătăţirea serviciilor de sprijin în vederea angajării şi crearea serviciilor de sprijin al persoanelor cu 
handicap la locul de muncă  

CAPITOLUL IV 

Implementarea, monitorizarea şi evaluarea  

Implementarea măsurilor stabilite în cadrul strategiei presupune un proces de planificare multianuală bazat 
pe obiectivele generale şi nevoile locale, precum şi pe resursele materiale, financiare şi umane disponibile.  

Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei reprezintă activităţi de maximă importanţă care pot 
determina revizuirea planului naţional de acţiune şi redefinirea unora dintre măsuri, în funcţie de contextul 
social la nivelul comunităţilor, de evoluţia nevoilor persoanelor cu handicap şi a numărului acestora.  

Activitatea de monitorizare şi evaluare are în vedere următoarele:  
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a. selectarea unor indicatori de performanţă pentru obiectivele generale ale strategiei;  

b. dezvoltarea unor programe de cercetare asupra unor grupuri cu grad mare de risc;  

c. identificarea punctelor slabe în procesul de implementare a strategiei şi a soluţiilor de rezolvare;  

d. realizarea unei baze de date unitară şi integrată sistemului de asistenţă socială;  

e. asigurarea de informaţii corecte despre dinamica persoanelor cu handicap şi condiţiile lor de viaţă.  

Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei şi a planului de acţiune vor fi asigurate de către 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, în colaborare cu toţi responsabilii desemnaţi.  

CAPITOLUL V 

Finanţarea  

Sursele de finanţare ale sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap includ:  

a. buget de stat;  

b. bugete locale;  

c. donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;  

d. fonduri externe, rambursabile şi nerambursabile;  

e. contribuţia persoanelor cu handicap şi/sau ale familiei/reprezentanţilor legali.  

Planificarea bugetului necesar realizării măsurilor prevăzute în planul de acţiune se face anual, pentru anul 
următor şi reprezintă o condiţionalitate a implementării strategiei.  
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CAPITOLUL VI 

Planul de acţiune privind implementarea strategiei naţionale  

Planul de acţiune privind implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea 
socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013,”Şanse egale pentru│persoanele cu handicap - 
către o societate fără discriminări”                                 

Obiectivul general 1:  

Promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap ca cetăţeni activi în măsură de a-şi controla viaţa.  

Obiective specifice Măsuri Termene Instituţii responsabile
1.1. Creşterea 
capacităţii 
instituţionale şi 
administrative     

a) continuarea reformei instituţionale şi 
administrative a Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap, inclusiv a 
structurilor proprii şi a instituţiilor 
subordonate, precum şi a centrelor de tip 
rezidenţial şi nerezidenţial pentru persoanele 
cu handicap  

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale 

b) actualizarea permanentă a cadrului 
legislativ naţional referitor la persoanele cu 
handicap, în concordanţă cu legislaţia        
europeană şi internaţională                    

2006 - 2009 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

c) îmbunătăţirea comunicării în domeniu 
între nivelurile de responsabilitate locală, 
judeţeană şi naţională        
 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

d) instituirea unor noi prestaţii şi servicii 
sociale, adaptate nevoilor specifice 
handicapului şi comunităţii                              

2006 - 2009 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

e) asigurarea unui cadru coerent şi unitar 
privind coordonarea metodologică a 

2006 - 2009 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap 
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sistemului de protecţie a persoanelor cu 
handicap         
f) implementarea, dezvoltarea şi actualizarea 
permanentă a sistemului naţional de 
monitorizare privind:     
▪ promovarea şi respectarea  
persoanelor cu handicap                
 ▪ stadiul realizării accesibilităţilor 
▪ implementarea standardelor şi serviciilor 
sociale furnizate persoanelor cu handicap;         
▪ impactul proiectelor finanţate asupra 
calităţii vieţii persoanelor cu handicap.               

2006- 2007 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, autorităţi 
publice locale 

g) realizarea unui circuit informaţional unitar 
şi eficient care să servească interesului 
persoanei cu handicap; asigurarea la nivelul 
administraţiei publice centrale şi locale, a 
infrastructurii de tehnologie a   informaţiei şi 
a resurselor umane necesare pentru a 
susţine circuitul informaţional       

2006 - 2009 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale 

h) eficientizarea procedurilor de obţinere 
şi/sau exercitare a drepturilor şi facilităţilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare            

2006 - 2009 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

i) diversificarea indicatorilor calitativi şi 
cantitativi de analiză şi evaluare privind 
problematica handicapului, calitatea vieţii   
persoanelor cu handicap, integrarea şi 
incluziunea socială a acestora                 

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap 

j) colectarea, analizarea şi interpretarea 
datelor şi a informaţiilor statistice respectând 
dreptul la viaţă intimă, demnitate precum şi 
alte drepturi ale persoanelor cu handicap        

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale 

k) elaborarea şi implementarea unui sistem 
coerent de stabilire a încadrării în grad de  
handicap; stabilirea potenţialului de 
integrare a persoanei cu handicap în viaţa 
comunităţii prin referire la potenţialul 

