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Implementarea și aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități (Convenția), în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului, 
reprezintă condiția favorizantă orizontală de interes pentru acest ghid.  

Criteriul de îndeplinire a acestei condiții vizează existența unui cadru național care asigură 
punerea în aplicare a Convenției, care trebuie să includă: 

1. Obiective cu ținte măsurabile, mecanisme de colectare a datelor și mecanisme de 
monitorizare; 

2. Modalități prin care să se asigure că politica, legislația și standardele în materie de 
accesibilitate se reflectă în mod corespunzător în pregătirea și implementarea programelor; 

3. Modalități de raportare către comitetul de monitorizare cu privire la cazurile în care 
operațiunile sprijinite de fonduri nu respectă Convenția, precum și cu privire la plângerile 
referitoare la Convenție prezentate în conformitate cu măsurile adoptate în temeiul articolului 
69 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2021/1060. 

! În atenția potențialilor beneficiari: 

Recomandările din ghid sunt indicative și trebuie adaptate în strânsă legătură cu Ghidul 
Solicitantului şi regulile aplicabile programului prin care doriţi să obţineţi finanţare! 
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1. Abrevieri 

AA Autoritatea de Audit 
ACP Autoritatea pentru Certificare și Plată 
AM Autoritate de Management 
ANPDPD Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități 
AP Acord de Parteneriat 
CDFUE Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
CNCD Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 
CM Comitet de Monitorizare 
Convenția Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități 
Consiliul Consiliul de Monitorizare a implementării Convenţiei 
FAMI Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare 
FC Fondul de Coeziune 
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională 
FEAMPA Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură 
FSE+ Fondul Social European plus 
FSI Fondul pentru Securitate Internă 
FTJ Fondul pentru o Tranziție Justă 
IMFV Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica 

de vize 
IAP Instituția Avocatul Poporului 
MIPE Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
OI Organism Intermediar 
PC Punctul de contact pentru implementarea Convenției 
PNFAM Programul Național Fondul Azil și Migrație  
PNFSI Programul National Fondul Securitate Internă 
PNIGFV Programul Național Instrumentul pentru Gestionarea Frontierelor și Vize 
POAT Programul Operațional Asistență Tehnică 
POCIDIF Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 

Financiare 
POEO Programul Operațional Educație și Ocupare 
POIDS Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 
PODD Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 
PAP Programul Acvacultură și Pescuit 
POR Programe Operaționale Regionale 
POS Programul Operațional Sănătate 
POT Programul Operațional Transport 
POTJ Programul Operațional pentru Tranziție Justă 
Program Program operațional/program național afaceri interne 
Regulamentul 
dispoziții 
comune sau 
RDC  

Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 
iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul 
pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și 
acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, 
precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate 
internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor 
și politica de vize 

Strategia Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi „O Românie 
echitabilă” 2022-2027 

Strategia UE Uniunea Egalității – Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-
2030 

TIC Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor  
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2. Cuvânt introductiv  

Pentru perioada de programare 2021-2027, Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul 
pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și 
de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, 
migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar 
pentru managementul frontierelor și politica de vize (denumit în continuare RDC) introduce 
printre condițiile de utilizare a fondurilor, condiția favorizantă orizontală privind 
implementarea și aplicarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Prin 
aceasta, în utilizarea fondurilor, în toate etapele de programare, implementare și monitorizare 
a programelor operaționale și programelor naționale finanțate din fonduri 2021-2027 (denumite 
în continuare „programe”), se va urmări participarea și integrarea deplină și efectivă a 
persoanelor cu dizabilități în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi. 

Prezentul ghid este destinat să faciliteze implementarea și aplicarea prevederilor Convenției, 
respectiv, să reflecte politicile, legislația și standardele în materie de accesibilitate în 
pregătirea Acordului de Parteneriat dintre România și Uniunea Europeană și a programelor, 
precum și să încurajeze acțiuni și măsuri eficiente în elaborarea și implementarea proiectelor 
cu finanțare nerambursabilă.  

Prezentul ghid urmărește să sprijine personalul din cadrul administrației publice centrale, 
respectiv din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ministerele de linie cu 
atribuții în gestionarea fondurilor europene, agenții și alte autorități publice, atât în etapa 
de programare cât și în cea de implementare, pentru exercițiul financiar 2021-2027, dar și 
potențialii beneficiari care solicită finanțare nerambursabilă din fondurile europene, în 
integrarea prevederilor Convenției în cadrul proiectelor lor, de la momentul pregătirii și 
până la finalizarea acestora.  

Ce conține ghidul: 

- principalele elemente ale cadrului legal european și național cu privire la problematica 
dizabilității și a drepturilor persoanelor cu dizabilități; 

- îndrumări cu privire la elementele care trebuie avute în vedere în etapele de programare, 
implementare, monitorizare și soluționarea plângerilor referitoare la fonduri;  

- domenii în care proiectele propuse pentru finanțare, respectiv finanțate din fonduri, pot 
susține implementarea prevederilor Convenției. 

Principii 

Dreptul la egalitate în fața legii și protecția împotriva discriminării reprezintă norme 
fundamentale în legislația internațională în materia drepturilor omului având la bază Declarația 
universală a drepturilor omului. 

Persoanele cu dizabilități sunt membre ale societății și au dreptul să rămână în comunitățile 
lor locale. Acestea ar trebui să primească sprijinul de care au nevoie în cadrul structurilor 
obișnuite de educație, sănătate, ocupare și servicii sociale.  

Acceptând egalitatea deplină în drepturi a persoanelor cu dizabilități cu ceilalți membri ai 
societății, acestea ar trebui să aibă și obligații egale. Odată ce aceste drepturi se regăsesc în 
practică, societățile ar trebui să își ridice așteptările față de persoanele cu dizabilități, 
respectiv să asigure asistența persoanelor cu dizabilități pentru ca ele să își poată asuma 
întreaga responsabilitate ca membri ai societății. 

Convenția recunoaște, la art. 3, următoarele principii generale:   
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(a) Respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertăţii de a 
face propriile alegeri, şi a independenţei persoanelor se referă la valoarea pe care fiecare 
persoană, indiferent de deficienţa/afectarea ei, o poate aduce în cadrul societăţii. Perspectiva 
persoanelor cu dizabilităţi trebuie inclusă în experienţa globală de viaţă. Principiul stă la baza 
procesului de identificare şi eliminare a barierelor pentru a permite persoanelor cu limitări de 
activitate sau restricţii de participare să-şi exercite, conform consimţământului liber şi 
informat, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. 

(b) Nediscriminarea presupune luarea de măsuri pentru prevenirea, identificarea şi 
sancţionarea oricărei forme de discriminare, inclusiv a discriminării multiple la care pot fi 
supuşi copiii, fetele şi femeile sau persoanele vârstnice. Principiul conduce la necesitatea 
adoptării unor măsuri specifice care sunt necesare pentru a accelera sau a obţine egalitatea de 
facto a persoanelor cu dizabilităţi. 

(c) Participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate este condiţionată de existenţa 
unui cadru social, economic, juridic, politic, cultural şi de mediu care acţionează ca factor 
facilitator şi contribuie la exercitarea deplină a drepturilor. Participarea deplină şi efectivă în 
societate presupune atât identificarea şi eliminarea restricţiilor, cât şi adoptarea unor măsuri 
active şi eficiente pentru garantarea exercitării depline a drepturilor fundamentale. 
Participarea se referă, de asemenea, şi la luarea de măsuri eficiente în scopul schimbării de 
atitudini şi comportamente care pot duce la stigmatizare, marginalizare sau excludere a 
persoanelor cu diverse deficienţe/afectări. Persoanele cu dizabilităţi trebuie să fie informate, 
să aibă oportunităţi de participare activă şi măsuri adecvate pentru revendicarea drepturilor 
lor. Principiul privind participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate este legat de 
conceptele: „design universal" şi „adaptare rezonabilă".  

(d) Respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte a diversităţii 
umane şi a umanităţii presupune recunoaşterea dizabilităţii ca dimensiune universală, 
inevitabilă, a diversităţii umane. De asemenea, acesta implică recunoaşterea contribuţiilor 
valoroase, existente şi de perspectivă, aduse de persoanele cu dizabilităţi la bunăstarea 
generală şi a diversităţii comunităţilor din care fac parte. Persoanele cu dizabilităţi sunt 
titulare de drepturi. Societatea are obligaţia de a crea condiţiile care să permită atât 
cunoaşterea cât şi recunoaşterea nevoilor lor specifice pentru a le asigura participarea deplină 
şi activă, fără discriminare. 

(e) Egalitatea de şanse este rezultatul procesului de egalizare a şanselor prin care diferitele 
structuri din societate şi de mediu, precum infrastructura, serviciile și informarea, care au 
devenit disponibile inclusiv persoanelor cu dizabilităţi. Principiul implică recunoaşterea 
persoanelor cu dizabilităţi ca participanţi cu drepturi egale în cadrul societăţii.  

(f) Accesibilitatea este rezultatul procesului care presupune luarea în considerare, încă din 
faza de proiectare, în toate politicile, programele din domeniul promovării drepturilor 
persoanelor cu dizabilități, serviciile, produsele şi resursele din comunitate destinate 
persoanelor cu dizabilităţi, a aspectelor referitoare la cost, disponibilitate, adaptare, 
proximitate, pentru a preîntâmpina crearea de noi bariere, precum şi identificarea şi 
eliminarea barierelor existente care limitează accesul persoanelor cu dizabilităţi la toate 

domeniile vieţii.    

(g) Egalitatea între bărbaţi şi femei se referă la necesitatea de a respecta şi integra egalitatea 
de gen, în special pentru fetele şi femeile cu dizabilităţi supuse discriminării multiple, în toate 
politicile şi măsurile ce susţin deplina exercitare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, de către toate persoanele cu dizabilităţi. 

(h) Respectul pentru capacităţile de evoluţie ale copiilor cu dizabilităţi şi respectul pentru 
dreptul copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra propria identitate promovează încrederea în 
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potenţialul de dezvoltare şi în autonomia copilului, concomitent cu identificarea şi acoperirea 
diferitelor nevoi specifice care, progresiv, pot apărea la un moment în evoluţia sa. Pe tot 
parcursul evoluţiei lor, copiii cu dizabilităţi trebuie consultaţi şi implicaţi în mod activ în 
procesele de luare a deciziilor referitoare la problemele privind persoanele cu dizabilităţi. 

3. Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități reprezintă principalul instrument 
juridic internaţional de luptă împotriva discriminării persoanelor cu dizabilităţi, constituind un 
pilon relevant și eficient pentru promovarea și protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități 
în Uniunea Europeană. Prin prevederile sale, Convenția stipulează în mod clar că persoanele cu 
dizabilități au dreptul de a participa deplin în toate domeniile vieții, astfel încât să-şi poată 
îndeplini rolurile în societate, la fel ca toate celelalte persoane.  

Convenția afirmă „universalitatea, indivizibilitatea, interdependenţa şi inter-relaţionarea 
tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi necesitatea ca persoanelor cu 
dizabilităţi să li se garanteze dreptul de a beneficia pe deplin de acestea, fără discriminare” și 
recunoaște faptul că „dizabilitatea este un concept în evoluţie ce rezultă din interacţiunea 
dintre persoanele cu deficienţe şi barierele de atitudine şi de mediu care împiedică participarea 
lor deplină şi efectivă în societate în condiţii de egalitate cu ceilalţi”. 

Convenția stabileşte pentru statele membre obligaţia de a consulta îndeaproape şi de a implica 
persoanele cu dizabilităţi şi organizaţiile care le reprezintă în dezvoltarea şi implementarea 
legislaţiei şi în toate procesele de luare a deciziilor referitoare la problematica dizabilităţii, 
inclusiv în procesul de monitorizare a implementării Convenţiei.Textul Convenției poate fi 
consultat la adresa: 

http://anpd.gov.ro/web/conventia/  

Cadrul conceptual  

În cuprinsul Convenției, accesibilitatea este atât principiu general (art.3), obligație a statului 
(art.4), cât și domeniu de sine stătător (art.9). 

Participarea persoanelor cu dizabilități la viața publică este strâns legată de autonomia 
acestora care, la rândul său, trebuie analizată în legătură cu capacitatea juridică, 
accesibilitatea și mobilitatea personală precum și cu dreptul de a trăi independent. 

„Persoanele cu dizabilități au dreptul să aibă condiții bune la locul de muncă, să trăiască 
independent, să aibă șanse egale, să participe pe deplin la viața comunității lor. Toți au 
dreptul la o viață fără bariere. Și este obligația noastră, ca comunitate, să le asigurăm 
participarea deplină în societate, pe o bază egală cu ceilalți”.1 

Accesibilitatea spaţiului public este esențială pentru exercitarea deplină a tuturor drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale de către toate persoanele cu dizabilităţi.  

Din această perspectivă, accesibilitatea apare ca un drept „hibrid”, ce cumulează elemente 
ale drepturilor civice fundamentale (din sfera non-discriminării) cu elemente ale drepturilor 
economice și sociale. Întrunind elemente din ambele categorii, accesibilitatea generează 
răspunderea statului atât imediat, prin împiedicarea oricărei acțiuni care nu este accesibilă 
persoanelor cu dizabilitati, cât și în mod progresiv, prin îndepărtarea barierelor de acces la 
obiectele existente, facilitățile, bunurile și serviciile destinate sau deschise publicului, în mod 
treptat și sistematic, cu scopul realizării accesibilității depline.  

 

 
1 Ursula von der Leyen, cu ocazia Zilei europene a persoanelor cu dizabilități, 1 decembrie 2020. 
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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.2 

O listă a principalilor termeni utilizați în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități se 
regăsește în Anexa 1 la prezentul document. 

Obligații generale3 asumate de către statele părți, odată cu ratificarea Convenției: 

În implementarea Convenției, statele părți se angajează să asigure şi să promoveze exercitarea 
deplină a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele 
cu dizabilităţi, fără niciun fel de discriminare pe criterii de dizabilitate. În acest scop, statele 
părţi se angajează: 

o să adopte toate măsurile adecvate legislative, administrative şi de altă natură pentru 
implementarea drepturilor recunoscute prin prezenta convenţie; 

o să ia toate măsurile corespunzătoare, inclusiv cele legislative, pentru a modifica sau abroga 
legile, reglementările, cutumele şi practicile existente care constituie discriminare a 
persoanelor cu dizabilităţi; 

o să ia în considerare protecţia şi promovarea drepturilor omului pentru persoanele cu 
dizabilităţi în toate politicile şi programele; 

o să se abţină de la a se angaja în orice act sau practică ce contravine prezentei convenţii şi 
să se asigure că autorităţile şi instituţiile publice acţionează în conformitate cu prezenta 
convenţie; 

o să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a elimina discriminarea pe criterii de 
dizabilitate de către orice persoană, organizaţie sau întreprindere privată; 

o să iniţieze sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea bunurilor, serviciilor, 
echipamentelor şi facilităţilor concepute pe baza designului universal, aşa cum este definit 
acesta în art. 2, care ar presupune o adaptare minimă şi la cel mai scăzut cost, pentru a 
răspunde nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilităţi, să promoveze existenţa şi să 
încurajeze utilizarea acestor bunuri, servicii, echipamente şi facilităţi concepute pe baza 
designului universal, precum şi să promoveze designul universal în elaborarea standardelor 
şi liniilor directoare; 

o să întreprindă sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea, să facă cunoscută oferta şi să 
încurajeze utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice şi de comunicaţii, 
dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive şi tehnologii de asistare, adecvate 
persoanelor cu dizabilităţi, acordând prioritate tehnologiilor cu preţuri accesibile; 

o să furnizeze informaţii accesibile persoanelor cu dizabilităţi despre dispozitivele auxiliare 
pentru mobilitate, dispozitivele şi tehnologiile de asistare, inclusiv noile tehnologii, precum 
şi alte forme de asistenţă, servicii de suport şi facilităţi; 

o să susţină formarea, în domeniul drepturilor recunoscute de prezenta convenţie, a 
profesioniştilor şi a personalului care lucrează cu persoane cu dizabilităţi, în vederea 
îmbunătăţirii furnizării asistenţei şi serviciilor.4 

În ceea ce privește tehnologiile asistive, în anul 2016, Organizația Mondială a Sănătății a lansat 
o listă de produse de asistență prioritară5, cuprinzând 50 de produse de asistență pentru a 
sprijini statele în procesul de selectare, procurare și furnizare a acestor tehnologii.  

 
2 Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi 
3 Art. 4, Convenție 
4 Cf. Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, art. 4 alin.(1) 
 



8 

În luna mai 2018, Adunarea Generală a OMS a adoptat Rezoluția privind îmbunătățirea accesului 
la tehnologiile asistive6, care subliniază importanța vitală a produselor de asistență, cum ar fi: 
scaunele cu rotile, aparatele auditive, cadrele de mers, ochelarii, membrele protetice ș.a. 
Aceste produse permit oamenilor cu dificultăți în funcționare să ducă o viață productivă și 
demnă, participând la educație, piața muncii și viața socială. Fără o astfel de tehnologie, 
persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă și alte persoane care ar avea nevoie ele sunt 
deseori excluse, izolate și condamnate la sărăcie, cu riscul accentuării morbidității și 
dizabilității. 

Lista de produse de asistență prioritară și Rezoluția reprezintă două dintre principalele 
instrumente de politică ale OMS în acest domeniu. 

În același timp, în dezvoltarea şi implementarea legislaţiei şi a politicilor de implementare a 
prezentei convenţii, ca şi în alte procese de luare a deciziilor referitoare la problemele privind 
persoanele cu dizabilităţi, statele părţi se vor consulta îndeaproape şi vor implica în mod activ 
persoanele cu dizabilităţi, inclusiv copiii cu dizabilităţi, prin organizaţiile care îi reprezintă.  

[art. 4 alin.(3) din Convenție]. 

4. Cadrul strategic, instituțional și legal 

Politica de coeziune 2021-20277 

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, Comisia Europeană își propune ca obiectiv 
modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE care sprijină acțiunile 
de modernizare ale industriilor din regiunile Uniunii Europene, investiţiile în inovare și tranziția 
către o economie circulară, cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Totodată, acțiunile avute în 
vedere pentru perioada post 2020 vor contribui la consolidarea unui mediu favorabil 
întreprinderilor în Europa, creând condiții adecvate pentru creșterea economică, crearea de 
locuri de muncă și investiții. 

Politica de coeziune 2021-2027 își concentrează resursele pe 5 Obiective de politică, respectiv: 

1) O Europă mai inteligentă prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 
întreprinderilor mici și mijlocii; 

2) O Europă mai ecologică, fără emisii de carbon, care implementează Acordul de la Paris și 
investește în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și lupta împotriva 
schimbărilor climatice; 

3) O Europă mai conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 

4) O Europă mai socială, care concretizează obiectivele Pilonului european al drepturilor 
sociale8 și sprijină ocuparea forței de muncă, educația, competențele, incluziunea socială la 
standarde ridicate de calitate și accesul egal la asistență medicală; 

5) O Europă mai apropiată de cetățeni, care sprijină strategiile de dezvoltare la nivel local și 
dezvoltarea urbană durabilă în întreaga UE.   

Uniunea Europeană se întemeiază pe valori precum respectarea demnității umane, libertatea, 
democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 
persoanelor care aparțin minorităților. 

În contextul semestrului european, aspectele legate de drepturile fundamentale sunt 
monitorizate și fac obiectul unor recomandări specifice fiecărei țări.  

 
 
7 Informații prelucrate utilizând sursa: https://europa.eu.   
8https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro.  
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Pentru perioada 2021-2027, condițiile favorizante continuă abordarea condiționalităților ex-
ante introduse pentru perioada de finanțare 2014-2020. În cadrul pachetului legislativ aferent 
perioadei de programare 2021-2027 sunt considerate 20 de condiții, patru dintre acestea fiind 
orizontale, aplicabile tuturor obiectivelor specifice, și 16 tematice pentru FEDR, FC și FSE+.   

Regulamentul (UE) 2021/10609 menționează la art. 15 alin.(2) faptul că cel care evaluează dacă 
sunt îndeplinite condițiile favorizante legate de obiectivul specific selecționat este chiar statul 
membru, care identifică, în fiecare program sau modificare a programului, condițiile 
favorizante îndeplinite și neîndeplinite, cu  includerea unei justificări atunci când consideră că 
o condiție favorizantă este îndeplinită. O condiție favorizantă este îndeplinită atunci când sunt 
respectate toate criteriile aferente. 

În situația în care Comisia Europeană nu este de acord cu autoevaluarea, aceasta informează 
statul membru cu privire la acest lucru și îi dă posibilitatea să-și prezinte observațiile în termen 
de o lună. Cheltuielile în legătură cu obiectivul specific în cauză vor putea fi incluse în cererile 
de plată, dar nu se vor rambursa de către Comisie până când aceasta nu a informat statul 
membru cu privire la îndeplinirea condiției favorizante, în temeiul art. 15 alin. (4). 

Acest proces este unul continuu, statul membru având obligația de a se asigura de îndeplinirea 
și aplicarea condițiilor favorizante pe întreg parcursul perioadei de programare și de a informa 
Comisia în legătură cu orice modificare care are un impact asupra îndeplinirii condițiilor 
favorizante. Atunci când Comisia concluzionează că neîndeplinirea condiției favorizante 
persistă, cheltuielile aferente obiectivului specific în cauză nu pot fi incluse în cererile de 
plată începând cu data la care Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru. 

Anexa 2 la prezentul Ghid oferă o scurtă prezentare a Regulamentelor UE 2021-2027, de interes 
pentru domeniul dizabilității. 

4.1 Cadrul strategic european și internațional 

Ø Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene10  

- Art. 10 „În definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea caută 
să combată orice discriminare pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală”. 

- Art. 19 (1) „Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din tratate și în limitele 
competențelor pe care acesta le conferă Uniunii, Consiliul, hotărând în unanimitate, în 
conformitate cu o procedură legislativă specială și cu aprobarea Parlamentului European, 
poate lua măsurile necesare în vederea combaterii oricărei discriminări bazate pe sex, 
rasă sau origine etnică, pe religie sau convingeri, pe handicap, vârstă sau orientare 
sexuală.” 

Ø Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene11 

Carta drepturilor fundamentale a UE este inovatoare sub numeroase aspecte, cu deosebire prin 
faptul că include dizabilitatea, vârsta și orientarea sexuală printre motivele pe baza cărora 
este interzisă discriminarea, consacrând accesul la documente, protecția datelor și buna 
administrare printre drepturile fundamentale pe care le afirmă. 

 
9 Regulamentul (UE)  2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a 
dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de 
coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de 
stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, 
Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica 
de vize 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO  
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT  
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- Art. 21 Nediscriminarea: „Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum 
sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia 
sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate 
naţională, averea, naşterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.” 

- Art. 26 Integrarea persoanelor cu handicap: „Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul 
persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea 
socială şi profesională, precum şi participarea la viaţa comunităţii.” 

Ø Pilonul European al Drepturilor Sociale12 

În cadrul Summit-ului social pentru creștere și locuri de muncă echitabile de la Goteborg, din 
17 noiembrie 2017, Consiliul UE, Parlamentul European și Comisia Europeană au proclamat 
Pilonul European al Drepturilor Sociale (PEDS), destinat să promoveze o Europă socială pentru 
toți cetățenii europeni.  

PEDS urmărește obținerea unor rezultate eficiente în plan social și se concentrează asupra 
ocupării forței de muncă, a aspectelor sociale și a adaptării modelului social european pentru 
a face față provocărilor secolului 21. Implementarea PEDS se află în responsabilitatea 
guvernelor naționale, constituindu-se într-un potențial vehicul pentru implementarea 
Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

Pilonul este menit să ofere drepturi noi și mai eficiente pentru cetățeni și are la bază 20 de 
principii și drepturi sociale esențiale, pentru a sprijini o piață a forței de muncă echitabilă și 
funcțională, structurate în trei categorii:  

• Egalitatea de șanse și accesul la piața muncii13; 
• Condiții de muncă echitabile14; 
• Protecția socială și incluziunea socială15. 

În vederea  îndeplinirii obligațiilor UE de a acționa structurat pe domeniile specifice drepturilor 
persoanelor cu dizabilități, principiile cuprinse în Pilonul European al Drepturilor Sociale se 
corelează cu domeniile vizate de Convenție, după cum urmează: 

Domenii ale Convenției Pilonul European al Drepturilor Sociale 

Egalitate 

Principiul 2  Egalitatea de gen 

Principiul 3   Egalitatea de șanse 

Principiul 17   Incluziunea persoanelor cu dizabilități 

Participare, mobilitate și 
liberă circulație 

Principiul 8   Dialogul social și participarea lucrătorilor  

Principiul 20  Accesul la servicii esențiale  

Principiul 17  Incluziunea persoanelor cu dizabilități 

Accesibilitate Principiul 17  Incluziunea persoanelor cu dizabilități 

Principiul 3 Egalitatea de șanse  

 
12 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro  
13 educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții; egalitatea de gen; egalitatea de șanse; sprijin activ pentru 
ocuparea forței de muncă 
14 locuri de muncă sigure și adaptabile; salarii; condiții de angajare și protecția în caz de concediere; dialogul social și participarea 
lucrătorilor; echilibrul între viața profesională și cea personală; un mediu de lucru sănătos, sigur și adaptat și protecția datelor 
15 îngrijirea copilului și sprijin pentru copii; protecție socială; indemnizații de șomaj; venit minim; prestații de bătrânețe și pensii; 
asistență medicală; incluziunea persoanelor cu dizabilități; îngrijire pe termen lung; locuințe și asistență pentru persoanele fără 
adăpost; accesul la servicii esențiale. 
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Ocupare și formare 
profesională 

Principiul 4   

 

Sprijin activ pentru ocuparea forței de 
muncă 

Principiul 5   Locuri de muncă sigure și adaptabile  

Principiul 6 Salarii  

Principiul 7 Informații despre condițiile de angajare și 
protecția în caz de concediere 

Principiul 9 Echilibrul dintre viața profesională și cea 
personală 

Principiul 10 

 

Un mediu de lucru sănătos, sigur și adaptat 
și protecția datelor  

Principiul 13 Indemnizații de șomaj 

Principiul 17 Incluziunea persoanelor cu dizabilități 

Educație 

Principiul 1   

 

Educație, formare profesională și învățare 
pe tot parcursul vieții  

Principiul 11  Îngrijirea copilului și sprijin pentru copii 

Principiul 17 Incluziunea persoanelor cu dizabilități 

Sărăcie și excluziune socială 

Principiul 12 Protecție socială 

Principiul 14 Venit minim  

Principiul 15  Prestații de bătrânețe și pensii 

Principiul 16  Asistență medicală  

Principiul 17 Incluziunea persoanelor cu dizabilități 

Principiul 18 Îngrijire pe termen lung 

Principiul 19 
Locuințe și asistență pentru persoanele 
fără adăpost 

 

Uniunea Egalității – Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030  

Strategia UE se bazează pe rezultatele precedentei Strategii europene pentru persoanele cu 
dizabilități 2010-2020, care a deschis calea către o Europă fără bariere în care persoanele cu 
dizabilități se pot bucura de drepturile lor, cu participarea pe deplin în societate și economie.   

Obiectivul Strategiei UE este acela de a progresa către asigurarea faptului că toate persoanele 
cu dizabilități din Europa, indiferent de sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, vârstă 
sau orientare sexuală se bucură de drepturile omului, au șanse egale, sunt capabile să decidă 
pentru viața lor, pot circula liber în UE și nu mai experimentează discriminarea. 

Strategia UE ține seama de diversitatea tipurilor de dizabilități, care cuprinde deficiențe fizice, 
mentale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung (în conformitate cu articolul 1 din 
Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități), care sunt adesea 
invizibile. 

Abordând riscul discriminărilor multiple cu care se confruntă femeile, copiii, persoanele în 
vârstă, refugiații cu dizabilități și cei cu dificultăți socio-economice, Strategia UE promovează 
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o perspectivă inter-sectorială în conformitate cu Agenda 2030 a Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Durabilă și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD).  

Astfel, Strategia UE conține un set ambițios de acțiuni și inițiative emblematice în diverse 
domenii și stabilește numeroase priorități, precum: 

• accesibilitate: posibilitatea de a se deplasa și de a locui liber, precum și de a participa la 
procesele democratice; 

• o calitate a vieții decentă și viață independentă, bazată în special pe dezinstituționalizare, 
protecție socială și nediscriminare la locul de muncă; 

• participare egală, cu protejarea eficientă a persoanelor cu dizabilități de orice formă de 
discriminare și violență, pentru a asigura șanse egale și acces la justiție, educație, cultură, 
sport, turism și toate serviciile de sănătate; 

• rolul UE de a conduce prin exemplu; 
• promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel global. 

