
 

Anexa nr. 1 

la Strategia națională  

privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de 

dezinstituționalizare, 2022-2030 

 

 

 

Plan de acțiune privind implementarea Strategiei naționale de prevenire a instituționalizării și 

accelerare a procesului de dezinstituționalizare, 2022-2030 

 

 

Direcția de acțiune 1: Coordonarea procesului de dezinstituționalizare la nivel național, județean și local și de integrare 

în comunitate a persoanelor adulte cu dizabilitati 

Obiectiv Specific 1.1. Întărirea coordonării metodologice a procesului de dezinstituționalizare la nivel central și județean și de 

integrare în comunitate  

Măsuri 
Instituții 

responsabile 

Perioadă de 

implementare 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

monitorizare 

Resurse 

financiare 

1.1.1. Constituirea 

mecanismului de guvernanță a 
procesului de 

dezinstituționalizare și 

prevenire a instituționalizării, 
prin: (a) înființarea 

Comitetului național  pentru 

accelerarea procesului de 
dezinstituționalizare 

persoanelor  cu rol consultativ  

și activitate neremunerată, din 
care fac parte reprezentanți ai 

Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale la nivel de 

secretar de stat, coordonator al 

domeniului asistenței sociale, 
reprezentanți ai ai punctelor de 

contact înființate în 

conformitate cu Legea nr. 
8/2016 privind înfiinţarea 

mecanismelor prevăzute de 

Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, cu 

modificările și completările 

ulterioare, precum și 
reprezentanți ai organizațiilor 

de auto-reprezentanți, ai 

organizațiilor persoanelor cu 
dizabilități, desemnați prin 

ordin al președintelui 

Autorității la propunerea 
conducerii acestora; (b) 

inființarea, pe lângă Comitetul 

național pentru accelerarea 
dezinstituționalizării, a unui 

Grup consultativ independent 

al societății civile cu privire la 
dezinstituționalizare și 

integrare în comunitate, din 

care fac parte, în mod voluntar, 
reprezentanți ai organizațiilor  

persoanelor cu dizabilități sau 

care lucrează cu și pentru 
persoane cu dizabilități, de 

drepturile omului, de 

MMSS 

ANPDPD 

CJ/CL ale 

sectoarelor 

municipiului 

București 

 

2022 Comitet național pentru 

accelerarea procesului de 

dezinstituționalizare cu o 

componență adecvată 

cerințelor de coordonare a 

procesului de 

dezinstituționalizare, 

înființat și funcțional 

Grup consultativ, înființat 

și funcțional 

Comitete județene/ale 

sectoarelor municipiului 

București de accelerare a 

procesului de 

dezinstituționalizare 

înființate și funcționale în 

toate județele 

Persoane responsabile în 

oferirea de suport la nivel 

național și județean/sector 

al municipiului București   

desemnate și active  

 

Act normativ de 

constituire a 
mecanismului de 

guvernanță a 

procesului de 
dezinstituționalizare 

elaborat și aprobat 

Buget ANPDPD 

Bugete local ale 

Consiliilor 

județene/consiliilor 

locale ale 

sectoarelor 

municipiului 

București 
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autoreprezentanți, ai 

furnizorilor de servicii sociale, 

acreditați în condițiile legii; (c) 
înființarea de Comitete pentru 

accelerarea procesului de 

dezinstituţionalizare la nivelul 
fiecărui județ/sector al 

municipiului București, cu rol 

consultativ și activitate 
neremunerată, (d) 

suplimentarea resurselor 

ANPDPD pentru a coordona 
metodologic procesul de 

dezinstituționalizare și 

prevenire a instituționalizării 
la nivel național, (e) 

desemnarea unor persoane 

responsabile la nivelul 
DGASPC pentru a oferi suport 

operațional continuu centrelor 

rezidențiale pentru 
implementarea și 

monitorizarea procesului de 

dezinstituționalizare și 
includere în comunitate la 

nivel județean. 

1.1.2.Informarea permanentă a 

Comitetului național de 

accelerare a 

dezinstitutionalizarii, a 

Comitetelor județene/ale 

sectoarelor municipiului 

București de accelerare a 

dezinstituționalizării  și a 

persoanelor desemnate la nivel 

de DGASPC pentru a oferi 

suport operațional pentru a 

îmbunătăți coordonarea 

procesului de 

dezinstituționalizare și 

integrare în comunitate.  

ANPDPD 

2023-2030 Membrii Comitetului 

național de accelerare,  ai 

Comitetelor județene/ale 

sectoarelor municipiului 

București de accelerare și 

reprezentanți ai DGASPC 

informați în vederea 

coordonării și oferirii de 

suport operațional pentru 

procesul de 

dezinstituționalizare stoc 

total 

Număr de sesiuni de 

informare și 

consultare cu 

Comitetul național 

de accelerare a 

dezinstitutionalizarii, 

si Comitetele 

județene/ale 

sectoarelor 

municipiului 

București 

Număr de rapoarte 

elaborate 

Buget de stat 

 

1.1.3. Integrarea în strategiile 

județene și locale de 

dezvoltare a serviciilor sociale 

a obiectivelor privind 

dezinstituționalizarea, inclusiv 

prevenirea instituționalizarii și 

dezvoltarea/accesibilizarea de 

servicii în comunitate, precum 

și a unor indicatori de 

monitorizare și evaluare a 

progresului. 

CJ/CL 

 

2023 Toate strategiile  județene 

și locale, cu obiective 

incluse privind 

dezinstituționalizarea, 

inclusiv prevenirea 

instituționalizării și 

dezvoltarea/accesibilizarea 

de servicii în comunitate 

Strategii județene și 

locale de dezvoltare 

a serviciilor sociale 

modificate și 

aprobate 

Bugete local ale 

Consiliilor 

județene/consiliilor 

locale ale 

sectoarelor 

municipiului 

București 

1.1.4. Realizarea unei analize 

de evaluare a resurselor 

necesare la nivel național, 

pentru a fundamenta 

finanțarea adecvată a 

procesului de 

dezinstituționalizare, analiză 

care să includă cel puțin 

necesarul de: dezvoltare de noi 

servicii, forme de locuire, 

formare de personal și 

campanii de 

informare/conștientizare. 

ANPDPD 

2023 Informații cu privire la 

resursele necesare privind 

finanțarea 

dezinstituționalizării, 

disponibile 

Raport de analiză 

elaborat 

Fonduri externe 

nerambursabile 

Buget de stat 

1.1.5. Dezvoltarea unui 

mecanism de finanțare 

susțenabil pentru măsurile care 

ANPDPD  

MMSS  

MF 

2022-2023 Circuit financiar, stabilit 

prin act normativ 

Acte normative 

elaborate și aprobate 
Buget de stat 

Fonduri externe 

nerambursabile 
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vizează procesul de 

dezinstituționalizare și 

prevenirea instituționalizării 

prin aprobarea unui act 

normativ, care să asigure 

inclusiv: (a) finanțarea de la 

bugetul de stat, din fonduri 

nerambursabile, precum și alte 

surse și a circuitului financiar 

pentru măsurile care vizează 

procesul de 

dezinstituționalizare și 

prevenirea instituționalizării, 

(b) transferul gradual al 

fondurilor de la bugetul de stat 

alocate pentru finanțarea 

centrelor rezidențiale către 

cheltuieli necesare pentru 

dezvoltarea și funcționarea 

serviciilor în comunitate 

pentru persoanele cu 

dizabilități 

dezinstituționalizate sau în risc 

de instituționalizare; (c) 

reducerea finanțării de la 

bugetul de stat a sumelor 

alocate centrelor rezidențiale, 

într-un cuantum proporțional 

cu țintele stabilite la nivel 

național prin indicatorii de 

monitorizare a obiectivului de 

politică asumat prin Planul 

Național de Redresare și 

Reziliență, de scădere a 

numărului de persoane cu 

dizabilități instituționalizate la 

11.500 la data de 30.06.2026, 

față de valoarea de referință de 

16.911 la data de 31.12.2020; 

(d)  sustenabilitatea 

investițiilor din fonduri 

nerambursabile pentru 

dezvoltarea de servicii publice 

în comunitate pentru 

persoanele 

dezinstituționalizate sau în risc 

de instituționalizare. 

MIPE Cheltuieli pentru 

dezvoltarea și funcționarea 

serviciilor în comunitate 

pentru persoanele cu 

dizabilități 

dezinstituționalizate sau în 

risc de instituționalizare, 

crescute într-un cuantum 

proporțional cu reducerea 

finanțării centrelor 

Servicii în comunitate 

pentru persoanele cu 

dizabilități 

dezinstituționalizate sau în 

risc de instituționalizare, 

susținute de la bugetul 

central și local  

 

1.1.6. Dezvoltarea/clarificarea 

unor teme/concepte și al 

reglementării aspectelor 

importante ale procesului de 

dezinstituționalizare, precum 

abordare centrată pe persoană, 

locuire incluzivă in 

comunitate, locuință pentru 

persoane cu dizabilități, 

asistent personal profesionist, 

monitorizare post-transfer sau 

autoreprezentare, prin 

modificarea/completarea Legii 

nr. 448/2006, elaborarea unui 

act normativ care să sprijine 

procesul de 

dezinstituționalizare și a 

actelor normative subsecvente, 

inclusiv prin modificarea 

standardelor de calitate în 

conformitate cu prevederile 

CDPD. 

MMSS 

ANPDPD 

2022-2023 

 

Legea nr. 448/2006 și 

actele normative 

subsecvente, inclusiv  

standardele de calitate, 

modificate/completate, în 

conformitate cu 

prevederile Convenției 

Numărul de acte 

normative 

modificate din 

totalul celor  

necesare a fi 

modificate 

Buget de stat 
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1.1.7. Realizarea și 

actualizarea cu regularitate a 

unei secțiuni dedicate pe 

pagina web a ANPDPD, care 

să conțină: (a) informații și 

resurse referitoare la procesul 

de dezinstituționalizare, la 

viața independentă în 

comunitate și la serviciile de 

sprijin pentru persoanele cu 

dizabilități; și (b) o secțiune de 

Helpdesk cu utilizatori 

înregistrați pentru a oferi 

suport operațional online 

specialiștilor implicați în 

procesul de 

dezinstituționalizare. 

