
Proiect - Planul de acțiune al Strategiei naţionale privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabiltăţi pentru perioada 2014-2020 

 

I. ACCESIBILITATE 

Obiectiv-cheie: asigurarea accesului, pe bază de egalitate cu ceilalți cetățeni, la toate resursele comunității - bunuri, servicii, inclusiv servicii publice 

 

OBIECTIVE SPECIFICE ACŢIUNI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
TERMEN 

1) informarea persoanelor cu 

dizabilități (şi a familiilor, tutorilor, 

repzentanților legali) cu privire la 

drepturile lor în domeniul 

accesibilizării mediului fizic prin: 

mijloace mass-media, puncte de 

informare ("info-point") din 

instituțiile publice s.a.; 

- responsabilizarea, prin intilniri organizate,  a 

autoritatilor publice locale, institutiilor 

judetene şi locale, in ceea ce priveste: 

promovarea valorilor si principiilor privitoare 

la drepturile si libertatile fundamentale ale 

persoanei cu dizabilitati; informarea 

persoanelor cu dizabilitati şi a familiilor 

acestora cu privire la drepturile şi obligatiile 

lor; accesibilizarea mediului fizic şi 

informational, al transportului si locuintei,  in 

interesul persoanei cu dizabilitati, dreptul la 

educatie, dreptul la sanatate şi recuperare  

 

Autoritati publice locale, 

DGASPC, institutii 

judetene şi locale 

2014-2020 

informarea persoanelor cu 

dizabilități (şi a familiilor acestora, a 

tutorilor și reprezentanților legali) 

cu privire la reglementările legale și 

la facilitățile comunității prinvind 

accesibilizarea transportului public; 

informarea persoanelor cu dizabilități (şi a 

familiilor acestora, a tutorilor și reprezentanților 

legali), prin materiale informative  

DGASPC 2014-2020 



asigurarea de către autoritățile 

publice a unor modalități  de 

comunicare și informare  accesibile 

persoanelor cu dizabilități  (ex. 

interpretare mimico-gestuală,  

transpunerea în formate accesibile  a 

documentelor oficiale ale 

autorităților publice, inclusiv 

afisajul public (scriere Braille, 

înregistrări audio, versiuni 

simplificate, scriere in caractere 

mari, pagini web accesibilizate); 

- responsabilizarea, prin intilniri organizate,  a 

autoritatilor publice locale, institutiilor 

judetene şi locale, in ceea ce priveste: 

promovarea valorilor si principiilor privitoare 

la drepturile si libertatile fundamentale ale 

persoanei cu dizabilitati; informarea 

persoanelor cu dizabilitati şi a familiilor 

acestora cu privire la drepturile şi obligatiile 

lor; accesibilizarea mediului fizic şi 

informational, al transportului si locuintei,  in 

interesul persoanei cu dizabilitati, dreptul la 

educatie, dreptul la sanatate şi recuperare  

 

Autoritati publice locale, 

DGASPC, institutii 

judetene şi locale 

2014-2020 

informarea persoanelor cu 

dizabilități (a familiilor acestora, a 

tutorilor și a reprezentanților legali) 

și a publicului larg cu privire la 

drepturile  cetățenești si modalitatile 

de  accesibilizarea informației și 
comunicării. 

- responsabilizarea, prin intilniri organizate,  a 

autoritatilor publice locale, institutiilor 

judetene şi locale, in ceea ce priveste: 

promovarea valorilor si principiilor privitoare 

la drepturile si libertatile fundamentale ale 

persoanei cu dizabilitati; informarea 

persoanelor cu dizabilitati şi a familiilor 

acestora cu privire la drepturile şi obligatiile 

lor; accesibilizarea mediului fizic şi 

informational, al transportului si locuintei,  in 

interesul persoanei cu dizabilitati, dreptul la 

educatie, dreptul la sanatate şi recuperare  

 

Autoritati publice locale, 

DGASPC, institutii 

judetene şi locale 

2014-2020 

II. PARTICIPARE 

Obiectiv-cheie: exercitarea deplină a drepturilor de către cetățenii României și respectiv  ai Uniunii Europene 



 