Strategia Uniunii Europene „Uniunea Egalității – Strategia pentru drepturile persoanelor cu 
dizabilități 2021-2030” poate fi consultată la adresa: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=ro  

Strategia Consiliului Europei privind persoanele cu dizabilități 2017-2023 

• Obiectivul general al Strategiei privind persoanele cu dizabilități 2017-2023 a Consiliului 
Europei (Strategia) este acela de a asigura egalitatea, demnitatea și egalitatea de șanse 
pentru persoanele cu dizabilităţi. Acest fapt implică asigurarea independenței, a libertății 
de alegere, participarea deplină și efectivă în toate domeniile vieții și societății, inclusiv 
posibilitatea ca aceste persoane să trăiască independent în comunitate. Statele membre 
ale Consiliului Europei au convenit deja asupra acestor obiective prin ratificarea Convenției 
ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.  

• Spre deosebire de Convenție, Strategia nu creează obligații legale statelor membre ale 
Consiliului Europei. Strategia urmărește să ghideze și să sprijine lucrările și activitățile care 
vizează implementarea Convenției, desfășurate atât de către Consiliului Europei, cât și de 
statele sale membre și alte părți interesate, atât la nivel național, cât și local.  

• Strategia este axată pe cinci domenii prioritare bazate pe drepturile prevăzute în 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului și alte standarde ale Consiliului Europei, vizând 
promovarea și protecția drepturilor omului, respectiv: egalitate și nediscriminare, 
creșterea gradului de conștientizare, accesibilitate, recunoașterea personalității juridice 
în condiții de egalitate și protecție împotriva exploatării, violenței și abuzurilor. 

De asemenea, Strategia identifică cinci teme transversale pe care statele membre ale 
Consiliului Europei să le ia în considerare în legislația, politicile și activitățile lor, în scopul 
îmbunătățirii vieții persoanelor cu dizabilități. Aceste teme transversale sunt: participarea, 
cooperarea și coordonarea; designul universal și acomodarea rezonabilă; perspectiva egalității 
de gen; discriminarea multiplă; educația și formarea.  

Strategia Consiliului Europei privind persoanele cu dizabilități 2017-2023 poate fi consultată la 
adresa: 

https://www.coe.int/en/web/disability/strategy-2017-2023  

Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 203016 a fost adoptată de toți liderii mondiali în anul 2015 
și constituie un plan universal de acțiune în vederea eradicării sărăciei, protejării planetei și 

 
16 https://www.un.org/en/academic-impact/page/sustainable-development-goals  
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asigurării prosperității. Ea include 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) care se 
preconizează a fi atinse până în anul 2030, de către toate statele. 

Din perspectiva persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, Agenda 2030 se angajează să 
ofere o șansă inclusiv persoanelor cu dizabilități. Agenda 2030 promovează respectarea 
universală a drepturilor omului, egalității și nediscriminării, persoanele cu dizabilități fiind 
incluse, în mod clar sau implicit, în următoarele ODD-uri:     

Domenii ale Convenției Obiectivele de dezvoltare durabilă 

Egalitate 

Obiectivul 5 Egalitate de gen  

Obiectivul 10 Inegalități reduse 

Obiectivul 17  Parteneriate pentru realizarea obiectivelor  

Participare, mobilitate și 
liberă circulație 

Obiectivul 16 Pace, justiție și instituții eficiente 

Accesibilitate 

Obiectivul 11   Orașe și comunități durabile  

Obiectivul 6   Apă curată și igienă 

Obiectivul 7 Energie curată și la prețuri accesibile 

Obiectivul 9 Industrie, inovație și infrastructură 

Obiectivul 12 Consum și producție responsabile 

Ocupare și formare 
profesională 

Obiectivul 8  Muncă decentă și creștere economică 

Educație Obiectivul 4  Educație de calitate 

Sărăcie și excluziune 
socială 

Obiectivul 1 Fără sărăcie  

Obiectivul 2 Foamete „Zero” 

Obiectivul 3 Sănătate și bunăstare 

 

O listă a legislației europene aplicabilă domeniului drepturilor omului și drepturilor persoanelor 
cu dizabilități se regăsește în Anexa 3 la prezentul Ghid.  

O prezentare a legislației naționale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități se 
regăsește în Anexa 4 a acestui Ghid. 

Cadrul instituțional al UE pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor 
cu dizabilități este prezentat în Anexa 5. 

4.2 Cadrul strategic național 

Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă 
2022-2027” (Strategia) și Planul Operațional privind implementarea acesteia17, aprobate 
prin H.G. nr.490/15.04.2022, au fost elaborate de ANPDPD în cadrul activităților proiectului 
„Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități”, realizat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale. În Anexele  
6 și 7 sunt prezentate Strategia și Planul Operațional pentru implementarea Strategiei. 

 
17 http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/05/MO-375-bis-HG-490-06-04-Strategie-dizabilitati.pdf  
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Strategia continuă și dezvoltă demersul de implementare a Convenției ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități, inițiat prin Strategia națională „O societate fără bariere pentru 
persoanele cu dizabilități” 2016-2020, și urmărește asigurarea cadrului pentru exercitarea 
deplină și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 
de către toate persoanele cu dizabilităţi.   

Strategia preia și dezvoltă teme din Strategia europeană privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități 2021-2030 și stabilește, prin Planul operațional, acțiuni concrete, cu intervale 
determinate de timp pentru ducerea lor la îndeplinire.  

Strategia urmărește stimularea participării active a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa în 
comunitate, creşterea gradului de conștientizare asupra nevoilor comunităţii, precum şi a 
vizibilităţii în societate, aspecte care să conducă la îmbunătățirea calităţii vieţii şi la creșterea 
gradului de ocupare în rândul acestor persoane.  

Aceasta are ca obiectiv asigurarea participării depline și efective a persoanelor cu dizabilități, 
bazată pe libertatea de decizie, în toate domeniile vieții și într-un mediu accesibil și rezilient. 

Strategia cuprinde nouă domenii, respectiv: 1. Accesibilitate și mobilitate; 2. Protecția efectivă 
a drepturilor persoanelor cu dizabilități; 3. Ocupare; 4. Protecție socială, inclusiv 
abilitare/reabilitare; 5. Viață independentă și integrare în comunitate, inclusiv accesul la 
servicii publice; 6. Educație; 7. Sănătate; 8. Participare politică și publică. Cel de al 9-lea 
domeniu este dedicat aspectelor privind implementarea și monitorizarea Strategiei. 

Prin Planul operațional privind implementarea Strategiei sunt stabilite obiective specifice și 
indicatori pentru fiecare dintre domeniile prioritare și sunt detaliate seturile de măsuri 
necesare pentru realizarea lor, termenele de realizare, instituțiile responsabile de 
implementare și resursele financiare. 

Printre măsurile prioritare prevăzute în domeniul accesibilității și mobilității se numără: 
elaborarea Compendium-ului de accesibilitate la mediul fizic, informațional și comunicațional; 
campanii de conștientizare cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități de a avea acces 
la mediul fizic, informațional și comunicațional în condiții de egalitate cu ceilalți; revizuirea 
reglementărilor tehnice privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile 
individuale ale persoanelor cu dizabilități; realizarea unui ghid de comportament și comunicare 
cu persoanele cu dizabilități și de adaptare a documentelor scrise; publicarea în formate 
accesibile, inclusiv online, a modalității de depunere de sesizări, reclamații sau petiții; 
diversificarea tehnologiilor de acces; realizarea unei proceduri privind evacuarea și salvarea 
persoanelor cu dizabilități în cazul situațiilor de risc și urgențe umanitare; consultarea 
frecventă a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor neguvernamentale. 

În ceea ce privește domeniul accesibilității, Strategia evidențiază elementele esențiale, 
menționate explicit în Convenție, necesare a fi îndeplinite pentru a asigura comunități 
accesibile persoanelor cu dizabilități. Accesibilitatea este un principiu fundamental al 
Convenției (art. 3, lit. f) și o precondiție a exercitării pe deplin a drepturilor persoanelor cu 
dizabilități. În interpretarea articolului 9 din Convenție, persoanele cu dizabilități trebuie să 
aibă acces, în condiții de egalitate cu ceilalți, la:  

- mediul fizic,  

- transport,  

- tehnologia informației și comunicare,  

- facilități și servicii furnizate publicului.  

Prin ratificarea Convenției, România și-a asumat garantarea protecției efective și fără 
discriminare a drepturilor persoanelor cu dizabilități. Persoanele cu dizabilități trebuie să 
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beneficieze de recunoaștere egală în fața legii pentru a-și exercita toate drepturile 
fundamentale, trebuie să aibă acces egal la justiție în situația în care le sunt încălcate 
drepturile și trebuie să obțină un remediu efectiv. Sprijinul în luarea deciziei este esențial atât 
pentru a preveni instituționalizarea, punerea sub interdicție, cât și pentru exercitarea tuturor 
drepturilor. În caz contrar, acolo unde sprijinul în luarea deciziei lipsește, autonomia 
persoanelor cu dizabilități în privința gestionării aspectelor vieții zilnice este limitată 
semnificativ. 

Dreptul de a munci este o parte inerentă din ansamblul de drepturi ale persoanelor cu 
dizabilități și realizarea lui trebuie să fie universală. Persoanele cu dizabilități trebuie să aibă 
acces adecvat la ocupare iar locul de muncă să fie liber ales, ca urmare a preferințelor sau 
negocierilor cu angajatorii, în condiții de egalitate de oportunități cu celelalte persoane.  

Persoanele cu dizabilități trebuie să aibă oportunitatea de a activa în ocupații salariale sau 
antreprenoriale care să reflecte pregătirea profesională, competențele și aspirațiile lor privind 
realizarea profesională și câștigurile ocupaționale. De aceea, persoanele cu dizabilități trebuie 
să fie pregătite în mod adecvat pentru a-și crește nivelul de calificare și a-și dezvolta 
competențele, precum și potențialul creativ și productiv. 

Sistemul de protecție socială trebuie să asigure, pentru a atinge dezideratele echității și 
incluziunii sociale, un accesfacil al persoanelor cu dizabilități la schemele relevante de 
protecție socială, adaptate nevoilor lor.  

Cetățenii cu dizabilități trebuie să aibă acces egal la un standard adecvat de viață și să-și poată 
acoperi atât nevoile de bază pentru traiul zilnic cât și cheltuielile necesare pentru participarea 
activă la toate aspectele vieții din comunitate. Dispozitivele și tehnologiile asistive, la prețuri 
accesibile și de calitate, sunt instrumente indispensabile pentru a facilita participarea și pentru 
a crește nivelul de bunăstare generală, motiv pentru care vor fi încurajate cercetarea și 
inovarea în domeniu. Intervențiile din fonduri vor putea asigura creșterea gradului de 
conștientizare cu privire la utilizarea tehnologiilor de asistență, atât în ceea ce privește 
produsele, cât și nevoia de produse de asistență, în cadrul unui screening precoce pentru 
recunoașterea acestor nevoi. 

Pentru a-și putea exercita pe deplin dreptul de a alege unde și cu cine să locuiască și de a-și 
organiza viața conform voinței proprii, fiecare persoană cu dizabilități trebuie să se bucure în 
aceeași măsură de informații cu privire la alternativele disponibile pentru viața independentă, 
de acces la servicii sociale și de sprijin individualizate în comunitate, de opțiuni de locuire la 
prețuri accesibile, precum și de accesibilizarea mediului construit, transportului, informației și 
celorlalte servicii publice. Nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități trebuie evaluate în 
mod corespunzător, iar serviciile sociale să răspundă integrat și holistic. Respectarea dreptului 
la viață independentă necesită, printre altele, schimbări structurale precum dezinstitu-
ționalizarea în toate formele sale și sistarea procesului de instituționalizare.  

Copiii și tinerii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES) trebuie să aibă acces 
la o educație incluzivă de calitate în comunitate, în condiții de egalitate cu ceilalți elevi, astfel 
încât să își poată atinge potențialul lor maxim de dezvoltare. Asigurarea accesului la educație 
incluzivă și de calitate presupune un mediu fizic, informațional și comunicațional accesibil al 
unităților de învățământ, resurse umane calificate și metode de predare și evaluare adaptate, 
folosite împreună cu materiale și tehnologii asistive corespunzătoare. Accesibilitatea unităților 
de învățământ, formarea inițială și continuă a profesorilor trebuie îmbunătățite, iar personalul 
de sprijin pentru copiii cu CES trebuie diversificat și dezvoltat. 

Persoanele cu dizabilități trebuie să aibă dreptul să beneficieze de servicii de sănătate de cea 
mai bună calitate, accesibile din punct de vedere fizic, informațional, geografic și financiar. 
Persoanele cu dizabilități au aceleași nevoi ca populația generală atunci când este vorba de 



16 

servicii generale și esențiale dar, în același timp, calitatea vieții lor depinde de accesul 
corespunzător la servicii specializate în depistarea timpurie a dizabilității, la dispozitive 
medicale și la servicii de abilitare și reabilitare. Pentru a îmbunătăți accesul persoanelor cu 
dizabilități la serviciile de sănătate va fi, de asemenea, asigurată formarea profesioniștilor în 
domeniul sănătății, furnizarea de competențe și abilități, precum și schimbarea atitudinilor, în 
vederea eliminării tuturor practicilor discriminatorii.  

Participarea persoanelor cu dizabilități la activități culturale, sportive, de recreere sau de 
turism este extrem de redusă. Accesibilitatea spațiilor unde se desfășoară astfel de evenimente 
constituie cel mai des argument negativ invocate, iar barierele participării persoanelor cu 
dizabilități la procesul electoral sunt și mai accentuate luând în considerare cele două roluri 
fundamentale a unui cetățean: participarea la vot și candidatura la alegeri. Implicarea 
persoanelor cu dizabilități, participarea lor la viața socială și politică poate contribui la 
eliminarea stereotipurilor, schimbarea mentalităților și combaterea discriminării, acționând ca 
cel mai direct mecanism de influență pentru schimbare.  
 

4.3. Cadrul instituțional național în conformitate cu art. 33 din Convenție 
4.3.1.  Instituții responsabile cu implementarea Convenției 

Ø Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD)  
 
ANPDPD a fost înființată prin H.G. nr. 234/202218,  este organizată și funcționează ca organ 
de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale.  

Autoritatea are rolul de a urmări ducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate de statul român 
în materia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin convenţiile şi 
tratatele internaţionale la care România este parte, de a pune în aplicare şi de a urmări şi 
asigura aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi. ANPDPD coordonează la nivel central activităţile de protecţie şi 
promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborează politicile, strategiile şi 
standardele în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, asigură 
urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie 
şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. 

Totodată, ANPDPD coordonează şi monitorizează implementarea strategiilor naţionale în 
domeniul dizabilităţii, precum şi a planurilor lor operaţionale. 

Potrvit art. 5 alin. (1) din HG nr. 234/2022, ANPDPD este mecanismul de coordonare a 
implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. În scopul 
implementării Convenţiei, în calitate de mecanism de coordonare, ANPDPD colaborează cu 
punctele de contact desemnate pentru probleme referitoare la implementarea Convenției și  
colaborează cu entitățile publice și private implicate în asigurarea protecției și respectării 
drepturilor persoanelor cu dizabilități. 

ANPDPD elaborează rapoartele prevăzute de Convenţie şi ia măsurile necesare pentru punerea 
în aplicare a recomandărilor Comitetului ONU. 

În vederea urmăririi implementării Convenției, ANPDPD poate pune la dispoziție sau solicita 
instituțiilor publice, în baza protocoalelor de colaborare, informații, date statistice și de 
cercetare, referitoare la situația persoanelor cu dizabilități. 

 
18 Hotărârea nr. 234/2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 
Persoanelor cu Dizabilităţi, publicată în Monitorul Oficial nr. 165 din 18 februarie 2022 
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În vederea îndeplinirii Condiției Favorizante Orizontale nr. 419, prin Memorandumul20 inițiat de 
către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
(MMPS)21 s-au stabilit rolurile și responsabilitățile celor două instituții publice, cu termene și 
concrete pentru fiecare instituție în parte. Astfel, pentru asigurarea unui cadru național pentru 
implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, îndeplinirea 
subcriteriului 1 - Obiective cu ținte măsurabile, un mecanism de colectare și monitorizare a 
datelor a fost asumată de către MMPS, iar cea a subcriteriul 2 - Modalități prin care să se 
asigure că politica, legislația și standardele în materie de accesibilitate se reflectă în mod 
corespunzător în pregătirea și implementarea programelor, de către MIPE. 

Ulterior, condiția favorizantă orizontală privind implementarea și aplicarea CDPD a ONU a 
integrat o cerință suplimentară, respectiv subcriteriul 3,  ce prevede asigurarea de modalități 
de raportare către comitetul de monitorizare cu privire la cazurile în care operațiunile 
sprijinite de fonduri nu respectă CDPD a ONU, precum și cu privire la plângerile referitoare la 
CDPD a ONU prezentate în conformitate cu măsurile adoptate în temeiul articolului 69 
alineatul (7) din RDC. Acest nou subcriteriu a fost asumat tot de către MIPE. 

Pentru îndeplinirea subcriteriului 1, ANPDPD și asumat elaborarea Strategiei naționale privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 și a Planului Operațional care să asigure 
implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD), cu 
obiective/ținte specifice și indicatori măsurabili precum și dezvoltarea unui mecanism 
funcțional de monitorizare a implementării Strategiei 2021-2027.  

Elaborarea Strategiei și a Planului operațional aferent a presupus o strânsă colaborare între 
ANPDPD, Direcțiile de specialitate (Programare) și Punctul de contatct pentru implementarea 
Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități din cadrul MIPE. 

Acest proces s-a încheiat în aprilie 2022, când, prin HG nr.490, Guvernul României a aprobat 
Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi „O Românie echitabilă” 2022-
2027 și Planul operațional pentru implementarea acesteia.   

Având în vedere rolurile și responsabilitățile pe care atât MIPE (PC, AM-uri și OIR-uri) cât și 
MMPS (ANPDPD) le au în domeniul dizabilității, în perioada de programare 2021-2027 va exista 
o stânsă colaborare între cele două instituții, prin schimbul de informații în etapa de 
implementare a programelor operaționale, în procesele de monitorizare și evaluare a 
implementării (date financiare, date legate de numărul și caracteristicile grupului țintă, 
numărul de proiecte adresate persoanelor cu dizabilități, indicatori etc.).   

HG nr. 234/2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi poate fi consultat la adresa de mai jos: 

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/05/hotararea-nr-234-2022-privind-atributiile-organizarea-si-
functionarea-autoritatii-nationale-pentru-protectia-drepturilor-persoanelor-cu-dizabilitati-1.pdf  
 

Ø Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) 

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a fost înființat în baza Hotărârii Guvernului nr. 
52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 
19Implementarea și aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD) în 
conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului.  
20 cu tema ”Măsuri necesare îndeplinirii condiției prealabile Implementarea și aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD) în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului privind încheierea de 
către Comunitatea Europeană a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap”, 
21 aprobat de către Guvernul României în ședința din 14 mai 2019.  
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Potrivit art. 16 din Legea nr. 8 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități, la nivelul Ministerului investițiilor și Proiectelor Europene 
funcționează Punctul de contact pentru implementarea Convenţiei privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități22.  

Totodată, pentru perioada 2021-2027, MIPE gestionează următoarele Programe Operaționale, 
care adresează măsuri specifice grupurilor vulnerabile, inclusiv cel al persoanelor cu 
dizabilități: Programul operaţional Incluziune şi demnitate socială (POIDS) 2021-2027, 
Programul operaţional Educaţie şi ocupare (POEO) 2021-2027, Programul operaţional Sănătate 
(POS), Programul operaţional Dezvoltare durabilă 2021-2027 (PODD), Programul operaţional 
pentru Tranziţie justă 2021-2027 (POTJ), Programul operaţional Creşterea inteligentă, 
digitalizare şi instrumente financiare (POCIDIF) 2021-2027 și coordonează procesul de 
programare al celor 8 programe operaționale regionale 2021-2027 (POR). 

Ø Punctele de contact23 

Fiecare punct de contact constituit în scopul implementării prevederilor art. 33 din Convenție 
este responsabil cu implementarea Convenției la nivelul ministerului în cadrul căruia 
funcționează, având în acest scop următoarele atribuții:  

a) împreună cu Mecanismul de coordonare formulează și înaintează spre adoptare politici 
publice și programe de implementare a Convenției în domeniul ce revine ministerului în cadrul 
căruia funcționează, prin consultarea îndeaproape și implicarea în mod activ a persoanelor cu 
dizabilități, inclusiv a copiilor cu dizabilități, prin organizațiile care îi reprezintă; 

b) furnizează Mecanismului de coordonare, la cerere, date despre activitatea de implementare 
a Convenției la nivelul ministerului relevant; 

c) analizează și publică rapoarte cu privire la implementarea Convenției în domeniul aferent 
ministerului în cadrul căruia funcționează; 

d) menține legatura și colaborează cu Mecanismul de coordonare și Consiliul de monitorizare 
pentru a identifica principalele direcții de acțiune în vederea implementării pe deplin a 
Convenției. 

(3) În vederea îndeplinirii rolului care le revine prin Convenție, instituțiile și autoritățile publice 
prevăzute la art. 2 alin. (2), precum și Avocatul Poporului au obligația de a comunica fiecărui 
Punct de contact, la cerere, toate informațiile și datele solicitate. […] 
 
4.3.2. Instituții responsabile de monitorizarea implementării – mecanisme independente 

Ø Consiliul de monitorizare a implementării Convenției (Consiliul) 

În scopul implementării prevederilor art. 33 din Convenție alin. 2 și 3, prin Legea nr. 8/2016 
privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi24 au fost desemnate și înfiinţate: Consiliul de monitorizare a implementării 
Convenției, Mecanismul de coordonare a măsurilor pentru implementarea Convenției, precum 
și câte un punct de contact pentru implementarea Convenției în cadrul Ministerului Educaţiei, 
Ministerului Justiţiei, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi 
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.  

 
22 ”În scopul implementării prevederilor art. 33 din Convenţie, se înfiinţează câte un Punct de contact pentru implementarea 
Convenţiei în cadrul fiecăruia dintre următoarele ministere: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională şi Ministerul Fondurilor Europene”. 
– art 16, Legea nr.8/2016. 
23 Constituite prin Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi. 
24 publicată în Monitorul Oficial nr. 48 din 21 ianuarie 2016. 
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Consiliul de Monitorizare este o autoritate autonomă sub control parlamentar înființată pentru 
a proteja, promova și monitoriza modul în care drepturile persoanelor cu dizabilități aflate în 
instituții sunt respectate. 

Prin drepturi ale persoanelor cu dizabilități se întelege drepturile patrimoniale și 
nepatrimoniale garantate acestor persoane prin Convenție și prin legi speciale. 

Potrivit art. (2), alin. (2) din Legea nr. 8/2016, instituțiile supuse monitorizarii Consiliului de 
monitorizare sunt facilitățile de tip rezidețial publice sau private, destinate să servească 
persoanelor cu dizabilități, precum și spitalele/secțiile de psihiatrie din cadrul spitalelor. 

Pentru îndeplinirea scopului său, Consiliul realizează activitatea de monitorizare a instituțiilor 
menționate mai sus prin organizarea de vizite de monitorizare și prin informarea în orice alt 
mod asupra respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități de către aceste instituții.  

Vizitele de monitorizare se desfășoară, de regulă, inopinat, pe baza unui program anual de 
vizitare stabilit de către președintele Consiliului sau neprogramat, din dispoziția acestuia. 

Echipele de vizitare sunt compuse din 3 membri, dintre care un inspector de specialitate al 
Consiliului și câte 2 experți independenți, în calitate de colaboratori externi. Deciziile echipei 
se iau prin consens sau prin votul majorității membrilor. Constatările rezultate în urma vizitelor 
de monitorizare sunt cuprinse în rapoartele de vizită, care includ și recomandările Consiliului. 
Instituția vizitată are obligația de a comunica Consiliului de monitorizare, în termen de 30 de 
zile, un răspuns motivat privind recomandările și măsurile dispuse. Raportul de vizită, precum 
și răspunsurile motivate al instituțiilor vizitate sunt publice și se afișează pe pagina de internet 
a instituției vizitate, pe cea a autorității publice în subordinea și coordonarea căreia se află 
aceasta, precum și pe cea a Consiliului.  

Îndeplinirea atribuțiilor Consiliului se realizează cu respectarea principiilor legalității, 
respectării demnității persoanelor, nediscriminării, egalității de șanse, precum și ale 
independenței funcționale și a personalului, imparțialității și obiectivității. 

Examinarea respectării exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilități în cadrul instituțiilor 
mai sus menționate se face regulat, iar implementarea recomandărilor din rapoartele de vizită 
este monitorizată ulterior, iar dacă există indicii că încălcarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilități a fost făcută prin fapte de natură penală, sesizează de îndată organele judiciare 
competente și poate face plângere, dacă este cazul, împotriva soluțiilor de neurmărire sau 
netrimitere în judecată.  

În activitatea de monitorizare, Consiliul facilitează implicarea și participarea pe deplin a 
societății civile, în special a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor neguvernamentale 
care le reprezintă, colaborează, ori de câte ori este necesar, cu instituția Avocatul Poporului, 
ca autoritate natională desemnată pentru prevenirea torturii și tratamentelor inumane și 
degradante și cu Punctele de contact, în scopul îndeplinirii de către acestea a rolului care le 
revine prin Convenție și prin prezenta lege. 

Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi poate fi consultată la adresa de mai jos: 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2018/06/5b95fd74785f7ba673b1d597d845481f.pdf 

 

Ø Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminarii (CNCD)  

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a fost înființat prin H.G. nr. 1194/2001, în 
conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi 
sancționarea tuturor formelor de discriminare, este organizat şi funcţionează ca organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului.  
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CNCD are rolul de a implementa principiul egalității între cetăţeni, prevăzut în Constituția 
României, în legislația internă în vigoare şi în documentele internaționale la care România este 
parte.  

În exercitarea atribuţiilor sale CNCD îşi desfăşoară activitatea în mod independent, fără ca 
aceasta să fie îngrădită sau influențată de către alte instituții sau autorităţi publice. 

Pentru îndeplinirea rolului său, Consiliul exercită următoarele atribuţii: 

a) propune instituirea, în condiţiile legii, a unor acţiuni afirmative sau măsuri speciale pentru 
protecția persoanelor care fie se află pe o pozitie de inegalitate în raport cu majoritatea 
cetățenilor datorită diferentelor identitare faţă de majoritate, fie se confruntă cu un 
comportament de respingere şi marginalizare; 

b) propune Guvernului proiecte de acte normative în domeniul său de activitate; 

c) avizează proiectele de acte normative care au ca obiect exercitarea drepturilor şi a 
libertăților, în condiţii de egalitate şi nediscriminare; 

d) colaborează cu autorităţile publice competente în vederea armonizării legislaţiei interne cu 
normele internaționale în materia nediscriminarii; 

e) colaborează cu autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice pentru 
asigurarea prevenirii, sancționării şi eliminării tuturor formelor de discriminare; 

f) urmărește aplicarea şi respectarea, de către autorităţile publice, persoanele juridice şi 
persoanele fizice, a dispoziţiilor normative ce privesc prevenirea, sancționarea şi eliminarea 
tuturor formelor de discriminare; 

g) primește petiții şi sesizări privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiul 
egalității şi nediscriminării, de la persoane fizice, organizaţii neguvernamentale care au ca scop 
protecția drepturilor omului, alte persoane juridice, instituții publice, le analizează, adoptă 
măsurile corespunzătoare şi comunică răspunsul în termenul prevăzut de lege; 

h) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecția drepturilor omului; 

h^1) elaborează şi instituie politici afirmative care au ca scop prevenirea faptelor de 
discriminare; 

h^2) derulează programe şi campanii naţionale în scopul realizării atribuţiilor sale; 

i) efectuează studii, sondaje, cercetări şi analize privind respectarea principiului egalității şi 
nediscriminării, pe care le prezintă Guvernului şi le dă publicităţii; 

j) elaborează, tipărește şi difuzează în țară şi în străinătate publicații, rapoarte şi materiale de 
informare în materia nediscriminării; 

k) constată şi sancţionează contravențiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000; 

l) colaborează cu organizaţiile similare şi cu organizaţii neguvernamentale din domeniul 
drepturilor omului, din alte state, precum şi cu organizaţiile internaționale în materie; 

m) asigură participarea personalului propriu la acţiuni cu caracter ştiinţific şi cultural, la 
reuniuni şi expozitii internaționale, precum şi la alte acţiuni având ca scop asigurarea egalității 
şi combaterea discriminării; 

n) initiază şi organizează seminarii, colocvii, dezbateri, simpozioane, sesiuni de pregătire, mese 
rotunde şi alte acţiuni pe tema combaterii discriminării; 

o) organizează vizite de informare şi schimburi de experiență cu persoane din țară şi din 
străinătate, în scopul cunoașterii experienței altor sisteme de combatere a discriminării; 
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p) asigură pregătirea profesională a personalului propriu şi participarea acestuia la acţiuni 
internaționale care au ca temă asigurarea combaterii discriminării; 

q) dezvoltă programe de parteneriat cu instituții financiare internaționale; 

r) primește sprijin financiar din partea unor organizaţii din țară şi străinătate în vederea 
organizării şi desfăşurării unor seminarii, dezbateri, mese rotunde şi campanii de informare, în 
domeniu. 