ANPDPD 

2023 Secțiune dedicată pe 

pagina web a ANPDPD, 

creată și activă pentru 

utilizatori 

Număr de utilizatori, 

pe tipuri: persoane 

cu dizabilități, 

specialiști  

Număr de 

interacțiuni online 

/numărul de 

solicitări deschise și 

soluționate 
Buget de stat 

Fonduri externe 

nerambursabile 

1.1.8. Elaborarea unei foi de 

parcurs la nivel teritorial de 

dezinstituționalizare care să 

includă: raportarea progresului 

în implementarea măsurilor 

pentru atingerea țintelor la 

nivel județean cu privire la 

numărul de persoane cu 

dizabilități 

dezinstitutionalizate, 

capacitatea și numărul de 

beneficiari ai serviciilor de 

sprijin în comunitate pentru 

persoanele 

dezinstitutionalizate și pentru 

prevenirea instituționalizării 

ANPDPD  

 

2022-2023 Autorități județene 

planifică procesul de 

dezinstituționalizare pe 

baza  foii de parcurs 

județean de 

dezinstituționalizare 

Numărul de județe 

care utilizează foaia 

de parcurs județean 

de 

dezinstituționalizare 

ca principal 

document de 

planificare a 

politicilor de 

dezinstituționalizare  

 

Buget de stat 

1.1.9. Elaborarea de rapoarte 

județene de 

dezinstituționalizare, cu ținte 

la nivel județean, care să fie 

actualizate anual. 

DGASPC 

Comitetele 

județene/ale 

sectoarelor 

municipiului 

București de 

coordonare 

2023 Rapoarte județene  de 

dezinstituționalizare cu 

ținte atinse 

47 de rapoarte 

județene  de 

dezinstituționalizare 

actualizate anual 

 

Bugete local ale 

Consiliilor 

județene/consiliilor 

locale ale 

sectoarelor 

municipiului 

București 

1.1.10. Elaborarea planurilor 

de dezinstituționalizare la 

nivel de centre rezidenţiale. 

DGASPC  

Comitetele 

județene/ale 

sectoarelor 

municipiului 

București de 

coordonare 

2023 Planuri de 

dezinstituționalizare la 

nivel de centre rezidenţiale 

elaborate 

Procentul de centre 

rezidențiale cu 

planuri de 

dezinstituționalizare 

elaborate, pe tip de 

centre rezidențiale, 

la nivel de județ 

Bugete local ale 

Consiliilor 

județene/consiliilor 

locale ale 

sectoarelor 

municipiului 

București 

1.1.11. Realizarea și 

actualizarea anuală a hărții 

județene/locale a serviciilor 

sociale publice și private 

existente, cu descrierea 

detaliată a tipurilor de 

intervenții asigurate (de 

locuire, sociale, sănătate şi 

reproducere, de sprijin pentru 

educație, de transport, de 

asistență juridică, de sprijin în 

luarea deciziilor, de 

socializare, sport, cultură), a 

capacității, locurilor 

disponibile și criteriilor de 

admitere, precum și a gradului 

de accesibilizare fizică, 

comunicațională și 

 

DGASPC 

CJ/CL ale 

sectoarelor 

municipiului 

București 

2023-2030 Hărți județene/locale ale 

serviciilor publice și 

private existente, realizate 

 

Numărul de județe și 

sectoare ale 

municipiului 

București care au 

realizat și actualizat 

hărțile 

județene/locale ale 

serviciilor publice și 

private existente 

Buget de stat 

Bugete locale ale 

Consiliilor 

județene/consiliilor 

locale ale 

sectoarelor 

municipiului 

București 
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informațională, și diseminarea 

ei în formate accesibile, 

inclusiv online, pentru 

persoanele cu dizabilități și 

spre folosul SPAS/DAS și al 

furnizorilor publici și privați 

de servicii sociale la nivel 

județean/local. 

1.1.12. Stabilirea unui  

mecanism având la bază un 

moratoriu pentru centrele 

rezidențiale care au în 

implementare planuri de 

restructurare, care să interzică 

admiterile. 

MMSS 

ANPDPD 

2023 Moratoriu legiferat și 

implementat 

Număr de admiteri 

în centrelor 

rezidențiale care au 

în implementare 

planuri de 

dezinstituționalizare 

la nivel de centru   

Buget de stat 

1.1.13. Elaborarea unei 

metodologii de admitere a 

persoanei cu dizabilitati in 

servicii rezidentiale. 

ANPDPD 

2022 Metodologie de admitere 

legiferată și implementată 

Număr de admiteri a 

persoanelor cu 

dizabilitati in 

servicii rezidentiale 

Buget de stat 

1.1.14. Modificarea cadrului 

legal privind înființarea 

serviciilor sociale destinate 

persoanelor cu dizabilități în 

sensul sistării înființării 

centrelor  rezidențiale pentru 

persoane adulte cu dizabilități, 

cu excepția centrelor 

respiro/centre de criză.  

 

MMSS 

ANPDPD 

2030 Cadrul legislativ modificat 

și aprobat 

Numărul și tipul 

serviciilor sociale 

rezidențiale   nou 

înființate 

Buget de stat 

 

Obiectiv Specific 1.2. Monitorizarea și evaluarea progresului și rezultatelor procesului de dezinstituționalizare și integrare în comunitate  

Măsuri 
Instituții 

responsabile 

Perioadă de 

implementare 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

monitorizare 

Resurse 

financiare 

1.2.1. Dezvoltarea, cu 

implicarea organizațiilor 

persoanelor cu dizabilități și a 

societății civile, a unui sistem 

de monitorizare a Strategiei 

naționale de prevenire a 

instituționalizării și accelerare 

a procesului de 

dezinstituționalizare, inclusiv 

a indicatorilor-cheie de 

performanță, prin: (a) 

elaborarea planului de 

monitorizare a progresului la 

nivel național; (b)integrarea 

unui modul pentru 

monitorizarea progresului - 

raport cadru privind atingerea 

țintelor; și (c) integrarea unei 

componente de monitorizare 

în Planurile de 

dezinstituționalizare la nivel 

de centru.  

ANPDPD 

Comitetul național 

de accelerare a 

dezinstitutionalizarii  

Grupul consultativ 

independent al 

societății civile 

2023 Plan de 

monitorizare a 

progresului la nivel 

național, elaborat și 

aprobat 

Planuri de 

dezinstituționalizare 

la nivel de centru, 

cu o componentă de 

monitorizare inclusă  

 

Numărul de planuri 

de 

dezinstituționalizare 

la nivel de centru 

care includ o 

componentă de 

monitorizare, din 

total 

Buget de stat 

Fonduri externe 

nerambursabile 

1.2.2. Dezvoltarea unui 

mecanism de progres a 

implementării Strategiei 

naționale de prevenire a 

instituționalizării și accelerare 

a procesului de 

dezinstituționalizare la nivel 

național, județean și de centru 

rezidențial, în vederea: (a) 

ANPDPD 

Comitetul național 

de accelerare a 

dezinstitutionalizare 

Grupul consultativ 

independent al 

societății civile  

DGASPC 

2023 Ținte la nivel 

național și județean, 

monitorizate  

Dinamica valorii 

indicatorilor de 

progres a măsurilor, 

fixați conform 

Planului de 

Număr de ținte 

atinse, din total ținte 

fixate la nivel 

național și județean 

Număr de măsuri 

îndeplinite, din total 

măsuri incluse în 

Planul de Acțiune, 

în funcție de direcții 

Buget de stat 

Fonduri externe 

nerambursabile  

Bugete locale ale 

Consiliilor 

județene/consiliilor 

locale ale 

sectoarelor 
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atingerii țintelor fixate la nivel 

național și județean; (b) 

corectării decalajelor de timp 

și între județe; (c) stabilirii 

nevoilor de suport operațional 

ale coordonatorilor prezentei 

Strategii și ale profesioniștilor 

implicați în implementarea 

acesteia; și (iv) accelerării 

procesului de 

dezinstituționalizare. 

Comitetele 

județene/ale 

sectoarelor 

municipiului 

București de 

accelerare a 

dezinstitutionalizarii 

monitorizare, 

monitorizată  

 

 

de acțiune și 

obiective specifice  

 

municipiului 

București 

1.2.3. Publicarea de rapoarte 

anuale de monitorizare a 

progresului implementării 

prezentei Strategii la nivel 

național, județean și de centru, 

cu privire la: (a) progresul în 

urmărirea țintelor cheie fixate 

la nivel național și județean și 

măsurile corective pentru 

decalajele observate; (b) 

progresul în implementarea 

direcțiilor de acțiune, 

obiectivelor specifice și a 

măsurilor prezentei Strategii 

naționale; și (c) progresele 

realizate cu privire la 

integrarea în comunitate și 

traiul independent al 

persoanelor cu dizabilități 

dezinstituționalizate sau 

pentru care au fost luate 

măsuri de prevenire a 

instituționalizării, inclusiv 

prin crearea de servicii de 

sprijin. 

ANPDPD 

DGASPC 

Comitetele 

județene/ale 

sectoarelor 

municipiului 

București de 

accelerare a 

dezinstitutionalizarii 

2023-2030 Deciziile și 

intervențiile 

structurilor de 

coordonare și ale 

profesioniștilor 

implicați în 

implementarea 

Strategiei naționale, 

informate și 

orientate de datele  

raportate ca parte a 

monitorizării 

 

Numărul de măsuri 

neîndeplinite la 

termen, pentru care 

s-au luat măsuri 

corective în vederea 

implementării 

Buget de stat 

Bugete locale ale 

Consiliilor 

județene/consiliilor 

locale ale 

sectoarelor 

municipiului 

București 

1.2.4. Publicarea, semestrial, 

de situații statistice privind 

stadiul procesului de 

dezinstituționalizare la nivel 

național, județean și de centru. 