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Sănătăţii, Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului, Ministerul Muncii, 
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funcţional al acesteia, urmând ca gradul de 
handicap să fie stabilit de medicul de 
specialitate iar potenţialul de integrare de 
către o comisie multidisciplinară de evaluare     

Solidarităţii Sociale şi Familiei, 
autorităţi publice locale 

l) acreditarea furnizorilor de servicii sociale 
pentru persoanele cu handicap 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

m) instituirea unui sistem de control privind 
respectarea drepturilor persoanelor cu 
handicap şi calitatea serviciilor sociale 
furnizate acestora         

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

n) monitorizarea implementării Strategiei 
naţionale pentru protecţia, integrarea şi  
incluziunea socială a persoanelor cu 
handicap în perioada 2006-2013 şi a Planului 
de acţiune    

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale 

o) prevenirea instituţionalizării persoanelor 
cu handicap                                    

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale 

p) avizarea strategiilor judeţene, a planurilor 
judeţene/locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, elaborate în vederea 
implementării Strategiei naţionale, precum şi 
asigurarea suportului metodologic           
autorităţilor administraţiei publice în       
procesul de restructurare/închidere a         
instituţiilor; monitorizarea planurilor       
judeţene/locale de implementare a strategiei 
din domeniu                                                  

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap 

q) coordonarea procesului de transformare a  
instituţiilor existente din unităţi pasive, de 
internare şi supraveghere medico-socială, 
instituţii cu o politică activă de integrare 
socială a persoanelor cu handicap              

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap 

r)restructurarea/închiderea instituţiilor în 2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
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care standardele minime de calitate nu sunt 
implementate;                                  

Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale 

s) crearea condiţiilor pentru dezvoltarea
serviciilor alternative de tip familial        

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

t) îmbunătăţirea mecanismelor financiare,   
asigurarea resurselor financiare, creşterea        
sumelor atrase în completarea fondurilor       
alocate de la bugetul de stat, crearea 
dezvoltarea instrumentelor de autofinanţare, 
creşterea eficienţei utilizării bugetelor 
alocate                                        

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap 

u) diversificarea surselor de finanţare pentru 
programe şi proiecte, creşterea fondurilor 
destinate programelor şi proiectelor care  
vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
persoanelor cu handicap inclusiv 
identificarea şi administrarea surselor de 
finanţare necesare procesului de     
restructurare/închidere a instituţiilor şi 
creării de servicii alternative de tip familial        

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap 

v) alocarea de resurse adecvate nevoilor    
persoanelor cu handicap                        

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

w) promovarea valorilor şi privitoare la 
drepturile şi fundamentale ale omului, la 
cetăţeneşti ale persoanelor cu handicap 
precum şi la participarea activă a acestora la 
viaţa comunităţii                              

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

x) implicarea autorităţilor administraţiei 
publice precum şi a societăţii civile în: 
▪ procesul de informare şi destinat 
persoanelor cu handicap,familiilor acestora, 
membrilor comunităţii;                               
▪ asigurarea accesului la informaţii publice în 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, Ministerul       
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formate accesibile şi tehnologii 
corespunzătoare tipurilor de handicap.               

Comunicaţiilor şi Tehnologiei      
Informaţiei,     autorităţi       publice 
locale    

y) promovarea imaginii pozitive despre 
persoanele cu handicap, în colaborare  
diverşi actori implicaţi, inclusiv mass-media; 
creşterea nivelului de vizibilitate persoanei 
cu handicap ca membru cu 
depline al comunităţii                         

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului, autorităţi publice locale, 
mass-media, televiziunea publică 

z) desfăşurarea de campanii de
conştientizare şi/sau sensibilizare a opiniei        
inclusiv pentru a combate stereotipiile şi            
prejudecăţile existente despre persoanele cu 
handicap şi pentru a susţine receptivitatea  
faţă de drepturile acestora                    

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului, autorităţi publice locale 

aa) dezvoltarea parteneriatului public/privat 
în scopul promovării protecţiei persoanelor 
cu handicap                                       

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

bb) susţinerea, dezvoltarea, diversificarea   
programelor de studii şi cercetare ştiinţifică 
şi aplicată în domeniul handicapului           

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap 

cc) promovarea viziunii şi conceptelor 
exprimate în Clasificarea internaţională a 
funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii       

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

dd) realizarea unui dialog constant cu 
organizaţiile neguvernamentale ale 
persoanelor cu handicap, care reprezintă 
interesele acestora sau cu activitate în 
domeniu în procesul de planificare, 
implementare,  monitorizare şi evaluare a 
măsurilor privind problematica handicapului     

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap 

1.2. Participarea a) promovarea accesului la serviciile 2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
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activă şi accesul la 
serviciile sociale  

necesare pentru a susţine integrarea socială 
şi pentru a preveni izolarea şi separarea de 
comunitate a persoanelor cu handicap                

Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

b) diversificarea prestaţiilor sociale pentru 
persoanele cu handicap precum şi 
diversificarea modului de atribuire, inclusiv 
dezvoltarea de abordări inovative privind      
serviciile, publice şi private, în scopul de a 
acoperi nevoile persoanelor cu handicap 
calitate de consumator de bunuri şi servicii   