CNCD exercită orice alte atribuţii stabilite de Guvern sau de Parlament, prin acte normative, 
în vederea prevenirii, sancționării şi eliminării tuturor formelor de discriminare. 

Ø Instituţia Avocatul Poporului (IAP) 

Instituția Avocatul Poporului, înființată prin Legea nr. 35/1997 cu modificările și completările 
ulterioare, are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile 
acestora cu autorităţile publice. Avocatul Poporului este o instituţie naţională pentru 
promovarea şi protecţia drepturilor omului, în sensul stabilit prin Rezoluţia Adunării Generale 
a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) nr. 48/134 din 20 decembrie 1993, prin care au fost 
adoptate Principiile de la Paris. 

Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă 
autoritate publică, ce are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în 
raporturile acestora cu autorităţile publice.   

Avocatul Poporului este asistat de adjuncţi, specializaţi pe următoarele domenii de activitate: 

a) drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi 
naţionale; 

b) drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap; 

c) apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

d) armată, justiţie, poliţie, penitenciare; 

e) proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe; 

f) prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în 
locurile de detenţie, prin Mecanismul Naţional de Prevenire. 

Potrivit art. 15 din lege, Avocatul Poporului are o serie de atribuţii precum: 

- coordonează activitatea instituţiei Avocatul Poporului; 

- aprobă recomandările care însoţesc rapoartele de vizită întocmite în cazurile în care, în 
urma vizitelor efectuate, sunt sesizate neregularităţi; 

- decide asupra petiţiilor formulate de persoanele fizice lezate prin încălcarea drepturilor sau 
libertăţilor acestora de către autorităţile administraţiei publice; 

- verifică activitatea de rezolvare legală a petiţiilor primite şi solicită autorităţilor sau 
funcţionarilor administraţiei publice în cauză încetarea încălcării drepturilor şi libertăţilor 
persoanelor fizice, repunerea în drepturi a petiţionarului şi repararea prejudiciilor; 

- formulează puncte de vedere, la cererea Curţii Constituţionale; 

- poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea legilor, înainte de 
promulgarea acestora; 

- poate formula cereri de chemare în judecată ori plângeri penale şi poate reprezenta în faţa 
instanţei de judecată minorul, atunci când acesta a fost victimă a violenţei fizice sau psihice 
din partea părinţilor, tutorelui sau reprezentantului legal, a abuzului, violenţei şi exploatării 
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sexuale, a exploatării prin muncă, a traficului de fiinţe umane, a neglijării şi exploatării, 
precum şi a oricărei forme de violenţă asupra copilului, prevăzute şi sancţionate de legislaţia 
internă şi internaţională la care România este parte; etc. 

Avocatul Poporului asigură apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului prin mijloace 
specifice prevăzute de Legea nr. 35/1997 prin Domeniul privind apărarea, protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului sau, după caz, prin Mecanismul Naţional de Prevenire. 

4.4 Cadrul legal național 

Ø  Constituția României prevede la art. 50 faptul că 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. 

Ø  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare este legea specială care crează cadrul 
general privind problematica dizabilității.  

Legea reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul 
integrării şi incluziunii sociale a acestora, iar de dispoziţiile ei beneficiază copiii şi adulţii cu 
handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform 
legii, domiciliul ori reşedinţa în România. În baza art. 3 din Legea nr. 448/2006, protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la bază o serie de principii printre care se 
regăsesc: respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi 
combaterea discriminării, egalizarea şanselor, egalitatea de tratament în ceea ce priveşte 
încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, solidaritatea socială, responsabilizarea 
comunităţii, subsidiaritatea, adaptarea societăţii la persoana cu handicap, interesul persoanei 
cu handicap, abordarea integrată, parteneriatul, libertatea opţiunii şi controlul sau decizia 
asupra propriei vieţi, a serviciilor şi formelor de suport de care beneficiază, abordarea centrată 
pe persoană în furnizarea de servicii, protecţie împotriva neglijării şi abuzului, alegerea 
alternativei celei mai puţin restrictive în determinarea sprijinului şi asistenţei necesare și 
integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi obligaţii egale ca toţi 
ceilalţi membri ai societăţii. 
Ø Legea nr. 221/2010 a ratificat Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 
adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 
2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, 
intrată în vigoare la data de 3 mai 2008. În sensul Convenției, 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. 

Ø În deplin acord cu principiile Convenţiei, Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor 
prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi recunoaşte faptul că 
dizabilitatea este un concept în evoluţie şi că aceasta rezultă din interacţiunea dintre 
persoanele cu deficienţe şi barierele de atitudine şi de mediu care împiedică participarea lor 
deplină şi efectivă în societate în condiţii de egalitate cu ceilalţi. 

Prin această lege s-au desemnat şi s-au înfiinţat Consiliul de monitorizare a implementării 
Convenţiei, Mecanismul de coordonare a măsurilor pentru implementarea Convenţiei, precum 
şi punctele de contact pentru implementarea Convenţiei. Astfel, Autoritatea Națională pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități a fost desemnată în calitate de Mecanism de coordonare 
privind implementarea Convenției. Totodată, câte un Punct de contact pentru implementarea 
Convenţiei a fost înființat în cadrul fiecăruia dintre următoarele ministere: Ministerul Educaţiei, 
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Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării şi 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, fiecare având rol în implementarea  Convenţiei 
la nivelul ministerului în cadrul căruia funcţionează. 
 
5. Obligativitatea respectării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități 
în utilizarea fondurilor europene 

În cadrul perioadei de programare 2021-2027, statele membre trebuie să respecte obligațiile 
Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități și să 
asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din Convenție și cu legislația Uniunii de 
armonizare a cerințelor de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. 

Prin RDC, condițiile favorizante vor continua abordarea condiționalităților ex-ante introduse 
pentru perioada de finanțare 2014-2020. Articolul 15 alin.(2) din RDC menționează faptul că 
fiecare stat membru evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile favorizante legate de obiectivul 
specific selecționat și identifică, în fiecare program sau modificare a programului, condițiile 
favorizante îndeplinite, respectiv neîndeplinite. O condiție favorizantă se consideră îndeplinită 
atunci când sunt respectate toate criteriile aferente.  

În situația în care Comisia Europeană nu este de acord cu autoevaluarea, aceasta informează 
statul membru cu privire la acest lucru și îi dă posibilitatea să-și prezinte observațiile în termen 
de o lună. Cheltuielile aferente unor operațiuni legate de obiectivul specific nu pot fi incluse 
în cererile de plată până când Comisia nu a informat statul membru cu privire la îndeplinirea 
condiției favorizante. Acest proces este unul continuu, statul membru având obligația de a se 
asigura de îndeplinirea și aplicarea condițiilor favorizante pe întreg parcursul perioadei de 
programare și de a informa Comisia în legătură cu orice modificare care are un impact asupra 
îndeplinirii condițiilor favorizante. 

Dacă pe parcursul implementării unui program, Comisia consideră că o condiție favorizantă nu 
mai este îndeplinită, informează statul membru cu privire la acest lucru și îi dă posibilitatea 
să-și prezinte observațiile în termen de o lună. Atunci când Comisia concluzionează că 
neîndeplinirea condiției favorizante persistă, cheltuielile aferente obiectivului specific în cauză 
nu pot fi incluse în cererile de plată începând cu data la care Comisia informează statul membru 
cu privire la acest lucru. 

Pentru perioada de programare 2021-2027, Anexa III la RDC stabilește printre condițiile 
favorizante orizontale obligația statelor membre să asigure implementarea și aplicarea 
Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în 
conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului. Condiția favorizantă are drept criteriu de 
îndeplinire existența unui cadru național pentru punerea în aplicare a Convenției, care să 
includă: 

1. Obiective cu ținte măsurabile, mecanisme de colectare a datelor și mecanisme de 
monitorizare; 

2. Modalități prin care să se asigure că politica, legislația și standardele în materie de 
accesibilitate se reflectă în mod corespunzător în pregătirea și implementarea 
programelor; 

3.  Modalități de raportare către comitetul de monitorizare cu privire la cazurile în care 
operațiunile sprijinite de fonduri nu respectă Convenția, precum și cu privire la 
plângerile referitoare la Convenție prezentate în conformitate cu măsurile adoptate în 
temeiul articolului 69 alineatul (7) din RDC. 

Prin aceasta, Anexa III corespunde prevederilor Convenției, art. 4 alin. 1 lit.c) potrivit cărora 
statele părți se angajează să ia în considerare protecţia şi promovarea drepturilor omului 
pentru persoanele cu dizabilităţi în toate politicile şi programele.  
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6. Programarea fondurilor 2021-2027 

În etapa de programare, prezentul Ghid constituie un instrument de lucru pentru structurile 
implicate în elaborarea documentelor naționale de programare a finanțărilor din fonduri 
europene 2021-2027, respectiv Acordul de Parteneriat și programele de execuție a fondurilor. 

În cadrul fiecărui program operațional, Tabelul 12 cuprinde informații referitoare la prezentul 
Ghid, ca mijloc de asigurare a implementării Convenției. 

Pentru exercițiul financiar 2021-2027 unul dintre principiile de bază este simplificarea, atât în 
ceea ce privește setul comun de norme aferent celor opt fonduri, cât și concentrarea resurselor 
în cadrul a cinci Obiective de Politică, fapt ce permite crearea de sinergii și o mai mare 
flexibilitate între diferitele linii de acțiune din cadrul unui obiectiv dat, eliminând distincțiile 
artificiale dintre diferitele politici care contribuie la același obiectiv.  

Conform cadrului stabilit prin Acordul de Parteneriat și programele subsecvente, aplicarea și 
implementarea Convenția vor fi sistematic integrate în fiecare fază a programului, atât în 
managementul programului cât și în managementul proiectelor individuale, la nivelul 
beneficiarilor. 

Pentru perioada de programare 2021-2027, abordarea avută în vedere a fost de a valorifica 
structurile și mecanismele deja existente și de a asigura continuitatea sistemelor actuale de 
management și control. Excepțiile sunt reprezentate de Programul Operațional Sănătate și 
Programul Operațional Tranziție Justă pentru care calitatea de autorități de management va fi 
îndeplinită de structuri din cadrul MIPE, de Programul Operațional Transport, gestionat de către 
Ministerul Transporturilor și infrastructurii și de către Programele Naționale 2021-2027 Afaceri 
Interne pentru care calitatea de autoritate de management va fi îndeplinită de Ministerul 
Afacerilor Interne. 

De asemenea, o noutate este reprezentată de nominalizarea Agențiilor pentru Dezvoltare 
Regională în calitate de autorități de management pentru Programele Operaționale Regionale 
2021-2027. 

Programarea fondurilor pentru exercițiul financiar 2021-2027 va pune un accent sporit pe 
integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate cu restul cetățenilor 
și pe creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități, ca o condiție esențială pentru 
creșterea bunăstării, înțelegând că investițiile în accesibilitate reprezintă una dintre cele mai 
bune modalități de a contribui la prosperitatea tuturor. 

În utilizarea fondurilor, ținând cont de obligația aplicării Convenției ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități, structurile responsabile cu gestionarea fondurilor vor asigura 
aplicarea legislației nediscriminatorii (Legea nr.221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare)  şi vor avea în vedere asigurarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilități în ceea ce privește: accesul la mediul fizic; dreptul la viaţă independentă şi 
integrare în comunitate; mobilitatea personală; accesul la informație într-un mod accesibil 
tuturor, indiferent de tipul de dizabilitate; dreptul la educație; dreptul de a beneficia de cea 
mai bună stare de sănătate; dreptul la abilitare și reabilitare, prin servicii care să permită 
persoanelor cu dizabilităţi să obţină şi să îşi menţină maximum de autonomie, să îşi dezvolte 
pe deplin potenţialul fizic, mintal, social şi profesional şi să realizeze o deplină integrare şi 
participare în toate aspectele vieţii; dreptul de a munci în condiţii de egalitate cu ceilalţi; 
dreptul de a participa la viaţa culturală; acces la justiție, sport, mass-media; asigurarea 
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protecţiei şi siguranţei persoanelor cu dizabilităţi în situaţii de risc, inclusiv în situaţii de 
conflict armat, de urgenţe umanitare şi de apariţie de dezastre naturale.  

Elaborarea Acordului de Parteneriat și a programelor s-a realizat în contextul unor ample  
consultări publice cu ministerele de linie, alte autorități publice, reprezentanți ai societății 
civile și ONG-uri care activează în domeniile de investiții selectate, ținând cont de cerințele 
parteneriatului și bunei guvernanțe pe mai multe niveluri, stabilite la art. 8 din RDC.  

În acest sens, accesibilitatea persoanelor cu dizabilități a fost luată în considerare pe parcursul 
pregătirii programelor de execuție a fondurilor 2021-2027 și va fi urmărită pe toată perioada 
implementării acestora.  

Din perspectiva principiilor orizontale care se aplică în executarea fondurilor, Articolul 9 
alin.(3) din RDC, prevede că statele membre și Comisia iau măsurile necesare pentru a preveni 
orice discriminare bazată pe gen, origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, 
vârstă sau orientare sexuală, în timpul pregătirii, implementării, monitorizării, raportării și 
evaluării programelor.  

Totodată, art. 22 para. 3 lit.(i) din RDC prevede că fiecare program stabilește pentru fiecare 
condiție favorizantă legată de obiectivul specific selectat, stabilită în conformitate cu articolul 
15 și cu anexele III și IV, o evaluare a îndeplinirii condiției favorizante la data prezentării 
programului. 

Astfel, în baza atribuțiilor conferite de Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) al MIPE 
și în conlucrare cu ministerele de linie cu responsabilități în domeniile de intervenție sprijinite 
prin fonduri, precum și în parteneriat cu alte autorități regionale și locale, parteneri economici 
și sociali, organisme ale societății civile, organizații de cercetare univeristăți ș.a., Direcția 
Analiză și Programare (DAP) asigură coordonarea pregătirii și dezvoltării cadrului programatic 
pentru gestionarea fondurilor 2021-2027.  

Tabelul 12 din Acordul de Parteneriat și Tabelul privind îndeplinirea condițiilor favorizante din 
cadrul programelor prezintă, în conformitate cu dispozițiile art. 22 alin.(3) punctul (i) din RDC, 
aspecte referitoare la îndeplinirea acestei condiții. Informațiile specifice cu privire la 
îndeplinirea condiției favorizante orizontale privind implementarea și aplicarea Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități au fost comunicate DAP de către Punctul de 
contact pentru implementarea Convenției, pe baza conlucrării susținute cu ANPDPD. 

În conformitate cu Art.15 alin.2 din RDC, atunci când pregătește un program sau introduce un 
nou obiectiv specific ca parte a modificării unui program, statul membru evaluează dacă sunt 
îndeplinite condițiile favorizante în legătură cu obiectivul specific selectat.  

Punctul de contact pentru implementarea Convenției a elaborat și a înaintat auto-evaluarea 
națională privind respectarea acestei condiții favorizante orizontale Direcției Analiză și 
Programare – structura din cadrul MIPE care, potrivit ROF, coordonează acțiunile ce conduc la 
îndeplinirea condițiilor favorizante specifice perioadei de programare 2021-2027.   

Prezentul ghid reprezintă un instrument orientativ, ci nu exhaustiv, pentru structurile 
responsabile cu programarea fondurilor nerambursabile, care vor putea identifica pentru 
fiecare program sau la orice modificare a programului, elementele care susțin îndeplinirea 
condiției favorizante orizontale privind implementarea Convenției. În cazul în care condiția 
favorizantă nu este îndeplinită la momentul aprobării programului sau al modificării acestuia, 
structurile responsabile vor notifica Comisia Europeană de îndată ce consideră că respectiva 
condiție este îndeplinită oferind, totodată justificarea îndeplinirii acesteia.  

În vederea îndeplinirii condiției, structurile responsabile vor ține cont ca în cadrul programelor, 
la nivelul fiecărui obiectiv specific, acțiunile să sprijine implementarea Convenției. Fiind o 
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condiție favorizantă orizontală, implementarea Convenției va trebui să devină aplicabilă în mod 
automat atunci când obiectivele specifice sunt selectate pentru sprijin.   

În etapa de programare, structurile responsabile vor ține cont de dispozițiile actelor normative 
relevante în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități și ale altor reglementări specifice, 
inclusiv ale celor apărute pe parcursul implementării programelor, de la data publicării 
prezentului ghid. 

Intervențiile finanțate din fonduri nerambursabile vor sprijini implementarea Convenției și 
niciun fond nu va investi în acțiuni contrare Convenției (de ex. infrastructură și servicii 
inaccesibile sau operațiuni care conduc la noi bariere, la segregarea sau discriminarea 
persoanelor cu dizabilități). Acolo unde este posibil, se vor stabili ținte clare pentru 
combaterea segregării. 

Intervențiile vor putea lua forma unor acțiuni orizontale prin care se va urmări obținerea în 
mod egal de beneficii pentru persoanele cu dizabilități şi prevenirea oricărei forme de 
discriminare.  

Între acestea se vor regăsi măsurile care permit o mai bună accesibilitate pentru persoanele cu 
dizabilități, schimbări în atitudinea față de aceste persoane, acțiuni împotriva stigmatizării și 
discriminarării, a stereotipurilor, prejudecăților, intoleranței și violenței împotriva persoanelor 
cu dizabilități, prin eforturi continue de educație, sensibilizare, campanii culturale, 
promovarea unei imagini pozitive a acestora, inclusiv acțiuni de cooperare interdisciplinară 
(consiliere profesională, formare, servicii psihosocio-medicale, continuarea/reîntoarcerea în 
educație, locuințe etc.) între profesioniști și multipli actori relevanți. Principiile nediscriminării 
și accesibilității vor putea fi mai bine promovate dacă normele sociale care conduc la 
perpetuarea inegalităților și discriminării, stereotipurile de gen, prejudecățile cu privire la 
capacitatea persoanelor cu dizabilități sunt abordate de o manieră sistematică.25  

Spre exemplificare, ar putea fi relevante intervenții precum: promovarea accesului egal la 
activitățile desfășurate în cadrul proiectului și/sau la rezultatele proiectului, diseminarea de 
informații despre drepturile și obligațiile persoanelor cu dizabilități, furnizarea de servicii care 
includ persoane cu dizabilități, campanii de informare în rândul profesioniștilor, încurajarea 
formării specialiștilor cu privire la Convenție și a receptivității faţă de problemele persoanelor 
cu dizabilităţi, promovarea măsurilor care permit flexibilizarea timpului de muncă pentru 
persoanele cu dizabilități (part-time, job-sharing etc.), promovarea antreprenoriatului în 
rândul persoanelor cu dizabilități ș.a.  

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) va continua să asigure sprijinul orizontal 
pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al fondurilor și pentru 
beneficiarii/potențialii beneficiari de fonduri, precum și pentru implementarea programelor 
operaționale gestionate la nivelul MIPE care nu au axă proprie de asistență tehnică: PO 
Dezvoltare Durabilă (PODD), PO Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 
(POCIDIF) și PO Sănătate (POS) , inclusiv pentru POAT. Totodată, se va asigura asistență tehnică 
specifică POS, program nou în arhitectura sistemului fondurilor, care va trebui să se axeze pe 
gestionarea acestui nou PO, rămânând cu componenta de AT doar la nivel de utilizare, nu și de 
gestionare a unei priorități distincte.  

Personalul implicat în gestionarea PO derulate la nivelul MIPE, care nu au prioritate proprie de 
AT (POS, PODD și POCIDIF), va putea beneficia în cadrul POAT, Prioritatea 2 „Îmbunătățirea 
capacității de coordonare, gestionare și control şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, 
FSE+, FTJ”, inclusiv de module de pregătire privind cadrul de implementare a fondurilor, 

 
25 cf. Primului Raport de Evaluare, Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat, Lotul 3: Evaluarea 
aplicării principiilor orizontale – Tema C 
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politicile UE, regulamentele europene privind fondurile europene nerambursabile și condițiile 
favorizante orizontale aplicabile fondurilor. 

POAT va putea oferi instruire inclusiv potențialilor beneficiari și beneficiarilor de fonduri 
implicați în asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități, precum: autorități care emit 
autorizații de construcție, licențe de bandă largă și TIC, ingineri, designeri, arhitecți, 
constructori pe șantiere, planificatori urbani, autorități din domeniul transporturilor, furnizori 
de servicii, membri ai comunității academice, personal implicat în conceperea și producerea 
bunurilor și serviciilor, responsabili cu managementul proiectelor etc. 

Totodată, Strategia propune acțiuni precum: dezvoltarea punctelor de contact la nivelul 
instituțiilor cu atribuții în implementarea Convenției; reglementarea și operaționalizarea 
Mecanismului de coordonare a implementării Convenției; creșterea numărului de instruiri și 
materiale de informare despre Convenție; creșterea numărului de vizite de monitorizare 
realizate cu participarea organizațiilor persoanelor cu dizabilități sau ale societății civile; 
creșterea numărului de persoane cu dizabilități și de organizații formate cu privire la 
monitorizarea implementării Convenției.  

În domeniul cercetării, vor fi identificate obstacolele care afectează viața persoanelor cu 
dizabilități, se vor colecta și disemina date privind respectarea drepturilor/condițiile de viață 
ale persoanelor cu dizabilități, se vor realiza sondaje, analize cu privire la discriminare și 
accesibilitate de mai mare profunzime și planificarea unor măsuri de discriminare pozitivă, etc. 
Cercetarea va putea include studii cu privire la cauzele, tipurile și frecvențele dizabilităților, 
disponibilitatea și eficacitatea programelor existente în domeniu și necesitatea dezvoltării și 
evaluării serviciilor și măsurilor de sprijin. 

Astfel de intervenții vor putea fi realizate în colaborare cu universități, institute de cercetare 
și alte instituții/structuri/organizații relevante în domeniul drepturilor persoanelor cu 
dizabilități. În derularea acestor intervenții, se va facilita participarea persoanelor cu 
dizabilități la colectarea și cercetarea datelor. Pentru a conduce astfel de cercetări, 
beneficiarii vor încuraja în special recrutarea persoanelor calificate cu dizabilități. 

Acțiunile specifice dedicate persoanelor cu dizabilități și nevoilor lor în ceea ce privește 
asigurarea accesibilității le vor permite să trăiască independent și să participe pe deplin în 
toate aspectele vieții, asigurând accesul acestora, în mod egal cu ceilalți, la mediul fizic, la 
transport, la informații și comunicații, inclusiv informații și tehnologii și sisteme de 
comunicații, precum și la alte facilități și servicii deschise sau furnizate publicului, atât în 
mediul urban, cât și în mediul rural (art. 9 din Convenție).  

Aceste acțiuni, care vor include identificarea și eliminarea obstacolelor și barierelor în calea 
accesibilității se aplică, printre altele la: 

(a) clădiri, drumuri, transport și alte facilități interioare și exterioare, inclusiv școli, locuințe, 
facilități medicale și locuri de muncă; 

(b) Informații, comunicații și alte servicii, inclusiv servicii electronice și serviciile de urgență. 

Alături de acestea se vor regăsi intervenții dedicate persoanelor cu dizabilități și nevoilor lor 
în ceea ce privește asigurarea accesibilității, ca de ex.: cercetarea, dezvoltarea și utilizarea 
de noi tehnologii și dispozitive asistive, promovarea designului universal, accesibilizarea 
mediului fizic, asigurarea accesului la tehnologia informației și a comunicării, transport, 
educație, ocupare, formare profesională (inclusiv formarea specialiștilor în limbajul mimico-
gestual), servicii sociale și medicale, reabilitare, cultură, activități recreative, alte servicii.  

Cele două tipuri de intervenții, orizontale și specifice, se vor susține în mod complementar și 
sinergic, urmărindu-se astfel implementarea Conveției, la nivelul fiecărui obiectiv specific, în 
modalitățile optime permise de specificul obiectivelor.  
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Accesibilitatea este o condiție prealabilă pentru ca persoanele cu dizabilități să trăiască 
independent și să participe pe deplin și în mod egal în societate. Accesibilitatea va putea fi 
privită nu numai în contextul egalității și nediscriminării, ci și ca o modalitate de a investi în 
societate și ca o parte integrantă a agendei de dezvoltare durabilă. 

Fără acces la mediul fizic, la transport, la informații și comunicare, inclusiv informații și 
tehnologii și sisteme de comunicații, precum și la alte facilități și servicii deschise sau oferite 
publicului, persoanele cu dizabilități nu pot trăi o viață independentă (art. 19 din Convenție). 

În același timp, accesibilitatea trebuie asigurată tuturor persoanelor cu dizabilități, fără 
discriminare pe bază de rasă, sex, limbă, religie, opinie politică, origine socială sau națională, 
proprietate, statut social sau legal, statut prin naștere sau vârstă, statut de migrant, orientare 
sexuală ș.a. În ceea ce privește proiectarea, durabilitatea și adecvarea la vârstă a dispozitivelor 
și echipamentelor de asistență, accesibilitatea va lua în considerare cerințele speciale ale 
fetelor și băieților cu dizabilități. Femeile, persoanele aparținând minorităților etnice, 
migranții și alte categorii vulnerabile cu dizabilități pot suferi de pe urma discriminărilor 
multiple generate de intersecția dintre dizabilitate și respectivele vulnerabilități. 

Alături de necesitatea conceperii, construcției și producerii de noi obiecte, infrastructuri, 
bunuri, produse și servicii și de obligația eliminării barierelor se află și obligația asigurării 
accesului la mediul fizic existent, la transportul, informația, mijloacele de comunicare și 
serviciile existente și disponibile publicului larg – pe baza adaptării rezonabile prin care pot fi 
satisfăcute nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități. 

Intervențiile vor fi identificate în concordanţă cu priorităţile stabilite prin Strategia Națională 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027, prin strategiile de dezvoltare la nivel 
local și alte documentele strategice relevante.  

Fondurile vor putea susține următoarele tipuri de acțiuni orientative:  

a) Mediul fizic  

Intervențiile din fonduri, atât în mediul urban, cât și rural, vor promova dreptul persoanelor cu 
dizabilități de a avea acces la orice spațiu sau serviciu destinat publicului în general, precum: 
locuințe, clădiri, instituții publice, școli, centre comerciale, baruri, restaurante, parcuri, 
facilități recreaționale, străzi și alte medii în aer liber. În cadrul operațiunilor susținute prin 
fonduri, se va urmări eliminarea obstacolelor tehnice și de mediu, cum ar fi: treptele la intrarea 
în clădiri, absența ascensoarelor în clădirile cu mai multe etaje și lipsa de informații în formate 
accesibile.  

Accesibilitatea va fi asigurată pentru persoanele cu dizabilități și în ceea ce privește accesul la 
mediul fizic într-o serie de spații, cum ar fi: teatre, muzee, cinematografe, biblioteci, agenții 
de turism, hoteluri/pensiuni. În utilizarea fondurilor, autoritățile și agențiile de turism, 
hotelurile, organizațiile de voluntariat și alte persoane implicate în organizarea de activități 
recreative sau oportunități de călătorie se vor asigura că serviciile lor se adresează tuturor, 
luând în considerare nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități.  

Infrastructurile sociale, adăposturile, serviciile de asistență și întreaga procedură vor fi 
accesibile pentru a oferi o protecție reală și eficientă împotriva violenței, abuzului și 
exploatării persoanele cu dizabilități, în special a femeilor și copiilor (art. 16 din Convenție). 
Alte intervenții în sprijinul persoanelor cu dizabilități vor putea fi realizate în domeniul 
centrelor de consiliere, centrelor de recuperare/reabilitare, cantinelor sociale ș.a. 

Un acces efectiv la justiție poate fi realizat atunci când clădirile în care este aplicată legea, 
instituțiile și sistemul judiciar sunt accesibile fizic sau când serviciile, informațiile și 
comunicarea pe care acestea le furnizează sunt accesibile persoanelor cu dizabilități (art. 13 
din Convenție). 



29 

Pe cât posibil, se va asigura accesul în zone de patrimoniu natural și cultural, monumente și 
locuri de importanță culturală națională. În ceea ce privește accesul la spații/areale sportive 
și recreative, arene sportive, săli de gimnastică etc., intervențiile din fonduri vor putea sprijini 
personalul din programele de recreere și sport, proiectele de dezvoltare a metodelor de 
accesibilitate, precum și programele de participare, informare și instruire (art. 30 din 
Convenție). 

