
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi “Incluziune prin tehnologie asistivă” 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată precum și al art. 133 alin.(1) lit. a) din Legea 

nr. 292/2011- Legea asistenţei sociale cu modificările și completările ulterioare 

  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre, 

 

Art. 1 - Se aprobă Programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi “Incluziune prin tehnologie asistivă”, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 - Fondurile necesare pentru finanţarea programului de interes naţional prevăzut la art. 1 se 

asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice, în limita fondurilor bugetare aprobate Autorității Naţionale pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi. 

 

Art. 3 - (1) Acordarea finanţării se realizează în urma unui proces de evaluare și selecție, pe baza 

propunerilor de proiect elaborate de consiliile județene sau consiliile locale ale sectoarelor Municipiului 

București prin intermediul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului judeţene/locale 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  

 

 (2) Evaluarea şi selecţia proiectelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Autoritatea Naţională 

pentru Persoanele cu Dizabilităţi, în condiţiile legii.  

 

(3) Metodologia de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectului selectat în cadrul Programului de 

interes național prevăzut la alin. (1) se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, 

care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

Art. 4 - Monitorizarea implementării şi controlul fondurilor alocate în cadrul Programului de interes 

naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi se asigură de către 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi. 

 

 

PRIM - MINISTRU 

DACIAN JULIEN CIOLOȘ 

 

      

 

     



ANEXA 

 

 

PROGRAM DE INTERES NAŢIONAL 

 

“Incluziune prin tehnologie asistivă” 

 

Scop: 

Consolidarea abilităților de viață independentă a persoanelor cu dizabilități prin adaptarea serviciilor 

furnizate de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului. 

 

Obiectiv general: 

Creșterea calității serviciilor de consiliere dedicate persoanelor cu dizabilități și consolidarea 

deprinderilor de utilizare a tehnologiei asistive în rândul acestei categorii de persoane. 

Obiective specifice: 

- adaptarea serviciilor de consiliere furnizate persoanelor cu dizabilități cu ajutorul mijlocit al 

tehnologiei asistive; 

- asigurarea unor instrumente tehnologice care să furnizeze baza materială pentru consolidarea 

deprinderilor de utilizare a tehnologiei informaționale sau de învățare și comunicare prin dotarea 

direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului judeţene/locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti cu echipamente hardware și software din domeniul tehnologiei asistive sau 

echipamente conexe; 

- instruirea personalului de specialitate din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și 

protecția copilului, precum și a persoanelor cu dizabilități în utilizarea tehnologiei asistive și a 

echipamentelor conexe.  

Indicatori fizici: 

- 47 de direcții generale de asistență socială și protecția copilului judeţene/locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti dotate cu echipamente din domeniul tehnologiei asistive; 

- minim 94 de persoane angajate în cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului 

judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti (minim 2 persoane/DGASPC) instruite în 

utilizarea echipamentelor din domeniul tehnologiei asistive; 

- minim 1000 de materiale tipărite în format accesibilizat dedicate persoanelor cu dizabilități. 

 

Indicatori de eficiență: 

- minim 2.000 de persoane cu dizabilități beneficiare de servicii de consiliere sau participante la ateliere 

de instruire dedicate persoanelor cu dizabilități și tehnologiei informaționale; 

- creșterea gradului de informare a persoanelor cu dizabilităţi, utilizând formate accesibile şi tehnologii 

adecvate diverselor tipuri de dizabilităţi. 

 

Perioada de desfășurare: 2016 – 2017 

Buget: Bugetul aferent acestui program de interes naţional este de 4.000 mii lei, din care:  

- 3.760 mii lei în anul 2016; 

- 240 mii lei în anul 2017. 

Aplicant: direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului  

Parteneri: direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului pot aplica în parteneriat cu 

organizațiile neguvernamentale 