ANPDPD  

DGASPC 

Comitetele 

județene/ale 

sectoarelor 

municipiului 

București de 

accelerare a 

dezinstitutionalizarii 

2023-2030 Informații statistice 

privind evoluția 

procesului de 

dezinstituționalizare 

actualizate 

Număr de situații 

statistice semestriale 

privind stadiul 

procesului de 

dezinstituționalizare 

la nivel național, 

județean și de centru 

Buget de stat 

Bugete locale ale 

Consiliilor 

județene/consiliilor 

locale ale 

sectoarelor 

municipiului 

București 

1.2.5. Stabilirea unei metode 

de actualizare și calcul al 

standardului de cost pentru 

servicii sociale. 

MMSS  

ANPDPD 

MIPE 

 

2022-2023 Metodă de 

actualizare și calcul 

al standardului de 

cost pentru servicii 

sociale 

implementată 

Numărde servicii 

sociale pentru care 

au fost calculate și 

actualizate 

standardele de cost 

Buget de stat 

 

Direcția de acțiune 2: Asigurarea abordării centrate pe persoană a tranziției la viața independentă și integrare în comunitate 

Obiectiv Specific 2.1. Asigurarea cadrului pentru planificarea și monitorizarea centrate pe persoană a tranziției la viața independentă și integrare în comunitate 

Măsuri 
Instituții 

responsabile 

Perioadă de 

implementare 

Rezultate 

așteptate 

Indicatori de 

monitorizare 

Resurse 

financiare 

2.1.1. Reglementarea 

managementului de caz ca metodă 

obligatorie de lucru în cadrul 

sistemului de protecție a 

persoanelor adulte cu dizabilități, 

ghidată de abordarea centrării pe 

persoană, și a unui structuri la 

nivelul autorităților publice locale, 

cu desemnarea cel puțin a unui 

ANPDPD 

DGASPC 

SPAS/DAS 

MMSS 

2024-2025 Standarde 

specifice minime 

de calitate, 

stabilite 

Cost aferent per 

beneficiar, stabilit 

Număr de județe 

în care este 

desemnat un 

coordonator al 

serviciului 

management de 

caz  

Număr de 

localități în care 

Bugetul de stat 

Fonduri europene 

nerambursabile 
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coordonator de structura la nivelul 

DGASPC  și SPAS/DAS sau a 

unui au asistent social responsabil 

la nivelul SPAS/DAS, care să 

coordoneze aplicarea metodei, cu 

posibilitatea contractării unor 

specialiști care să aplice această 

metodă de la furnizori de servicii 

privați, în condiţii de liberă 

practică stabilite de ANPDPD, în 

vederea consolidării rolului 

managerului de caz de coordonare 

transferului din instituții și a 

includerii în comunitate a 

persoanelor dezinstituționalizate 

sau în risc de instituționalizare, 

prin stabilirea: (a) standardelor 

specifice minime obligatorii de 

calitate privind managementul de 

caz în domeniul dizabilității; 

(b)costului aferent per beneficiar 

de management de caz, în funcție 

de dizabilitate; și (c) a 

mecanismului de finanțare, 

inclusiv prin surse de finanțare de 

la bugetul de stat. 

Mecanism de 

finanțare, stabilit 

Coordonatori în 

aplicarea metodei 

managementului 

de caz, desemnați 

la nivel tuturor 

DGASPC  și 

SPAS/DAS 

este desemnat un 

coordonator al 

serviciului 

management de 

caz /asistent social 

responsabil de 

managementul de 

caz  

Număr de 

manageri de caz, 

în funcție de 

încadrare (aparat 

propriu sau 

contractați) la 

nivel de județ și de 

localitate   

2.1.2. Reglementarea unui cadru 

de monitorizare a integrarii în 

comunitate a persoanelor adulte cu 

dizabilități post-transfer, ca parte a 

standardelor de calitate,  în sensul: 

(a) precizării responsabilităților 

coordonatorului structurii de 

management de caz la nivelul 

DGASPC/SPAS/DAS, ale 

managerilor de caz din cadrul 

DGASPC și ale asistenților 

sociali/managerilor de caz din 

cadrul SPAS/DAS; (b) stabilirii 

perioadei de monitorizare și de 

monitorizare intensificată; și (c) 

stabilirii raportării periodice a 

implementării planului individual 

de viață independentă și integrarea 

în comunitate. 

MMSS 

ANPDPD 

2023 Implementarea 

planurilor 

individuale de 

viață independentă 

și integrare în 

comunitate, 

monitorizată 

Numărul 

planurilor 

individuale de 

viață independentă 

și includere în 

comunitate 

monitorizate  

 

Buget de stat 

2.1.3. Elaborarea unui curriculum 

și a unui plan de formare care să 

asigure o instruire unitară a 

managerilor de caz și a 

coordonatorilor de structura la 

nivelul DGASPC și a 

coordonatorilor de structura sau a 

asistenților sociali responsabili la 

nivelul SPAS/DAS, pentru 

elaborarea și implementarea 

planurilor individuale de viață 

independentă și integrare în 

comunitate, în vederea asigurării 

parcursului de viață independentă 

pentru persoanele adulte cu 

dizabilități, conform nevoilor și 

aspirațiilor acestora, instruire 

ghidată de abordarea centrării pe 

persoană, care să acopere 

următoarele teme: (a) acordarea de 

sprijin în luarea deciziei, în 

colaborare cu autoreprezentanți și 

organizații neguvernamentale cu 

activitate în domeniul protecției 

ANPDPD 

MIPE 

DGASPC 

SPAS/DAS 

2023-2024 Programe de 

instruire elaborate 

și implementate  

Manageri de caz și  

coordonatori 

eficienți în 

elaborarea și 

implementarea 

planurilor 

individuale de 

viață independentă 

și integrare în 

comunitate 

Număr de 

manageri de caz și  

coordonatori 

instruiți 

Fonduri externe 

nerambursabile 

Buget de stat 

Bugete locale ale 

Consiliilor 

județene/consiliilor 

locale ale 

sectoarelor 

municipiului 

București 
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drepturilor persoanelor cu 

dizabilități; (b) importanța ghidării 

elaborării planurilor individuale 

de viață independentă și integrare 

în comunitate de către persoanele 

cu dizabilități; (c) definirea 

cercurilor de sprijin și pregătirea 

persoanelor alese de persoanele cu 

dizabilități să fie implicate în 

elaborarea și implementarea 

planurilor individuale de viață 

independentă și integrare în 

comunitate; (d) identificarea 

rețelei de servicii de sprijin din 

comunitatea de destinație, în 

funcție de nevoile și preferințele 

persoanelor cu dizabilități, pentru 

a fi accesate de acestea, urmată de 

informarea persoanelor despre 

aceste servicii/resurse, precum și 

de explicarea și discutarea rolului 

fiecărui serviciu în parte; și (e) 

identificarea unor oportunități de 

implicare a persoanelor cu 

dizabilități în activități în 

comunitate preferate de acestea, 

de exemplu școlarizare, ocupare 

sau desfășurarea unor acțiuni în 

comunitate. 

2.1.4. Finanțarea unor programe 

de instruire și sprijinire a 

persoanelor cu dizabilități din 

centrele rezidențiale și din 

comunitate pentru a deveni 

autoreprezentanți în procesul de 

dezinstituționalizare, programe 

derulate la nivelul 

DGASPC/DAS/SPAS, inclusiv în 

parteneriat cu asociații de 

autoreprezentanți sau organizații 

neguvernamentale cu activitate în 

domeniul protecției drepturilor 

persoanelor cu dizabilități. 

ANPDPD 

DGASPC/DAS/SPAS 

2024-2026 Persoane cu 

dizabilități din 

centrele 

rezidențiale, 

instruite și 

sprijinite pentru a 

deveni auto-

reprezentanți 

Număr de 

persoane cu 

dizabilități din 

centrele 

rezidențiale 

instruite și 

sprijinite pentru a 

deveni auto-

reprezentanți 

Fonduri externe 

nerambursabile 

Buget de stat 

Bugete locale ale 

Consiliilor 

județene/consiliilor 

locale ale 

sectoarelor 

municipiului 

București 

2.1.5. Finanțarea de proiecte ale 

organizațiilor neguvernamentale, 

inclusiv în parteneriat cu 

autoritățile administrației publice 

locale, pentru activități eligibile de 

tipul: instruire, consultare, 

informare, promovare, schimb de 

experiență cu privire la 

autoreprezentare și 

autodeterminare, destinate 

persoanelor cu dizabilități care 

trăiesc în centre rezidențiale sau 

care au trăit în instituții sau care 

trăiesc în comunitate. 

ANPDPD 

2023-2030 Proiecte ale 

organizațiilor 

neguvernamentale, 

inclusiv în 

parteneriat cu 

autoritățile 

administrației 

publice locale, 

finanțate 

Număr de proiecte 

ale organizațiilor 

neguvernamentale 

finanțate 

Buget de stat 

2.1.6. Elaborarea unei metodogii 

de evaluare de evaluare a nevoii 

persoanelor cu dizabilități care să 

cuprinda si o componeta de 

monitorizare independentă a 

planificării centrate pe persoană și 

a non-segregării. 