Alte facilități acoperite sau în aer liber vor putea cuprinde: centre culturale, religioase, politice 
ș.a. 

b) Transport 

Operațiunile finanțate din fonduri vor permite persoanelor cu dizabilități să se deplaseze cu 
ușurință pe străzi și să beneficieze de servicii de transport public accesibil (infrastructură 
rutieră prietenoasă cu persoanele cu dizabilități, mijloace de transport cu platformă joasă, 
echipamente pentru accesul persoanelor cu dizabilități etc.). Măsurile de accesibilizare se vor 
regăsi și în investițiile în transportul aerian, rutier, pe cale ferată, fluvial și maritim. Acțiunile 
de modernizare a transportului public în comun vor putea include sisteme de e-ticketing care 
vor permite facilitarea utilizării acestor servicii și de către persoanele cu mobilitate redusă. 

Transportul accesibil către școli, universități și alte unități de învățământ va asigura dreptul la 
educație al persoanelor cu dizabilități (art. 9 și art. 24 din Convenție).  

De asemenea, va fi accesibilizat transportul către clădirile în care sunt furnizate serviciile de 
sănătate și protecție socială pentru ca persoanele cu dizabilități să poată călători spre locurile 
unde sunt furnizate aceste servicii (art. 25 din Convenție).  

Pe lângă accesibilitatea fizică la locul de muncă (centre de birouri, instituții publice ș.a.) și 
servicii de transport accesibile, persoanele cu persoanele cu dizabilități vor beneficia și de 
asistență pentru a-și exercita dreptul la muncă (art. 27 din Convenție). 

c) Tehnologia informației și comunicare (TIC) 

Articolul 21 din Convenție prevede că statele părți „vor lua toate măsurile adecvate pentru a 
se asigura că persoanele cu dizabilități își pot exercita dreptul la libertatea de exprimare și 
opinie, inclusiv libertatea de a căuta, primi și transmite informații și idei în mod egal cu ceilalți 
și prin toate formele de comunicare la alegerea lor”.  

Investițiile în noile tehnologii vor promova proiectarea, dezvoltarea, producția și distribuția de 
tehnologii și sisteme de informații și comunicații accesibile și se vor putea adresa: sistemelor 
de asistență ambientală pentru asistarea aparatului auditiv și tehnologiilor cu bucle de 
inducție, ascensoarelor pentru pasageri pre-echipate pentru a permite utilizarea de către 
persoanele cu dizabilități în timpul evacuărilor de urgență ale clădirilor etc.  

Tehnologiile de acces vor viza: radio, televiziune, satelit, telefoane mobile, linii fixe, internet, 
calculatoare, hardware de rețea și software etc.  

Încorporarea caracteristicilor accesibile TIC va fi urmărită încă din stadiile incipiente de design 
și producție. Totodată, se va urmări creșterea gradului de conștientizare a mediului de afaceri 
cu privire la necesitatea de a asigura accesul la TIC pentru persoanele cu dizabilități. 

Pentru a facilita comunicarea dintre persoanele surde și alte persoane, vor fi luate în 
considerare utilizarea limbajului semnelor în educația copiilor surzi, precum și nevoile 
persoanelor cu alte dizabilități de comunicare, atât în familiile, cât și în comunitățile lor.  

Toate informațiile și comunicarea referitoare la furnizarea de asistență medicală va fi făcută 
accesibilă prin limbajul semnelor, Braille, formate electronice accesibile, script alternativ și 
augmentativ și modalități, mijloace și formate de comunicare alternative. Se vor dezvolta 
aplicații telefonice prin care persoanele cu dizabilități vor putea accesa în mod independent 
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serviciile de urgență, informări cu privire la starea de urgență în format teletext 24/24, centre 
de interpreți 24/24 prin video conversație în cazuri de urgență, depanare auto în caz de 
necesitate, cardul bancar pe telefon verde/centru de siguranță (în caz de pierdere sau furt al 
cardului bancar), comenzi taxi etc. 

Toate informațiile referitoare la muncă, anunțurile de oferte de locuri de muncă, procesele de 
selecție și comunicarea la locul de muncă - parte din procesul de lucru -, trebuie să fie facilitate 
prin intermediul acelorași mjloace accesibile.  

d) Facilități și servicii 

Deplasarea, orientarea în clădiri (unități sanitare și spitalicești, de învățământ, bancare, pentru 
alte servicii oferite publicului) și furnizarea efectivă de servicii vor fi accesiblizate pentru 
persoanele cu dizabilități, în sensul asigurării de semnalizări corespunzătoare (în forme precum 
Braille, forme ușor de citit și de înțeles), a intermediarilor de tipul cititorilor și interpreților 
profesioniști în limbajul semnelor și a asistenței vii („câini ghid”). Din acest motiv, se va 
permite intrarea „câinilor ghid” în anumite clădiri sau spații deschise. 

Vor fi avute în vedere creșterea capacității de asistență a DGASPC-urilor, creșterea calității și 
diversificarea serviciilor oferite la standarde cât mai ridicate, cu dezvoltarea serviciilor 
integrate și asigurarea managementului de caz pentru persoanele care nu beneficiază de acest 
tip de beneficii. 

În domeniul sănătății și al protecției sociale (art. 25 din Convenție), acțiunile pot viza creșterea 
numărului de servicii de abilitare și reabilitare, îmbunătățirea standardelor de practică, 
creșterea importanței și a participării la formări privind educația pentru sănătate. De 
asemenea, se va ține cont de dimensiunea de gen a accesibilității atunci când se oferă asistență 
medicală pentru femei și fete cu dizabilități, inclusiv în materie de reproducere, obstetrică și 
ginecologie. Persoanele cu dizabilități și, după caz, familiile și susținătorii acestora vor putea 
avea acces la informații complete despre diagnostic, drepturi, servicii și programe disponibile, 
în toate etapele. Astfel de informații vor fi prezentate în forme accesibile persoanelor cu 
dizabilități (Braille, servicii de bandă, formate ușor de citit, tipărire mare, informații audio, 
alte tehnologii alternative adecvate). 

Acțiunile de prevenire a dizabilității pot include mai multe tipuri diferite de acțiuni, cum ar fi: 
asistența medicală primară, îngrijirea prenatală și postnatală, educația în nutriție, campaniile 
de imunizare împotriva bolilor transmisibile, măsurile de combatere a bolilor endemice, 
reglementările de siguranță etc.  

În același timp, vor putea fi concepute proiecte ce integrează serviciile tehnologice asistive în 
cadrul sistemului de sănătate. În limita atribuțiilor stabilite de cadrul legal aplicabil, lucrătorii 
la nivel comunitar (asistenți, îngrijitori etc.) vor putea fi sprijiniți în vederea creșterii 
capacității lor de a oferi asistență la un prim nivel, pentru realizarea unui screening primar și 
furnizarea de produse asistive simple (ajutoare pentru mers, ochelari etc.), cu transmiterea de 
recomandări pentru screening suplimentar și produse asistive mai avansate. 

Deși telemedicina nu este un concept nou, ea nu este suficient exploatată. Din această 
perspectivă, intervențiile din fonduri vor putea sprijini noi abordări în telemedicină, soluții 
high-tech și servicii suport la distanță, acolo unde acestea își pot dovedi utilitatea. 

În vederea aplicării dispozițiilor art. 27 din Convenție , privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități la muncă și încadrare în muncă, locurile de muncă susținute prin fonduri vor putea 
fi accesibilizate inclusiv cu ajutorul tehnologiilor asistive. Intervențiile vor putea urmări 
creșterea capacității de angajare a persoanelor cu dizabilități și modul în care tehnologia 
asistivă poate sprijini aceste persoane să-și îndeplinească sarcinile sau să obțină un loc de 
muncă. Sprijinul prin fonduri se va putea realiza printr-o varietate de măsuri, cum ar fi: 
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stimularea ocupării persoanelor cu dizabilități, informarea despre dreptul la muncă al 
persoanelor cu dizabilități, înființarea și dezvoltarea serviciilor de pregătire pentru muncă 
și/sau angajare asistată, formarea abilităților pentru muncă, calificarea la locul de muncă, 
scheme de cote orientate prin stimulente, locuri de muncă rezervate sau desemnate, contracte 
exclusive sau drepturi prioritare de producție etc. Alte măsuri specifice adoptate pot fi: 
proiectarea și adaptarea locurilor de muncă și a spațiilor de lucru astfel încât să devină 
accesibile persoanelor cu diferite dizabilități, precum și sprijinirea utilizării noilor tehnologii 
(tehnologii laser, realitate augmentată, baston smart pentru persoanele cu deficiențe de 
vedere), a dezvoltării și producerii de dispozitive de asistență, instrumente, echipamente etc. 
Totodată, toate drepturile sindicale și în domeniul muncii vor fi făcute accesibile persoanelor 
cu dizabilități. 

În domeniul sănătății și securității în muncă, se vor putea propune operațiuni vizând 
îmbunătățirea mediului de muncă, programe de prevenire a accidentelor de muncă în diferite 
medii, adaptarea locurilor de muncă pentru a preveni dizabilitățile și bolile profesionale 
rezultate din poluarea mediului, măsuri de reabilitare a angajaților care au dobândit leziuni la 
locul de muncă etc. 

Reabilitarea persoanelor cu dizabilități poate include măsuri pentru asigurarea și/sau 
restabilirea funcțiilor sau pentru a compensa pierderea sau absența unei funcții sau a unei 
limitări funcționale. Fără a implica îngrijiri medicale inițiale, acest proces include o gamă largă 
de măsuri și activități de la reabilitare de bază și generală la activități orientate spre obiective, 
ca de exemplu reabilitarea profesională. 

Proiectele din domeniul educației în școlile obișnuite pot furniza interpreți și alte servicii de 
sprijin adecvate cursanților cu dizabilități. Vor putea fi oferite servicii de accesibilitate și 
asistență adecvate, concepute pentru a satisface nevoile persoanelor cu diferite dizabilități. 
Vor putea fi asigurate cerințele de accesibilitate pentru copiii foarte mici cu dizabilități și copiii 
preșcolari, o curricula flexibilă și adaptată diferitelor nevoi speciale. Comunitățile locale sunt 
încurajate să utilizeze și să-și dezvolte propriile resurse pentru furnizarea, la nivel local, a 
educației pentru persoanele cu dizabilități. 

Asigurarea accesului la educație și a educației continue a elevilor, inclusiv a celor cu 
dizabilități, fără discriminare şi cu respectarea principiului egalităţii de şanse, printr-un sistem 
educaţional incluziv la toate nivelurile, rămâne esențială, prin dezvoltarea capacităților 
autorităților, școlilor, profesorilor și tuturor furnizorilor de servicii de sprijin, pentru a utiliza 
oportunitățile instrumentelor de învățare digitală. Vor putea fi promovate acțiuni precum: 
includerea în programele de formare inițială și continuă a cunoștințelor despre educația 
incluzivă, formarea cadrelor didactice în domeniul educației incluzive, formarea de profesori 
de sprijin, crearea de platforme accesibile cu resurse etc.  

Proiectele ce implică mass-media, în special televiziunea, radioul și publicațiile, își vor 
accesibiliza serviciile și, de asemenea, vor adopta un rol activ în promovarea accesibilității și 
creșterea gradului de conștienizare a publicului cu privire la problematica persoanelor cu 
dizabilități.  

În vederea exercitării de către persoanele cu dizabilități a dreptului de a participa la viața 
politică și publică și la administrarea afacerilor publice (art. 29 din Convenție), intervențiile 
din fonduri vor putea susține accesibilizarea și implementarea învățământului vocational 
artistic,  accesibilizarea instituțiilor culturale din punct de vedere fizic, informațional și 
comunicațional,  asigurarea pentru persoanele cu dizabilități de evenimente culturale, 
sportive, de agrement;  creșterea numărului de locuri de joacă pentru copii și a sălilor de sport 
accesibilizate;  diversificarea materialelor electorale. Fondurile vor putea asigura ca cei aleși 
în funcții publice să aibă șanse egale în îndeplinirea mandatului într-un mod deplin accesibil. 
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Persoanelor nevăzătoare sau cu alte tipuri de dizabilități vizuale li se va asigura accesul la 
servicii poștale, la ATM-uri și alte servicii bancare, prin stabilirea de standarde minime de 
accesibilitate în cadrul respectivelor unități. 

În situații de risc, dezastre naturale ș.a, serviciile de urgență trebuie să fie accesibile 
persoanelor cu dizabilități pentru ca viața lor să poată fi salvată și bunăstarea lor protejată 
(art. 11 din Convenție). Reducerea riscurilor legate de dezastre va urmări asigurarea 
accesibilizării și includerea acesteia în eforturile de reconstrucție post-dezastru.  

Întrucât proiectele finanțate prin cele 8 POR vor fi implementate la nivel regional și local, 
capacitatea autorităților locale responsabile, inclusiv din perspectiva informațiilor privind 
standardele de accesibilitate, va putea fi, de asemenea, consolidată. 

În ceea ce privește achizițiile publice se va asigura că procedurile vor include cerințele de 
accesibilitate. 

Va putea fi sprijinită cooperarea în domeniul standardizării și vor putea fi sprijinite  
organizațiile persoanelor cu dizabilități astfel încât să poată participa în procesele naționale 
de dezvoltare, implementare și monitorizare a accesibilității. 

În cadrul cooperării internaționale se vor putea face analize asupra situației persoanelor cu 
dizabilități pentru a identifica obstacolele și barierele care trebuie eliminate, precum și 
acțiunile care pot fi realizate într-un mod eficient, continuu și sistematic. Cooperarea 
internațională va putea fi utilizată și pentru a încuraja schimbul de know-how și informații 
privind bune practici în asigurarea accesibilității, în moduri care pot îmbunătăți viața 
persoanelor cu dizabilități.  
 
7. Implementarea fondurilor 2021-2027 

Atenţie! Accesibilitatea trebuie abordată în strânsă legătură cu conceptele de adaptare 
rezonabilă și design universal.  

O garanție importantă a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități constă în asigurarea 
cadrului de implementare și monitorizare a Convenției privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități, cu participarea și consultarea acestora.  

În asigurarea accesului la finanțare, la elaborarea ghidurilor, a manualelor și eventualelor 
instrucțiuni, autoritățile de management și organismele intermediare vor ține cont de 
recomandările privind accesibilizarea, oferite prin prezentul Ghid, luând în considerare 
diferitele nevoi ale persoanelor cu dizabilități. 

Arhitectura instituţiilor implicate în coordonarea fondurilor 2021-2027 se păstrează similară 
celei din perioada de prgramare 2014-2020, cu modificările aferente constituirii noilor 
programe operaționale - cele 16 programe operaționale aferente politicii de coeziune, la care 
se adaugă cele trei programe finanțate din fonduri externe nerambursabile dedicate domeniului 
afaceri interne. 

Hotărârea Guvernului  nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea 
implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a 
fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021 - 2027 şi a cadrului 
instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri stabilește cadrul general 
necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare 
şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021 - 2027 
şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri.  

Art. 3 din H.G. nr. 936/2020 prevede că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are 
responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului 
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legislativ, instituţional, procedural şi programatic pentru gestionarea fondurilor externe 
nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 
2021 - 2027. În acest sens, MIPE iniţiază, elaborează şi propune modificări ale legislaţiei privind 
stabilirea cadrului instituţional şi procedural de coordonare şi implementare a fondurilor 
externe nerambursabile. 

De asemenea, MIPE coordonează, monitorizează şi sprijină, prin instrumentele pe care le are 
la dispoziţie, dezvoltarea capacităţii administrative a instituţiilor şi structurilor specifice 
implicate în sistemul de management şi control al programelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile aferente politicii de coeziune.  

Potrivit art. 6 alin.(1) al aceleiași H.G., pentru Programul Operaţional Dezvoltare durabilă, 
Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare, Programul Operaţional Creştere Inteligentă, 
Digitalizare și Instrumente Financiare, Programul Operaţional Sănătate, Programul Operaţional 
Tranziţie Justă, Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială, Programul Operaţional 
Asistenţă Tehnică se desemnează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ca titular de 
program şi autoritate de management. 

Pentru Programul Operaţional Transport, la art. 7 al H.G. nr. 936/2020 se desemnează 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ca titular de program şi autoritate de management. 
Art. 8 al H.G. mai sus menționate stabilește că pentru cele opt programe operaţionale regionale 
titularii de programe sunt Agenţiile pentru Dezvoltare Regională, stabilite ca autorităţi de 
management. 

Autoritatea de management este structura naţională sau regională responsabilă cu gestionarea 
şi implementarea unuia sau mai multor programe operaţionale/programe naţionale afaceri 
interne şi de utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor externe nerambursabile 
alocate României. În relația cu beneficiarii proiectelor, autoritatea de management reprezintă 
partea contractuală semnatară a contractului de finanțare ce are ca obiect implementarea unui 
proiect.  

Printre responsabilitățile autorității de management, cu deosebire din perspectiva aplicării 
condiției orizontale favorizante, se numără: 

- elaborarea/revizuirea documentelor subsecvente de implementare a programului, inclusiv 
elaborarea/revizuirea criteriilor de eligibilitate și selecție a proiectelor, schemelor de ajutor 
de stat/de minimis, după caz; 

- elaborarea de proceduri pentru gestionarea programului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor 
ce îi revin; 

- elaborarea ghidurilor solicitantului, în vederea selectării operaţiunilor din cadrul 
programului gestionat; 

- verificarea conformității administrative și a eligibilității, respectiv evaluarea tehnică și 
financiară a proiectelor, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și ale 
schemelor de ajutor de stat/de minimis, după caz; 

- monitorizarea implementării programului gestionat; 
- monitorizarea operațiunilor în cadrul programelor gestionate prin analiza rapoartelor de 

monitorizare şi a celor de vizită ale Organismelor Intermediare, a rapoartelor de progres ale 
beneficiarilor şi prin verificarea în sistemul informatic a datelor, prin efectuarea de vizite 
de verificare la faţa locului pe teren atât la beneficiarii contractelor de finanţare, cât și la 
entităţile implicate în implementarea proiectelor, precum și prin efectuarea de vizite de 
monitorizare (ex post) pe teren, potrivit procedurilor interne de monitorizare; 

- verificarea eligibilității cheltuielilor efectuate de beneficiarii proiectelor; 
- asigurarea de contribuții la elaborarea legislaţiei şi la propunerile de modificare a legislaţiei 

privind managementul financiar al fondurilor pentru perioada de programare 2021-2027; 
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- efectuarea de controale de gestiune pentru a verifica dacă produsele și serviciile cofinanțate 
au fost furnizate, dacă operațiunea respectă legislația aplicabilă, programul și condițiile de 
acordare a sprijinului pentru respetciva operațiune;  

- supravegherea organismelor intermediare. 
 

H.G. nr. 936/2020 definește drept „organism intermediar” organismul de drept public sau 
privat care acţionează la nivel naţional, regional şi/sau local, sub responsabilitatea unei 
autorităţi de management sau care îndeplineşte funcţii sau sarcini în numele unei astfel de 
autorităţi şi căruia autoritatea de management îi deleagă funcţii, componente şi/sau obiective 
specifice ale programului operaţional/programului naţional afaceri interne, pe bază de acord 
de delegare.   

Autoritatea de management poate identifica unul sau mai multe organisme intermediare care 
să desfășoare anumite sarcini sub responsabilitatea sa. Acordurile dintre autoritatea de 
management și organismele intermediare se consemnează în scris. Cu toate acestea, 
autoritatea de management deţine responsabilitatea finală, în faţa Comisiei Europene, pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor menționate la art.72 din Regulamentul (UE) nr. 
2021/1060 al Parlamentului European şi al Consiliului. 

Un acord de delegare de atribuții, încheiat între o autoritate de management (AM) şi un 
organism intermediar, stabileşte atribuţiile delegate acestuia din urmă în scopul implementării 
unor priorități din cadrul programului, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor, care decurg 
din această delegare.  

Atribuţile astfel delegate către organismele intermediare vizează aspecte precum: evaluarea, 
selecţia şi contractarea operaţiunilor/proiectelor; verificarea achiziţiilor şi a cererilor de 
rambursare şi plată; monitorizarea proiectelor; acțiuni de informare şi comunicare; sprijin 
pentru potenţiali beneficiari/beneficiari. 

Principalele atribuții ale unui organism intermediar cuprind: 

- elaborarea și trimiterea către autoritatea de management, spre avizare, a manualelor de 
proceduri pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi sunt delegate; 

- lansarea, conform calendarului de activități stabilit de către AM prin consultarea cu OI, a 
licitațiilor pentru depunerea cererilor de finanțare și a documentelor suport, în vederea 
finanțării; 

- primirea și înregistrarea solicitărilor de finanțare, conform procedurii relevante; 
- analizarea conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare, potrivit 

criteriilor stabilite de AM și aprobate de comitetul de monitorizare; 
- organizarea de sesiuni de evaluare tehnică și financiară, cu sprijinul evaluatorilor 

independenți, după caz; 
- transmiterea către AM a rapoartelor de evaluare tehnică și financiară ale solicitărilor de 

finanțare; 
- acordarea de asistență potențialilor beneficiari, atât prin organizarea de sesiuni și campanii 

de informare, cât și oferind răspunsuri la solicitările de informații, primite în format 
electronic, telefonic sau direct; 

- informarea beneficiarilor asupra tuturor obligațiilor ce le revin în urma semnării contractelor 
de finanțare; 

- efectuarea de vizite pe teren pentru verificarea proiectelor; 
- monitorizarea implementării proiectelor aprobate și prezentarea către AM de rapoarte 

tehnice de progres; 
- primirea cererilor de plată de la beneficiari și verificarea exactității și corectitudinii 

cheltuielilor efectuate; 
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- întreprinderea măsurilor necesare în caz de fraudă, iregularități sau corecții financiare, 
conform celor stabilite cu AM; 

- transmiterea către AM a cererilor de plată verificate; 
- transmiterea către AM de contribuții la elaborarea rapoartelor de evaluare, rapoartelor 

anuale si finale de implementare; etc.                 

Pe durata implementării proiectelor, beneficiarii vor depune, spre decontare, în atenția 
autorităților de management, facturile generate de proiect. În urma decontării, autoritățile de 
management vor transmite facturile, sub forma unei declarații de cheltuieli, către Autoritatea 
de Certificare și Plată (ACP) din cadrul Ministerului Finanțelor. ACP va certifica cheltuielile și 
va transmite o aplicație de plată către Comisia Europeană, urmând ca banii să fie rambursați 
și, astfel, considerați efectiv absorbiți de către România.  

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 936/2020, art. 13 alin.(2), pentru Programele 
Operaţionale Regionale, Programul Operaţional Sănătate, Programul Operaţional Incluziune și 
Demnitate Socială, Programul Operaţional Educaţie și Ocupare, Programul Operaţional Creştere 
Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă, 
Programul Operaţional Transport, Programul Operaţional Tranziţie Justă și Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică se desemnează Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia 
generală Autoritatea de certificare şi plată, ca organism responsabil cu primirea fondurilor de 
la Comisia Europeană. 

În conformitate cu dispozițiile art. 77 din RDC, Autoritatea de Audit este însărcinată cu 
efectuarea de audituri de sistem, audituri ale operațiunilor și audituri ale conturilor, pentru a 
furniza Comisiei Europene o asigurare independentă cu privire la funcționarea eficientă a 
sistemelor de gestiune și control și la legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în 
conturile transmise Comisiei. 

Conform Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a României, 
republicată, principalele atribuţii ale Autorităţii de Audit, printre altele, sunt: 

a) evaluarea conformităţii sistemelor de management şi control pentru programele 
operaţionale cofinanţate prin fonduri, cu prevederile legale comunitare; 

b) verificarea, pe bază de eşantion reprezentativ, a cheltuielilor declarate de autorităţile 
responsabile cu gestionarea şi implementarea fondurilor; 

c) raportarea anuală privind compatibilitatea sistemelor de management şi control ale 
autorităţilor responsabile cu gestionarea şi implementarea fondurilor, referitor la capacitatea 
acestora de a asigura conformitatea operaţiunilor cu reglementările comunitare; 

d) verificarea existenţei şi corectitudinii elementului de cofinanţare naţional; 

e) urmărirea modului de implementare de entităţile auditate a recomandărilor formulate ca 
urmare a acţiunilor de audit efectuate de Autoritatea de Audit; etc. 

Potrivit H.G. nr. 936/2020, art. 14, pentru Programele Operaţionale Regionale, Programul 
Operaţional Sănătate, Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială, Programul 
Operaţional Educaţie și Ocupare, Programul Operaţional Creştere Inteligentă, Digitalizare și 
Instrumente Financiare, Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă, Programul Operaţional 
Transport, Programul Operaţional Tranziţie Justă, Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, 
Programul Pentru Acvacultură și Pescuit, programele naţionale Afaceri interne în perioada 
2021-2027, precum şi pentru programele Interreg la care România este parte în perioada de 
programare 2021-2027 şi îndeplineşte calitatea de autoritate de management, se desemnează 
Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României ca autoritate de audit. 
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Pe parcursul implementării fondurilor, ghidurile solicitanților și ale beneficiarilor vor include 
mențiuni clare cu privire la importanța respectării prevederilor legale privind prevenirea și 
combaterea discriminării și asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. 

Prin ghidurile aferente apelurilor de proiecte, autoritățile de management și organismele 
intermediare vor stabili criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru programul 
operaţional aflat în gestiune. În pregătirea apelurilor de proiecte se va ține cont de obligația 
respectării condiției favorizante orizontale privind implementarea și aplicarea Convenției 
Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care va fi inclusă 
printre criteriile de eligibilitate ale proiectelor. Respectarea prezentei condiții favorizante va 
putea fi acoperită de declarația de eligibilitate sau, în mod efectiv, prin dispozițiile legii și ale 
contractelor de finanțare. 

Criteriile și procedurile vor fi transparente și nediscriminatorii. La cererea acesteia, AM se vor 
consulta cu Comisia Europeană și vor lua în considerare observațiile sale înainte de prezentarea 
inițială a criteriilor de selecție către CM și înainte de orice modificare ulterioară a acestor 
criterii. 

Respectarea prevederilor care vizează măsuri pentru persoanele cu dizabilități va avea un 
caracter obligatoriu pentru toți beneficiarii de proiecte. AM și OI se vor asigura că operațiunile 
selectate pentru a beneficia de sprijin sunt implementate în conformitate cu criteriile 
aplicabile programului operațional și cu regulile comunitare şi naţionale aplicabile pentru 
întreaga perioadă de implementare, implicit cu Strategia națională privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități 2022-2027, asigurându-se că toate operațiunile cofinanțate sunt 
aliniate la cadrul de politică al Uniunii.   

În procesul de selecție a proiectelor, se va verifica și se va asigura că toate proiectele respectă 
cerințele legale privind nediscriminarea, iar prin criteriile de selecție beneficiarii vor fi 
încurajați să adopte măsuri suplimentare față de cerințele minime legale. 

În cadrul pachetului de documente anexă la Ghidul Solicitantului aferent fiecărei cereri de 
propuneri de proiecte vor fi incluse în mod obligatoriu actele normative relevante în domeniul 
persoanelor cu dizabilități, standarde și orientări pentru asigurarea accesibilității în diferite 
domenii, pe care beneficiarii le vor respecta pe parcursul derulării contractului de finanțare 
(Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027, Strategia UE 
pentru persoanele cu dizabilități 2021-2030, Legea nr.221/2010 pentru ratificarea Convenţiei 
ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, 
alte strategii și acte normative relevante). În funcție de specificul intervențiilor selectate și al 
tipurilor de beneficiari, documentele relevante în domeniul accesării fondurilor vor putea fi 
furnizate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități.  

În cererea de finanțare, solicitanții și partenerii eligibili vor trebui să evidențieze elementele 
de relevanță în raport cu asigurarea accesibilității, în conformitate cu art. 9 al Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

Solicitanţii vor urmări asigurarea accesibilității atât în procesul de elaborare a proiectelor, cât 
şi pe tot parcursul implementării acţiunilor, precum şi în procesul de raportare. Descrierea 
modului în care este respectată condiția favorizantă orizontală, precum şi respectarea 
obligaţiilor minime prevăzute de legislaţia relevantă la nivelul activităţilor, va reprezenta un 
criteriu de eligibilitate a proiectelor, ceea ce impune cunoaşterea de către solicitanţi a 
legislaţiei în domeniu şi acordarea unei atenţii sporite obligaţiilor minime legale. 

În implementare, autoritățile de management și organismele intermediare se vor asigura că: 
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- cerințele de accesibilitate vor fi incluse în proiectarea și construcția mediului fizic de la 
începutul procesului de proiectare; 

- în cadrul proiectelor, arhitecții, inginerii constructori și toți cei implicați profesional în 
proiectarea și construcția mediului fizic vor respecta cerințele cu privire la politica în 
domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și la măsurile de realizare a 
accesibilității sau de adaptare rezonabilă.  