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

c) crearea condiţiilor de disponibilitate, 
respectiv de transport, infrastructură, reţele 
de comunicare, a serviciilor sociale           
corespunzătoare nevoilor individuale ale 
persoanelor cu handicap              

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, 
Ministerul       Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei      Informaţiei,     
autorităţi       publice locale    

d) înfiinţarea şi susţinerea de centre de     
reabilitare specializate pe tipuri de handicap 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale, 
furnizori de servicii sociale acreditaţi 

e) înfiinţarea, dezvoltarea, diversificarea   
serviciilor sociale necesare reintegrării  
comunitate a persoanelor cu handicap din 
centrele rezidenţiale                          

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale, 
furnizori de servicii sociale acreditaţi 

f) dezvoltarea de servicii prin care să se 
sprijine integrarea socială a persoanei cu 
handicap, de exemplu ateliere protejate,       
birouri de consiliere etc.                     

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

g) aplicarea principiului resursa urmează 
persoana ceea ce presupune că persoana cu 
handicap poate beneficia de serviciul 
socialcorespunzător nevoilor individuale 
acolo unde îl alege                                       

2006 - 2009 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

h) administrarea unei linii telefonice de tip 
telverde; monitorizarea apelurilor; analizarea 

2006 - 2007 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap 
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şi interpretarea informaţiilor; crearea unei  
metodologii de intervenţie şi soluţionare a 
neregulilor şi a reclamaţiilor recepţionate;   
implementarea acestei metodologii              
i) asigurarea accesului persoanelor cu       
handicap la tratamentul balnear şi de     
recuperare; administrare a unui fond de 
bilete pentru tratament balnear şi 
recuperare      

2006 - 2007 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Casa 
Naţională de Pensii 

j) suplimentarea numărului şi a categoriilor 
de produse incluse în contractul cadru 
asigurări de sănătate; asigurarea  
diversificarea dispozitivelor de asistare:     
proteze, proteze auditive, lentile, lupe, 
orteze, aparatură şi materiale compensatorii, 
mijloace tiflotehnice, aparate ortopedice, 
dispozitive de mers etc.           

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate, Colegiul Medicilor 

k) identificarea de resurse Financiare precum 
şi eficientizarea administrării fondurilor     
destinate produselor care răspund nevoilor 
de integrare şi incluziune socială a 
persoanelor cu handicap, şi anume mijloace 
şi echipamente tehnice cu caracter 
compensatoriu, echipamente de scriere şi 
tipărire braille; programe de citire şi de voce 
sintetică pentru calculator;  aparatură de 
semnalizare vizuală şi de mărire a imaginilor; 
alte echipamente cu afişaj braille, cu voce 
sintetică sau semnalizare sonoră; video 
telefoane; sisteme de semnalizare cu mai 
multe elemente componente etc.                        

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

l) promovarea participării persoanelor cu 
handicap la activităţi cultural-sportive şi de 
petrecere a timpului liber, la nivel naţional şi 
internaţional                               

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Culturii şi Cultelor, autorităţi publice 
locale 

1.3. Consolidarea 
parteneriatului public 

a) implicarea persoanelor cu handicap în 
luarea de decizii şi în măsurile care le pot 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap 
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- privat afecta viaţa, precum şi a organizaţiilor 
persoanelor cu handicap, a reprezentanţilor  
acestora, acordând o atenţie deosebită 
persoanelor cu grad ridicat de dependenţă şi 
celor care nu se pot reprezenta singure; 
asigurarea respectării principiului Nimic 
pentru noi, fără noi! 
b) implicarea societăţii civile atât elaborarea, 
implementarea şi  strategiilor în domeniu cât 
şi în sesizarea nerespectării drepturilor 
persoanelor cu handicap                                      

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale 

c) consolidarea colaborării dintre autorităţile 
administraţiei publice şi persoanele juridice, 
publice sau private,  instituţiile de cult 
recunoscute de lege în vederea elaborării şi 
implementării de proiecte care au ca obiectiv 
dezvoltarea serviciilor sociale pentru 
persoanele cu handicap                                       

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

d) organizarea, în colaborare sau parteneriat 
între autorităţile administraţiei publice şi   
organizaţiile neguvernamentale cu activitate 
în domeniu, de activităţi cultural - sportive şi 
de petrecere a timpului liber pentru        
persoanele cu handicap şi familiile acestora.  

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Culturii şi Cultelor, autorităţi publice 
locale 

e) încurajarea şi promovarea activităţilor de 
voluntariat                                    

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale 

1.4. Promovarea 
furnizării serviciilor 
de calitate care să 
răspundă nevoilor 
individuale ale 
persoanei cu 
handicap 

a) elaborarea standardelor de calitate pentru 
serviciile sociale specializate furnizate 
persoanelor cu handicap, asigurarea 
consultanţei metodologice în vederea  
implementării standardelor; evaluarea 
rezultatelor monitorizării implementării     
standardelor; actualizarea standardelor de 
calitate   