ANPDPD 

2023 Cadru independent 

de evaluare a 

asigurării 

planificării 

centrate pe 

persoană și a non-

segregării, 

reglementat și 

funcțional 

Număr de planuri 

individuale de 

viață independentă 

și includere în 

comunitate 

evaluate 

independent 

 

Buget de stat 
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Obiectiv Specific 2.2. Planificarea și monitorizarea centrate pe persoană a tranziției la viața independentă și integrarii în comunitate 

Măsuri 
Instituții 

responsabile 

Perioadă de 

implementare 

Rezultate 

așteptate 

Indicatori de 

monitorizare 

Resurse 

financiare 

2.2.1. Pregătirea fiecărei persoane înainte 

de transferarea din centrul rezidențial 

pentru facilitarea tranziției către viața 

independentă în comunitate, prin: (a) 

creșterea varietății și a intensității 

activităților de stimulare a abilităților de 

viață independentă, de participare socială și 

civică și de educație și pregătire pentru 

muncă realizate în comunitate (inclusiv în 

cele de destinație) pentru toți beneficiarii 

centrelor rezidențiale; (b) creșterea 

autonomiei și controlului rezidenților cu 

privire la toate aspectele vieții de zi cu zi; 

(c) asigurarea consimțământului informat 

privind orice tratament administrat sau 

activitate din centru; (d) asigurarea 

sprijinului în luarea deciziilor; și (e) 

asigurarea accesului pentru toți rezidenții la 

mijloace de informare și comunicare și 

revizuirea în concordanță a standardelor de 

calitate pentru serviciile rezidențiale. 

DGASPC 

 

2023-2030 Persoanele cu 

dizabilități din 

centrele 

rezidențiale, 

pregătite pentru 

viața 

independentă în 

comunitate 

Procentul de 

persoane cu 

dizabilități din 

centrele 

rezidențiale 

implicate în 

activități de 

stimulare a 

abilităților de 

viață 

independentă, 

de participare 

socială și civică 

și de educație 

și pentru 

muncă, pe tip 

de centru  

Procentul de 

persoane cu 

dizabilități din 

centrele 

rezidențiale 

implicate în 

activități de 

stimulare a 

abilităților de 

viață 

independentă, 

de participare 

socială și civică 

și de educație 

și pentru 

muncă 

desfășurate în 

comunitate, 

dintre care: în 

comunitățile de 

destinație, pe 

tip de centru 

Procentul de 

persoane din 

centrele 

rezidențiale 

sprijinite în 

luarea 

deciziilor, pe 

tip de centru 

Procentul de 

persoane din 

centrele 

rezidențiale cu 

acces la 

mijloace de 

informare și 

comunicare, pe 

tip de centru  

 

Bugete locale ale 

Consiliilor 

județene/consiliilor 

locale ale 

sectoarelor 

municipiului 

București Buget de 

stat 

2.2.2. Elaborarea și implementarea 

planurilor individuale de viață 

independentă și integrare în comunitate 

pentru fiecare persoană cu dizabilități din 

DGASPC 

SPAS/DAS 

2023-2030 Planuri 

individuale de 

viață 

independentă și 

integrare în 

Procentul 

persoanelor cu 

dizabilități din 

centrele 

rezidențiale cu 

Bugete locale ale 

Consiliilor 

județene/consiliilor 

locale ale 

sectoarelor 
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centrele rezidențiale, inclusiv a 

componentei de pregătire a tranziției în 

comunitate, în vederea punerii în aplicare a 

parcursului de trai independent, printr-un 

proces ghidat de persoana cu dizabilități și 

sprijinit de managerii de caz ai persoanelor 

cu dizabilități, în colaborare cu cercurile de 

sprijin ale persoanelor cu dizabilități și cu 

echipa multidisciplinară. 

comunitate, 

elaborate pentru 

toate persoanele 

cu dizabilități 

din centrele 

rezidențiale 

până la sfârșitul 

primului 

semestru din 

2026 

planuri 

individuale de 

viață 

independentă și 

integrare în 

comunitate, pe 

tip de 

dizabilitate  

 

municipiului 

București Buget de 

stat 

 

Obiectiv Specific 2.3. Prevenirea riscului de instituționalizare și excluziune socială a persoanelor cu dizabilități care trăiesc în comunitate 

Măsuri 
Instituții 

responsabile 

Perioadă de 

implementare 

Rezultate 

așteptate 

Indicatori de 

monitorizare 

Resurse 

financiare 

2.3.1. Elaborarea  unei metodologii de 

identificare a persoanelor cu dizabilități 

cu risc ridicat de instituționalizare și 

excluziune socială, precum si adaptarea 

instrumentelor de evaluare în vederea 

acordării certificatului de încadrare în 

grad de handicap și a celor de planificare 

individuală a serviciilor pentru 

persoanele cu dizabilități, care sa asigure 

prioritate la acordarea serviciilor sociale 

în comunitate, inclusiv persoanelor de pe 

listele actuale de așteptare pentru 

admiterea în centre.  

ANPDPD 

2023-2024 Riscul de 

instituționalizare 

și  riscurile 

ridicate de 

excluziune 

socială a 

persoanelor 

evaluate în 

vederea 

acordării 

certificatului de 

încadrare în grad 

de handicap, 

identificate 

Număr de 

persoane cu 

dizabilități cu 

risc ridicat de 

instituționalizare 

și excluziune 

socială și cu 

prioritate la 

acordarea 

serviciilor 

sociale în 

comunitate, 

conform 

evaluării 

 

Buget de stat 

Fonduri externe 

nerambursabile 

2.3.2. Revizuirea modelului-cadru al 

raportului de evaluare complexa în 

vederea determinării adecvate a 

aspirațiilor și nevoilor de sprijin ale 

persoanelor cu dizabilități care trăiesc în 

comunitate. 

ANPDPD 

2023-2024 Raport de 

evaluare socială 

utilizat în 

identificare 

riscurilor de 

instituționalizare 

și excluziune 

socială 

Număr de 

persoane cu 

dizabilități 

evaluate 

conform noului 

model-cadru de 

evaluare socială, 

dintre care: 

persoane 

evaluate ca fiind 

în risc de 

instituționalizare 

și risc ridicat de 

excluziune 

socială  

Fonduri externe 

nerambursabile 

2.3.3. Desemnarea unor manageri de caz 

pentru toate persoanele cu dizabilități din 

comunitate evaluate ca fiind în risc ridicat 

de instituționalizare și excluziune socială. 

SPAS/DAS  

 

2024-2030 

 

Manageri de caz 

pentru toate 

persoanele cu 

dizabilități din 

comunitate 

evaluate ca fiind 

în risc ridicat de 

instituționalizare 

și excluziune 

socială, 

desemnați  

Număr de 

manageri de caz 

pentru 

persoanele cu 

dizabilități din 

comunitate 

evaluate ca fiind 

în risc ridicat de 

instituționalizare 

și excluziune 

socială, la nivel 

județean 

Număr de 

persoane cu 

dizabilități din 

comunitate 

evaluate ca fiind 

în risc ridicat de 

instituționalizare 

și excluziune 

Bugete locale ale 

Consiliilor 

județene/consiliilor 

locale ale 

sectoarelor 

municipiului 

București 

Buget de stat 
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socială cu 

manageri de caz, 

la nivel județean 

 

Direcția de acțiune 3: Dezvoltarea serviciilor în comunitate pentru viața independentă a persoanelor adulte cu dizabilități, inclusiv pentru prevenirea 

instituționalizării 

Obiectiv Specific 3.1. Asigurarea locuirii accesibile și adecvate în comunitate 

Măsuri 
Instituții 

responsabile 

Perioadă de 

implementare 

Rezultate 

așteptate 

Indicatori de 

monitorizare 

Resurse 

financiare 

3.1.1. Crearea unui set de standarde de 

locuire incluzivă în comunitate, care 

să aibă în vedere separarea furnizării 

locuirii de serviciile de sprijin. 

ANPDPD 

MMSS 

2022-2023 Locuințe în 

comunitate 

pentru persoanele 

cu dizabilități, 

asigurate  în 

conformitate cu 

standardele de 

locuire incluzivă 

Procentul 

locuințelor în 

comunitate care 

sunt conforme 

cu standardele 

de locuire 

incluzivă 

Buget de stat 

Fonduri europene 

nerambursabile 

3.1.2. Achiziționarea, închirierea sau 

construirea și gestionarea de locuințe 

pentru persoane cu dizabilități care să 

respecte principiile locuirii incluzive, 

care să poată fi accesate de către 

persoanele cu dizabilități în procesul 

de dezinstituționalizare, în funcție de 

alegerea lor. 

ANPDPD 

CJ/CL 

DGASPC 

SPAS/DAS 

2024-2030 Persoanele cu 

dizabilități, 

rezidente în 

locuințe în 

comunitate care 

respectă 

standardele 

locuirii incluzive 

Număr de 

locuințe în 

comunitate 

conforme cu 

standardele de 

locuire 

incluzivă, în 

funcție de sursă: 

achiziționate, 

închiriate, 

construite sau 

acordate din 

stocul existent  

Număr de 

persoane cu 

dizabilități din 

locuințele 

conforme cu 

standardele de 

locuire 

incluzivă, 

transferate din 

centre 

rezidențiale  

Fonduri europene 

nerambursabile 

Buget de stat 

Bugete locale ale 

Consiliilor 

județene/consiliilor 

locale 

3.1.3. Facilitarea accesului la 

proprietate pentru persoane adulte cu 

dizabilități care realizează venituri, 

prin modificarea/completarea cadrului 

legislativ referitor la locuire, în 

vederea asigurării plății de la bugetul 

de stat a dobânzii la contractarea 

creditului de achiziționare a unei 

locuințe. 