 
Opțional, autoritățile de management și organismele intermediare vor putea analiza 
oportunitatea acordării unui punctaj suplimentar la evaluarea cererilor de finanțare atunci 
când în cadrul proiectului se prevede desemnarea a unui responsabil pentru asigurarea egalității 
de tratament a persoanelor cu dizabilități și a accesibilității și la formarea acestuia în scopul 
îndeplinirii atribuțiilor. Această opțiune ar putea fi aplicată proiectelor în funcție de criterii 
precum: valoarea aceastora, numărul de angajați ai beneficiarului etc. Desemnarea unei 
persoane specializate pentru a verifica măsura în care designul și implementarea proiectelor 
nu generează, chiar și inconștient și indirect, inegalitate, discriminare sau bariere de acces 
reprezintă o bună practică ce ar putea fi utilizată într-un număr cât mai mare de proiecte.  
Cu titlu orientativ, Anexa 6 prezintă un model de Grilă de evaluare a accesibilității într-o serie 
de categorii, precum spațiul urban accesibil, parcaje, transport public, spațiu construit 
accesibil, circulații orizontale etc. 

Organizațiile persoanelor cu dizabilități vor fi consultate atunci când sunt elaborate ghidurile, 
iar documentele vor fi furnizate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități. 

În același timp, în scopul apropierii legislației din statele membre în ceea ce privește cerințele 
de accesibilitate aplicabile anumitor produse și servicii, în special prin eliminarea și prevenirea 
barierelor din calea liberei circulații a anumitor produse și servicii accesibile, bariere care 
decurg din cerințe de accesibilitate divergente ale statelor membre, la data de 17 aprilie 2019, 
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat Directiva (UE) 2019/882 privind 
cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor.  

Potrivit art. 31 din Directiva (UE) 2019/882, referitor la transpunere, statele membre au 
obligația de a adopta și publica actele cu putere de lege și actele administrative necesare 
pentru a se conforma directivei până la data de 28 iunie 2022 și de a aplica actele respective 
începând cu data de 28 iunie 2025. Prin derogare de la obligația aplicării legii de transpunere 
până la data de 28 iunie 2025, statele membre pot decide să aplice măsurile privind obligațiile 
prevăzute la articolul 4 alineatul (8) cel târziu de la data de 28 iunie 202726. 

În conformitate cu principiul guvernanței pe mai multe niveluri, statele membre implică 
partenerii respectivi pe tot parcursul implementării programelor, inclusiv prin participarea la 
comitetele de monitorizare în conformitate cu Articolul 39 din RDC. În mod similar, Articolul 4 
alin. (3) din Convenție prevede ca în dezvoltarea şi implementarea legislaţiei şi a politicilor de 
implementare a Convenţiei, ca şi în alte procese de luare a deciziilor referitoare la problemele 
privind persoanele cu dizabilităţi, statele să se consulte îndeaproape şi să implice în mod activ 
persoanele cu dizabilităţi, inclusiv copiii cu dizabilităţi, prin organizaţiile care îi reprezintă.  

Astfel, persoanele cu dizabilități și organizațiile reprezentative ale acestora vor fi implicate pe 
tot parcursul procesului de implementare a fondurilor europene 2021-2027, în rețele 
parteneriale/grupuri de lucru, inclusiv în consultări cu privire la elaborarea ghidurilor de 
implementare. Autoritățile de management vor constitui mecanisme parteneriale proprii 

 
26 Directiva (UE) 2019/882, Articolul 4 alin.(8): „Statele membre se asigură că preluarea de către cel mai adecvat 
PSAP (centru de preluare a apelurilor de urgență) a comunicațiilor de urgență efectuate către numărul european 
unic pentru apeluri de urgență 112 respectă cerințele de accesibilitate specifice prevăzute în secțiunea V din anexa 
I în modul cel mai potrivit cu organizarea națională a sistemelor de urgență.” 
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pentru asigurarea îndeplinirii condiției favorizante privind implementarea Convenției și grupuri 
de lucru cărora le vor furniza informații, date privind implementarea și evoluția programului, 
date referitoare la indicatori și la obiectivele de etapă, evaluări etc. Prin intermediul acestor 
mecanisme, se vor identifica problemele specifice care trebuie soluţionate, inclusiv din 
perspectiva împlementării Convenției la nivel de obiectiv specific/sector/program, iar 
autoritățile de management se vor asigura că recomandările primite vor fi analizate în mod 
optim în scopul eficientizării implementării programelor.  

Personalul AM și OI implicat în evaluarea tehnică și financiară va respecta prevederile 
procedurilor operaționale aprobate la nivelul AM, prin completarea tuturor formularelor 
necesare, inclusiv a checklist-urilor. Experții evaluatori vor aplica cererilor de finanțare grile 
de evaluare tehnică şi financiară, care conțin criteriile de eligibilitate aprobate de Comitetul 
de Monitorizare ce vor fi menționate în Ghidul Solicitantului aferent fiecărui apel de proiecte. 

În ceea ce privește sarcinile specifice care vor fi delegate către OI, organismele intermediare 
vor fi obligate să respecte condiția favorizantă privind implementarea Convenției. AM vor 
deține responsabilitatea finală cu privire la implementarea Convenției și, în acest scop, vor 
încheia acorduri de implementare cu OI, vor emite instrucțiuni pentru acestea, vor asigura 
coordonarea metodologică a activității lor și vor verifica îndeplinirea atribuțiilor delegate.  

Pentru a asigura implementarea Convenției, la nivelul fiecărui program se va asigura un set de 
indicatori specifici vizând persoanele cu dizabilități. În selectarea proiectelor, un criteriu 
important va fi asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. Acolo unde este 
posibil, datele vor fi dezagregate pe criterii de vârstă, gen și dizabilitate, astfel încât fiecare 
entitate care beneficiază de fonduri să poată raporta cu privire la modul în care a asigurat 
implementarea Convenției.  

Totodată, se va ține cont de cerințele respectării dispozițiiilor Convenției, ale Directivei (UE) 
2019/882 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor privind 
accesibilitatea, începând cu data de 28 iunie 2025, precum și ale Legii nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități așa cum sunt evidențiate în 
Anexa 7 a prezentului ghid. 

Prin Ordinul nr.189/2013, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, a 
fost aprobată reglementarea tehnică "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului   
urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 
051/2000". Normativul a fost aprobat în M.O. 121 bis, Partea I, din data de 5 martie 2013 
(https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial--PI--121Bis--2013.html).  

AM și OI se vor asigura de existența capacității administrative pentru implementarea și 
aplicarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități în domeniul 
fondurilor, prin acțiuni precum: 

• instruirea personalului prin mecanismul de training creat și implementat de MIPE, crearea 
în cadrul AM și OI a unui post de expert/consilier responsabil cu aspecte privind 
nediscriminarea, accesibilitatea și implementarea Convenției, participarea la mecanismul 
de monitorizare a aplicării acestei condiții favorizante orizontale în proiectele finanțate din 
fonduri;  

• distribuirea și asigurarea accesului la materiale de informare și instruire, bune practici, 
abordări și metode de transfer al informațiilor, către întreg personalul AM și OI. 

În ceea ce privește promovarea CFO4, aceasta va putea fi asigurată inclusiv prin scurte mesaje 
de impact, prezente în toate materialele publicate și finanțate din fonduri (publicate online, 
tipărite, video, audio etc.). Aceste mesaje vor putea fi integrate în toate evenimentele și 
sesiunile de formare finanțate prin fonduri. Mesajul standard cu privire la finanțarea europeană 



39 

a tuturor activităților și produselor proiectelor ar trebui însoțită de mesaje care atrag atenția 
cu privire la importanța accesului egal și a nediscriminării persoanelor cu dizabilități. 

Autoritățile de management, organismele intermediare, Comitetul pentru monitorizarea 
îndeplinirii condițiilor favorizante, Direcția Analiză și Programare și Direcția Cooperare 
Europeană și Internațională - prin Punctul de contact pentru implementarea Convenției -, din 
cadrul MIPE, vor colabora cu ANPDPD, CNCD, Avocatul Poporului și toate ministerele și 
instituțiile relevante, pentru a identifica principalele direcții de acțiune în vederea 
implementării pe deplin a Convenției. Totodată, vor fi furnizate remedii eficiente acolo unde 
sunt identificate sincope în implementarea Convenției. 
 
8. Monitorizarea, raportarea și evaluarea în cadrul programelor  

Coordonarea implementării Strategiei și monitorizarea implementării, la nivel național, este 
realizată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. 

Prin operaționalizarea Mecanismului de colectare a datelor și de monitorizare a implementării 
Strategiei va fi asigurată intervenția în teritoriu și obținerea de date reale în vederea elaborării 
de rapoarte. În acest sens, au fost instruite câte două persoane din cadrul fiecărei instituții 
implicate în implementarea Convenției, respectiv a Strategiei.  

Sub aspectul creării mecanismului de colectare de date sunt stabiliți următorii indicatori: 

a) Indicatori pentru care sunt definite ținte la nivelul domeniilor prioritare, care au rolul de a 
evidenția, la finalul implementării Strategiei, schimbări de o importanță deosebită în cadrul 
fiecăruia dintre cele 9 domenii, ca rezultat al întregii perioade de implementare. 

b) Indicatori privind realizarea obiectivelor specifice, care surprind efectul combinat al 
implementării tuturor măsurilor cu privire la un obiectiv specific. 

c) Indicatori de progres, care urmăresc stadiul implementării măsurilor cuprinse în Planul 
Operațional. 

d) Indicatorii de rezultat al măsurilor, care surprind schimbările directe sau indirecte la nivelul 
politicilor și serviciilor, schimbări declanșate ca urmare a implementării uneia sau mai multor 
măsuri. 

Monitorizarea 

Respectarea condițiilor favorizante va fi monitorizată pe parcursul întregii perioade de 
programare. Principiul este consolidat prin faptul că cheltuielile aferente unor operațiuni în 
legătură cu obiectivul specific vor putea fi incluse în cererile de plată, dar nu se vor rambursa 
de către CE până când aceasta nu a informat statul membru cu privire la îndeplinirea condiției 
favorizante (art. 15 alin.(5) din RDC).  

În România, cadrul pentru aplicarea și monitorizarea implementării Convenției respectă 
prevederile articolului 33 din Convenție care stabilește obligația implementării şi monitorizării 
acesteia la nivel naţional.  

Monitorizarea implementării Convenției se realizează pe mai multe niveluri: 

I. Hotărârea Guvernului nr. 234/2022, conferă ANPDPD atribuții specifice de monitorizare în 
domeniul protecției persoanelor cu dizabilități.  

Prin Legea nr.8/2016, ANPDPD a fost desemnată Mecanism de coordonare privind 
implementarea Convenţiei. În această calitate, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din H.G. 
nr. 234/2022, ANPDPD: 

a) colaboreză cu punctele de contact desemnate pentru probleme referitoare la implementarea 
Convenţiei; 
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b) colaborează cu entităţile publice şi private implicate în asigurarea protecţiei şi respectării 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; 

c) elaborează rapoartele prevăzute de Convenţie şi ia măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a recomandărilor Comitetului ONU; 

d) poate pune la dispoziţie sau solicita instituţiilor publice, în baza protocoalelor de colaborare, 
informaţii, date statistice şi de cercetare, referitoare la situaţia persoanelor cu dizabilităţi.  

Prin monitorizarea implementării Strategiei se urmărește stadiul implementării Convenției. 
Monitorizarea implementării Strategiei va fi realizată la nivel național de ANPDPD. Activitatea 
de monitorizare va consta în colectarea de date despre stadiul implementării, analiza acestora 
și raportarea privind progresele intermediare și evoluția indicatorilor. Au fost concepute 5 
tipuri de rapoarte care să fie elaborate pe parcursul implementării Strategiei: 

1. Raportul de monitorizare privind situația de referință urmărește să stabilească valorile de 
referință pentru indicatorii cantitativi incluși în setul de monitorizare și să evalueze 
eficacitatea, eficiența și sustenabilitatea mecanismului proiectat pentru procesul de colectare 
a datelor. 

2. Rapoartele de progres pentru primul semestru al fiecărui an urmăresc stadiul implementării 
pentru toate măsurile incluse în Planul Operațional.  

3. Rapoartele anuale de monitorizare oferă o imagine de ansamblu anuală cu privire la 
implementarea Strategiei, incluzând informații atât cu privire la indicatorii cantitativi, cât și 
la stadiul progresului înregistrat pentru fiecare măsură în parte, evidențiind, în același timp, 
principalele realizări și obstacole întâmpinate în anul de raportare.  

4. Raportul de evaluare intermediară este un tip specific de raport care va fi redactat sub 
coordonarea ANPDPD, în vederea evaluării progresului înregistrat în implementarea Strategiei 
și a ajustării, dacă va fi cazul, a măsurilor incluse în Planul Operațional. O primă evaluare de 
etapă a implementării Strategiei se va desfășura la sfârșitul anului 2024.  

5. Raportul final de evaluare va fi realizat în a doua jumătate a anului 2027, cu obiectivul de a 
prezenta rezultatele Strategiei și de a sprijini procesul de elaborare a următoarei strategii 
naționale. 

II. Consiliul de monitorizare a implementării Convenției, constituit în baza Legii nr. 8/2016, 
va examina în mod regulat respectarea exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în 
cadrul facilităților de tip rezidențial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu 
dizabilități, precum și spitale/secții de psihiatrie (art. 2 alin.2), va face recomandări cu privire 
la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţiile menționate şi va 
monitoriza implementarea acestora de către entităţile publice sau private care au atribuţii în 
acest sens.  

Totodată, Consiliul: 
- facilitează implicarea şi participarea pe deplin a societăţii civile, în special a persoanelor cu 
dizabilităţi şi a organizaţiilor care le reprezintă, la procesul de monitorizare pe care îl 
organizează;  
- facilitează accesul, anunţat sau inopinat, al reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale 
prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 8/2016, în instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2), în 
scopul monitorizării respectării drepturilor lor, pentru a asigura persoanelor cu dizabilităţi o 
reprezentare independentă în faţa unei instanţe sau în faţa oricărui alt organism independent;  
organizaţiile neguvernamentale menţionate au calitate procesuală activă în apărarea 
drepturilor şi intereselor legitime ale acestor persoane;  
- colaborează, ori de câte ori este necesar, cu instituţia Avocatul Poporului, ca autoritate 
naţională desemnată pentru prevenirea torturii şi tratamentelor inumane şi degradante;  
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- colaborează, ori de câte ori este necesar, cu Punctele de contact, în scopul îndeplinirii de 
către acestea a rolului care le revine prin Convenţie și Legea nr. 8/2016; 
- elaborează un raport anual de activitate, care este avizat de Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a Senatului şi aprobat de plenul acestuia.   

Activitatea de monitorizare a instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) se realizează prin vizite 
de monitorizare şi prin informarea în orice alt mod asupra respectării drepturilor persoanelor 
cu dizabilităţi de către aceste instituţii.  

Vizitele de monitorizare se realizează de către echipe compuse din 3 membri, dintre care un 
inspector de monitorizare din cadrul Consiliului de monitorizare şi câte 2 experţi independenţi, 
în calitate de colaboratori externi. Deciziile echipei se iau prin consens sau prin votul 
majorităţii membrilor. Experţii independenţi sunt selectaţi în urma unui anunţ publicat pe 
pagina de internet a Consiliului de monitorizare, de către o comisie formată din preşedintele, 
vicepreşedintele Consiliului de monitorizare şi 3 inspectori de monitorizare din cadrul acestuia, 
aleşi prin tragere la sorţi. Experţii independenţi selectaţi au experienţă în domeniul drepturilor 
omului şi al drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, iar în selectarea experţilor independenţi se 
acordă atenţie reprezentării echilibrate pe criterii de gen şi participării persoanelor cu 
dizabilităţi. 

În ceea ce privește punctele de contact, fiecare dintre acestea este responsabil cu 
implementarea Convenției la nivelul ministerului în cadrul căruia funcţionează, având în acest 
scop printre atribuţii formularea, împreună cu Mecanismul de coordonare, şi înaintarea, spre 
adoptare, de politici publice şi programe de implementare a Convenţiei în domeniul ce revine 
ministerului în cadrul căruia funcţionează, prin consultarea îndeaproape şi implicarea în mod 
activ a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv a copiilor cu dizabilităţi, prin organizaţiile care îi 
reprezintă.  

În cadrul MIPE, funcționează Compartimentul Punctul de contact (PC) pentru implementarea 
Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Obiectivul principal al PC îl 
constituie promovarea, protejarea şi asigurarea exercitării depline şi în condiţii de egalitate a 
tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu 
dizabilităţi şi promovarea respectului pentru demnitatea lor intrinsecă. Compartimentul este, 
printre altele, responsabil de integrarea aspectelor legate de drepturile persoanelor cu 
dizabilități în programele finanţate din fonduri 2021-2027, punerea în acord cu prevederile 
Convenției a cadrului legislativ, a politicilor, programelor și măsurilor din domeniul de 
competență al MIPE, asigurarea consultării și implicării persoanelor cu dizabilități, prin 
organizațiile care le reprezintă, în procesul de integrare a prevederilor Convenției în domeniul 
de competență al MIPE, verificarea transpunerii prevederilor Convenției în programele 
subsecvente Acordului de Parteneriat etc.  

La solicitarea AM, compartimentul PC analizează și formulează, după caz, puncte de vedere 
asupra ghidurilor/orientărilor/metodologiilor aferente implementării programelor finanțate 
din fonduri, din perspectiva implementării Convenției. De asemenea, participă în calitate de 
membru la reuniunile comitetelor de monitorizare ale programelor operaționale/naționale 
afaceri interne.  

III. Prin Decizia Prim-Ministrului nr. 226 din 27.04.2020 a fost înființat Comitetul pentru 
monitorizarea îndeplinirii condițiilor favorizante, cu rol consultativ, coordonat de Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene. Comitetul, în cadrul căruia autoritățile și instituțiile 
publice sunt reprezentate la nivel de conducător sau de secretar de stat, are rolul de a analiza 
progresul în implementarea măsurilor asumate de autoritățile responsabile de îndeplinirea 
condițiilor favorizante, de a propune soluții de depășire a blocajelor identificate, asigurând, 
după caz, constituirea unor grupuri de lucru dedicate, de a monitoriza îndeplinirea condițiilor 
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pe toată perioada de programare 2021-2027, precum și de a furniza informațiile solicitate de 
Comisia Europeană, după caz.  

Din cadrul Comitetului, în calitate de membrii, fac parte: Ministerul Educaţiei, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și 
Turismului , Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul 
Muncii şi Solidarității Sociale, Ministerul Sănătăţii, Cancelaria Prim-Ministrului, Secretariatul 
General al Guvernului, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia Naţională pentru Romi, Agenţia 
Naţională pentru Achiziţii Publice, Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, Autoritatea pentru Digitalizarea României, autorităţi de management, Consiliul 
Concurenţei, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Vest, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Centru, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov.  

La ședințele Comitetului pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai autorităților 
publice centrale, respectiv ai structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestora. 

În conformitate cu art. 3, Comitetul se reuneşte în şedinţe de lucru la solicitarea Ministerului 
Fondurilor Europene sau a oricărui membru. 

IV. Comitetele de monitorizare ale programelor (CM) vor examina implementarea 
programelor, progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor acestora, orice probleme care 
influențează performanța programului și măsurile luate pentru a le remedia. 

În conformitate cu Articolul 39 alin.(1) din RDC, statul membru stabilește componența 
comitetelor de monitorizare și asigură o reprezentare echilibrată a autorităților și organismelor 
intermediare relevante, a partenerilor economici și sociali și a organismelor relevante care 
reprezintă societatea civilă, inclusiv a organismelor responsabile de promovarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilități. În cadrul comitetelor de monitorizare, în conformitate cu Articolul 
40, alin.(1) lit. h) din RDC, membrii acestora vor examina îndeplinirea condiției favorizante 
privind implementarea și aplicarea Convenției pe parcursul întregii perioade de programare. 
Totodată, conform art. 40 alin.(2) lit.a), comitetele de monitorizare vor aproba „metodologia 
și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor, inclusiv orice modificări ale acestora […]; 
la cererea Comisiei, metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor, inclusiv 
orice modificări ale acestora, se transmit Comisiei cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de a 
fi prezentate comitetului de monitorizare”.  

Comitetele de monitorizare se vor reuni cel puțin o dată pe an și vor examina toate chestiunile 
care afectează progresele făcute de program în realizareaa obiectivelor sale (art. 38 alin. (3) 
din RDC).  

În cadrul comitetelor de monitorizare se vor regăsi în calitate de membri sau observatori, 
reprezentanții autorităților de management, ANPDPD, CNCD, DCEI-Punctul de contact pentru 
implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități și ai altor structuri 
relevante din punct de vedere al implementării și aplicării Convenției. 

La aprobarea metodologiei și a criteriilor de evaluare și selecție, membrii CM se vor asigura cu 
privire la îndeplinirea acestei condiții favorizante orizontale.  
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Din rațiuni de transparență, documentele rezultate în urma reuniunilor comitetelor de 
monitorizare vor fi puse la dispoziția publicului, inclusiv într-o formă accesiblă persoanelor cu 
dizabilități. 

V. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Autoritățile de Management și 
Organismele Intermediare 

Autoritățile de Management vor asigura monitorizarea implementării PO gestionate și a 
proiectelor finanțate în cadrul respectiveor PO și vor monitoriza îndeplinirea condiției privind 
implementarea CDPD. În acest scop, vor efectua verificări pentru a se asigura că rezultatele 
proiectului au fost livrate cu respectarea legislației aplicabile, a obiectivelor programului și a 
condițiilor prevăzute în contractul de finanțare - implicit a condiției favorizante orizontale ce 
face obiectul prezentului Ghid. 

Pe baza procedurilor specifice, autoritățile de management vor efectua verificări 
administrative cu privire la cererile de plată transmise de beneficiari și verificări la fața locului 
ale operațiunilor (art. 74 alin. (2) din RDC). În acest scop, se vor utiliza instrumente specifice 
precum: rapoarte de progres/monitorizare înaintate de beneficiari, efectuarea de vizite de 
verificare/monitorizare pe teren la beneficiarii contractelor de finanțare etc., prin care se va 
urmări inclusiv îndeplinirea condiției favorizante privind implementarea Convenției. 

În vederea măsurării progresului şi a efectelor acestora, autoritățile de management vor stabili 
indicatorii utilizaţi în monitorizarea şi evaluarea programelor şi a Acordului de Parteneriat. AM 
vor informa CM cu privire la activitățile și realizările legate de progresele înregistrate în 
punerea în aplicare a planului de evaluare, la rezultatele evaluărilor, precum și asupra 
modalităților propuse pentru implementarea acestora.   

În scopul certificării cheltuielilor cuprinse în aplicațiile de plată care se transmit Comisiei 
Europene, Autoritatea de Certificare și Plată va putea efectua, de asemenea, misiuni de 
verificare la faţa locului la nivelul agenţiilor de implementare, autorităţilor de management, 
organismelor intermediare şi, după caz, la beneficiari. 

În ceea ce privește recomandările formulate de organismele de control/audit europene și 
naționale, AM vor urmări soluționarea acestora și vor asigura implementarea planurilor de 
acțiune pentru remedierea deficiențelor identificate, colaborând în acest scop cu  structura de 
audit public intern și alte structuri relevante, din cadrul MIPE. 

Pe parcursul perioadei de programare, evaluarea se va realiza atât la nivelul funcțional al AM, 
prin unitățile de evaluare din cadrul fiecărei autorități, cât și la un nivel mai general, în cadrul 
Direcției Generale Coordonare Sistem și Monitorizare și al Direcția Cooperare Europeană și 
Internațională – Punctul de contact pentru implementarea Convenției. La acest din urmă nivel, 
mai general, se vor putea realiza evaluări pe teme transversale, se va sprijini și dezvolta 
capacitatea operațională a unităților de evaluare din cadrul AM, se vor realiza activități 
generale de asigurare a calității evaluărilor, schimb de informații actualizate (legislative, 
operaționale etc.), analize și propuneri privind îmbunătățirea implementării Convenției ș.a. 

Raportarea 

În cadrul acestui proces, se vor transmite Comisiei date cumulative pentru fiecare program 
până la 31 ianuarie, 30 aprilie, 31 iulie, 30 septembrie și 30 noiembrie în fiecare an, cu privire 
la indicatorii financiari comuni de realizare și de rezultat și indicatorii specifici programului.  

RDC aduce noi cerințe în dezvoltarea sistemului de colectare de date și schimb electronic de 
date între beneficiari și autoritățile de management, precum și între diferitele autorități ale 
sistemului de management și control.  

Perioada de programare 2021-2027 dezvoltă schimbul electronic de date și extinde suplimentar 
anumite aspecte ale colectării de date privind operațiunile și beneficiarii. Acestea vor fi 
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publicate în format electronic pe o pagină internet dedicată, gestionată de autoritățile de 
management.   

Toate datele necesare pentru monitorizarea progreselor înregistrate în implementare, inclusiv 
rezultatele și performanța programelor, vor fi transmise Comisiei Europene pe cale electronică.  

Prin crearea sistemului informatic centralizat de date vor fi generate tabele de indicatori care 
vor oferi o imagine asupra progresului intervențiilor. Acolo unde este posibil, indicatorii vor fi 
defalcați pentru fiecare prioritate pe obiective specifice și, după caz, pe categorii de regiuni 
cu referire la: numărul de operațiuni selectate, costurile totale eligibile ale acestora, 
contribuția din fonduri și cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea 
de management (toate defalcate în funcție de tipul de intervenție), precum și la valorile 
indicatorilor de realizare și de rezultat pentru operațiunile selectate și valorile obținute pe 
operațiuni. Informațiile vor fi disponibile aproape în timp real, atât pentru structurile definite 
prin lege ca având atribuții de monitorizare a implementării Convenției (MIPE, AM, OI, ANPDPD, 
Comitetul pentru monitorizarea îndeplinirii condițiilor favorizante, comitetele de monitorizare 
a programelor), cât și pentru reprezentanții societății civile, care vor putea avea acces la 
datele referitoare la implementarea Convenției.  

Anual, ANPDPD va elabora un raport privind stadiul implementării Strategiei care va fi făcut 
public în al doilea trimestru al anului următor pentru anul precedent. O primă evaluare de 
etapă a implementării Strategiei se va desfășura la sfârșitul anului 2023. Pe baza rezultatelor 
acestei evaluări de etapă se va decide cu privire la oportunitatea ajustării Planului operațional, 
astfel încât să poată fi amendate măsurile propuse.27  

Evaluarea fondurilor 2021-2027 

În contextul art. 41 din RDC, anual, se organizează reuniuni de evaluare între Comisie și fiecare 
stat membru, pentru analizarea performanței fiecărui program. Pentru programele sprijinite 
din FEDR, FSE+, Fondul de coeziune, FTJ și FEAMPA, vor fi puse la dispoziția Comisiei, cu cel 
puțin o lună înainte de reuniunea de evaluare, cele mai recente date și informații cu privire la 
elementele enumerate la articolul 40 alineatul (1). 

Potrivit Articolului 44 alin.(1) din RDC, autoritățile de management vor efectua evaluări ale 
programului din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii 
adăugate a UE, cu scopul de a îmbunătăți calitatea elaborării și a implementării programelor.  

Evaluările vor examina efectele programelor operaționale pe teren, pe baza indicatorilor și a 
țintelor programelor și a unei analize detaliate. În cadrul evaluărilor, vor fi diseminate atât 
bazele, cât și rezultatele acestora. Evaluările vor include lecțiile învățate, problemele și 
modalitățile de îmbunătățire în continuare a acțiunilor și impactul acestora.  

Informații cu privire la implementarea Convenției la nivelul fiecărui PO vor fi transmise în avans 
membrilor CM și vor fi prezentate în cadrul reuniunii comitetului de monitorizare de către 
reprezentanții respectivelor autorități de management.  

Concluziile reuniunii anuale de reexaminare se vor consemna într-un proces-verbal, iar în 
situația unor probleme referitoare la implementarea și aplicarea Convenției, identificate de 
către Comisia Europeană (CE), autoritățile de management împreună cu organismele 
intermediare vor lua toate măsurile necesare pentru remedierea acestora, cu informarea CE în 
termen de trei luni în legătură cu aspectele menționate.   

Statisticile care generează indicatorii de context vor putea fi suplimentate cu anchete, studii 
sau alte tehnici de colectare şi interpretare a datelor. Nevoile specifice de informații 

 
27 Strategia Națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027 
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complementare şi activitățile planificate corespondente vor fi incluse în Planurile de evaluare 
ale PO.   