OBIECTIVE SPECIFICE ACŢIUNI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
TERMEN 

continuarea procesului de 

dezinstitutionalizare/prevenire a 

instituționalizării concomitent cu 

dezvoltarea serviciilor alternative de 

sprijin pentru viață independentă și 
integrare în comunitate (prezentare 

detaliată în  capitolul 2.6 Protecție 

socială): 

- coordonarea metodologica privind instruirea , 

formarea, pregatirea profesionala a asistentilor 

personali ai persoanelor cu dizabilitati  

- infiintarea unui centru de zi pentru recuperarea 

copiilor si adultilor cu dizabilitati; 

- infiintarea şi dotarea unui centru de integrare 

in comunitate prin terapie ocupationala  

infiintarea unor locuinte protejate   

DGASPC, autoritati 

publice locale, ONG 

 

 

 

 

DGASPC Consiliul 

Judetean Teleorman 

2014-2020 

 

 

 

2014-2020 

asigurarea condițiilor pentru ca 

persoanele cu dizabilități să aiba 

acces real la toate organizațiile, 

structurile, bunurile și serviciile 

obișnuite ale comunității  

- consolidarea parteneriatului cu AJOFM 

Teleorman , organizarea şi participarea la 

bursele locurilor de munca pentru persoanele 

cu dizabilitati 

- incheierea de protocoale cu institutii, 

organizatii care ofera servicii pentru 

persoanele cu dizabilitati  

 

DGASPC, AJOFM, alte 

institutii, primarii 
2014-2020 

încurajarea și sprijinirea participării 

persoanelor cu dizabilități la 

activități sportive, de recreere și 

culturale de masă, precum și  la 

evenimente dedicate lor (ex. Jocurile 

Paralimpice, etc.), desfășurate în 

țară sau în țări din cadrul Uniunii 

Europene; 

Organizarea de activitati care sa permita 

participarea  persoanele cu dizabilitati din centrele 

rezidentiale la activități sportive, de recreere și 
culturale de masă, precum și  la evenimente 

dedicate lor  

DGASPC, unitati de 

invatamint, alte institutii,  
2014-2020 

asigurarea măsurilor pentru  Asigurarea serviciilor de suport, consiliere , la DGASPC 2014-2020 



respectarea  drepturilor şi 

responsabilităţilor persoanelor cu 

dizabilităţi, în legătură cu tutela, 

custodia, curatela, adopţia copiilor 

sau altele asemenea, având ca  

prioritate interesul superior al 

copilului; 

cerere si din oficiu, persoanelor cu dizabilitati, in 

scopul respectarii  drepturilor şi responsabilităţilor 

acestora , legate de  tutela, custodia, curatela, 

adopţia copiilor sau altele asemenea, având ca  

prioritate interesul superior al copilului 

asigurarea măsurilor  privind  

prevenirea  separării copilului de 

părinti, pe motiv de dizabilitate (a 

copilului sau a unuia/ambilor 

părinți) exceptând cazurile în care 

autoritățile în drept  stabilesc prin 

lege, că separarea este în interesul 

copilului 

 Informarea permanentă a persoanelor care 

asigură îngrijire copiilor cu dizabilităţi- parinti, 

alti reprezentanti legali ai copiilor cu 

dizabilitati, care asigura ingrijire acestora –  

Sustinerea centrelor de zi de recuperare a 

copiilor cu dizabilitati, aflate in structura 

DGASPC 

Acordarea asistentei tehnice autoritatilor locale 

care doresc sa infiinteze centre de zi de 

recuperare pentru copiii cu dizabilitati 

 

 

 

DGASPC, autoritati 

publice locale 

 

DGASPC 

 

 

DGASPC, autirotati 

publice locale 

 

  2014-2020 

 

 

 

 

2014-2020 

 

 

 

 

2014-2020 

 

 -   

asigurarea confidentialității 

informațiilor privind sănătatea și 
reabilitarea  persoanelor cu 

dizabilități, în aceleași condiții ca și 
pentru ceilalți cetățeni; 

Responsabilizarea personalului din serviciile 

sociale ale DGASPC in pastrarea confidentialitatii 

informațiilor privind sănătatea și reabilitarea  

persoanelor cu dizabilități- prin fisele postului si 

declaratii de confidentialitate  

DGASPC  2014-2020 



 

                               III. EGALITATE   

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE ACŢIUNI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
TERMEN 

 conștientizarea/sensibilizarea 

comunității privind problematica 

dizabilității și necesitatea  prevenirii 

și combaterii discriminării și 
abuzului asupra  persoanelor cu 

dizabilități; 