MMSS  

ANPDPD 

MDLPA 

 

2023-2024 Persoane cu 

dizabilități 

proprietare ale 

locuinței, care 

beneficiază de 

schema de plată 

de la bugetul de 

stat a dobânzii la 

contractarea 

creditului de 

achiziționare 

Număr de 

persoane cu 

dizabilități 

proprietare ale 

locuinței care 

beneficiază de 

schema de plată 

de la bugetul de 

stat a dobânzii la 

contractarea 

creditului de 

achiziționare 

Buget de stat 

3.1.4. Asigurarea beneficiului de 

tranziție, care să acopere: (a) costurile 
de prevenire a instituționalizării 

persoanelor adulte cu dizabilități 

aflate în comunitate, și (b) costurile de 
pregătire a transferului, care acoperă 

costuri de: administrare locuință, 

consumabile de uz casnic, reparații, 
lucrări de adaptare, mutare a bunurilor 

personale, transport, contractare de 

servicii necesare de tip: igienizare, 
instalare de utilități, plata serviciilor 

sociale de care beneficiază în 

 

MMSS  

ANPDPD 

MIPE 

DGASPC 

 

2022-2030 Persoanele cu 

dizabilități, 

transferate în 

comunitate cu 

acordarea 

beneficiului de 

tranziție 

Număr de 

persoane cu 

dizabilități 

cărora le este 

acordat 

beneficiul de 

tranziție 

 

Fonduri externe 

nerambursabile 

Buget de stat 
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comunitate și alte cheltuieli necesare 

traiului independent sau în situații de 

urgență/criză; 

3.1.5. Asigurarea beneficiului pentru 

locuire, în vederea administrării unei 
locuințe de către o persoană adultă 

încadrată în grad grav, accentuat sau 

mediu de handicap; include plata 
chiriei pentru locuințele închiriate din 

mediul privat sau din fondul de 

locuințe sociale, cheltuielile de 
întreținere lunară sau utilități, plata 

asigurării împotriva dezastrelor 

naturale, a utilităților și a reparațiilor 
curente. 

MMSS  

ANPDPD 

MIPE 

DGASPC 

2022-2030 Persoanele cu 

dizabilități, 

transferate din 

centre 

rezidențiale în 

locuințe în 

comunitate, cu 

acordarea 

beneficiului 

pentru locuire 

 

Număr de 

persoane  

transferate din 

centre 

rezidențiale în 

locuințe în 

comunitate 

închiriate prin 

utilizarea 

beneficiului de 

tranziție, pe tip 

de aranjament de 

locuire  

Procent din total 

persoane 

transferate 

Fonduri externe 

nerambursabile 

Buget de stat 

3.1.6. Creșterea accesului persoanelor 

adulte cu dizabilități la locuințe 

sociale, prin (a) modificarea cadrului 

legislativ referitor la locuire, respectiv 

elaborarea criteriilor generale de 

alocare și prioritizare a locuințelor 

sociale;(b) eficientizarea și adaptarea 

procedurii privind depunerea cererilor 

pentru repartizarea locuințelor sociale; 

și (c) sprijinirea persoanelor cu 

dizabilități care trăiesc în mediul 

rezidențial să depună solicitări de 

locuințe sociale. 

MDLPA 

MMSS 

ANPDPD 

UAT 

DGASPC/DAS/SPAS 

 

2023-2024 Persoanele cu 

dizabilități 

transferate din 

centrele 

rezidențiale în 

comunitate cu 

acces crescut la 

locuințe sociale 

Număr și 

procent de 

locuințe sociale 

acordate 

persoanelor cu 

dizabilități 

transferate din 

centrele 

rezidențiale din 

stocul nou 

dezvoltat sau 

alocat 

Buget de stat 

3.1.7.Promovarea dreptului la viață 

independentă și a integrării în 

comunitate a persoanelor cu 

dizabilități din locuințele protejate, 

prin facilitarea accesului la locuințe 

adecvate în comunitate și furnizarea 

separată a serviciilor de sprijin 

corespunzătoare nevoilor acestora 

exprimate. 

ANPDPD 

 

DGASPC 

2022-2023 Persoane cu 

dizabilități care 

trăiesc o viață 

independentă în 

comunitate în 

acord cu 

propriile alegeri 

Număr de 

campanii de 

promovare 

Buget de stat 

3.1.8. Identificarea si asigurarea 

accesului la soluții de locuire pentru 

persoanele dezinstituționalizate care 

să respecte standardele de locuire 

incluzivă și alegerile persoanelor. 

UAT 

DGASPC /DAS/DAS 

 

2024-2030 Persoane cu 

dizabilități care 

trăiesc o viață 

independentă în 

comunitate în 

acord cu 

propriile alegeri 

Număr de 

persoanele cu 

dizabilități 

transferate din 

locuințe 

protejate în 

locuințe  care 

respectă 

standardele de 

locuire incluzivă 

 

Buget de stat 

 

  

 

Obiectiv Specific 3.2. Dezvoltarea serviciilor de sprijin personalizat pentru adulții cu dizabilități 

Măsuri 
Instituții 

responsabile 

Perioadă de 

implementare 

Rezultate 

așteptate 

Indicatori de 

monitorizare 

Resurse 

financiare 

3.2.1. Dezvoltarea rețelei de servicii 

de sprijin personalizat în comunitate 

atât pentru persoane adulte cu 

dizabilități care vor face tranziția din 

CJ/CL 

UAT 

DGASPC/DAS/SPAS 

2024-2030 Rețea de 

servicii de 

sprijin în 

comunitate, 

Număr de servicii de 

sprijin în comunitate 

înființate, pe tipuri și 

Fonduri europene 

nerambursabile 

Buget de stat 
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centrele rezidențiale, cât și pentru 

cele din comunitate (de exemplu, 

asistent personal, asistență în luarea 

deciziilor, consiliere și mediere 

ocupațională, sprijin în gospodărie, 

îngrijire la domiciliu sau echipe 

mobile), care: (a) să furnizeze 

personal și echipamente adecvate și 

suficiente să sprijine viața 

independentă și integrarea în 

comunitate; (b) să implice 

persoanele cu dizabilități în toate 

etapele procesului de dezvoltare și 

furnizare a serviciilor; și (c) să fie 

dezvoltate în complementaritate și 

echitabil teritorial, luând în calcul 

localitățile de destinație reieșite din 

planurilor individuale de viață 

independentă și integrare în 

comunitate, inclusiv prin caracter 

intercomunitar sau multifuncțional. 

MMSS 

ANPDPD 

MIPE 

MF 

 

diversificată și 

dezvoltată 

echitabil 

teritorial, în 

funcție de 

nevoile 

identificate 

la nivel de localitate, 

județean și național 

Număr de persoane 

cu dizabilități, 

beneficiare de 

servicii de sprijin în 

comunitate, la nivel 

de localitate, 

județean și național 

Procent de persoane 

cu dizabilități 

dezinstituționalizate, 

beneficiare de 

servicii de sprijin în 

comunitate, la nivel 

de localitate 

 

Bugete locale ale 

Consiliilor 

județene/consiliilor 

locale 

3.2.2. Reglementarea cadrului de 

furnizare și monitorizare a serviciilor 

de asistență personală și asistență 

personală profesionistă, prin: (a) 

revizuirea legislației în sensul 

consolidării serviciilor pentru a 

garanta furnizarea serviciului în 

acord cu principiile Convenției; (b) 

modificarea cadrului legal de 

furnizare a serviciilor, pentru a oferi 

inclusiv posibilitatea persoanei cu 

dizabilități să beneficieze de 

serviciile mai multor asistenți 

personali și/sau asistenți personali 

profesioniști; (c) revizuirea 

standardelor ocupaționale; (d) 

elaborarea materialelor și a 

modalității de formare; (e) 

elaborarea unei metodologii de 

monitorizare a activității pentru a 

asigura un serviciu sigur și optim 

pentru o viață independentă; şi (f) 

finanțarea serviciilor de la bugetul de 

stat. 

MMSS 

ANPDPD 

 

2023-2024 Rețea de 

asistență 

personali 

profesioniști 

dezvoltată și 

consolodată la 

nivel național 

Servicii de 

asistență 

personală și 

asistență 

personală 

profesionistă, 

furnizate în 

acord cu 

principiile 

Convenției 

finanțate de la 

bugetul de stat 

Număr de asistenți 

personali 

Număr de asistenți 

personali 

profesioniști  

Număr de persoane 

cu dizabilități care 

au asistent personal 

sau asistent personal 

profesionist 

Numărul mediu de 

persoane cu 

dizabilități la un 

asistent personali / 

asistent personal 

profesionist, pe tip 

de dizabilitate, la 

nivel de localitate, 

județ și național  

Număr mediu de 

asistenți personali la 

o persoană cu 

dizabilități, la nivel 

de localitate, județ și 

național 

Fonduri europene 

Buget de stat 

3.2.3. Modificarea standardelor de 

calitate pentru serviciile de echipă 

mobilă pentru a putea furniza sprijin: 

(a) în regim de urgență, inclusiv 

pentru a deservi persoane cu 

dizabilități psihice și mintale; (b) în 

comunitate, și nu doar la domiciliul 

persoanei cu dizabilități; și (c) nu 

doar în comunitățile unde centrele de 

zi sunt inaccesibile sau inexistente. 

MMSS 

ANPDPD 

2022-2023 Servicii de 

echipă mobilă, 

furnizate și în 

regim de 

urgență și în 

comunitate 

Număr de servicii de 

echipă mobilă, 

înființate, defalcat în 

funcție de tipul 

serviciilor oferite, 

categorii de 

beneficiari și locul 

intervenției 

Număr de persoane 

cu dizabilități, 

beneficiare de 

servicii de echipă 

mobilă, defalcat în 

funcție de tipul 

serviciilor oferite, 

categorii de 

beneficiari și locul 

intervenției 

Fonduri europene 

Buget de stat 
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3.2.4. Modificarea standardelor de 

calitate pentru serviciile de tip 

respiro și criză în sensul: (a) 

asigurării unei furnizări flexibile a 

serviciului, în funcție de nevoile și 

situațiile de viață specifice ale 

persoanelor cu dizabilități (inclusiv 

prin acordarea serviciilor la 

domiciliu și în comunitate, prin 

echipe mobile, și pe perioade 

variabile); și (b) prevenirii 

instituționalizării și asigurării unei 

vieți independente în cadrul 

comunității, prin precizarea 

perioadei maxime de utilizare a 

serviciului în regim rezidențial. 