9. Examinarea plângerilor referitoare la fonduri 

În conformitate cu art. 69 alin. 7 din RDC, plângerile potențialilor beneficiari și ale 
beneficiarilor selecționați, care au ca obiect operațiunea propusă sau selectată, cu privire la 
litigii cu părți terțe privind implementarea programului sau a operațiunilor aferente, pot fi 
înaintate atât în atenția autorităților naționale, autonome și independente însărcinate cu 
protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități, cât și în atenția Comisiei Europene. În urma 
examinării plângerilor înaintate de cetățeni sau actorii relevanți CE, rezultatele sunt 
comunicate acesteia. 

În scopul identificării şi raportării neregulilor și situațiilor de nerespectare a implementării 
condiției favorizante orizontale privind implementarea Convenției, structurile cu competenţe 
în gestionarea fondurilor au obligaţia verificării sesizărilor provenite din interiorul şi din 
exteriorul autorităţii. Ofițerul de nereguli dar și întregul personal de la nivelul AM și OI vor 
participa la prevenirea şi detectarea cazurilor de neconformitate cu privire la îndeplinirea 
acestei condiții favorizante orizontale. Sursele sesizărilor privind cazurile de neconformitate în 
raport cu implementarea Convenției pot fi: verificări efectuate la nivelul OI/OIR/AM, 
note/rapoarte de control ale structurilor de control interne, rapoarte de audit intern, acte de 
control/audit întocmite de reprezentanţii Uniunii Europene, rapoarte de audit emise de 
Autoritatea de Audit/ structurile de audit extern, rapoarte de verificare la fata locului emise 
de Autoritatea de Certificare si Plata ș.a. 

În conformitate cu dispozițiile Convenției, art. 4 alin. 1, lit.b)28, în cazul plângerilor de natură 
legislativă, ANPDPD împreună cu punctele de contact constituite în baza Legii nr.8/2016, 
precum și cu reprezentanții altor ministere și instituții, după caz, vor întreprinde măsurile 
necesare în vederea modificării sau eliminării unor prevederi legislative contrare drepturilor 
persoanelor cu dizabilități.  

Punctul de contact pentru implementarea Convenției din cadrul MIPE îndeplinește funcția de 
structură însărcinată cu centralizarea tuturor plângerilor beneficiarilor și potențialilor 
beneficiari de fonduri, transmise atât pe pagina internet a ministerului, cât și transmise de 
Comisia Europeană. 

Autoritățile de management și organismele intermediare pentru gestionarea fondurilor 2021-
2027, atunci când se află în posesia unor plângeri ce le-au fost comunicate de către beneficari 
sau potențiali beneficari, precum și atunci când dispun de rapoarte de audit sau orice alte 
rapoarte de control având drept concluzii nerespectarea implementăriii Convenției, vor 
transmite aceste informații către PC din cadrul MIPE. 

În același timp, Consiliul de monitorizare a implementării Convenției, pentru instituțiile supuse 
monitorizării sale29, va putea comunica PC orice eventuale nereguli identificate în 
implementarea Convenției.  

Prin calitatea de membru în comitetele de monitorizare a programelor, în urma centralizării 
plângerilor, PC va prezenta în reuniunile CM situația neregulilor înregistrate în implementarea 
Convenției, împreună cu soluțiile identificate, după caz. În funcție de natura neregulilor, cu 
concursul AM/OI, PC va prezenta informații cu privire la plângerile înregistrate (număr, 
tipologie etc.), ce acțiuni s-au întreprins și ce măsuri vor fi luate pentru evitarea producerii lor 

 
28 „[Statele părți se angajează] să ia toate măsurile corespunzătoare, inclusiv cele legislative, pentru a modifica sau 
abroga legile, reglementările, cutumele şi practicile existente care constituie discriminare a persoanelor cu 
dizabilităţi.” 
29 facilități de tip rezidențial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilități, precum și 
spitale/secții de psihiatrie (cf. Legii nr.8/2016) 



46 

în viitor, cum ar fi: accesibilizarea formatelor în care sunt oferite informații despre finanțare 
(anunțuri, ghiduri, instrucțiuni etc.), modificarea și completarea criteriilor de eligibilitate a 
proiectelor privind accesibilitatea, eliminarea prevederilor ce împiedică ori limitează accesul 
persoanelor cu dizabilități la fonduri etc.  

Orice persoană care se consideră discriminată se poate adresa CNCD cu o petiţie, în termen de 
cel mult 1 an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoştinţă de 
săvârşirea ei. CNCD poate decide monitorizarea cazurilor de discriminare, prin supravegherea 
ulterioară a părților implicate.  

Totodată, Instituției Avocatul Poporului i se poate adresa orice persoană fizică ce consideră că 
i-au fost încălcate drepturile și libertățile, prin acte sau fapte administrative ale autorităților 
publice. Modalitățile de lucru în vederea soluționării petiților includ anchete, recomandări, 
rapoarte speciale, audiențe și linii telefonice tip dispecerat (atât la sediul instituției Avocatul 
Poporului, cât și la nivelul celor 14 birouri teritoriale, este asigurat serviciul de dispecerat – 
telefon la sediul central: 021.312.71.34, http://www.avp.ro/linkuri/birouriteritoriale.pdf). 

Organizațiile neguvernamentale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități vor avea 
acces la informații și vor putea monitoriza, de asemenea, evoluțiile în soluționarea plângerilor. 

10. Prevederi finale 

În funcție de evoluțiile viitoare în implementarea programelor, precum și în organizarea și 
funcționarea cadrului național legal și instituțional din domeniul implementării Convenției, 
prezentul Ghid poate fi supus unor modificări și/sau completări, cu participarea și consultarea 
tuturor părților interesate.  

În același timp, pe parcursul perioadei de implementare, Ghidul va putea fi îmbunătățit pe 
baza sugestiilor și a valorii adăugate pe care le pot aduce schimbul de bune practici la nivel 
european, învățarea reciprocă, recenzii față-în-față etc.   

Anexele de mai jos sunt parte integrantă a acestui Ghid: 

Anexa 1 - Glosar de termeni 

Anexa 2 - Politica de coeziune - Regulamente europene 2021-2027 - scurtă prezentare  

Anexa 3 - Legislație europeană aplicabilă domeniului drepturilor omului și drepturilor 
persoanelor cu dizabilități  

Anexa 4 - Legislație națională în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități  

Anexa 5 - Cadrul instituțional al UE pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități 

Anexa 6 - Model de grila de verificare a accesibilității 

Anexa 7 - Principalele dispoziții legislative la nivel național și internațional privind 
accesibilitatea 

Ghidul ”Reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea 
și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată României în 
perioada 2021-2027”, împreună cu anexele aferente (1-7), este publicat pe site-ul MIPE, la 
adresa: 

https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-conventiei-privind-
drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/  
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Anexa 1  

   

GLOSAR DE TERMENI 

 

Legislația specifică, națională și europeană, în domeniul persoaneleor cu dizabilităţi 
stabilește o serie de termeni şi expresii, împreună cu semnificaţia acestora. 

Fără a fi exhaustivă, prezentăm în continuare lista principalelor acte normative, precum și 
o selecție a termenilor și expresiilor pe care acestea le propun. 

 

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

persoane cu dizabilităţi - 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.  

comunicare - include limbaje, afişare de text, Braille, comunicare tactilă, imprimare cu 
corp mare de literă, mijloace multimedia accesibile, precum şi modalităţi de exprimare în 
scris, audio, în limbaj simplu, prin cititor uman şi moduri augmentative şi alternative, 
mijloace şi formate de comunicare, inclusiv informaţie accesibilă şi tehnologie de 
comunicare;  

limbaj - include limbajele vorbite şi ale semnelor şi alte forme de limbaje non-verbale; 

discriminare pe criterii de dizabilitate - înseamnă orice diferenţiere, excludere sau 
restricţie pe criterii de dizabilitate, care are ca scop sau efect diminuarea sau prejudicierea 
recunoaşterii, beneficiului sau exercitării în condiţii de egalitate cu ceilalţi a tuturor 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în domeniul politic, economic, social, 
cultural, civil sau în orice alt domeniu. Termenul include toate formele de discriminare, 
inclusiv refuzul de a asigura o adaptare rezonabilă;  

design universal - proiectarea produselor, mediului, programelor şi serviciilor, astfel încât 
să poată fi utilizate de către toate persoanele, pe cât este posibil, fără să fie nevoie de o 
adaptare sau de o proiectare specializate. Designul universal nu va exclude dispozitivele de 
asistare pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilităţi, atunci când este necesar.  

adaptare rezonabilă - modificările şi ajustările necesare şi adecvate, care nu impun un efort 
disproporţionat sau nejustificat atunci când este necesar într-un caz particular, pentru a 
permite persoanelor cu dizabilităţi să se bucure sau să-şi exercite, în condiţii de egalitate 
cu ceilalţi, toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.  
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Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

acces neîngrădit al persoanei cu handicap - accesul fără limitări sau restricţii la mediul 
fizic, informaţional şi comunicaţional; 

accesibilitate - ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, precum şi 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. 

adaptare - procesul de transformare a mediului fizic şi informaţional, a produselor sau 
sistemelor, pentru a le face disponibile şi persoanelor cu handicap; 

adaptare rezonabilă la locul de muncă - totalitatea modificărilor făcute de angajator 
pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă al persoanei cu handicap; presupune 
modificarea programului de lucru, achiziţionarea de echipament, dispozitive şi tehnologii 
asistive şi alte măsuri asemenea; 

angajare asistată - opţiunea de angajare care facilitează munca în locuri de muncă obişnuite 
de pe piaţa competitivă a muncii şi care presupune oferirea de sprijin în căutarea locului de 
muncă şi la locul de muncă, transport, tehnologii ajutătoare, instruire, specializare; 

asistent personal al persoanei cu handicap grav - persoana care supraveghează, acordă 
asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de abilitare-
reabilitare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei 
adulte cu handicap; 

asistent personal profesionist - persoana fizică atestată care asigură la domiciliul său 
îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat, aflat în condiţiile precizate 
de lege; 

asistenţă vie - include asistenţa animală, ca de exemplu, câinele-ghid; 

atelier protejat - spaţiul adaptat nevoilor persoanelor cu handicap, unde acestea desfăşoară 
activităţi de formare, dezvoltare şi perfecţionare a abilităţilor; poate funcţiona în locaţii din 
comunitate, în centre de zi, în centre rezidenţiale şi în unităţi de învăţământ speciale; 

căi şi mijloace de acces - elementele prin care se asigură accesul în clădirile publice şi care 
asigură posibilitatea deplasării persoanelor cu handicap în interiorul clădirii; 

cerinţe educative speciale - necesităţile educaţionale suplimentare, complementare 
obiectivelor generale ale educaţiei adaptate particularităţilor individuale şi celor 
caracteristice unei anumite deficienţe sau tulburări/dificultăţi de învăţare, precum şi o 
asistenţă complexă de tip medical, social etc.; 

clădiri de utilitate publică - clădirile aparţinând instituţiilor publice şi private care oferă 
populaţiei diferite tipuri de servicii; 
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dizabilitate - termenul generic pentru afectări/deficienţe, limitări de activitate şi restricţii 
de participare, definite conform Clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi 
sănătăţii, adoptată şi aprobată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, şi care relevă aspectul 
negativ al interacţiunii individ-context; 

egalizarea şanselor - procesul prin care diferitele structuri sociale şi de mediu, 
infrastructura, serviciile, activităţile informative sau documentare devin disponibile şi 
persoanelor cu handicap; 

incluziune socială - setul 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; 

integrare socială - procesul de interacţiune dintre individ sau grup şi mediul social, prin 
intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al părţilor; 

însoţitor - persoana care acompaniază persoana cu handicap şi care beneficiază de drepturi 
în condiţiile prevăzute de lege; 

loc de muncă protejat - spaţiul aferent activităţii persoanei cu handicap, adaptat nevoilor 
acesteia, care include cel puţin locul de muncă, echipamentul, toaleta şi căile de acces; 

măsuri de protecţie - măsuri stabilite de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap, cuprinse în programul individual de reabilitare şi integrare socială, de tip: asistent 
personal, asistent personal profesionist, servicii sociale la domiciliu sau centre de zi sau 
rezidenţiale; 

şanse egale - rezultatul procesului de egalizare a şanselor, prin care diferitele structuri ale 
societăţii şi mediului sunt accesibile tuturor, inclusiv persoanelor cu handicap; 

tehnologie asistivă şi de acces - tehnologia care asigură accesul cu şanse egale al 
persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional; 

unitate protejată autorizată - operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune 
proprie, în cadrul căruia cel puţin 30% din numărul total de angajaţi cu contract individual 
de muncă sunt persoane cu handicap. 

 

Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială 

deficienţa - consecinţa pierderii sau a unei anormalităţi a structurii corpului ori a unei funcţii 
fiziologice; 

dizabilitatea - termenul generic pentru afectări, limitări ale activităţii şi restricţii în 
participare, în contextul interacţiunii dintre individul care are o problemă de sănătate şi 
factorii contextuali în care se regăseşte, respectiv factorii de mediu şi personali; 

economia socială - un sector ce cuprinde activităţi economice care, în subsidiar şi cu 
condiţia menţinerii performanţei economice, includ obiective de tip social; 
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grupul vulnerabil - persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de 
satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, 
dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate 
economică şi socială; 

incapacitatea - reducerea parţială ori totală a posibilităţii de a realiza o activitate motrică, 
cognitivă sau un comportament; 

invaliditatea - o noţiune medico-juridică ce exprimă statutul particular al unei persoane 
care are limitată capacitatea de muncă şi este asigurată în sistemul public de pensii şi care 
beneficiază de drepturi conform legii; 

îngrijitorul formal - persoana calificată, certificată profesional, care asigură îngrijirea 
personală, respectiv ajutorul pentru efectuarea activităţilor de bază şi instrumentale ale 
vieţii zilnice de către persoana care şi-a pierdut autonomia funcţională; 

îngrijitorul informal - persoana necalificată, membru al familiei, rudă sau orice altă 
persoană, care asigură îngrijirea personală, respectiv ajutorul pentru efectuarea activităţilor 
de bază şi instrumentale ale vieţii zilnice de către persoana care şi-a pierdut autonomia 
funcţională; 

nevoia socială - ansamblul de cerinţe indispensabile fiecărei persoane pentru asigurarea 
condiţiilor strict necesare de viaţă, în vederea asigurării participării sociale sau, după caz, a 
integrării sociale; 

nevoia specială - ansamblul de cerinţe indispensabile pentru asigurarea integrării sociale a 
persoanelor care, din cauza afecţiunilor de sănătate, genetice sau dobândite pe parcursul 
vieţii, prezintă o dizabilitate, precum şi a persoanelor care, din diverse motive de natură 
socială, sunt dezavantajate în dezvoltarea personală; 

procesul de incluziune socială - ansamblul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din 
domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, 
informării-comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii 
excluziunii sociale şi asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele 
economice, sociale, culturale şi politice ale societăţii; 

procesul de integrare socială - interacţiunea dintre individ sau grup şi mediul social, prin 
intermediul căreia se realizează un echilibru funcţional al părţilor. 
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Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 
privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor1 

produs - o substanță, un preparat sau un bun produs printr-un proces de prelucrare, altul 
decât produsele alimentare, furajele, plantele și animalele vii, produsele de origine umană 
și produsele de origine vegetală și animală care sunt direct legate de reproducerea lor 
viitoare; 

serviciu - un serviciu astfel cum este definit la articolul 4 punctul 1 din Directiva 
2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 27 ); 

furnizor de servicii - orice persoană fizică sau juridică care furnizează un serviciu pe piața 
Uniunii sau care face oferte de furnizare a unui serviciu pentru consumatorii din Uniune; 

servicii mass-media audiovizuale - serviciile definite la articolul 1 alineatul (1) litera (a) 
din Directiva 2010/13/UE; 

servicii care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale - înseamnă servicii transmise 
prin intermediul unei rețele de comunicații electronice, care sunt utilizate pentru a 
identifica, a selecta, a primi informații despre și a vizualiza servicii mass-media audiovizuale 
și eventualele caracteristici oferite, precum subtitrări pentru persoanele cu surditate sau cu 
deficiențe de auz, descrieri audio, subtitrări vorbite și interpretare; 

echipamente terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice 
interactive, utilizate pentru accesarea serviciilor mass-media audiovizuale - înseamnă 
orice echipament al cărui scop principal este de a oferi acces la servicii mass-media 
audiovizuale; 

serviciu de comunicații electronice - serviciu de comunicații electronice astfel cum este 
definit la articolul 2 punctul 4 din Directiva (UE) 2018/1972; 

serviciu de conversație totală - serviciu de conversație totală astfel cum este definit la 
articolul 2 punctul 35 din Directiva (UE) 2018/1972; 

centru de preluare a apelurilor de urgență sau PSAP - un centru de preluare a apelurilor 
de urgență sau PSAP astfel cum este definit la articolul 2 punctul 36 din Directiva (UE) 
2018/1972; 

comunicație de urgență - comunicație de urgență, astfel cum este definită la articolul 2 
punctul 38 din Directiva (UE) 2018/1972; 

serviciu de urgență - serviciu de urgență astfel cum este definit la articolul 2 punctul 39 din 
Directiva (UE) 2018/1972; 

 
1 Termen de transpunere: 28/06/2022, cf. site-ului Ministerului Afacerilor Externe: 
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2021/2021_pdf/2021.11.25_anexa_1.pdf  
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text în timp real - o formă de conversație sub formă de text între doi interlocutori sau în 
cadrul unei conferințe cu mai mulți interlocutori, în care textul introdus este trimis în așa 
fel încât comunicarea este percepută de către utilizator ca fiind continuă, literă cu literă; 

punere la dispoziție pe piață - orice furnizare a unui produs pentru distribuție, consum sau 
uz pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit; 

introducere pe piață - prima punere la dispoziție a unui produs pe piața Uniunii; 

producător - orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs sau pentru care un 
produs este conceput sau fabricat și care comercializează produsul respectiv în nume propriu 
sau sub propria marcă comercială; 

servicii bancare destinate consumatorilor - furnizarea către consumatori a următoarelor 
servicii bancare sau financiare: 

(a) contracte de credit reglementate de Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului sau de Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului; 

(b) serviciile astfel cum sunt definite la punctele 1, 2, 4 și 5 din secțiunea A și la punctele 
1, 2, 4 și 5 din secțiunea B din anexa I la Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European 
și a Consiliului; 

(c) serviciile de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva (UE) 
2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului; 

(d) serviciile legate de conturile de plăți, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 6 
din Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului; și 

(e) moneda electronică, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 2 din Directiva 
2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului; 

terminal de plată - un dispozitiv al cărui scop principal este acela de a permite efectuarea 
de plăți prin utilizarea instrumentelor de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 
14 din Directiva (UE) 2015/2366, la un punct de vânzare fizic, dar nu într-un mediu virtual; 

servicii de comerț electronic - servicii furnizate la distanță, prin site-uri web, și servicii 
integrate pe dispozitive mobile, prin mijloace electronice și la solicitarea individuală a unui 
consumator în vederea încheierii unui contract de consum; 

servicii de transport aerian pentru pasageri - servicii de transport aerian comercial pentru 
pasageri, după cum sunt definite la articolul 2 litera (l) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2006, 
la plecarea de pe un aeroport, la tranzitarea unui aeroport sau la sosirea pe un aeroport, 
atunci când aeroportul se află pe teritoriul unui stat membru, inclusiv zborurile care pleacă 
de pe un aeroport situat într-o țară terță către un aeroport situat pe teritoriul unui stat 
membru, în cazul în care serviciile sunt operate de transportatori din Uniune; 

servicii de transport cu autobuzul pentru pasageri - serviciile reglementate la articolul 2 
alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 181/2011; 
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servicii de transport feroviar pentru pasageri - toate serviciile de transport feroviar de 
călători astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1371/2007, cu excepția serviciilor menționate la articolul 2 alineatul (2) din același 
regulament; 

servicii de transport naval pentru pasageri - serviciile de transport pentru pasageri 
reglementate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1177/2010, cu excepția 
serviciilor menționate la articolul 2 alineatul (2) din respectivul regulament; 

servicii urbane și suburbane - servicii urbane și suburbane, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 punctul 6 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului, dar 
în sensul prezentei directive sunt incluse numai următoarele moduri de transport: feroviar, 
cu autobuzul și autocarul, cu metroul, cu tramvaiul și cu troleibuzul. 

servicii regionale - înseamnă servicii regionale, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 
7 din Directiva 2012/34/UE, dar în sensul prezentei directive, sunt incluse numai 
următoarele moduri de transport: feroviar, cu autobuzul și autocarul, cu metroul, cu 
tramvaiul și cu troleibuzul. 

tehnologie de asistare - înseamnă orice obiect, articol de echipament, serviciu sau sistem 
de produse, inclusiv software, care se utilizează pentru a mări, a menține, a înlocui sau a 
îmbunătăți capacitățile funcționale ale persoanelor cu dizabilități ori pentru reducerea și 
compensarea unor deficiențe, limitări de activitate sau restricții de participare; 

sistem de operare - înseamnă software care, printre altele, gestionează interfața cu 
dispozitive hardware periferice, planifică sarcini, alocă spațiu de stocare și prezintă o 
interfață implicită utilizatorului atunci când nu este în funcțiune un program de aplicație, 
inclusiv o interfață grafică cu utilizatorul, indiferent dacă software-ul respectiv este parte 
integrantă din hardware-ul de uz general destinat consumatorilor sau este un software 
autonom prevăzut să funcționeze pe un hardware de uz general destinat consumatorilor; dar 
exclude programul de încărcare a sistemului de operare, sistemul de intrare/ieșire de bază 
sau alte forme de firmware necesare în momentul pornirii echipamentului sau la instalarea 
sistemului de operare; 

sistem hardware de uz general destinat consumatorilor - combinația de hardware care 
formează un calculator complet, caracterizată prin natura sa multifuncțională, prin 
capacitatea de a efectua, cu software-ul adecvat, cele mai frecvente sarcini informatice 
solicitate de consumatori și destinată folosirii de către consumatori; inclusiv calculatoarele 
personale, în special calculatoare de birou, calculatoarele portabile, telefoanele inteligente 
și tabletele; 

capacitate informatică interactivă - funcționalitatea care susține interacțiunea om-mașină, 
permițând prelucrarea și transmisia datelor, a conținutului vocal sau video sau orice 
combinație a acestora; 

carte electronică și software dedicate - un serviciu care constă în furnizarea unei versiuni 
electronice a unei cărți, care poate fi accesată, citită și utilizată și în al cărei conținut se 
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poate naviga, precum și software-ul, inclusiv serviciile integrate pe dispozitive mobile care 
cuprind aplicații mobile, dedicat accesării, citirii și utilizării fișierelor electronice respective 
și navigării în conținutul acestora, dar excluzând software-ul vizat la definiția de la punctul 
42; 

e-reader - echipament dedicat, inclusiv hardware și software, folosit pentru accesarea, 
citirea și utilizarea fișierelor cărților electronice și pentru navigarea în conținutul acestora; 

bilete electronice - înseamnă orice sistem în care dreptul de călătorie, sub forma unuia sau 
a mai multor bilete de călătorie, a abonamentelor de călătorie sau a creditului de călătorie, 
este stocat în format electronic pe o legitimație de transport fizică sau pe alt dispozitiv, în 
loc să fie imprimat pe un bilet pe hârtie; 

servicii electronice de emitere a biletelor - înseamnă orice sistem în care biletele de 
transport de călători sunt achiziționate inclusiv online prin intermediul unui dispozitiv cu 
capacități informatice interactive și livrate cumpărătorului în format electronic, astfel încât 
acestea să poată fi imprimate pe suport de hârtie sau afișate prin intermediul unui dispozitiv 
mobil cu capacități informatice interactive în cursul călătoriei.  
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Anexa 2 

 

Politica de coeziune 

Regulamente europene 2021-2027 - scurtă prezentare 

Regulamentul (UE) 2021/1060 stabilește dispoziții comune pentru șapte fonduri și un 
instrument și reduce fragmentarea prevederilor, oferind un set comun de norme de bază 
pentru următoarele fonduri: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile 
acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate 
internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize. Prin acest regulament 
se stabilesc ca obiective principale: (i) reducerea în mod substanțial a sarcinii 
administrative inutile impuse beneficiarilor și organismelor de management, menținând, în 
același timp, un nivel ridicat de garantare a legalității și regularității, (ii) creșterea 
flexibilității pentru a adapta obiectivele și resursele programului în funcție de modificarea 
circumstanțelor și (iii) mai buna aliniere a programelor cu prioritățile UE și sporirea 
eficacității acestora. Cu privire la acest ultim aspect, regulamentul propune stabilirea unor 
„condiții favorizante” mai semnificative care trebuie să fie menținute pe parcursul întregii 
perioade de implementare. 

Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 
2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune abordează 
aspecte care se concentrează în continuare pe combaterea decalajelor regionale și pe 
provocările cu care se confruntă regiunile din întreaga Europă, pe creșterea inteligentă prin 
strategii de specializare inteligentă și asupra economiei circulare și cu emisii scăzute de 
carbon, pe cooperarea interregională, pe promovarea dezvoltării locale bazate pe strategii 
teritoriale și locale integrate și încurajarea dezvoltării urbane durabile.   

Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 
2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) este principalul instrument al 
UE de investiții în oameni și de punere în aplicare a Pilonului European al Drepturilor 
Sociale. Astfel, FSE+ sprijină politicile și prioritățile care contribuie la ocuparea integrală 
a forței de muncă, la îmbunătățirea calității și a productivității la locul de muncă, la 
sporirea mobilității geografice și profesionale a lucrătorilor în cadrul Uniunii, la 
îmbunătățirea sistemelor de educație și formare și la promovarea incluziunii sociale și a 
sănătății. 

Regulamentul (UE) 2021/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 
2021 de instituire a Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură 
(FEAMPA) urmărește să orienteze finanțarea de la bugetul Uniunii în direcția sprijinirii 
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politicii comune în sectorul pescăresc, a politicii maritime a Uniunii și a angajamentelor 
internaționale ale Uniunii în domeniul guvernanței oceanelor, în special în contextul 
Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.   

Regulamentul (UE) 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 
2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă (FTJ) stabilește ca obiectiv 
atenuarea efectelor negative ale tranziției climatice, oferind sprijin pentru cele mai 
afectate teritorii și lucrătorii vizați. În conformitate cu obiectivul specific al FTJ, acțiunile 
sprijinite de fond vor contribui în mod direct la atenuarea impactului tranziției de la 
dependența de combustibilii fosili, inclusiv cărbune, turbă și șisturi bituminoase, sau de 
procesele industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră, către o economiei locală 
modernă. 

Prin Regulamentul (UE) 2021/1147 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 
2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) se va urmări 
susținerea unei politici solide, realiste și echitabile a UE în materie de migrație, care să 
recunoască nevoile societăților-gazdă și ale cetățenilor UE, în strânsă colaborare cu 
parteneri din întreaga lume. Fondul va permite UE să continue să își îndeplinească 
obligațiile față de persoanele care au nevoie de protecție internațională, să faciliteze 
returnarea persoanelor care nu au drept de ședere și să sprijine soluții care să oprească 
fluxurile neregulamentare și necontrolate de migranți, propunând căi sigure și bine 
gestionate de migrație. 

Regulamentul (UE) 2021/1149 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 
2021 de instituire a Fondului pentru securitate internă (FSI) cu scopul de a facilita 
cooperarea transfrontalieră și schimburile de informații dintre funcționarii responsabili cu 
aplicarea legii din statele membre și alte autorități relevante, în special prin asigurarea 
interoperabilității diferitelor sisteme de informații ale UE din domeniul securității, precum 
și prin intensificarea cooperării operaționale transfrontaliere în materie de prevenire, 
depistare și investigare a actelor de criminalitate transfrontalieră, inclusiv a terorismului.   

Regulamentul (UE) 2021/1148 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 
2021 de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a 
Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 
(IMFV) reglementează sprijinul pentru asigurarea unui control eficace al frontierelor 
externe ale Uniunii și funcționarea adecvată a spațiului Schengen, precum și pentru 
prevenirea migrației neregulamentare, facilitând, în același timp, călătoriile în scopuri 
legitime. De asemenea, este nevoie de finanțare pentru a sprijini uniunea vamală și 
autoritățile vamale în ceea ce privește controalele mărfurilor la frontierele externe ale 
Uniunii, pentru a proteja interesele financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale 
membre, pentru a garanta siguranța și securitatea în Uniune și pentru a proteja Uniunea 
împotriva practicilor comerciale neloiale și ilegale, facilitând, în același timp, activitățile 
comerciale legitime.  
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Anexa 3 

Legislația europeană aplicabilă domeniului drepturilor omului și drepturilor persoanelor 
cu dizabilități 

 

Ø Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene care, în mod deosebit prin art.10 și 19 (1),  
creează cadrul pentru combaterea discriminării “pe motive de sex, rasă sau origine etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală”; 

Ø Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care include dizabilitatea, vârsta și 
orientarea sexuală printre motivele pe baza cărora este interzisă discriminarea și 
consfințește dreptul persoanelor cu dizabilitate la integrare socială (art. 26): „Uniunea 
recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri care să 
le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, precum şi participarea la viaţa 
comunităţii”; 

Ø Carta Socială Europeană Revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată de 
România prin Legea nr.74/1999; 

Ø Pilonul European al Drepturilor Sociale; 

Ø Agenda pentru dezvoltare durabilă 2030 care promovează respectarea universală a 
drepturilor omului, egalității și nediscriminării și este  angajată în capacitarea statelor 
membre de a accelera procesul egalizării de șanse astfel încât „nimeni să nu rămână în 
urmă”.  