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap 

b) asigurarea instruirii şi formării continue a 
personalului, de toate tipurile, implicat la 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
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toate nivelurile în protecţia persoanelor cu 
handicap, inclusiv a asistenţilor         
personali; intensificarea instruirilor pentru 
asistenţii personali; asigurarea coordonării 
metodologice privind instruirea, formarea, 
pregătirea profesională a resurselor umane 
care lucrează în cadrul sistemului de 
protecţie a persoanelor cu handicap            

Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, Consiliul 
Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor, furnizorii de servicii de 
formare acreditaţi, autorităţi publice 
locale 

c) crearea şi dezvoltarea unor centre zonale 
de instruire, formare şi perfecţionare a 
personalului în domeniul protecţiei, integrării 
şi incluziunii sociale a persoanelor cu 
handicap                        

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi 
publice locale 

d) asigurarea programei de instruire şi 
curriculum-ului pentru competenţe comune 
multor ocupaţii din domeniul protecţiei        
persoanelor cu handicap                        

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap 

e) elaborarea şi monitorizarea Planului       
naţional privind formarea personalului din 
sistemul de protecţie a persoanelor cu 
handicap                                       

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap 

f) introducerea în Clasificarea Ocupaţiilor din 
România a terapeutului ocupaţional, a 
asistentului personal profesionist şi a altor 
profesii identificate ca necesare în sistemului 
de protecţie a persoanelor handicap   

2006 - 2009 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării 

g) asigurarea ponderii personalului 
specializat angajat în sistemul de protecţie a 
persoanelor cu handicap în raport cu tipurile 
de servicii: asistenţi sociali, psihologi, 
instructori de ergoterapie, kinetoterapeuţi,  
pedagogi de recuperare, logopezi, 
psihopedagogi, cadre didactice de sprijin,   
educatori specializaţi, mediatori şcolari etc.       

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, autorităţi publice locale 

h) asigurarea continuităţii,
complementarităţii şi cooperării în procesul 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
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furnizării de servicii sociale pentru 
persoanele cu handicap                         

Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

i) promovarea contractării serviciilor sociale 
de către autorităţile administraţiei publice 
către furnizorii acreditaţi de servicii în 
domeniul protecţiei persoanelor cu handicap    

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

1.5. Accesibilizarea 
mediului fizic, 
informaţional, a 
transportului şi 
locuinţelor 

a) sprijinirea cercetării, dezvoltării şi 
producţiei de noi tehnologii de informare şi 
comunicare şi tehnologii asistive, adecvate 
persoanelor cu handicap                        

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, MInistreul 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiilor, autorităţi publice locale 

b) promovarea şi implementarea conceptului   
Acces pentru toţi pentru a împiedica crearea 
de noi bariere şi apariţia unor noi surse de 
discriminare                                   

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale, televiziunea română 

c) asigurarea informaţiilor problematica 
accesibilităţii pentru toţi ceiinteresaţi                  

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap 

d) introducerea în pregătirea iniţială a 
studenţilor, a unor cursuri referitoare la 
diversitatea persoanelor cu handicap şi a 
nevoilor acestora, precum şi la diversificarea 
modalităţilor de realizare a accesului         

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării 

e) realizarea cu prioritate a accesibilităţii 
mediului fizic şi informaţional, în unităţile şi 
instituţiile de învăţământ                  

2006 - 2007 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, autorităţi 
publice locale 

f) asigurarea utilizării de către cadrele 
didactice a mijloacelor specifice de           
comunicare cu elevii cu handicap, în cadrul 
procesului educaţional                         

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, autorităţi 
publice locale 

g) asigurarea, prin mijloace specifice de 
comunicare, a accesului persoanelor cu 
handicap senzorial la informaţia difuzată prin 
mass-media                                     

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Televiziunea 
română 

h) facilitarea accesului persoanelor handicap 
la noile tehnologii                   

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, Ministerul Comunicaţiilor şi 
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Tehnologiei Informaţiilor, autorităţi 
publice locale 

i) actualizarea permanentă la normele 
europene şi internaţionale a normativului 
adaptarea mediului fizic la nevoile            
persoanelor cu handicap                        

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap 

j) întărirea controlului asupra realizării
accesibilităţii şi aplicarea de amenzi         
contravenţionale                               

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, 
Inspectiratul de Stat în Construcţii 

k) formarea şi asigurarea de interpreţi 
autorizaţi ai limbajului mimico - 
gestual;includerea acestor interpreţi în 
aparatul administraţiei publice                         

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, autorităţi publice locale 

l) formarea şi asigurarea interpreţilor pentru
persoanele cu surdo - cecitate                 

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, autorităţi publice locale 

m) includerea Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap şi a reprezentanţilor  
organizaţiilor neguvernamentale din 
domeniul protecţiei persoanelor cu handicap 
în comisiile de recepţie a lucrărilor de 
construcţie sau reamenajare a mediului fizic 
construit                       

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale 

n) dezvoltarea gamei de servicii adaptate     
persoanelor cu handicap, de exemplu 
asistenţă prin ghizi şi asistenţă animală etc.       

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

o) asigurarea suportului în locuinţei 
persoanei cu handicap în funcţie de  
nevoile acesteia                               

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale 

p) asigurarea calităţii dispozitivelor        
compensatorii şi a accesibilităţii costurilor 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate 
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q) diversificarea accesului la servicii de 
petrecere a timpului liber, inclusiv turism, 
pentru persoanele cu handicap etc.             