Organizarea de campanii anuale de  promovare a  

drepturile persoanelor cu dizabilitati 

DGASPC, IJP, ISJ, DSP, 

CJAS 
2014-2020 

    

III. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

Obiectiv-cheie: accesul la muncă a unui număr cât mai mare de persoane cu dizabilităţi, în special pe piaţa liberă a muncii 

 

OBIECTIVE SPECIFICE ACŢIUNI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
TERMEN 

 -   

asigurarea măsurilor de sprijin 

pentru angajare, promovare  și 

menținere în  muncă a persoanelor 

cu dizabilităţi apte de muncă,  în 

condiţii de echitate socială: servicii 

de recuperare şi menţinere a 

sănătăţii, evaluare a capacităţii şi 

aptitudinilor de muncă, consiliere şi 

orientare profesională, sprijin pentru 

calificare/recalificare, sprijin pentru 

găsirea şi menținerea locului de 

- consolidarea parteneriatului cu AJOFM 

Teleorman , organizarea şi participarea la 

bursele locurilor de munca pentru persoanele 

cu dizabilitati 

- identificarea şi realizarea , de proiecte care sa 

vizeze formarea , orientarea si angajarea in 

munca a persoanelor cu handicap,   impreuna 

cu autoritatile publice locale , cu angajatori 

locali, alte institutii 

DGASPC , AJOFM 

 

 

 

 

 

 

DGASPC, AJOFM 

 

 

 

 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



muncă (angajare asistată), transport 

adaptat la/de la locul de muncă, etc. 

şi adaptarea locului de muncă –

„reasonable accomodation „ 

- initierea unor programe de formare 

vocationala şi imbunatatire a deprinderilor 

pentru viata independenta a tinerilor cu 

handicap scolarizati, beneficiari de masuri de 

protectie 

 

 

DGASPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2020 

 

includerea în sistemul de asistenţă 

pentru muncă a tuturor categoriilor 

de persoane cu dizabilităţi apte de 

muncă (până la vârsta de 

pensionare), cu o atenţie specială 

pentru grupurile cele mai 

vulnerabile: tineri şi femei cu 

dizabilităţi, şomeri, persoane din 

mediul rural, persoane condamnate 

aflate în evidenţa serviciilor de 

probaţiune şi a celor care execută 

sau au executat în parte, sau în 

întregime o pedeapsă privativă de 

libertate. 

- sustinerea colaborarii cu Fundatia “Inima catre 

inima International”, prin integrarea 

profesionala a tinerilor cu dizabilitati care 

parasesc sistemul de protectie;  

- identificarea de alte organizatii care sa sprijine 

includerea in sistemul de asistenţă pentru 

muncă a tuturor categoriilor de persoane cu 

dizabilităţi apte de muncă, care fac parte din 

grupuri sociale vulnerabile  

 

DGASPC, Fundatia 

“Inima catre inima 

International”, alte 

organizatii 

2014-2020 

dezvoltarea unui dialog/parteneriat 

social între toţi factorii implicaţi în 

domeniul ocupării forţei de muncă – 

instituţii de educaţie şi formare 

profesională, instituţii de asistenţă 

socială, O.N.G.-uri, angajatorii din 

sectorul public şi/sau privat, etc.; 

Incheierea de parteneriate cu AJOFM Teleorman 

şi cu alte ONG, fundatii, asociatii etc, in scopul 

ocuparii pe piata muncii,  a persoanelor cu 

dizabilitati 

DGASPC, AJOFM, 

ONG, fundatii, asociatii 
2014-2020 

dezvoltarea unor servicii de organizarea de cursuri de informare, instruire DGASPC, AJOFM 2014-2020 



informare, orientare şi consiliere 

profesională pentru  persoanele cu 

dizabilităţi, în special pentru  copii 

şi tineri cu dizabilităţi cu privire la 

resursele comunitare în domeniul 

ocupării forţei de muncă; 

pentru tinerii cu dizabilitati, care au parasit sau se 

pregătesc sa părăseasca  sistemul de protecie, in 

cadrul Centrului  de informare, asistenta, 

consiliere şi orientare profesionala pentru tinerii 

care parasesc sistemul de protectie, centru aflat in 

structura DGASPC Teleorman-  

;    

conștientizarea și sensibilizarea 

opiniei publice cu privire la 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

privind încadrarea în muncă a 

persoanelor cu dizabilităţi. 