Ø Directiva (UE) 2019/882/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 
privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor;  

Ø Directiva (UE) 2016/2102/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 
2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din 
sectorul public; 

Ø Directiva Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de 
tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, transpusă 
prin Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare, republicată;  

Ø Directiva Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între 
persoane, fără deosebire de origine rasială sau etnică, publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L180 din 19 iulie 2000; 

Ø Recomandarea Rec(2011)14 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind 
participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa politică şi publică; 

Ø Decizia COM(2014)638 final privind încheierea Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea 
accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu 
dificultăţi de citire a materialelor imprimate; 

Ø Directiva (UE) 2001/85/CE privind dispozițiile speciale aplicabile vehiculelor destinate 
transportului de persoane cu mai mult de opt scaune în plus față de al conducătorului; 
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Ø Recomandarea Rec(2011)14 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind 
participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa politică şi publică; 

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

Ø Rezoluţia Consiliului Uniunii Europene nr.2003/C134/04 referitoare la accesibilitatea 
infrastructurii aşezămintelor culturale şi la activităţile culturale pentru persoanele cu 
handicap, 5 mai 2003; 

Ø Rezoluţia Consiliului European nr.2003/C39/03 referitoare la eAccesibilitatea - în vederea 
îmbunătăţirii accesului persoanelor cu handicap în societatea bazată pe cunoaştere; 

Ø Regulamentul (CE) nr.1107/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 
privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata 
călătoriei pe calea aerului; 

Ø Recomandarea Consiliului European nr.98/376/EC referitoare la instituirea cardului de 
parcare pentru persoanele cu handicap, 4 iunie 1998; 

Ø Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile 
produselor și serviciilor (12 mai 2016); 

Ø Tratatul privind Uniunea Europeană; 

Ø Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 

Ø Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; 

Ø Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități; 

Ø Convenția Europeană a Drepturilor Omului; 

Ø Decizia Consiliului din 26 noiembrie 2019 privind încheierea de către Comunitatea 
Europeană a Convenției națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap 
(2010/48/CE); 

Ø Directiva 2000/43/CE de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică; 

Ø Directiva 2010/41/UE privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și 
femei care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE; 

Ø Directiva 2004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și 
bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii; 

Ø Directiva 2004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și 
bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii; 

Ø Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit 
pentru o Europă fără bariere; 

Ø Directiva-cadru 89/331/CEE privind securitatea și sănătatea în muncă. 
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Anexa 4 

 

Legislația națională în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități 

 

Ø Constituția României – art. 16, art. 20, art. 50; 

Ø Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie 
echitabilă 2022-2027”  

Ø Legea educației naționale nr.1/2011;   

Ø Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 

Ø Legea nr. 27/2020 privind limba semnelor române; 

Ø Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 

Ø Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Ø Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 
cu modificările și completările ulterioare; 

Ø Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități;  

Ø Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Ø Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Ø Legea nr. 372/2005 privind perfomanța energetică a clădirilor; 

Ø Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilități, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 61-71; 

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

Ø H.G. nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare;  

Ø H.G. nr.1002/2019 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii 
Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii și Adopție;  
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Ø O.U.G. nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale 
organismelor din sectorul public; 

Ø Normativul NP 051 privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile 
individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012, aprobat prin Ordinul 
ministrului dezvoltării și administrației publice nr. 189/2013; 

Ø Ghid pentru accesibilizarea paginilor web ale instituţiilor publice din România, 
Ministerul Consultărilor Publice și Dialogului Social, http://dialogsocial.gov.ro/wp-
content/uploads/2017/07/Web-Ghid-A4-19-pagini-4-iulie-cu-text.pdf; 

Ø O.U.G. nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

Ø H.G. nr.798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii 
sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuințe protejate în 
vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi 
şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate"; 

Ø H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările 
și completările ulterioare; 

Ø H.G. nr.787/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării 
Regulamentului (CE) nr.1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 
iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate 
redusă care călătoresc pe calea aerului; 

Ø O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare 
cu modificările și completările ulterioare; 
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Anexa 5 

 

Cadrul instituțional al UE pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități 

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (Convenția) este un instrument 
puternic în demersul sprijinirii persoanelor cu dizabilități, a comunităților locale și guvernelor 
să exploreze modalități de îndeplinire ale drepturilor persoanelor cu dizabilități prin 
dezvoltarea și implementarea de măsuri legale, politice și practice.  

Pentru a se asigura că aceste eforturi respectă cerințele Convenției, care sunt puse în aplicare 
în mod efectiv și eficient, articolul 33 alineatul (2) din aceasta impune statelor părți stabilirea 
unui cadru instituțional pentru promovarea, protejarea și monitorizarea punerii în aplicare a 
Convenției.  

Ca parte semnatară a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Uniunea 
Europeană1 a înființat un cadru instituțional care promovează, protejează și monitorizează 
punerea în aplicare a convenției, în materie de competență a UE: 

 Legislația și politica UE: nediscriminare, drepturile persoanelor care călătoresc, 

 Finanțarea UE, 

 Administrația publică europeană: selecția personalului, accesul la documente. 

Acest cadru instituțional vine în completarea mecanismelor naționale de monitorizare, care 
trebuie să fie principalele organisme responsabile de promovarea, protejarea și monitorizarea 
implementării Convenției în țările UE, contribuind la îmbunătățirea sinergiilor cu acestea.   

Componența cadrului instituțional european, așa cum a fost revizuit în februarie 20172, este 
următoarea: 

 Parlamentul European  

 Ombudsmanul european  

 Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale3  

 Forumul European pentru Dizabilități4  

Cadrul european pentru implementarea Convenției colectează date și informații pentru a 
verifica dacă legislația UE și aplicarea acesteia sunt în concordanță cu prevederile Convenției. 

 

 
1 Convenția a intrat în vigoare pentru UE la 22 ianuarie 2011 
2 Council of the European Union - Revised EU-level Framework Required by Article 33.2 of the UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities; link: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6170-2017-INIT/en/pdf 
3 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) 
4 The European Disability Forum 
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Modul în care membrii Cadrului UE monitorizează CDPD5 

Parlamentul European monitorizează aplicarea legislației UE prin rapoarte de implementare, 
rapoarte privind drepturile omului, întrebări orale, studii și evaluări. 

În special: 

ü Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) este responsabilă pentru 
toate aspectele politicii sociale și pentru discriminarea bazată pe dizabilitate la locul de 
muncă și pe piața muncii; 

ü Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) este responsabilă pentru 
protecția pe teritoriul UE a drepturilor cetățenilor, a drepturilor omului și a drepturilor 
fundamentale, precum și pentru măsurile necesare pentru combaterea tuturor formelor de 
discriminare, inclusiv bazate pe handicap, altele decât cele bazate pe sex sau care au loc la 
locul de muncă și pe piața muncii; 

ü Grupul de lucru al Biroului pentru egalitate și diversitate supraveghează măsurile 
administrative de punere în aplicare a CDPD în secretariatul general al Parlamentului. 

Ombudsmanul European monitorizează proactiv activitățile administrației UE prin anchete și 
inițiative strategice. Exemple în acest sens sunt: ancheta privind respectarea drepturilor 
fundamentale în politica de coeziune a Uniunii Europene și utilizarea fondurilor pentru 
instituționalizarea persoanelor cu dizabilități, scrisori adresate Comisiei Europene cu privire la 
accesibilizarea, de către persoanele cu dizabilități, a site-urilor web și a instrumentelor online 
pe care le administrează și despre integrarea copiilor cu dizabilități în școlile europene. 

Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale: 

ü colectează date fiabile, obiective și comparabile în întreaga Uniune Europeană și oferă 
analize independente; 

ü în cadrul Raportului privind drepturile fundamentale elaborează o secțiune privind evoluția 
implementării CDPD; 

ü stabilește indicatori privind drepturile omului pentru a evalua implementarea acestor 
drepturi, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități (ex.: participarea politică a persoanelor 
cu dizabilități și dreptul acestora la o viață independentă). 

Forumul European pentru Dizabilități: 

ü promovează în mod independent convenția prin campanii de sensibilizare și activități media, 
rapoarte, organizarea de audieri și evenimente, traininguri, activități de rețea și 
diseminarea informațiilor relevante către organizațiile sale membre europene și naționale 
pentru a consolida cunoștințele tehnice și capacitatea lor de advocacy, precum și implicarea 
părților interesate. Alte activități de promovare strategică sunt controlul respectării 

 
5 Material prelucrat prin utilizarea informațiilor: https://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities/eu-crpd-
framework/monitoring  
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legislației și politicilor UE și acordarea de consultanță tehnică autorităților publice cu privire 
la aplicarea convenției6. 

ü monitorizează legislația UE pentru respectarea prevederilor Convenției ONU și primește 
plângeri cu privire la punerea în aplicare a acesteia; 

ü elaborează rapoarte alternative cu privire la punerea în aplicare a prevederilor CDPD la 
nivelul UE (ex.: raportul alternativ privind implementarea prevederilor CDPD de către 
Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, elaborat în 2015).   

În ceea ce privește mecanismele naționale pentru monitorizarea implementării CDPD, Agenția 
Europeană pentru Drepturile Fundamentale7 oferă câteva informații și indicații despre cum ar 
putea fi acestea configurate. Aceste mecanisme sunt responsabile de promovarea, protejarea 
și monitorizarea punerii în aplicare a Convenției la nivel național în țările care au ratificat acest 
document, și pot lua diverse forme, cum ar fi: 

 Organisme naționale privind egalitatea de șanse 

 Ombudsman (Avocatul poporului) 

 Instituții naționale pentru drepturile omului 

 Comitete de monitorizare cu participarea reprezentanților organizațiilor implicate în 
drepturile persoanelor cu dizabilități. 

Unele dintre mecanismele de monitorizare din diferite țări sunt organizate în rețele și 
cooperează la nivel european: 

ü Grupul de lucru pentru Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități al 
rețelei europene a instituțiilor naționale pentru drepturile omului8; 

ü EQUINET - rețeaua europeană a organismelor privind egalitatea de șanse, reunește peste 
40 de organizații din peste 30 de țări abilitate să combată discriminarea pe o serie de 
motive, inclusiv dizabilitatea9; 

ü Rețeaua europeană a Ombudsmanilor10 - formată din aproximativ 95 de birouri din peste 
30 de țări europene. Unii dintre membrii acesteia acționează ca organisme de 
monitorizare a implementării Convenției ONU. 

 

 
6 Council of the European Union - Revised EU-level Framework Required by Article 33.2 of the UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities; link: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6170-2017-INIT/en/pdf  
7 https://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities/eu-crpd-framework  
8 The Working Group on the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities of the European Network of National Human 
Rights Institutions 
9 the European Network of Equality Bodies    
10 The European Network of Ombudsmen 
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                                                                                                                         Anexa 6 
 

Medel de grilă de verificare a accesibilităţii1 
 

 ______________________________________________________________________________ 
|Nr. | Categorii de probleme curente |            Soluţii posibile             | 
|crt.|                               |                                         | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| Spaţiu urban accesibil                                                       | 
|______________________________________________________________________________| 
| Căi de acces pietonale                                                       | 
|______________________________________________________________________________| 
|  1.| Calea pietonală - trotuar,    | - înlăturarea obstacolelor              | 
|    | drum, alee, potecă - este     |                                         | 
|    | liberă de obstacole?          |                                         | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
|  2.| Există diferenţe de nivel     | - prevederea unor treceri alternative cu| 
|    | preluate doar cu trepte sau   | rampe                                   | 
|    | borduri?                      | cap. IV (IV.2.3.), cap. V (V.5.2.)      | 
|    |                               | - modelarea căilor pietonale astfel     | 
|    |                               | încât în zonele de trecere să se elimine| 
|    |                               | bordurile                               | 
|    |                               | cap. IV (IV.2.3.)                       | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
|  3.| Calea de acces pietonală este | - redimensionare cu respectarea         | 
|    | dimensionată corespunzător?   | prevederilor                            | 
|    |                               | cap. IV (IV.2.2.)                       | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
|  4.| Suprafaţa de călcare a căilor | - reconfigurarea căilor pietonale şi,   | 
|    | de acces pietonale este plană,| dacă acest lucru nu este posibil,       | 
|    | netedă, rigidă, stabilă, cu un| crearea unor trasee alternative         | 
|    | finisaj antiderapant?         | conformate corespunzător                | 
|    |                               | cap. IV (IV.2.1.)                       | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
|  5.| Dacă traseul este în pantă,   | - reconfigurarea traseului astfel încât | 
|    | aceasta este conformată       | să respecte prevederile                 | 
|    | corespunzător?                | cap. IV (IV.2.3.)                       | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
|  6.| Zona adiacentă traseului      | - asigurarea elementelor de protecţie   | 
|    | pietonal prezintă pericol de  | pentru traseul pietonal                 | 
|    | accidentare prin cădere?      | cap. IV (IV.2.3.)                       | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| Parcaje                                                                      | 
|______________________________________________________________________________| 
|  7.| Există facilităţi de parcare  | - reconfigurarea parcajului astfel încât| 
|    | pentru persoanele cu          | să existe minim 2 locuri de parcare     | 
|    | dizabilităţi?                 | pentru persoanele cu handicap conformate| 
|    |                               | corespunzător                           | 
|    |                               | cap. IV, secţiunea 6                    | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
|  8.| Locurile de parcare pentru    | - semnalizarea corespunzătoare a        | 

 
1 Anexa F la NP 051/2012 
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|    | persoane cu handicap sunt     | locurilor de parcare astfel încât       | 
|    | semnalizate corespunzător?    | ceilalţi utilizatori ai parcajului să   | 
|    |                               | fie atenţionaţi prin elemente de        | 
|    |                               | informare vizuală că acele locuri sunt  | 
|    |                               | rezervate persoanelor cu handicap -     | 
|    |                               | cap. IV, secţiunea 6                    | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
|  9.| Parcajul pentru persoane cu   | - amplasarea parcajelor rezervate       | 
|    | handicap se află în apropierea| persoanelor cu handicap cât mai aproape | 
|    | accesului principal?          | de accesul principal sau de accesul     | 
|    |                               | amenajat special pentru acestea -       | 
|    |                               | cap. IV, secţiunea 6                    | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 10.| Numărul locurilor de parcare  | - dacă parcarea are sub 50 de locuri de | 
|    | rezervate persoanelor cu      | parcare vor fi prevăzute minim 2 locuri | 
|    | handicap este suficient       | de parcare pentru persoanele cu         | 
|    | raportat la numărul total al  | handicap, indiferent de numărul acestora| 
|    | locurilor de parcare?         | - cap. IV, secţiunea 6                  | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| Transport public                                                             | 
|______________________________________________________________________________| 
| 11.| Există posibilitatea de acces | - amplasarea staţiilor pentru           | 
|    | utilizând transportul public? | transportul public cât mai aproape de   | 
|    |                               | obiectivele de interes                  | 
|    |                               | cap. IV, secţiunea 5                    | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 12.| Vehiculele şi staţiile        | - verificarea dacă vehiculele de        | 
|    | acestora sunt conformate      | transport public sunt adaptate nevoilor | 
|    | corespunzător pentru a fi     | persoanelor cu dizabilităţi -           | 
|    | utilizate de către persoanele | conformarea corespunzătoare a staţiilor | 
|    | cu handicap?                  | - cap. IV, secţiunea 5                  | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 13.| Există posibilitatea de acces | - rezervarea locurilor de parcare pentru| 
|    | şi parcare pentru vehicule    | microbuze şi autocare luând în          | 
|    | precum microbuze şi autocare  | considerare şi spaţiul de manevră       | 
|    | echipate pentru a transporta  | necesar echipamentelor de coborâre/     | 
|    | persoane care utilizează      | urcare pentru persoanele care utilizează| 
|    | fotoliu rulant?               | fotoliu rulant. - cap. IV, secţiunea 5  | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| Spaţiu construit accesibil                                                   | 
|______________________________________________________________________________| 
| Accesul în clădiri - rampe de acces                                          | 
|______________________________________________________________________________| 
| 14.| Există un traseu complementar,| - prevederea rampelor conformate        | 
|    | acolo unde diferenţele de     | corespunzător                           | 
|    | nivel sunt preluate cu trepte?| cap. V, secţiunea 5                     | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 15.| Este înclinarea rampelor      | - reproiectarea şi reamplasarea rampelor| 
|    | corespunzătoare utilizării de | şi palierelor                           | 
|    | către persoane cu handicap    | cap. V, secţiunea 5                     | 
|    | (pantă recomandată de 5% -    |                                         | 
|    | max. 8%)?                     |                                         | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 16.| Există platforme intermediare | - reproiectarea şi reamplasarea rampelor| 
|    | de odihnă, manevră şi         | şi palierelor                           | 
|    | aşteptare la rampele mai lungi| cap. V, secţiunea 5                     | 
|    | de 10.00 m? Au acestea        |                                         | 
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|    | dimensiunile corespunzătoare? |                                         | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 17.| Sunt rampele protejate de     | - montarea balustradelor conformate     | 
|    | balustrade şi reborduri la    | corespunzător                           | 
|    | diferenţe de înălţime de peste| - realizarea rebordului lateral cu h =  | 
|    | 30 cm?                        | 10 cm                                   | 
|    |                               | cap. V, secţiunea 5                     | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 18.| Finisajul rampei este         | - prevederea unor finisaje antiderapante| 
|    | antiderapant?                 | atât pe rampă, cât şi pe platformele    | 
|    |                               | intermediare şi zonele de pornire şi    | 
|    |                               | ajungere a rampelor                     | 
|    |                               | cap. V, secţiunea 5                     | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 19.| Este suprafaţa rampei liberă  | - înlăturarea obstacolelor              | 
|    | de obstacole?                 |                                         | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 20.| Amplasarea rampelor şi        | - semnalizarea rampelor cu simbolurile  | 
|    | semnalizarea lor este uşor de | şi marcajele consacrate internaţional   | 
|    | identificat?                  | cap. V, secţiunea 5                     | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 21.| Există posibilitatea accesului| - realizarea unei căi de acces          | 
|    | în clădire a persoanelor cu   | complementare cu rampe sau echipamente  | 
|    | dizabilităţi legate de        | de ridicare                             | 
|    | deplasare?                    | cap. V, secţiunea 5                     | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| Scări                                                                        | 
|______________________________________________________________________________| 
| 22.| Este prevăzută câte o mână    | - montarea unei mâini curente           | 
|    | curentă pe fiecare latură a   | suplimentare, ţinând cont şi de lăţimea | 
|    | scării?                       | liberă rămasă a scării                  | 
|    |                               | cap. V, secţiunea 2                     | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 23.| Lăţimea liberă a scării şi    | - reproiectarea scării                  | 
|    | podestelor este suficientă?   | cap. V, secţiunea 2                     | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 24.| Dimensiunile treptelor şi     | - lăţimea treptei maxim 34 cm, înălţimea| 
|    | contratreptelor sunt          | contratreptei maxim 16 cm               | 
|    | corespunzătoare?              | cap. V (V.2.2.1.)                       | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 25.| Finisajul treptelor şi        | - realizarea unor finisaje antiderapante| 
|    | podestelor este antiderapant? | pe trepte şi podeste                    | 
|    |                               | - muchia treptei va avea o bandă        | 
|    |                               | antiderapantă pe toată lungimea ei      | 
|    |                               | - suprafeţele de avertizare             | 
|    |                               | tactilo-vizuale, prin relieful lor, sunt| 
|    |                               | şi antiderapante                        | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 26.| Există podeste intermediare de| - scările vor fi astfel conformate încât| 
|    | odihnă la mai mult de 12      | pachetele de trepte să nu depăşească 12 | 
|    | trepte?                       | trepte                                  | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 27.| Elementele de avertizare      | - amplasarea elementelor de avertizare  | 
|    | tactilo-vizuală sunt amplasate| tactilo-vizuale conform cap. V          | 
|    | corespunzător?                | (V.2.2.5.)                              | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| Echipamente destinate circulaţiei verticale                                  | 
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|______________________________________________________________________________| 
| 28.| Există posibilitatea accesului| - montarea unor echipamente de ridicare | 
|    | la etaj a persoanelor cu      | (platforme sau ascensoare) cap. V,      | 
|    | dizabilităţi de deplasare?    | secţiunea 3                             | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 29.| Există suprafeţe de manevră   | - verificarea dimensiunilor necesare    | 
|    | corespunzătoare în faţa       | suprafeţelor de manevră conform cap. V, | 
|    | accesului în ascensoare sau   | secţiunea 3                             | 
|    | adiacent platformelor de      |                                         | 
|    | ridicare?                     |                                         | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 30.| Conformarea cabinei           | - montarea unor cabine de ascensor cu   | 
|    | ascensorului permite accesul  | dimensiuni corespunzătoare şi echipate  | 
|    | în interior al persoanelor cu | pentru a putea fi utilizate de către    | 
|    | handicap?                     | persoanele cu handicap împreună cu un   | 
|    |                               | însoţitor                               | 
|    |                               | cap. V (V.3.2.)                         | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 31.| Tablourile de comandă,        | montarea unor tablouri de comandă şi    | 
|    | interioare cabinei sau din    | amplasarea lor conform cap. V (V.3.2.)  | 
|    | afara cabinei, precum şi      |                                         | 
|    | tablourile de comandă ale     |                                         | 
|    | platformelor de ridicare sunt |                                         | 
|    | conformate şi amplasate       |                                         | 
|    | corespunzător pentru          |                                         | 
|    | utilizarea lor de către       |                                         | 
|    | persoanele cu handicap?       |                                         | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| Circulaţii orizontale - coridoare                                            | 
|______________________________________________________________________________| 
| 32.| Există obstacole sau trepte pe| - îndepărtarea obstacolelor             | 
|    | traseul coridoarelor de acces?| - prevederea unor rampe conform         | 
|    |                               | cap. V, secţiunea 1                     | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 33.| Coridoarele au dimensiuni     | - respectarea prevederilor cap. V       | 
|    | corespunzătoare?              | (V.1.2.)                                | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 34.| Există prevăzute suprafeţe de | - respectarea prevederilor cap. V       | 
|    | manevră cu dimensiuni         | (V.1.2.)                                | 
|    | corespunzătoare?              |                                         | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 35.| Pardoseala are un finisaj plan| - prevederea unor finisaje ale          | 
|    | şi antiderapant?              | pardoselilor: plane, fără denivelări,   | 
|    |                               | antiderapante, fără diferenţe de        | 
|    |                               | rugozitate, cu trasee marcate pentru    | 
|    |                               | persoanele care utilizează bastonul alb | 
|    |                               | cap. V (V.1.2.)                         | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 36.| Există o iluminare adecvată?  | - circulaţiile orizontale trebuie să    | 
|    |                               | aibă un iluminat bun, constant pe toată | 
|    |                               | desfăşurarea lor, cu accente în zonele  | 
|    |                               | de interes sau schimbare de direcţie şi | 
|    |                               | cu elemente de avertizare acolo unde    | 
|    |                               | poate exista pericol de accidentare     | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| Uşi                                                                          | 
|______________________________________________________________________________| 
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| 37.| Au uşile lăţimea necesară     | - deschiderea liberă a uşii - lumina    | 
|    | pentru a permite accesul      | uşii este de 85 cm (min. 80 cm)         | 
|    | persoanelor cu handicap?      | cap. V (V.4.1.)                         | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 38.| Direcţia de deschidere a      | - se vor stabili direcţii de deschidere | 
|    | uşilor este corectă?          | a uşilor care să nu blocheze traseele de| 
|    |                               | deplasare şi să permită suprafeţe de    | 
|    |                               | manevră dimensionate corespunzător      | 
|    |                               | cap. V (V.4.2.)                         | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 39.| Există praguri > 1,5 cm?      | - pragurile mai mari de 1,5 cm vor fi   | 
|    |                               | preluate conform cap. V (V.4.8.)        | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 40.| Există sisteme de acţionare   | - echipamentele de acţionare (clanţe,   | 
|    | accesibile?                   | mânere trăgătoare, sisteme de           | 
|    |                               | autoînchidere, balamale) vor fi adaptate| 
|    |                               | nevoilor de utilizare ale persoanelor cu| 
|    |                               | dizabilităţi                            | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 41.| Există spaţii de manevră      | - spaţiile de manevră trebuie           | 
|    | dimensionate corespunzător în | dimensionate astfel încât să permită    | 
|    | dreptul uşilor?               | accesul unei persoane care utilizează   | 
|    |                               | fotoliu rulant, conform cap. V (V.4.1., | 
|    |                               | V.4.2.)                                 | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 42.| Există suprafeţe vitrate în   | - suprafeţele vitrate în foile de uşă,  | 
|    | foile de uşă?                 | amplasate corespunzător, permit         | 
|    |                               | sesizarea unor situaţii de posibilă     | 
|    |                               | accidentare cap. V (V.4.4.)             | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 43.| Există uşi de acces din       | - pentru a nu se produce accidente,     | 
|    | sticlă, integrate unor        | astfel de conformări ale tâmplăriilor   | 
|    | suprafeţe vitrate de mari     | vor fi realizate şi semnalizate         | 
|    | dimensiuni, fără parapet - tip| corespunzător.                          | 
|    | vitrină?                      | cap. V (V.4.4., V.4.5. , V.4.6.)        | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| Grupuri sanitare                                                             | 
|______________________________________________________________________________| 
| 44.| Există un grup sanitar        | - în clădirile de interes şi utilitate  | 
|    | accesibil persoanelor cu      | publică va fi prevăzut cel puţin un grup| 
|    | handicap?                     | sanitar adaptat şi echipat corespunzător| 
|    |                               | cap. V, secţiunea 6                     | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 45.| Traseul până la grupul sanitar| - se va verifica nivelul de             | 
|    | accesibil este la rândul său  | accesibilitate a întregului traseu,     | 
|    | accesibil?                    | pornind de la zona de acces în clădire  | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 46.| Obiectele sanitare sunt       | - echiparea grupului sanitar pentru     | 
|    | conformate pentru a fi        | persoane cu handicap se va face conform | 
|    | utilizate de către persoanele | cap. V, secţiunea 6 (V.6.2.)            | 
|    | cu handicap?                  |                                         | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 47.| Pardoseala grupului sanitar   | - pentru pardoseală se vor utiliza numai| 
|    | este antiderapantă chiar şi   | materiale antiderapante şi uşor de      | 
|    | atunci când este udă?         | igienizat                               | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 48.| Există sisteme de alarmare şi | - sistemele de alarmare şi semnalizare  | 
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|    | semnalizare?                  | sunt obligatorii în grupurile sanitare  | 
|    |                               | accesibile, acestea fiind amplasate     | 
|    |                               | astfel încât să poată fi utilizate chiar| 
|    |                               | şi în cazul unei persoane căzute pe     | 
|    |                               | podea                                   | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 49.| Spaţiul de manevră din grupul | - dimensionare corespunzătoare          | 
|    | sanitar şi cel din zona       |                                         | 
|    | accesului în grupul sanitar   |                                         | 
|    | este suficient?               |                                         | 
|____|_______________________________|_________________________________________| 
| 50.| Sensul de deschidere al uşii  | - uşile grupurilor sanitare amenajate şi| 
|    | grupului sanitar sau băii     | echipate pentru accesibilitate se vor   | 
|    | amenajate şi echipate pentru  | deschide întotdeauna către exteriorul   | 
|    | accesibilitate este către     | încăperii, pentru a se realiza un spaţiu| 
|    | exterior?                     | de manevră minim suficient în camera de | 
|    |                               | toaletă şi pentru a permite accesul în  | 
|    |                               | cazul situaţiei unei persoane căzute la | 
|    |                               | podea.                                  | 
|____|_______________________________|_________________________________________ 
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Anexa 7 

 

Principalele dispoziții legislative la nivel național și internațional privind 
accesibilitatea 

 

În etapele de programare și implementare se va ține cont de dispozițiile Articolului 4 
privind Obligațiile generale și ale Articolului 9 privind Accesibilitatea din Convenția ONU 
privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, care prevăd următoarele: 

Articolul 4 

Obligaţii generale 

1. Statele Părţi se angajează să asigure şi să promoveze exercitarea deplină a tuturor 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilităţi, 
fără niciun fel de discriminare pe criterii de dizabilitate. În acest scop, statele părţi se 
angajează: 

a) să adopte toate măsurile adecvate legislative, administrative şi de altă natură pentru 
implementarea drepturilor recunoscute prin prezenta convenţie; 

b) să ia toate măsurile corespunzătoare, inclusiv cele legislative, pentru a modifica sau 
abroga legile, reglementările, cutumele şi practicile existente care constituie discriminare 
a persoanelor cu dizabilităţi; 

c) să ia în considerare protecţia şi promovarea drepturilor omului pentru persoanele cu 
dizabilităţi în toate politicile şi programele; 

d) să se abţină de la a se angaja în orice act sau practică ce contravine prezentei convenţii 
şi să se asigure că autorităţile şi instituţiile publice acţionează în conformitate cu prezenta 
convenţie; 

e) să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a elimina discriminarea pe criterii de 
dizabilitate de către orice persoană, organizaţie sau întreprindere privată; 

f) să iniţieze sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea bunurilor, serviciilor, 
echipamentelor şi facilităţilor concepute pe baza designului universal, aşa cum este definit 
acesta în art. 2, care ar presupune o adaptare minimă şi la cel mai scăzut cost, pentru a 
răspunde nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilităţi, să promoveze existenţa şi să 
încurajeze utilizarea acestor bunuri, servicii, echipamente şi facilităţi concepute pe baza 
designului universal, precum şi să promoveze designul universal în elaborarea standardelor 
şi liniilor directoare; 

g) să întreprindă sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea, să facă cunoscută oferta şi 
să încurajeze utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice şi de comunicaţii, 
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dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive şi tehnologii de asistare, adecvate 
persoanelor cu dizabilităţi, acordând prioritate tehnologiilor cu preţuri accesibile; 

h) să furnizeze informaţii accesibile persoanelor cu dizabilităţi despre dispozitivele 
auxiliare pentru mobilitate, dispozitivele şi tehnologiile de asistare, inclusiv noile 
tehnologii, precum şi alte forme de asistenţă, servicii de suport şi facilităţi; 

i) să susţină formarea, în domeniul drepturilor recunoscute de prezenta convenţie, a 
profesioniştilor şi a personalului care lucrează cu persoane cu dizabilităţi, în vederea 
îmbunătăţirii furnizării asistenţei şi serviciilor. 