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministreul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, autorităţi publice locale 

1.6. Corelarea 
sistemului de 
protecţie a copilului 
cu handicap cu cel al 
adultului cu handicap 

a) planificarea tranziţiei copilului cu handicap 
din sistemul de protecţie a copilului în 
sistemul de protecţie a adultului cu        
handicap, în baza nevoilor  
identificate ale acestuia                      

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării 

b) asigurarea continuităţii serviciilor acordate 
persoanelor cu handicap               

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, autorităţi publice locale 

c) instituirea unui set de măsuri menite să 
asigure pregătirea copilului pentru viaţa 
adultă şi pentru viaţa independentă            

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, autorităţi 
publice locale 

d) creşterea nivelului de informare a copilului 
cu handicap în ceea ce  
oportunităţile de educaţie, angajare, accesul 
la viaţa socială, accesul la diferite mijloace de 
petrecere a timpului liber                  

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, autorităţi 
publice locale 
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Obiectivul general 2:  

    Acordarea de sprijin pentru familiile care au în componenţă persoane cu handicap  

Obiective specifice Măsuri Termene  Instituţii responsabile
2.1. Identificarea 
nevoilor de sprijin 
familial  

a) asigurarea unei evaluări individuale, 
multidisciplinare, a persoanei cu handicap şi 
a condiţiilor necesare implementării 
programului individual de reabilitare şi 
integrare socială şi a planului individualizat 
de servicii, stabilite în colaborare cu  
persoana cu handicap şi/sau familia acesteia. 
Persoana cu handicap şi, dacă este necesar, 
familia sau reprezentantul legal participă, de 
asemenea, la ansamblul măsurilor luate în 
vederea orientării sale profesionale           

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, autorităţi publice locale 

b) monitorizarea implementării individual de 
reabilitare şi integrare socială, a planului 
personalizat de servicii şi a rezultatelor 
obţinute; asigurarea condiţiilor pentru 
evaluarea periodică a persoanelor cu 
handicap şi monitorizarea rezultatelor 
obţinute                          

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale 

c) înfiinţarea sistemului bazat pe 
managementul de caz în protecţia 
persoanelor cu handicap                                    

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

d) monitorizarea permanentă a costurilor 
serviciilor sociale astfel încât indocatorul 
cost-eficienţă să răspundă nevoilor persoanei 
cu handicap                                    

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale 

e) asigurarea unei evaluări a nevoilor de 
sprijin al familiei în mediul ei de viaţă      

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale 

f) dezvoltarea de servicii de prevenire şi 
intervenţie în cazurile de vagabondaj, 
cerşetorie şi trafic de persoane cu handicap   

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, Ministerul Administraţiei şi 
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Internelor, autorităţi publice locale

g) dezvoltarea de servicii de prevenire şi 
intervenţie în caz de abuz şi exploatare a 
persoanelor cu handicap                        

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, autorităţi publice locale 

h) sprijinirea oricăror forme de asociere 
familială în vederea asigurării integrării şi 
incluziunii sociale a persoanelor cu handicap 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

i) sprijinirea iniţiativelor persoanelor juridice, 
publice sau private, instituţiilor 
de cult recunoscute de lege cu privire la 
identificarea nevoilor de sprijin familial          

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, MInisterul Culturii şi 
Cultelor, autorităţi publice locale 

2.2. Asigurarea 
serviciilor de sprijin 
familial 

a) promovarea mediului familial ca fiind 
mediul cel mai prielnic de dezvoltare a 
persoanei cu handicap                          

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

b) diversificarea modalităţilor de acordare a 
prestaţiilor sociale; reglementarea legală a   
bugetului personal complementar pentru 
persoanele cu handicap                         

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

c) implicarea familiei şi responsabilizarea 
acesteia cu privire la nevoile de îngrijire,   
reabilitare şi integrare socială ale persoanei 
cu handicap             

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale 

d) dezvoltarea unui sistem de instruire şi 
calificare a asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav                   

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale 

e) dezvoltarea de programe de susţinere 
între părinţi şi specialişti şi alte tipuri de       
instruiri în domeniul handicapului, în 
colaborare sau parteneriat cu persoanele 
juridice, publice sau private, instituţii de cult 
recunoscute de lege               
         

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale 



 

— 155 — 

f) dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre 
de zi, locuinţe protejate, centre de   tip 
respiro/centre de criză, servicii la domiciliu, 
altele, corespunzătoare nevoilor individuale 
ale persoanelor cu handicap; sprijinirea 
iniţiativelor persoanelor juridice, publice sau 
private, instituţiilor de cult recunoscute de 
lege pentru crearea unor astfel de servicii 
corespunzătoare nevoilor comunităţii                 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

g) dezvoltarea şi diversificarea serviciilor 
sociale la nivel comunitar, cu preponderenţă  
servicii de îngrijire la domiciliu care permit 
menţinerea persoanei cu handicap în mediul 
propriu de viaţă, în familie şi în comunitate     