Desfasurarea, in colaborare cu alte institutii din 

domeniu, de campanii privind  conștientizarea și 
sensibilizarea opiniei publice cu privire la 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi privind 

încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi; 

realizarea si distribuirea de materiale informative 

cu acest subiect 

DGASPC, primarii, 

AJOFM 
 

IV. EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

                 Obiectiv – cheie: promovarea educației incluzive și a educației permanente pentru persoanele cu dizabilități 

 

OBIECTIVE SPECIFICE ACŢIUNI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
TERMEN 

asigurarea  dreptului persoanei cu 

dizabilități de a alege şi o altă formă 

de educaţie (școala specială, 

învățământ la distanță, învăţământ 

la domiciliu, etc.) în situațiile în care 

cerințele sale de învațare nu pot fi 

rezolvate cu expertiza și măsurile de 

sprijin complementar din școala de 

masă; alternativele educaționale 

speciale vor urmări aceleași 
obiective generale cu cele ale 

Sustinerea, in cadrul DGASPC, prin structurile de 

specialitate, a  activitatii de evaluare complexa a 

persoanelor cu dizabilitati , in sensul recomandarii 

evaluarii acestor persoane, de CJRAE Teleorman 

–  

DGASPC, CJRAE 2014-2020 



învățământului de masă; 

informarea persoanelor cu 

dizabilități, prin mijloace accesibile 

(inclusiv site-uri web), cu privire la 

oferta de educație și formare 

profesională, a învățământului  de 

masă și special, disponibilă în 

comunitate; 

Promovarea, prin site-ul DGASPC , a acestor 

informatii, precum si prin campanii de informare 

organizate de institutia noastra  

DGASPC 2014-2020 

formarea profesioniştilor în domenii 

de strictă specializare pentru lucrul 

cu persoanele cu dizabilități autism, 

maladia L. Down, logopedie, 

demutizare, scriere Braille, limbajul 

semnelor etc.); 

Asigurarea pregatirii continue a specialistilor din 

cadrul centrelor de recuperare a persoanelor cu 

dizabilitati , aflate in  structura DGASPC 

Teleorman 

DGASPC, formatori 

autorizati 
2014-2020 

V. PROTECȚIE SOCIALĂ 

Obiectiv-cheie: promovarea unor condiţii decente de viaţă pentru persoanele cu dizabilităţi. 

OBIECTIVE SPECIFICE ACŢIUNI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
TERMEN 

 -   

perfecționarea continuuă a 

personalului implicat în activități de 

asistare personală și îmbunătățirea 

condițiilor de muncă a acestuia; 

Sustinerea autoritatilor publice locale in vederea 

instruirii asistentilor personali angajati  

DGASPC.  autoritatilor 

publice locale 
2014-2020 

 -   

asigurarea în centrele rezidențiale a 

unor servicii de dezvoltare/formare a 

deprinderilor și abilităților de viață 

independentă, pentru beneficiarii 

serviciilor rezidențiale,  în vederea 

pregătirii tranziției acestora din  

instituțiile rezidențiale la un mod de 

Monitorizarea serviciilor acordate beneficiarilor 

centrelor rezidentiale pentru persoane cu 

dizabilitati, cu accent pe dezvoltare/formare a 

deprinderilor și abilităților de viață independentă, 

în vederea pregătirii tranziției acestora din  

instituțiile rezidențiale la un mod de viață 

independent, în comunitate-  

DGASPC 2014-2020 



viață independent, în comunitate; 

1.1.Imbunătătirea colaborarii 

institutionale la nivelul judetului ; 

cresterea capacitatii institutionale in 

protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilitati  

 

 

- Indrumarea metodologica a autoritatilor publice 

locale pentru infiintarea si functionarea 

structurilor comunitare consultative şi dezvoltarea 

serviciilor comunitare  

- Reabilitarea , modernizarea si extinderea CIA 

Olteni , prin crearea unui complex de servicii 

multifunctional pentru persoane cu handicap ( 

CITO, CIA şi CRRN); Reabilitarea Complex 

de servicii pentru persoane adulte cu handicap 

Videle ) 