MMSS 

ANPDPD 

2022-2023 Servicii de tip 

respiro și criză, 

furnizate într-

un mod 

flexibil, în 

funcție de 

nevoile 

persoanei cu 

dizabilități, pe 

baza 

standardelor de 

calitate 

revizuite 

Număr de servicii de 

tip respiro și criză 

înființate, defalcat în 

funcție de tip, 

servicii oferite, locul 

acordării și durată 

Număr de persoane 

cu dizabilități 

beneficiare de 

servicii de tip respiro 

și criză, defalcat în 

funcție de tip, 

servicii oferite, locul 

acordării și durată 

Fonduri europene 

Buget de stat 

3.2.5. Modificarea standardelor de 

calitate pentru serviciul de asistență 

și suport prin extinderea tipurilor de 

activități furnizate (a) pe baza 

analizei bunelor practici de la nivel 

național și internațional, prin 

consultare largă cu persoanele cu 

dizabilități, familiile acestora și 

furnizorii de servicii; și (b) ca 

răspuns la nevoile exprimate ale 

persoanelor cu dizabilități pentru a 

trăi independent și incluse în 

comunitate. 

MMSS 

ANPDPD 

2022-2023 Extinderea 

serviciilor 

oferite de 

serviciile de 

asistență și 

suport, pentru 

a sprijini viața 

independentă 

și inclusă în 

comunitate 

Număr de servicii de 

asistență și suport 

înființate, pe tip de 

activități furnizate, 

la nivel de județ și 

național 

Număr de persoane 

cu dizabilități, 

beneficiare de 

servicii de asistență 

și suport, pe tip de 

dizabilitate, pe tip de 

activități de care 

beneficiază, la nivel 

de județ și național 

Fonduri europene 

Buget de stat 

3.2.6. Reglementarea cadrului 

privind acordarea de sprijin în luarea 

unei decizii pentru persoanele adulte 

cu dizabilități care să vizeze: (a) 

consolidarea activității în cadrul 

serviciului de asistență și suport 

pentru persoane adulte cu 

dizabilități; și (b) introducerea 

activității în celelalte servicii sociale 

pentru persoane adulte cu dizabilități 

din comunitate; cadrul trebuie să 

acopere inclusiv: (i) detalierea 

modalității de furnizare a sprijinului 

în luarea deciziei conform 

prevederilor Convenției; (ii) 

elaborarea materialelor de formare; 

și (iii) instruirea angajaților din 

servicii sociale pentru persoane 

adulte cu dizabilități, cu implicarea 

activă a persoanelor cu dizabilități. 

MMSS 

ANPDPD 

2022-2023 Persoanele cu 

dizabilități, 

beneficiare de 

sprijin în 

luarea unei 

decizii ca parte 

a activităților 

furnizate de  

serviciile 

sociale 

comunitare 

Număr de servicii 

sociale care oferă 

sprijin în luarea unei 

decizii, pe tip de 

servicii 

Număr de persoane 

cu dizabilități, 

beneficiare de sprijin 

în luarea deciziei, pe 

tip de servicii și tip 

de dizabilitate 

Fonduri europene 

Buget de stat 

3.2.7.Modificarea standardelor de 

calitate pentru centrele de zi pentru: 

(a) a le disocia de locuințele 

protejate; (b) a le transforma în spații 

care să aibă o funcție de socializare 

și să fie deschise pentru anumite 

activități de socializare și 

persoanelor fără dizabilități din 

comunitate, inclusiv voluntarilor; și 

(c) a le conferi funcția de serviciu 

resursă care să furnizeze activități 

integrate, inclusiv informare, 

consiliere și mediere în accesarea 

prestațiilor, serviciilor sociale și 

servicii publice, la fața locului și în 

mediul online. 

MMSS 

ANPDPD 

2022-2023 

Centrele de zi, 

servicii 

resursă, care 

oferă activități 

integrate de 

sprijin al 

integrării 

persoanelor cu 

dizabilități în 

comunitate 

Număr de servicii 

sociale de tip centre 

de zi pentru 

persoanele adulte cu 

dizabilități care 

furnizează activități 

integrate, la nivel de 

județ și național 

Număr de beneficiari 

ai serviciilor sociale 

de tip centre de zi 

care furnizează 

activități integrate, 

pe tip de dizabilitate,  

la nivel de județ și 

național 

Fonduri europene 

Buget de stat 
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3.2.8. Modificarea standardelor de 

calitate pentru locuințele protejate în 

acord cu principiile Convenției, în 

sensul separării locuirii de furnizarea 

de servicii atât fizic cât și 

instituțional pe perioada găzduirii 

beneficiarilor, prin: (i) eliminarea 

obligativității de a furniza serviciile 

pentru beneficiari în centrele de zi; 

(ii) transformarea locuințelor 

protejate în locuințe pentru persoane 

cu dizabilități, care să respecte 

locuirea incluzivă; şi (iii) 

reglementarea posibilității ca 

beneficiarii să își poată alege 

propriul furnizor de servicii din 

comunitate. 

MMSS 

ANPDPD 

2022-2023 

Locuințe 

protejate, 

conforme 

criteriilelor de 

locuire 

incluzivă, cu 

contracte 

separate de 

locuire și 

servicii  

Procentul locuințelor 

protejate care 

respectă criteriile de 

locuire incluzivă, din 

total locuințe 

protejate, la nivel de 

județ 

Procentul 

persoanelor cu 

dizabilități care 

trăiesc în locuințe 

protejate ce respectă 

criteriile de locuire 

incluzivă, din total 

persoane din 

locuințe protejate, pe 

tip de dizabilitate 

Fonduri europene 

Buget de stat 

3.2.9. Sprijinirea furnizorilor de 

servicii sociale de a dezvolta și 

furniza servicii pentru a sprijini viața 

independentă și integrare în 

comunitate, prin: (a) elaborarea și 

diseminarea de ghiduri privind 

tipurile de servicii pe care le pot 

dezvolta; (b) asigurarea informării 

privind dezvoltarea și furnizarea 

serviciilor sociale în acest sens; și (c) 

asigurarea de suport operațional 

continuu autorităților administrației 

centrale și locale și furnizorilor 

privați, în procesul de dezvoltare a 

serviciilor. 

ANPDPD 

2023-2030 Serviciile de 

sprijin pentru 

viața 

independentă, 

dezvoltate de 

furnizori pe 

baza 

ghidurilor, 

informărilor și 

suportului 

operațional 

continuu al 

ANPDPD 

Număr de furnizori 

care beneficiază de 

suport operațional, 

pe tip de suport: 

ghiduri diseminate, 

informări, alte forme 

de suport, și pe tip 

de furnizor, din care: 

furnizori care 

dezvoltă servicii noi 

/extind serviciile  

Fonduri europene 

Buget de stat 

3.2.10. Consolidarea colaborării 

dintre furnizorii de servicii sociale 

publici și privați, autoritățile 

administrației publice locale și 

comisiile de evaluare pentru 

încadrare în grad de handicap, prin 

reglementarea unui mecanism de 

coordonare pentru a asigura: (a) 

identificarea, centralizarea și 

comunicarea nevoilor de servicii de 

sprijin; (b) planificarea și 

dezvoltarea coordonată a serviciilor; 

și (c) furnizarea integrată a 

serviciilor. 

ANPDPD 

 CJ/CL 

UAT 

DGASPC 

SPAS/DAS 

2023-2030 Colaborarea 

dintre 

furnizorii de 

servicii sociale 

publici și 

privați, 

autoritățile 

administrației 

publice locale 

și comisiile de 

evaluare 

pentru 

încadrare în 

grad de 

handicap cu 

privire la 

nevoile de 

servicii, 

dezvoltarea 

serviciilor și 

furnizarea lor 

integrată, 

coordonată 

adecvat 

Număr de servicii de 

sprijin necesare, pe 

tip de serviciu, la 

nivel județean  

 

Buget de stat  

Bugete locale ale 

Consiliilor 

județene/consiliilor 

locale 

3.2.11. Stabilirea unei componente 

metodologice privind standardele de 

cost ale serviciilor sociale  

MMSS 

ANPDPD 

2022-2023 Alocări 

bugetare 

dimensionate 

în acord cu 

dinamica 

costurilor 

serviciilor 

sociale 

Număr de standarde 

de cost revizuite 

Buget de stat 

Fonduri externe 

nerambursabile 

3.2.12.Asigurarea resurselor 

financiare, de personal și logistice în 

vederea desfășurării corespunzătoare 

a activităților de abilitare și 

DGASPC 

 CJ/CL 

SPAS/DAS  

2023-2030 Activitățile de 

abilitare și 

reabilitare, 

asigurate, 

Număr de activități 

de abilitare și 
Buget de stat 

Fonduri externe 

nerambursabile 
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reabilitare din cadrul serviciilor 

sociale din comunitate destinate 

persoanelor cu dizabilități, în 

vederea furnizării personalului, 

dotării spațiilor și echipamentelor 

necesare, pe baza standardelor de 

calitate minim obligatoriu pentru 

serviciile sociale, aprobate prin 

Ordinul nr.82/2019, a ghidului 

metodologic specific privind  

accelerarea  procesului de 

dezinstitutionalizare și a standardelor 

de cost specifice serviciilor sociale 

destinate persoanelor cu dizabilitati 

MIPE 

ANPDPD 

 

dotate și 

finanțate 

corespunzător 

reabilitare, pe tip de 

activități și servicii 

Număr de persoane 

cu dizabilități, 

beneficiare de 

servicii de abilitare 

și reabilitare 

 

3.2.13. Asigurarea accesului la 

dispozitive și tehnologii asistive 

necesare persoanelor cu dizabilități, 

altele decât cele finanțate prin 

CNAS, prin finanțare din fonduri 

externe nerambursabile. 

 

DGASPC 

ANPDPD 

MIPE 

2023-2030 Accesul la 

dispozitive și 

tehnologii 

asistive, altele 

decât cele 

finanțate de 

CNAS, 

asigurat prin 

finanțare din 

fonduri externe 

nerambursabile 

Număr de persoane 

cu dizabilități, 

beneficiare de 

tehnologii de acces 

și dispozitive 

asistive, altele decât 

cele finanțate prin 

CNAS, prin 

finanțare din fonduri 

externe 

nerambursabile 

Fonduri externe 

nerambursabile 

Buget de stat 

 

Obiectiv Specific 3.3. Asigurarea calității serviciilor destinate persoanelor cu dizabilități 

Măsuri 
Instituții 

responsabile 

Perioadă de 

implementare 

Rezultate 

așteptate 

Indicatori de 

monitorizare 

Resurse 

financiare 

3.3.1. Modificarea cadrului legal privind 

asigurarea calității serviciilor sociale care 

să vizeze îmbunătățirea continuă a calității, 

inovarea, încurajarea excelenței în 

domeniul administrării, personalului, 

serviciilor, evaluării și monitorizării, și 

înglobarea bunelor practici, inclusiv prin 

dezvoltarea unor indicatori care să măsoare 

performanța serviciilor. 