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, autorităţi publice locale 

h) informarea persoanelor cu handicap, a 
familiilor şi a tuturor instituţiilor cu activităţi 
în domeniu pentru a face cunoscute 
drepturile şi obligaţiile, mijloacele şi 
resursele ce le pot fi alocate           

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, MInistreul 
Administraţiei şi Internelor, autorităţi 
publice locale 

i) susţinerea participării persoanei cu 
handicap şi a familiei sale la evenimente 
cultural-sportive şi la teatre, muzee, 
cinematografe, biblioteci precum şi 
facilitarea accesului la obiectivele de 
patrimoniu, turistice şi de petrecere a 
timpului liber                                 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Culturii şi Cultelor, autorităţi publice 
locale 

j) asigurarea accesului persoanelor cu 
handicap şi a familiilor lor la programele 
guvernamentale de securitate socială, 
sănătate şi de reducere a sărăciei; includerea 
nevoilor acestora în toate politicile, 
strategiile şi programele de dezvoltare 
naţionale, judeţene sau locale 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, Ministerul Sănătăţii, 
autorităţi publice locale 

k) crearea, la nivel local, a unor structuri 
comunitare consultative care să sprijine       
persoanele cu handicap şi familiile acestora 
   

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, autorităţi 
publice locale 



 

— 156 — 

l) introducerea unui criteriu de prioritate 
pentru persoanele cu handicap în 
repartizarea de locuinţe sociale                           

2006-2008 Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, autorităţi publice locale 

 

 Obiectivul general 3:  

    Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă pentru persoanele cu handicap  

Obiective specifice Măsuri Termene Instituţii responsabile
3.1. Sprijin timpuriu 
efectiv (inclusiv prin 
dezvoltarea 
sistemului 
educaţional de la 
vârstă timpurie 
corelată cu nevoile 
identificate, în 
vederea creşterii 
gradului de 
inlcuziune socială). 

a) asigurarea şcolarizării şi a         
profesionalizării tuturor persoanelor cu 
handicap, indiferent de locul în care 
acestea se află, respectând nevoile 
individuale de dezvoltare 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, autorităţi publice locale 

b) adaptarea instrumentelor specifice 
educaţiei la nevoile individuale ale 
persoanelor cu handicap        

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, autorităţi publice locale 

c) elaborarea şi instituirea unui curriculum 
pentru persoanele cu handicap grav şi asociat    

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării 

d) adaptarea programei şcolare la       
nevoile copiilor/tinerilor cu handicap   

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării 

e) asigurarea şcolarizării la domiciliu a 
persoanelor cu handicap nedeplasabile pe 
durata perioadei de şcolarizare obligatorie       

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, autorităţi publice locale 

f) organizarea diferenţiată a examenelor din 
cadrul procesului de învăţământ pentru 
persoanele cu handicap            

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, autorităţi publice locale 

g) introducerea în curricula şcolilor generale, 
liceelor, universităţilor şi a altor forme de 
învăţământ, a informaţiilor referitoare la 
problematica handicapului                
 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, autorităţi publice locale 

h) corelarea permanentă cu strategia 2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 



 

— 157 — 

naţională în domeniu a curriculum-ului pentru 
cei care se pregătesc să lucreze cu persoanele 
cu handicap                

cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării 

i) realizarea de programe de instruire privind 
problematica handicapului pentru toate 
cadrele didactice 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării 

j) accentuarea importanţei evaluării 
abilităţilor şi, mai ales, a abilităţilor socio-
profesionale ale persoanelor cu handicap            

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării 

k) realizarea, diversificarea, susţinerea 
financiară a programelor privind orientarea şi 
reconversia profesională a persoanelor cu 
handicap   

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, autorităţi publice locale 

l) corelarea pregătirii profesionale a 
persoanelor cu handicap cu cerinţele pieţii 
muncii                            

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă,  autorităţi 
publice locale 

m) asigurarea materialelor didactice adaptate 
necesare diversităţii tipurilor de handicap, 
introducerea noilor         
tehnologii                               

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, autorităţi publice locale 

n) susţinerea programelor care au ca obiectiv 
dezvoltarea abilităţilor persoanelor cu 
handicap, indiferent de vârsta acestora                

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, autorităţi publice locale 

3.2. Implicarea 
angajatorilor 

a) proiectarea şi adaptarea locurilor de muncă 
în aşa fel încât acestea să devină accesibile 
persoanelor cu handicap       

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap 

b) susţinerea logistică şi financiară a 
adaptărilor locurilor de muncă în funcţie de 
nevoile individuale ale persoanei cu handicap 
angajate    

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi 
publice locale 

c) dezvoltarea formelor de stimulare a 
angajatorilor în vederea angajării şi păstrării 
locului de muncă al persoanelor cu handicap; 
promovarea şi asigurarea cunoaşterii de către 
angajatori a dreptului la muncă al persoanei 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi 
publice locale 
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cu handicap                   
d) stabilirea unei comunicări permanente 
între Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu Handicap şi 
organizaţiile neguvernamentale din domeniu     

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap 

e) înfiinţarea şi susţinerea de complexe de 
servicii formate din ateliere sau unităţi 
protejate şi locuinţe protejate, la nivel 
judeţean                        

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, autorităţi publice locale 

f) dezvoltarea, la nivel jdueţean, a unor noi 
modalităţi de organizare a activităţilor 
lucrative pentru persoanele cu handicap: 
întreprinderi sociale, ateliere protejate etc.        