-  

 

DGASPC.  autoritatilor 

publice locale 

 

 

DGASPC 

2014-2020 

identificarea alternativelor la 

instituționalizare , evitarea 

plasamentului în instituții 

rezidențiale al persoanelor cu 

dizabilități ce intră în sistemul de 

asistență  socială specializată și 
asigurarea unor măsuri de sprijin 

pentru viață independentă sau viață 

în comunitate, dacă condiția de 

sănătate și situația socio-familială a 

acestora permite acest lucru; 

- infiintarea unui centru de zi pentru recuperarea  

           copiilor si adultilor cu dizabilitati; 

- infiintarea şi dotarea unui centru de integrare 

in comunitate prin terapie ocupationala  

- infiintarea unor locuinte protejate   

- Infiintarea unui centru de zi pentru 

recuperarea copiilor si adultilor cu handicap   

- Infiintarea unui centru de tip respiro pentru 

persoane cu handicap Plosca 

- Infiintarea unor centre de pregatire socio-

DGASPC, CJ Teleorman 2014-2020 



profesionala pentru o viata independenta a 

tinerilor cu handicap, cu specific de: brutarie, 

croitorie, gradinarit, bucatarie, in localitatile 

Alexandria si Rosiori de Vede 

 

Consolidarea parteneriatului public 

– privat in interesul persoanei cu 

dizabilitati 

Promovarea actiunilor de voluntariat 
DGASPC, ONG, 

persoane fizice 
2014-2020 

Cresterea calitatii serviciilor sociale 

din centrele aflate in structura 

DGASPC 

- eficientizarea consumului de energie termica 

la nivelul centrelor rezidentiale pentru 

persoanele adulte cu handicap din structura 

DGASPC, prin utilizarea unor tehnologii 

verzi, pentru realizarea unui confort sporit al 

beneficiarilor acestor centre 

- 

DGASPC 2014-2020 

asigurarea compatibilităţii şi 

continuităţii serviciilor de protecție 

socială destinate copilului şi 

respectiv adultului cu dizabilități  
pentru optimizarea tranziţiei 

tinerilor din sistemul de protecție a 

copilului în sistemul de protecție 

socială pentru adulţi; 

Masuri concrete de suport pentru tinerii care 

urmeaza sa fie transferati din servicii sociale 

destinate copilului catre cele ale adultului cu 

dizabilitati, pe care sa le asigure personalul 

acestor centre rezidentiale 

DGASPC  2014-2020 

VI. SĂNĂTATE 

Obiectiv-cheie: asigurarea accesului la servicii şi facilităţi privind sănătatea, în condiţii de echitate socială şi în baza consimţământului liber exprimat 

OBIECTIVE SPECIFICE ACŢIUNI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
TERMEN 

informarea persoanelor cu 

dizabilităţi, în formate accesibile cu 

privire la drepturile lor şi la oferta 

de servicii de sănătate din 

- responsabilizarea, prin intilniri organizate,  a 

autoritatilor publice locale, institutiilor 

Autoritati publice locale, 

DGASPC, institutii 

judetene şi locale 

2014-2020 



comunitate, inclusiv a serviciilor  

medicale și de recuperare destinate 

acestora 

judetene şi locale, in ceea ce priveste: 

promovarea valorilor si principiilor privitoare 

la drepturile si libertatile fundamentale ale 

persoanei cu dizabilitati; informarea 

persoanelor cu dizabilitati şi a familiilor 

acestora cu privire la drepturile şi obligatiile 

lor; accesibilizarea mediului fizic şi 

informational, al transportului si locuintei,  in 

interesul persoanei cu dizabilitati, dreptul la 

educatie, dreptul la sanatate şi recuperare  

 

dezvoltarea serviciilor de 

abilitare/reabilitare (recuperare) 

pentru persoanele cu dizabilităţi, în  

vederea unui trai pe cât posibil 

independent și a  

integrării/reintegrării  în muncă a 

persoanei adulte cu dizabiltăţi, în 

perioada vieții active; 

- infiintarea unui centru de zi pentru recuperarea 

copiilor si adultilor cu dizabilitati; 

- infiintarea şi dotarea unui centru de integrare 

in comunitate prin terapie ocupationala  

- infiintarea unor locuinte protejate   

DGASPC, CJ Teleorman 2014-2020 

 