MMSS 

ANPDPD 

 

2024  

Cadru legal 

privind 

asigurarea 

calității 

serviciilor 

sociale 

îmbunătățirea 

lor continuă, 

îmbunătățit 

Numărul 

furnizorilor de 

servicii care 

apreciază 

cadrul legal ca 

fiind adecvat 

pentru 

asigurarea 

calității 

serviciilor și 

îmbunătățirea 

lor continuă  

Buget de stat 

Fonduri externe 

nerambursabile 

3.3.2. Modificarea standardelor de calitate 

a serviciilor sociale destinate persoanelor 

cu dizabilități pentru a asigura furnizarea 

serviciilor centrate pe persoană, care să 

sprijine viața independentă și integrarea în 

comunitate, cu implicarea inclusiv a 

persoanelor cu dizabilități, organizațiilor 

reprezentative, societății civile și a 

furnizorilor de servicii inclusiv prin 

înglobarea bunelor practici. 

MMSS 

ANPDPD 

 

2023-2024 Serviciile 

sociale 

destinate 

persoanelor cu 

dizabilități, 

furnizate în 

acord cu 

abordarea 

centrată pe 

persoană 

Procent de 

persoane cu 

dizabilități care 

beneficiază de 

servicii 

centrate pe 

persoană 

Buget de stat 

Fonduri externe 

nerambursabile 

3.3.3. Elaborarea de  curriculum  de 

instruire și furnizarea de instruire 

furnizorilor de servicii privind: (a) 

conținutul standardelor de calitate și 

metodologia de evaluare a acestora; și (b) 

furnizarea unor servicii care să respecte 

drepturile persoanelor cu dizabilități, 

pentru a sprijini viața independentă și 

integrarea în comunitate. 

ANPDPD 

DGASPC/DAS/SPAS 

2024-2026 Inspectorii 

sociali și 

furnizorii de 

servicii 

sociale, 

instruiți cu 

privire la 

respectarea 

drepturilor 

persoanelor cu 

dizabilități, 

pentru a 

sprijini viața 

independentă 

Număr de 

inspectori 

sociali instruiți 

Procent de 

inspectori 

sociali instruiți 

din totalul 

celor cu 

responsabilități 

de inspecție a 

calității 

serviciilor 

sociale pentru 

Buget de stat 

Fonduri externe 

nerambursabile 
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și integrarea în 

comunitate 

persoane cu 

dizabilități  

Număr de 

furnizori de 

servicii sociale 

cu personal 

instruit, pe 

tipuri de 

servicii  

Număr de 

personal din 

serviciile 

sociale instruit, 

pe tipuri de 

servicii  

Procent de 

furnizori de 

servicii sociale 

cu personal 

instruit, pe 

tipuri, din total 

Procent de 

personal din 

serviciile 

sociale instruit, 

pe tipuri de 

servicii 

3.3.4. Crearea unui mecanism independent 

de monitorizare a calității serviciilor, și de 

procesare a plângerilor privind serviciile de 

sprijin din comunitate, în scopul furnizării 

unor servicii sigure și care să respecte 

drepturile persoanelor cu dizabilități. 

MMSS 

2023-2024 Mecanism 

independent de 

monitorizare a 

calității 

serviciilor care 

culege și 

procesează 

plângeri 

privind 

calitatea 

serviciilor, 

defalcat pe 

tipul 

serviciului 

vizat și 

calitatea 

inițiatorului 

plângerilor, 

inclusiv 

persoane cu 

dizabilități 

beneficiare 

Număr de 

plângeri 

depuse privind 

serviciile de 

sprijin din 

comunitate, din 

care: număr de 

plângeri 

soluționate;  

defalcat pe tip 

se serviciu de 

sprijin și 

inițiatorul 

plângerilor, 

inclusiv 

persoane cu 

dizabilități 

beneficiare 

Buget de stat 

3.3.5. Stabilirea unui protocol comun de 

monitorizare a respectării drepturilor 

persoanelor cu dizabilități în cadrul 

serviciilor furnizate în centrele 

rezidențiale, pe parcursul procesului de 

dezinstituționalizare, și în cadrul serviciilor 

în comunitate  

ANPDPD 

Consiliul de 

Monitorizare 

 

2023-2030  

Acțiuni de 

monitorizare în 

comun 

efectuate în 

baza 

protocolului, 

eficiente 

Număr de  

vizite de 

monitorizare 

efectuate 
Buget de stat 
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Direcția de acțiune 4: Pregătirea și motivarea personalul care lucrează cu și pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

Obiectiv Specific 4.1. Pregătirea inițială și continuă a profesioniștilor care vor lucra în comunitate 

Măsuri 
Instituții 

responsabile 

Perioadă de 

implementare 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

monitorizare 

Resurse 

financiare 

4.1.1. Realizarea unei analize a situației 

ocupațiilor din domeniul protecției și 

promovării drepturilor persoanelor adulte 

cu dizabilități, pentru a fundamenta 

revizuirea standardelor minime de calitate, 

inclusiv a metodelor și instrumentelor de 

lucru, revizuirea/elaborarea de standarde 

ocupaționale, eliminarea sau introducerea 

de ocupații în Clasificarea Ocupațiilor din 

România. 

ANPDPD 

MMSS 

ANOFM 

2024-2025 
Ocupațiile din 

domeniul protecției 

și promovării 

drepturilor 

persoanelor cu 

dizabilități și 

standardele de 

calitate cu privire la 

angajați, revizuite și 

reglementate pentru 

a sprijini politicile 

de 

dezinstituționalizare 

și crearea de servicii 

în comunitate 

 

Număr de 

ocupații cu și 

pentru 

persoane cu 

dizabilități, în 

funcție de 

ocupație, din 

care: ocupații 

noi/revizuite 

Buget de stat 

4.1.2. Asigurarea, încă din faza de 

pregătire a tranziţiei persoanelor cu 

dizabilităţi către comunitate, a formării 

profesionale specifice a personalului care 

lucrează cu şi pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi în cadrul serviciilor sociale 

rezidenţiale sau al celor în comunitate, 

precum şi a personalului nou recrutat 

pentru a lucra în servicii sociale în 

comunitate, atât pentru lucrul cu 

persoanele din mediul rezidențial, cât și 

pentru lucrul în viitoarele servicii sociale 

în comunitate, prin: (a) stabilirea tematicii 

obligatorii pentru instruirea/formarea 

inițială și continuă privind viața 

independentă în comunitate, în acord cu 

abordarea centrată pe persoană, inclusiv pe 

tema acordării sprijinului în luarea 

deciziilor; (b) elaborarea și adoptarea unui 

set unitar de materiale de formare; (c) 

instruirea formatorilor; și (d) organizarea 

sesiunilor de instruire, în colaborare cu 

organizațiile neguvernamentale ale 

persoanelor adulte cu dizabilități. 

ANPDPD 

MIPE 

2023-2030 Resursă umană 

instruită în acord cu 

abordarea centrată 

pe persoană pe baza 

unui set unitar de 

materiale de 

formare, 

Număr de 

sesiuni de 

formare 

desfășurate 

Număr de 

persoane 

formate 

Buget de stat 

Fonduri externe 

nerambursabile  

4.1.3.  Analiza cadrului legal pentru a 

introduce supervizarea profesională, 

pentru confirmarea și valorizarea aportului 

adus în creșterea calității vieții persoanelor 

adulte cu dizabilități. 

MMSS 

ANPDPD 

2024 Raport de analiză 

realizat 

Raportul dintre 

numărul de 

supervizori și 

specialiști care 

lucrează cu și 

pentru 

persoane 

adulte cu 

dizabilități 

stabilit 

Fonduri externe 

nerambursabile 

Buget de stat 

4.1.4. Identificarea, în baza unui set de 

criterii de evaluare, a unor modele de bune 

practici în abordarea centrată pe persoană 

în practica organizațiilor societății civile, 

și replicarea lor în politicile naționale din 

domeniul dizabilității. 

MMSS 

ANPDPD 

DGASPC 

CJ/CL 

SPAS/DAS 

2025-2030 Modele de bune 

practici, 

implementate la 

nivel național 

Număr de bune 

practici 

identificate  

Număr de 

UAT-uri în 

care sunt 

replicate 

modele de 

bune practici 

Fonduri externe 

nerambursabile 

Buget de stat 
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Obiectiv Specific 4.2. Creșterea atractivității sectorului de servicii de sprijin pentru persoanele cu dizabilități 

Măsuri 
Instituții 

responsabile 

Perioadă de 

implementare 

Rezultate 

așteptate 

Indicatori de 

monitorizare 

Resurse 

financiare 

4.2.1. Colaborarea cu structurile asociative ale 

autorităților administrației publice locale 

(Asociația Municipiilor din România, 

Asociația Orașelor din România și Asociația 

Comunelor din România), sindicate, Colegiul 

Național al Asistenților Sociali, precum și cu 

alte organizații ale societății civile, pentru 

valorizarea profesiilor sociale prin activități 

precum organizarea de evenimente comune de 

informare sau conștientizare, de programe de 

practică și voluntariat. 