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, autorităţi publice locale 

g) acordarea de sprijin pentru          
organizarea unei pieţe de desfacere pentru 
produsul muncii persoanei cu handicap               

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, autorităţi publice locale 

3.3. Îmbunătăţirea 
sistemuluie 
ducaţional şi de 
formare 
profesională 

a) promovarea accesului la educaţie şi 
formare profesională a persoanelor cu 
handicap,indiferent de gradul şi tipul de 
handicap                              

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, autorităţi publice locale 

b) promovarea conceptului potrivit      
căruia persoana cu handicap încadrată în 
muncă reprezintă o valoare adăugată pentru 
societate şi, în special, pentru comunitatea 
căreia aparţine              

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi 
publice locale 

c) crearea condiţiilor şi a serviciilor necesare 
pentru ca persoana cu handicap să poată 
alege forma de conversie sau reconversie 
profesională şi locul de muncă, în 
conformitate cu potenţialul ei funcţional             

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi 
publice locale 

d) desfăşurarea de programe, în         
colaborare sau parteneriat cu persoanele 
juridice, publice sau private, instituţiile de cult 
recunoscute de lege, având ca obiectiv 
crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea 
abilităţilor persoanelor cu handicap     

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi 
publice locale 
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e) asigurarea de acces egal al          
persoanelor cu handicap la oportunităţile de 
formare şi promovare la locul de muncă              

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, autorităţi publice locale 

3.4. Îmbunătăţirea 
serviciilor de sprijin 
în vederea angajării 
şi crearea serviciilor 
de sprijin al 
persoanelor cu 
handicap la locul de 
muncă 

a) promovarea unui mediu de muncă deschis, 
inclusiv şi accesibil persoanelor cu handicap       

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi 
publice locale 

b) promovarea recunoaşterii capacităţilor, 
abilităţilor şi contribuţiei persoanelor cu 
handicap la locul de muncă şi pe piaţa muncii 
şi,implicit, combaterea prejudecăţilor în 
acest domeniu                            

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi 
publice locale 

c) crearea condiţiilor pentru creşterea 
şanselor persoanelor cu handicap de angajare 
şi avansare în carieră pe piaţa liberă a muncii 
şi îndeosebi în sectorul public                                 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi 
publice locale 

d) diversificarea şi susţinerea de      
servicii sociale, astfel: consiliere pentru 
persoana cu handicap şi familia acesteia, 
informare pentru angajatori, etc.                           

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi 
publice locale 

e) introducerea în Clasificarea         
Ocupaţiilor din România a unor noi       
ocupaţii care facilitează integrarea 
profesională a persoanei cu handicap 

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării 

f) elaborarea şi implementarea unui sistem de 
monitorizare privind ocuparea şi încadrarea în 
muncă, formarea profesională, promovarea şi 
condiţiile de muncă ale persoanelor cu 
handicap     

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi 
publice locale 

g) realizarea şi actualizarea permanentă a 
bazei de date la nivel judeţean/local pentru 
evidenţierea ofertei de muncă din 
rândul persoanelor cu handicap           

2006 - 2008 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi 
publice locale 

h) dezvoltarea colaborării cu mass-media în 
vederea creşterii gradului de conştientizare 
şi/sau sensibilizare a comunităţii cu privire la 
potenţialul,abilităţile şi contribuţia 

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, televiziunea 
publică, autorităţi publice locale 
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persoanelor cu handicap la piaţa muncii             
i) realizarea de programe şi proiecte,în 
colaborare sau parteneriat cu persoanele 
juridice, publice sau private, instituţii de cult 
recunoscute de lege, având ca obiectiv 
creşterea gradului de ocupare                      

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul 
Culturii şi Cultelor, autorităţi publice 
locale 

j) susţinerea de campanii de sensibilizare şi 
conştientizare a  angajatorilor asupra 
abilităţilor persoanelor cu handicap                  

2006 - 2013 Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi 
publice locale 

 

 *) Planul de acţiune privind implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea 
socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013 "Şanse egale pentru persoanele cu handicap - 
către o societate fără discriminări" poate fi revizuit anual, în urma monitorizării Strategiei.  
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MISIUNEA 
 Până în anul 2013, persoanele cu handicap beneficiază de drepturi şi oportunităţi reale în vederea îmbunătăţirii 

calităţii vieţii personale 
    

OBIECTIVE 
GENERALE 

 III.1. Promovarea integrării sociale a 
persoanelor cu handicap ca cetăţeni 
activi în măsură de a-şi controla viaţa      

III.2. Acordarea de 
sprijin pentru familiile 
care au în componenţă 
persoane cu handicap 

 III.3. Creşterea gradului de ocupare a 
forţei de muncă         pentru 
persoanele cu handicap       

    

