
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului de interes naţional privind îmbunătăţirea cadrului pentru realizarea 

accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional – “România fără 

bariere”, 2012 - 2014 

 

Ţinând seama de prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 96 şi 97 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. Se aprobă Programul de interes naţional privind îmbunătăţirea cadrului pentru realizarea 

accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional – “România fără 

bariere”, 2012 – 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

 

Art. 2. Fondurile necesare pentru finanţarea programului de interes naţional, prevăzut la art. 1, în sumă 

de 5000 mii lei se asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat al Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, astfel: 1000 mii lei pentru anul 2013 şi 4000 mii lei pentru anul 2014. 

 

Art. 3.  (1)Finanţarea programului de interes naţional prevăzut la art. 1 se realizează în baza proiectelor 

elaborate de serviciile publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor 

locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de organismele private autorizate potrivit legii, pe baza 

convenţiilor încheiate cu aceştia. 

(2)Evaluarea şi selecţia proiectelor înaintate în condiţiile alin.(1) se realizează de către Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

Art. 4. Monitorizarea implementării şi controlul utilizării fondurilor alocate programului de interes 

naţional se asigură de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Direcţia Protecţia 

Persoanelor cu Handicap. 

PRIM-MINISTRU 

VICTOR-VIOREL PONTA 
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         ANEXA 

 

Obiectivul general: 

Implicarea autorităţilor publice şi a societăţii civile în implementarea conceptului “Acces pentru toţi” 

pentru a împiedica crearea de noi bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare pentru persoanele cu 

handicap, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Scop: 

Îmbunătăţirea cadrului necesar pentru asigurarea accesului persoanelor cu handicap, fără limitări sau 

restricţii, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional în vederea integrării şi incluziunii lor sociale. 

 

Obiective specifice:  

a) dezvoltarea cadrului legislativ naţional referitor la asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor 

cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional; 

b) dezvoltarea cadrului specific necesar pregătirii personalului implicat în planificarea, realizarea, 

monitorizarea şi controlul accesibilizării; 

c) crearea şi operaţionalizarea Centrului virtual naţional de informare şi monitorizare în domeniul 

accesibilizării; 

d) conştientizarea comunităţii cu privire la conceptul „Acces pentru toţi”. 

 

Indicatori fizici:  

- cel puţin 200 de persoane cu handicap participante la dezbateri şi acţiuni, conform principiului 

Nimic despre noi, fără noi! (încadrate în grade şi tipuri diferite de handicap, din mediul urban şi 

rural) 

- cel puţin 80 de specialişti şi experţi naţionali şi internaţionali în legislaţia socială implicaţi în 

dezbateri şi elaborarea de documente; 

- cel puţin 50 de persoane cu competenţe în domeniul asistenţei sociale pentru copil, familie, 

persoane cu handicap şi persoane vârstnice, inclusiv membri ai familiilor persoanelor cu 

handicap, consultate sau implicate în dezbateri;  

- cel puţin 100 de reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, consultaţi sau implicaţi 

în dezbateri; 

- cel puţin 50 de reprezentanţi ai societăţii civile, consultaţi sau implicaţi în dezbateri; 

- cel puţin 3000 de exemplare de documente/materiale editate.  



- cel puţin 100 de persoane cu handicap încadrate în grade şi tipuri diferite de handicap, din 

mediul urban şi rural, participante la dezbateri şi acţiuni, conform principiului Nimic despre noi, 

fără noi!; 

- cel puţin 50 de specialişti şi experţi naţionali şi internaţionali în educaţie şi formare 

profesională, implicaţi în dezbateri şi elaborarea de documente; 

- cel putin 100 de persoane implicate in asistenta, ingrijirea si recuperarea, integrarea si 

incluziunea sociala a persoanelor cu handicap, inclusiv membri ai familiilor lor, consultati sau 

implicati in dezbateri;  

- cel puţin 100 de reprezentanti ai autoritatilor publice centrale si locale, consultati sau implicati 

in dezbateri;  

- cel puţin 100 de persoane implicate în monitorizarea şi controlul realizării accesibilităţilor, 

instruite cu privire la  utilizarea aplicaţiei on line. 

- cel puţin 10 tipuri de ghiduri tematice elaborate şi editate.  

- cel puţin 8 evenimente regionale realizate. 

 

Indicatori de eficienţă:  

- setul de propuneri privind accesibilitatea pentru Strategia naţionala în perioada 2014 – 2024, 

validat de autoritatea contractantă 

- planurile de acţiune elaborate, validate de autoritatea contractantă 

- setul de propuneri argumentate privind pregătirea personalului pentru Strategia naţională în 

perioada 2014 – 2024 şi planul operaţional de acţiune, validate de autoritatea contractantă; 

- studiul de impact ex-ante în domeniul pregătirii personalului necesar în aria dizabilităţii şi în 

mod deosebit al accesibilităţii, validat de autoritatea contractantă; 

- conţinutul ghidurilor tematice validat de autoritatea contractantă. 

- criteriile/standardele pentru stabilirea gradului de accesibilizare (%), validate de autoritatea 

contractantă; 

- suportul de instruire, validat de autoritatea contractantă; 

- un site dedicat accesibilităţii, funcţional; 

- o aplicaţie on line de monitorizare a prevederilor legale referitoare la accesibilitate, funcţională. 

- politica publică de susţinere şi încurajare a calităţii de cetăţean pentru persoana cu handicap, 

recunoscută de autoritatea contractantă. 

 

Indicatori de rezultat:  

- numărul de persoane cu handicap implicate în focus grupuri, dezbateri, evenimente; 



- numărul de focus grupuri, dezbateri, evenimente, organizate; 

- numărul de persoane implicate în focus grupuri, dezbateri, evenimente; 

- numărul mediu anual de fişe de convorbire/consultare;  

- numărul de specialişti implicaţi şi consultaţi; 

- numărul de lucrări editate; 

- numărul de propuneri fundamentate realizate; 

- numărul de rapoarte, analize şi /sau studii calitative realizate cu privire la tratarea dreptului 

persoanelor cu handicap la acces. 

- numărul de dezbateri organizate; 

- numărul de exemple de bune practici; 

- numărul anual de evenimente mediatice care au ca scop sensibilizarea/conştientizarea 

decidenţilor instituţionali-cheie şi a populaţiei.  

 

 

 