ANPDPD 

MIPE 

CJ/CL 

DGASPC 

SPAS/DAS 

2023-2030 Colaborare cu 

structurile 

asociative ale 

autorităților 

administrației 

publice locale, 

în vederea 

valorizării 

profesiilor 

sociale, întărită 

Număr de evenimente 

comune de 

informare/conștientizare/de 

programe de practică și 

voluntariat organizate, în 

funcție de județ Buget de stat 

4.2.2. Modificarea/completarea cadrului 

legislativ privind finanțarea adecvată a 

serviciilor sociale destinate persoanelor cu 

dizabilități,  

ANPDPD 

MMSS 

MF 

2026-2030 Nivele de 

calitate pentru 

serviciile 

sociale 

destinate 

persoanelor cu 

dizabilități 

stabilite 

Raportul dintre nivelul de 

finanțare stabilit pentru 

nivelele de calitate ale 

serviciilor sociale și cel 

aferent standardului de 

calitate minim obligatoriu  

Buget de stat 

 

Direcția de acțiune 5: Asigurarea suportului pentru familie în vederea susținerii vieții independente în comunitate a persoanei adulte cu dizabilități  

Obiectiv Specific 5.1. Asigurarea suportului pentru familie în vederea susținerii vieții independente în comunitate a persoanei adulte cu dizabilități 

Măsuri 
Instituții 

responsabile 

Perioadă de 

implementare 

Rezultate 

așteptate 

Indicatori de 

monitorizare 

Resurse 

financiare 

5.1.1. Elaborarea de materiale de informare 

pentru familie, în colaborare cu 

autoreprezentanți și organizații 

neguvernamentale cu activitate în domeniul 

protecției drepturilor persoanelor cu 

dizabilități, privind aspecte precum: 

comunicarea cu și atitudinile față de 

persoanele cu dizabilități, gestionarea 

emoțiilor și a comportamentelor dificile, 

respectarea drepturilor și alegerilor 

persoanei, menținerea relației cu persoana 

adultă cu dizabilități și sprijinirea persoanei 

cu dizabilități în luarea deciziei. 

ANPDPD 

2024-2030 

Familiile 

persoanelor 

cu 

dizabilități, 

beneficiare de 

materiale de 

informare 

Număr de 

familii ale 

persoanelor cu 

dizabilități care 

primesc 

materiale de 

informare, pe 

tip de material, 

la nivel de județ 

și național 

Fonduri externe 

nerambursabile 

Buget de stat 

5.1.2. Asigurarea de informare și consiliere 

specifică pentru familiile persoanelor cu 

dizabilități în mod constant și în regim de 

urgență, prin: (a) introducerea în standardele 

de calitate aferente serviciilor sociale în 

comunitate a acestui tip de activități; și (b) 

instruirea asistenților sociali care lucrează în 

serviciile sociale precum și a familiilor, 

inclusiv în colaborare cu autoreprezentanți și 

organizațiile societății civile, privind: 

comunicarea cu și atitudinile față de 

persoanele cu dizabilități, gestionarea 

emoțiilor și a comportamentelor dificile, 

respectarea drepturilor și alegerilor 

persoanei, menținerea relației cu persoana 

adultă cu dizabilități, sprijinirea persoanei cu 

dizabilități în luarea deciziilor. 

DGASPC 

DAS/SPAS 

ANPDPD 

2023-2030 

Familiile 

persoanelor 

cu 

dizabilități, 

informate și 

consiliate  

Număr de 

familii ale 

persoanelor cu 

dizabilități care 

beneficiază de 

informare și 

consiliere 

specifică, pe tip 

de furnizor  

Fonduri europene 

nerambursabile 

Buget de stat 

Bugete locale ale 

Consiliilor 

județene/consiliilor 

locale 

5.1.3. Modificarea standardelor de calitate a 

serviciilor de asistență și suport  pentru a 

asigura furnizarea gratuită a serviciilor de 

consiliere psihologică și psihoterapie pentru 

membrii familiilor persoanelor adulte cu 

dizabilități  

MMSS 

ANPDPD 

2023-2024 Membrii 

familiilor 

persoanelor 

adulte cu 

dizabilități,  

beneficiare de 

servii de 

Număr de 

persoane din 

familiile 

persoanelor cu 

dizabilități care 

beneficiază de 

servicii de 

Buget de stat 
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consiliere 

psihologică și 

psihoterapie 

gratuite 

consiliere 

psihologică și 

psihoterapie 

gratuite  

5.1.4. Reglementarea cadrului legal privind 

activitatea îngrijitorilor informali în cadrul 

sistemului de protecție a persoanelor adulte 

cu dizabilități, invclusiv a unui pachet de 

măsuri privind sprijinirea îngrijitorilor 

informali din familie angajați pe piața 

muncii, care să includă: (a) modificări 

legislative care să vizeze condiții flexibile de 

muncă pentru familiile care au în îngrijire 

persoane cu dizabilități; (b) dezvoltarea unui 

ghid pentru angajatori privind flexibilizarea 

condițiilor de muncă a îngrijitorilor 

informali; și (c) realizarea de sesiuni de 

informare și consultare regulate cu 

principalele sindicate și patronate din 

România, cu scopul combaterii inechităților 

de pe piața muncii care afectează familiile 

persoanelor cu dizabilități. 

MMSS 

ANPDPD 

2022-2023 

Cadru legal 

privind 

activitatea 

îngrijitorilor 

informali, 

reglementat 

Număr de 

îngrijitori 

informali 

înregistrați în 

cadrul 

sistemului de 

protecție a 

persoanelor 

adulte cu 

dizabilități 

Buget de stat 

 

 

Direcția de acțiune 6: Conștientizarea societății în vederea susținerii vieții independente în comunitate a persoanelor cu dizabilități 

Obiectiv Specific 6.1. Conștientizarea societății în vederea susținerii vieții independente în comunitate a persoanelor cu dizabilități 

Măsuri 
Instituții 

responsabile 

Perioadă de 

implementare 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

monitorizare 

Resurse 

financiare 

6.1.1. Evaluarea nivelului de 

informare și conștientizare a 

publicului general cu privire la 

dreptul persoanelor cu dizabilități la 

o viață independentă în comunitate. 

ANPDPD 

2024-2030 

Informații de 

cercetare cu privire 

la nivelul de 

informare și 

conștientizare a 

publicului general, 

disponibile pentru a 

fundamenta planul 

de comunicare 

Număr de 

persoane 

informate și 

conștiente cu 

privire la 

dreptul 

persoanelor cu 

dizabilități la 

o viață 

independentă 

în comunitate, 

pe criterii 

socio-

demografice, 

la nivel de 

județ și 

național 

Fonduri externe 

nerambursabile 

6.1.2. Organizarea unei serii de 

dezbateri publice la nivel național pe 

tema dezinstituționalizării 

persoanelor adulte cu dizabilități, a 

transferului în comunitate a acestora 

și a dezvoltării rezilienței 

comunității, la care să participe 

inclusiv persoane instituționalizate; 

dezbaterile să aibă la bază analize 

ale factorilor/cauzelor care conduc 

la instituționalizare și ale celor care 

creează riscul reinstituționalizării la 

nivel național. 

ANPDPD 

Comitetul național 

de accelerare a 

dezinstitutionalizarii 

 Grupul consultativ 

independent al 

societății civile 

2024-2030 

Public general, 

Informat și 

conștientizat cu 

privire la procesul de 

dezinstituționalizare 

Număr de 

dezbateri 

publice 

organizate 

Număr de 

participanți la 

dezbaterile 

publice 

organizate 

Fonduri externe 

nerambursabile 

Buget de stat 

 

6.1.3. Elaborarea unui plan de 

comunicare la nivel național cu 

privire la dreptul persoanelor cu 

dizabilități la o viață independentă în 

comunitate, care să cuprindă cel 

puțin următoarele elemente, 

identificate și testate prin cercetare 

calitativă și prin implicarea 

ANPDPD 

Comitetul național 

de accelerare a 

dezinstitutionalizarii 

 Grupul consultativ 

independent al 

societății civile 

2023-2025 

Plan de comunicare 

la nivel național 

elaborat și diseminat 

la nivel județean și 

local 

Număr de 

persoane cu 

dizabilități și 

organizații 

reprezentative 

ale acestora 

implicate în 

elaborarea 

Fonduri externe 

nerambursabile 
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persoanelor cu dizabilități și a 

organizațiilor reprezentative ale 

acestora: audiențe țintă, mesaje-

cheie și mesaje de interes public, 

forme și canale de comunicare și 

responsabili cu diseminarea fiecărui 

tip de mesaj, pentru atingerea 

următoarelor scopuri: (a) creșterea 

gradului de conștientizare a 

furnizorilor publici și privați de 

servicii cu privire la obligația de a 

accesibiliza mediul fizic, 

informațional și de comunicare, 

pentru a asigura integrarea 

persoanelor cu dizabilități în 

societate; (b) creșterea nivelului de 

conștientizare a comunităților de 

destinație cu privire la dreptul 

persoanelor adulte cu dizabilități de 

a se integra pe deplin în comunitate 

și de a participa la viața acesteia, 

prin organizarea de evenimente în 

colaborare cu persoane cu 

dizabilități care trăiesc în 

comunitate și organizații 

neguvernamentale cu activitate în 

domeniul protecției drepturilor 

persoanelor cu dizabilități; și (c) 

informarea și conștientizarea 

angajatorilor la nivel local cu privire 

la potențialul de angajare a 

persoanelor cu dizabilități, în scopul 

activării acestora pe piața muncii. 

planului de 

comunicare la 

nivel național 

și la nivel 

județean și 

local 

6.1.4. Finanțarea de proiecte ale 

organizaţiilor neguvernamentale, 

inclusiv ale celor de 

autoreprezentanți, pentru realizarea 

de campanii pe teme legate de 

integrarea în comunitate a 

persoanelor cu dizabilități, precum 

și de combaterea discriminării și 

segregării. 

ANPDPD 

MIPE 

2023-2030 
 

Proiecte ale 

organizațiilor 

neguvernamentale, 

inclusiv ale celor de 

autoreprezentanți, 

finanțate 

 

Număr de 

proiecte 

finanțate 

Fonduri externe 

nerambursabile 

Buget de stat 

 

 

 

 