OBIECTIVE 
SPECIFICE 

 III.1.1. Creşterea capacităţii   
instituţionale şi administrative 
III.1.2. Participarea activă şi accesul la 
serviciile sociale       
III.1.3. Consolidarea parteneriatului 
public-privat      
III.1.4. Promovarea furnizării serviciilor 
de calitate care să răspundă nevoilor 
individuale ale persoanei cu handicap 
III.1.5. Accesibilizarea mediului fizic, 
informaţional, a transportului şi 
locuinţelor 
III.1.6. Corelarea sistemului de 
protecţie a copilului cu handicap cu 
cel al adultului cu handicap   

III.2.1. Identificarea 
nevoilor de sprijin 
familial 
III.2.2. Asigurarea 
serviciilor de sprijin 
familial        

 III.3.1. Sprijin timpuriu efectiv 
(inclusiv prin dezvoltarea sistemului 
educaţional de la vârsta timpurie 
corelată cu nevoile identificate în 
vederea creşterii gradului de 
incluziune socială) 
III.3.2. Implicarea angajatorilor 
III.3.3. Îmbunătăţirea sistemului 
educaţional şi de formare 
profesională 
III.3.4. Îmbunătăţirea serviciilor de 
sprijin în vederea angajării şi crearea 
serviciilor de sprijin al persoanelor 
cu handicap la locul de muncă          

    

STRATEGIA 
 

ACCESIBILIZAREA MEDIULUI FIZIC 
ŞI INFORMAŢIONAL            

 
CENTRAREA PE 
NEVOILE PERSONALE 
IDENTIFICATE 

 
IMPLICAREA ACTIVĂ A PERSOANEI 
CU HANDICAP ÎN LUAREA 
DECIZIILOR   

    
Această diagramă stabileşte misiunea şi cum poate fi ea atinsă prin realizarea celor trei obiective generale. Fiecare din cele trei 
obiective generale corespunde unui capitol al Strategiei. Sub fiecare obiectiv general sunt stabilite obiective specifice. Strategia 
este baza pentru măsurile ce urmează a fi întreprinse şi oferă trei principii de intervenţie în scopul asigurării atingerii obiectivelor 
generale stabilite şi, în final, a atingerii misiunii. 
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ANEXA 2  
 

Solicitări de informaţii de interes public transmise autorităţilor în vederea obţinerii datelor privind 
obiectivele de investiţii finanţate în cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităţi finanţat de 

Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap cu fonduri de la Banca Mondială   
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Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap 
Adresa: Calea Victoriei nr.194, Bucureşti 
 

 
Nr. 922/04 iulie 2008 

 
Revenire la adresa cu nr. 810 / 2008 
 
 
Stimată doamnă/Stimate domnule, 
 
 
Vă mulţumim pentru amabilitatea cu care ne-aţi răspuns la solicitarea din data de 3 iunie 2006 cu privire la 
selecţia publică pentru Programul privind protecţia socială şi integrarea socio-profesională a persoanelor cu 
handicap şi selecţia publică pentru Programul privind incluziunea socială, Partea III, Programe de asistenţă 
socială - Componenta 1 - Programul pentru persoane cu dezabilităţi. 
 
Revenim prin prezenta pentru a vă aminti că anexele contractelor, respectiv proiectele finanţate în cadrul 
primei linii de finanţare menţionate mai sus urma să ni le transmiteţi în urma obţinerii acordului din partea 
ONG-urilor câştigătoare. Aşteptăm documentaţia solicitată în termenele legale, iar cât priveşte acele 
organizaţii care nu au dorit să ne puneţi la dispoziţie anexele contractelor, vă rugăm să ne specificaţi 
nominal numele acestora. 
 
Dorim ca informaţiile să ne fie furnizate în scris (sau după caz, în format electronic, situaţie în care se va 
menţiona şi adresa de email a celui care face solicitarea), la adresa Institutului pentru Politici Publice (IPP): 
Str. Sfinţii Voievozi nr. 55, sector 1, Bucureşti. Vă facem cunoscut faptul că necomunicarea informaţiilor de 
interes public în termenul prevăzut de lege poate atrage după sine acţionarea instituţiei dumneavoastră la 
instanţa de contencios administrativ.  
 
 
Vă mulţumesc pentru solicitudine. 
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului …… 
 
 

Nr. 929/04 iulie 2008 
 
 
Stimată doamnă/Stimate domnule, 
 
 
 
Prin prezenta formulez o solicitare de informaţii conform Legii liberului acces la informaţiile de interes 
public nr. 544/2001.  
 
Vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie contractul şi anexele aferente proiectului cu titlul .......... finanţat în 
cadrul Programului privind incluziunea socială, Partea III, Programe de asistenţă socială - Componenta 1 - 
Programul pentru persoane cu dezabilităţi, gestionat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
şanse prin structurile abilitate. 
 
Dorim ca informaţiile să ne fie furnizate în scris (sau după caz, în format electronic, situaţie în care se va 
menţiona şi adresa de email a celui care face solicitarea), la adresa Institutului pentru Politici Publice (IPP): 
Str. Sfinţii Voievozi nr. 55, sector 1, Bucureşti. Vă facem cunoscut faptul că necomunicarea informaţiilor de 
interes public în termenul prevăzut de lege poate atrage după sine acţionarea instituţiei dumneavoastră la 
instanţa de contencios administrativ.  
 
 
Vă mulţumesc pentru solicitudine. 
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