 […] 

Articolul 9  

Accesibilitatea 

1. Pentru a da persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea să trăiască independent şi să 
participe pe deplin la toate aspectele vieţii, statele părţi vor lua măsurile adecvate pentru 
a asigura acestor persoane accesul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la 
transport, informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele 
informatice şi de comunicaţii şi la alte facilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului, 
atât în zonele urbane, cât şi rurale. Aceste măsuri, care includ identificarea şi eliminarea 
obstacolelor şi barierelor faţă de accesul deplin, trebuie aplicate, printre altele, la: 

a) clădiri, drumuri, mijloace de transport şi alte facilităţi interioare sau exterioare, inclusiv 
şcoli, locuinţe, unităţi medicale şi locuri de muncă; 

b) serviciile de informare, comunicaţii şi de altă natură, inclusiv serviciile electronice şi 
de urgenţă. 

2. Statele părţi vor lua, de asemenea, măsuri potrivite pentru: 

a) a elabora, promulga şi monitoriza implementarea standardelor minime şi instrucţiunilor 
pentru accesibilizarea facilităţilor şi serviciilor deschise publicului sau oferite acestuia; 

b) a se asigura că entităţile private care oferă facilităţi şi servicii deschise publicului sau 
oferite acestuia ţin cont de toate aspectele legate de accesibilitate, pentru persoanele cu 
dizabilităţi; 

c) a asigura părţilor implicate formare pe problemele de accesibilitate cu care se confruntă 
persoanele cu dizabilităţi; 

d) a asigura, în clădiri şi în alte spaţii publice, semne în limbaj Braille şi forme uşor de citit 
şi de înţeles; 

e) a furniza forme de asistenţă vie şi intermediere, inclusiv ghizi, cititori şi interpreţi 
profesionişti de limbaj mimico-gestual, pentru a facilita accesul în clădiri şi în alte spaţii 
publice; 
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f) a promova alte forme adecvate de asistenţă şi sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi 
în vederea asigurării accesului acestora la informaţie; 

g) a promova accesul persoanelor cu dizabilităţi la noi tehnologii şi sisteme informatice şi 
de comunicaţii, inclusiv la internet; 

h) a promova proiectarea, dezvoltarea, producerea şi distribuirea de tehnologii şi sisteme 
informatice şi de comunicaţii accesibile, încă din fazele incipiente, astfel încât aceste 
tehnologii şi sisteme să devină accesibile la costuri minime. 

Alături de CDPD, statele membre vor trebui să respecte, de asemenea, legislația Uniunii 
Europene de armonizare a cerințelor de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. 

Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 
privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor1 contribuie la 
armonizarea actelor legislative și administrative ale statelor membre UE în ceea ce 
privește cerințele de accesibilitate aplicabile anumitor produse și servicii, în special prin 
eliminarea și prevenirea barierelor din calea liberei circulații a anumitor produse și servicii 
accesibile.  

Directivă promovează participarea egală, deplină și efectivă, prin îmbunătățirea accesului 
la principalele produse și servicii care, prin concepția lor inițială sau prin adaptarea 
ulterioară, abordează nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități. Astfel, Articolul 2 
din directivă se aplică următoarelor produse introduse pe piață după 28 iunie 2025: 

(a) sisteme hardware de uz general destinate consumatorilor și sisteme de operare pentru 
aceste sisteme hardware; 

(b) următoarele terminale pentru autoservire: 

(i) terminale de plată; 

(ii) următoarele terminale pentru autoservire destinate furnizării de servicii care sunt 
reglementate de prezenta directivă: 

— bancomate; 

— automate pentru bilete; 

— automate de check-in; 

— terminale pentru autoservire interactive care furnizează informații, exceptând 
terminalele instalate drept componente integrate ale vehiculelor, aeronavelor, 
navelor sau materialului rulant; 

(c) echipamente terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice 
interactive, utilizate pentru servicii de comunicații electronice; 

 
1  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0882&from=RO  



”Ghid - Reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea 
programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată României în perioada 2021-2027” - Anexe 

4 
 

(d) echipamente terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice 
interactive, utilizate pentru accesul la serviciile mass-media audiovizuale; și 

(e) e-readere. 

(2) Fără a aduce atingere articolului 32, prezenta directivă se aplică următoarelor servicii 
furnizate consumatorilor după 28 iunie 2025:  

(a) servicii de comunicații electronice, cu excepția serviciilor de transmitere utilizate 
pentru furnizarea de servicii de la mașină la mașină;  

(b) servicii care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale;  

(c) următoarele elemente ale serviciilor de transport aerian, feroviar, maritim și cu 
autobuzul pentru pasageri, cu excepția serviciilor urbane și suburbane de transport, 
precum și a serviciilor regionale de transport, pentru care se aplică numai elementele de 
la punctul (v):  

(i) site-uri web;  

(ii) servicii integrate pe dispozitive mobile, inclusiv aplicații mobile;  

(iii) bilete electronice și servicii electronice de emitere a biletelor;  

(iv) furnizarea de informații privind serviciul de transport, inclusiv informații de călătorie 
în timp real; în ceea ce privește ecranele de informare, aceasta se limitează la ecrane 
interactive amplasate pe teritoriul Uniunii; și RO 7.6.2019 Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L 151/83 

(v) terminale pentru autoservire interactive situate pe teritoriul Uniunii, cu excepția 
celor instalate drept componente integrate ale vehiculelor, aeronavelor, navelor sau 
materialului rulant, utilizate la furnizarea oricărei părți a unor astfel de servicii de 
transport pentru pasageri;  

(d) servicii bancare destinate consumatorilor;  

(e) cărți electronice și software dedicat; și  

(f) servicii de comerț electronic.  

(3) Prezenta directivă se aplică preluării comunicațiilor de urgență către numărul european 
unic pentru apeluri de urgență 112. Anexa I din Directivă detaliază cerințele de 
accesibilitate pentru produse și servicii, Anexa II oferă exemple indicative și fără caracter 
obligatoriu de soluții posibile care contribuie la respectarea cerințelor de accesibilitate 
din Anexa I, Anexa III stabilește cerințele de accesibilitate în sensul Art.4 alin.4 în ceea ce 
privește mediul construit în care sunt furnizate serviciile incluse în domeniul de aplicare 
al prezentei directive, Anexa IV prevede procedura de evaluare a conformității – produse, 
Anexa V asigură informații privind serviciile conforme cu cerințele de accesibilitate, iar 
Anexa VI stabilește criteriile de evaluare a sarcinii disproporționate. 
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Conform standardelor internaționale recomandate de către MCSI pentru adoptare în 
România, Liniilor directoare WCAG 2.0 şi recomandărilor pentru transpunerea în practică 
a acestora, o pagină web dezvoltată în conformitate cu liniile directoare WCAG 2.0 
respectă mai multe reguli, subordonate unui set de patru principii:  

1. Perceptibilitate - informația şi componentele interfeței către utilizator trebuie 
prezentate astfel încât să poată fi percepute prin văz, prin auz şi/sau tactil.  

2. Operabilitate - componentele interfeţei şi navigaţia trebuie să fie operabile. 

3. Comprehensibilitate - componentele interfeţei și conţinutul sunt logice și uşor de înţeles 

4. Robusteţe - conţinutul poate fi folosit eficient de către tehnologiile care oferă asistenţă  

Pentru fiecare principiu, regulile aparțin uneia din următoarele trei categorii:  

• Nivel A - nivelul de conformare minimă a paginii cu WCAG 2.0.  

• Nivel AA - nivelul de conformare medie (include conformarea minimă)  

• Nivel AAA - nivelul de conformare completă (include celelalte conformări)  

Ghidul pentru accesibilizarea paginilor web ale instituțiilor publice din România, disponibil 
pe pagina internet:  

http://dialogsocial.gov.ro/wp-content/uploads/2017/07/Web-Ghid-A4-19-pagini-4-iulie-
cu-text.pdf,  

sintetizează aceste reguli într-o listă simplă cu recomandări concrete pentru transpunerea 
în practică a principiilor, precum şi sugestii tehnice pentru dezvoltatori.  

De asemenea, Directiva (UE) 2019/882 se aplică preluării comunicațiilor de urgență către 
numărul european unic pentru apeluri de urgență 112. 

În vederea asigurării respectării și implementării CDPD, beneficiarii au obligația să 
implementeze, corespunzător obiectivelor proiectelor, următoarele măsuri specifice 
prevăzute prin Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, Capitolul IV – Accesibilitate, fără a se limita la acestea: 

Articolul 61 

În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informațional și 
comunicațional, autoritățile publice au obligația să ia următoarele măsuri specifice: 

a) să promoveze și să implementeze conceptul Acces pentru toți, pentru a împiedica 
crearea de noi bariere și apariția unor noi surse de discriminare; 

b) să sprijine cercetarea, dezvoltarea și producția de noi tehnologii de informare și 
comunicare și tehnologii asistive; 
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c) să recomande și să susțină introducerea în pregătirea inițială a elevilor și studenților a 
unor cursuri referitoare la problematica handicapului și a nevoilor acestora, precum și la 
diversificarea modalităților de realizare a accesibilității; 

d) să faciliteze accesul persoanelor cu handicap la noile tehnologii; 

e) să asigure accesul la informațiile publice pentru persoanele cu handicap; 

f) să asigure interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual și ai limbajului specific 
persoanelor cu surdocecitate; 

g) să proiecteze și să deruleze, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, 
publice ori private, programe de accesibilitate sau de conștientizare asupra importanței 
acesteia. 

Articolul 62 

(1) Clădirile de utilitate publică, căile de acces, clădirile de locuit construite din fonduri 
publice, mijloacele de transport în comun și stațiile acestora, taxiurile, vagoanele de 
transport feroviar pentru călători și peroanele principalelor stații, spațiile de parcare, 
străzile și drumurile publice, telefoanele publice, mediul informațional și comunicațional 
vor fi adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită accesul 
neîngrădit al persoanelor cu handicap. 

(2) Clădirile de patrimoniu și cele istorice se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor 
arhitectonice, conform prevederilor legale în domeniu. 

(3) Costurile lucrărilor necesare pentru realizarea adaptărilor prevăzute la alin. (1) și (2) 
se suportă din bugetele autorităților administrației publice centrale sau locale și din sursele 
proprii ale persoanelor juridice cu capital privat, după caz. 

(4) Autoritățile administrației publice locale au obligația să includă reprezentanți ai 
organizațiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap în comisiile de recepție a 
lucrărilor de construcție ori de adaptare a obiectivelor prevăzute la alin. (1) și (2). 

Articolul 63 

(1) Autoritățile prevăzute de lege au obligația să elibereze autorizația de construcție 
pentru clădirile de utilitate publică numai în condițiile respectării prevederilor legale în 
domeniu, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru clădirile de locuit care se construiesc ori pentru 
care se realizează lucrări de consolidare, de reabilitare, de extindere și/sau de 
modernizare, cu finanțare din fonduri publice. 

(3) Adaptarea accesului în clădirile aflate în patrimoniul public sau privat al statului ori al 
unităților administrativ-teritoriale se face și în condițiile când nu se realizează lucrările 
prevăzute la alin. (2), la solicitarea persoanelor cu handicap grav, locatari ai acestora. 
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Articolul 64 

(1) Pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport și călătorie, 
până la 31 decembrie 2010, autoritățile administrației publice locale au obligația să ia 
măsuri pentru: 

a) adaptarea tuturor mijloacelor de transport în comun aflate în circulație; 

b) adaptarea tuturor stațiilor mijloacelor de transport în comun conform prevederilor 
legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spațiilor de acces spre ușa de intrare în mijlocul 
de transport; 

c) montarea panourilor de afișaj corespunzătoare nevoilor persoanelor cu handicap vizual 
și auditiv în mijloacele de transport public; 

d) imprimarea cu caractere mari și în culori contrastante a rutelor și a indicativelor 
mijloacelor de transport în comun. 

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, toți operatorii de taxi 
au obligația să asigure cel puțin o mașină adaptată transportului persoanelor cu handicap 
care utilizează fotoliul rulant. 

(3) Constituie discriminare refuzul conducătorului de taxi de a asigura transportul 
persoanei cu handicap și a dispozitivului de mers. 

(4) Până la data de 31 decembrie 2007, autoritățile administrației publice locale 
competente au obligația să ia măsuri pentru: 

a) adaptarea trecerilor de pietoni de pe străzile și drumurile publice conform prevederilor 
legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil; 

b) montarea sistemelor de semnalizare sonoră și vizuală la intersecțiile cu trafic intens. 

(5) Câinele-ghid care însoțește persoana cu handicap grav are acces liber și gratuit în toate 
locurile publice și în mijloacele de transport. 

(6) Până la data de 31 decembrie 2010, administratorii infrastructurii feroviare și operatorii 
de transport feroviar au următoarele obligații: 

a) să adapteze cel puțin un vagon și stațiile principale de tren, pentru a permite accesul 
persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant; 

b) să marcheze prin pavaj tactil contrastant căile spre peroanele de îmbarcare, ghișee sau 
alte utilități. 

Articolul 65 

(1) În spațiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică, precum și în cele 
organizate vor fi adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional cel puțin 4% 
din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două locuri, pentru parcarea 
gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap. 
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(2) Persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora, la cerere, pot beneficia 
de un card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă 
o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație beneficiază de parcare gratuită. 

(3) Modelul cardului-legitimație va fi stabilit în normele metodologice*) de aplicare a 
prevederilor prezentei legi. Eliberarea cardurilor se face de către autoritățile 
administrației publice locale. 

(4) Costurile aferente dreptului prevăzut la alin. (2) se suportă din bugetele locale. 

(5) În spațiile de parcare ale domeniului public și cât mai aproape de domiciliu 
administratorul acestora repartizează locuri de parcare gratuită persoanelor cu handicap 
care au solicitat și au nevoie de astfel de parcare. 

Articolul 66 

(1) Editurile au obligația să pună matrițele electronice utilizate pentru tipărirea cărților și 
revistelor la dispoziția persoanelor juridice autorizate care le solicită pentru a le 
transforma în format accesibil persoanelor cu deficiențe de vedere sau de citire, în 
condițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(2) Bibliotecile publice au obligația să înființeze secții cu carte în formate accesibile 
persoanelor cu deficiențe de vedere sau de citire. 

Articolul 67 

(1) Până la data de 31 martie 2007, operatorii de telefonie au următoarele obligații: 

a) să adapteze cel puțin o cabină la o baterie de telefoane publice în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 

b) să furnizeze informații despre costurile serviciilor în forme accesibile persoanelor cu 
handicap. 

(2) Operatorii de servicii bancare au obligația să pună la dispoziția persoanelor cu 
handicap, la solicitarea acestora, extrase de cont și alte informații în formate accesibile. 

(3) Angajații operatorilor de servicii bancare și poștale au obligația de a acorda asistență 
în completarea formularelor, la solicitarea persoanelor cu handicap. 

Articolul 68 

Până la data de 31 decembrie 2007, proprietarii de spații hoteliere au următoarele 
obligații: 

a) să adapteze cel puțin o cameră pentru găzduirea persoanei cu handicap care utilizează 
fotoliul rulant; 

b) să marcheze prin pavaj sau covoare tactile intrarea, recepția și să dețină harta tactilă 
a clădirii; 
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c) să monteze lifturi cu însemne tactile. 

 

Articolul 69 

(1) Autoritățile și instituțiile centrale și locale, publice sau private asigură, pentru relațiile 
directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai 
limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate. 

(2) Metodologia de autorizare a interpreților*) va fi aprobată prin ordin comun al 
ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale, la propunerea 
Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu consultarea Asociației Naționale 
a Surzilor din România, precum și a organizațiilor neguvernamentale din domeniul 
surdocecității. 

(3) Limbajul mimico-gestual și limbajul specific al persoanei cu surdo-cecitate sunt 
recunoscute oficial ca mijloace de comunicare specifice persoanelor cu handicap auditiv 
sau cu surdocecitate. 

Articolul 70 

(1) Autoritățile centrale și locale publice, precum și instituțiile centrale și locale, publice 
sau de drept privat, au obligația de a asigura servicii de informare și documentare 
accesibile persoanelor cu handicap. 

(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, serviciile de relații cu 
publicul vor afișa și vor dispune de informații accesibile persoanelor cu handicap vizual, 
auditiv și mintal. 

Articolul 71 

(1) Până la data de 31 decembrie 2007, autoritățile publice au obligația să ia măsuri pentru: 

a) accesibilizarea paginilor de internet proprii, în vederea îmbunătățirii accesării 
documentelor electronice de către persoanele cu handicap vizual și mintal; 

b) utilizarea pictogramelor în toate serviciile publice; 

c) adaptarea telefoanelor pentru persoanele cu handicap auditiv; 

(2) În achiziția de echipamente și softuri, instituțiile publice vor avea în vedere respectarea 
criteriului de accesibilitate. 

Articolul 72 

(1) Orice persoană cu handicap care doreşte să se integreze sau să se reintegreze în muncă 
are acces gratuit la evaluare şi orientare profesională, indiferent de vârstă, tipul şi gradul 
de handicap. 



”Ghid - Reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea 
programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată României în perioada 2021-2027” - Anexe 

10 
 

(2) Persoana cu handicap participă activ în procesul evaluării şi orientării profesionale, are 
acces la informare şi la alegerea activităţii, conform dorinţelor şi aptitudinilor sale. 

(3) Datele şi informaţiile personale colectate în cursul procesului de evaluare şi orientare 
profesională sunt confidenţiale şi pot fi utilizate numai în interesul şi cu acordul persoanei 
cu handicap în cauză. 

Articolul 73 

(1) Beneficiază de orientare profesională, după caz, persoana cu handicap care este 
şcolarizată şi are vârsta corespunzătoare în vederea integrării profesionale, persoana care 
nu are un loc de muncă, cea care nu are experienţă profesională sau cea care, deşi 
încadrată în muncă, doreşte reconversie profesională. 

(2) Persoana cu handicap sau, după caz, familia ori reprezentantul legal al acesteia este 
principalul factor de decizie cu privire la orientarea profesională. 

(3) Formarea profesională a persoanelor cu handicap se organizează, conform legii, prin 
programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare. 

Articolul 74 

(1) În vederea asigurării evaluării, orientării, formării şi reconversiei profesionale a 
persoanelor cu handicap, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri 
specifice: 

a) să realizeze/diversifice/susţină financiar programe privind orientarea profesională a 
persoanelor cu handicap; 

b) să asigure pregătirea şi formarea pentru ocupaţii necesare în domeniul handicapului; 

c) să coreleze pregătirea profesională a persoanelor cu handicap cu cerinţele pieţei muncii; 

d) să creeze cadrul necesar pentru accesul la evaluare şi orientare profesională în orice 
meserie, în funcţie de abilităţile persoanelor cu handicap. 

(2) Evaluarea şi orientarea profesională a adulţilor cu handicap se realizează de comisia de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în condiţiile legii. 

Articolul 75 

(1) Persoanele cu handicap au dreptul să li se creeze toate condiţiile pentru a-şi alege şi 
exercita profesia, meseria sau ocupaţia, pentru a dobândi şi menţine un loc de muncă, 
precum şi pentru a promova profesional. 

(2) În realizarea drepturilor prevăzute la alin. (1), autorităţile publice au obligaţia să ia 
următoarele măsuri specifice: 

a) să promoveze conceptul potrivit căruia persoana cu handicap încadrată în muncă 
reprezintă o valoare adăugată pentru societate şi, în special, pentru comunitatea căreia 
aparţine; 
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b) să promoveze un mediu de muncă deschis, inclusiv şi accesibil persoanelor cu handicap; 

c) să creeze condiţiile şi serviciile necesare pentru ca persoana cu handicap să poată alege 
forma de conversie/reconversie profesională şi locul de muncă, în conformitate cu 
potenţialul ei funcţional; 

d) să înfiinţeze şi să susţină complexe de servicii, formate din unităţi protejate autorizate 
şi locuinţe protejate; 

e) să iniţieze şi să dezvolte forme de stimulare a angajatorilor, în vederea angajării şi 
păstrării în muncă a persoanelor cu handicap; 

f) să acorde sprijin pentru organizarea unei pieţe de desfacere pentru produsul muncii 
persoanei cu handicap; 

g) să diversifice şi să susţină diferite servicii sociale, respectiv consiliere pentru persoana 
cu handicap şi familia acesteia, informare pentru angajatori, angajare asistată şi altele 
asemenea; 

h) să promoveze serviciile de mediere pe piaţa muncii a persoanelor cu handicap; 

i) să realizeze/actualizeze permanent baza de date, pentru evidenţierea ofertei de muncă 
din rândul persoanelor cu handicap; 

j) să dezvolte colaborări cu mass-media, în vederea creşterii gradului de conştientizare/ 
sensibilizare a comunităţii cu privire la potenţialul, abilităţile şi contribuţia persoanelor cu 
handicap la piaţa muncii; 

k) să realizeze, în colaborare sau parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, 
programe şi proiecte având ca obiectiv creşterea gradului de ocupare; 

l) să iniţieze şi să susţină campanii de sensibilizare şi conştientizare a angajatorilor asupra 
abilităţilor persoanelor cu handicap; 

m) să iniţieze programe specifice care stimulează creşterea participării pe piaţa muncii a 
forţei de muncă din rândul grupurilor supuse riscului major de excluziune socială. 

Articolul 76 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului stabileşte măsuri privind egalitatea de şanse 
pentru persoanele cu handicap, asigurând, acolo unde este necesar, suport adiţional 
adaptat nevoilor adulţilor cu handicap, sprijinind accesul acestora în unităţile şi instituţiile 
de învăţământ superior. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului iniţiază programe de 
educaţie permanentă a adulţilor cu handicap şi asigură sprijin privind implementarea lor. 

Articolul 77 

(1) Persoanele cu handicap au dreptul de a munci şi de a realiza venituri în conformitate 
cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu dispoziţiile speciale din prezenta lege. 
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(2) În sensul prezentei legi şi numai în contextul încadrării în muncă, prin persoană cu 
handicap se înţelege şi persoana invalidă gradul III. 

Articolul 78*) 

(1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi 
capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de 
comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti. 

(2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel 
puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel 
puţin 4% din numărul total de angajaţi. 

(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu 
angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), plătesc lunar către 
bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. 

(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) instituţiile publice de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 

(5) Monitorizarea şi controlul respectării prevederilor art. 78 alin. (2) şi (3) se fac de către 
organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

(6) În scopul stimulării angajării persoanelor cu handicap, în condiţiile prevăzute la alin. 
(2), autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice publice, cu excepţia celor 
prevăzute la alin. (4), au obligaţia organizării unor concursuri de angajare exclusiv pentru 
persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Această măsură nu 
exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri 
de angajare organizate de către instituţia publică. 

    *) A se vedea şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap nr. 590/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

    Menţionăm că, ulterior publicării ordinului indicat mai sus, art. 78 a fost modificat prin 
art. I pct. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2017 (#M32) şi prin art. I pct. 
1 - 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 (#M33). 

Articolul 79 

(1) Angajarea persoanei cu handicap în muncă se realizează în următoarele forme: 

a) pe piaţa liberă a muncii; 

b) la domiciliu; 

c) în forme protejate. 

(2) Formele protejate de angajare în muncă sunt: 
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a) loc de muncă protejat; 

b) unitate protejată autorizată. 

Articolul 80 

Persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiază din partea angajatorului de 
transportul la şi de la domiciliu al materiilor prime şi materialelor necesare în activitate, 
precum şi al produselor finite realizate. 

Articolul 81 

(1) Unităţile protejate pot fi înfiinţate de orice persoană fizică sau juridică, de drept public 
sau privat, care angajează persoane cu handicap. 

(2) Unităţile protejate pot fi: 

a) cu personalitate juridică; 

b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte 
structuri în cadrul instituţiilor publice. 

(3) Procedura de autorizare a unităţilor protejate se stabileşte prin ordin al ministrului 
muncii şi justiţiei sociale*). 

    *) A se vedea Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 
privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate. 

Articolul 82 

(1) Unităţile protejate autorizate beneficiază de următoarele drepturi: 

a) scutire de plata taxelor de autorizare la înfiinţare şi de reautorizare; 

b) scutire de plată a impozitului pe profit, cu condiţia ca cel puţin 75% din fondul obţinut 
prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achiziţionarea de echipamente 
tehnologice, maşini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau amenajarea locurilor de muncă 
protejate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003*1), cu modificările şi completările 
ulterioare; 

c) alte drepturi acordate de autorităţile administraţiei publice locale finanţate din 
fondurile proprii. 

(2) La începutul fiecărui an, unităţile protejate autorizate au obligaţia să prezinte raportul 
de activitate pentru anul precedent Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi. 

(3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) se sancţionează cu suspendarea 
autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată sau, după caz, cu retragerea acesteia şi 
cu obligaţia rambursării integrale a facilităţilor de care a beneficiat pe durata funcţionării 
ca unitate protejată autorizată. 
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(4) Procedura de suspendare sau retragere a autorizaţiei unităţilor protejate se stabileşte 
prin normele metodologice**) de aplicare a prevederilor prezentei legi. 

------------ 

    **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007. 

    *1) Legea nr. 571/2003 a fost abrogată. A se vedea Legea nr. 227/2015. 

Articolul 83 

(1) Persoanele cu handicap aflate în căutarea unui loc de muncă sau încadrate în muncă 
beneficiază de următoarele drepturi: 

a) cursuri de formare profesională; 

b) adaptare rezonabilă la locul de muncă; 

c) consiliere în perioada prealabilă angajării şi pe parcursul angajării, precum şi în perioada 
de probă, din partea unui consilier specializat în medierea muncii; 

d) o perioadă de probă la angajare, plătită, de cel puţin 45 de zile lucrătoare; 

e) un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea contractului 
individual de muncă din iniţiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia; 

f) posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, în condiţiile legii, în cazul în care 
beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare în acest sens. 

(2) Finanţarea drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) pentru persoanele cu handicap 
aflate în căutarea unui loc de muncă se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în 
condiţiile legii. 

Articolul 84 

Angajatorii persoanelor cu handicap beneficiază de următoarele drepturi: 

a) deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptării locurilor de 
muncă protejate şi achiziţionării utilajelor şi echipamentelor utilizate în procesul de 
producţie de către persoana cu handicap; 

b) deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu 
handicap de la domiciliu la locul de muncă, precum şi a cheltuielilor cu transportul 
materiilor prime şi al produselor finite la şi de la domiciliul persoanei cu handicap, angajată 
pentru muncă la domiciliu; 

c) decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a cheltuielilor specifice de pregătire, 
formare şi orientare profesională şi de încadrare în muncă a persoanelor cu handicap; 
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d) o subvenţie de la stat, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare. 


