
 
 

 

 
 
 
                                                                

 
 
 
 
 
 

Competenta face diferenta! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa cofinantat de Uniunea Europeana, din Fondul Social European 

 
Nr.contract de finantare: 130/ 7.06.2018 
Titlul Proiectului: “Abordare integrata a politicilor sociale si medicale prin formularea de politici publice 
alternative de catre societatea civila” 
Axa prioritara 1 Administratie publica si sistem judiciar efeciente  
Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce 
optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP 
Codul SIPOCA: 353, Codul MySMIS: 110527  
Perioada de implementare a proiectului: de la 07/06/2018 pana la 06/10.2019. 
 

 

RAPORT DE MONITORIZARE A POLITICILOR PUBLICE DIN DOMENIILE SOCIAL 
SI/SAU MEDICAL 

 
Acest raport de monitorizare a fost realizat in perioada 1 – 15 aprilie 2019 in cadrul proiectului 
“Abordare integrata a politicilor sociale si medicale prin formularea de politici publice alternative de 
catre societatea civila”. 

 
I. STRATEGII SI PLANURI DE ACTIUNE AFLATE IN TRANSPARENTA 
DECIZIONALA (noutati) 
 

 

II. PROPUNERI NORMATIVE SAU LEGISLATIVE (CU IMPACT ASUPRA 
PERSOANELOR VULNERABILE/PACIENTILOR) AFLATE IN TRANSPARENTA 
DECIZIONALA 
 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5481-proiect-de-
lege-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative   

Prin prezentul proiect de lege se propune modificarea art. 25 din Legea nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și completarea acesteia cu dreptul 
persoanei cu handicap, indiferent de vârstă, de a beneficia de ocrotire sub forma tutelei sau 
curatelei, în condiţiile Codului Civil, respectiv de protecţie prin reprezentant personal, în condiţiile 
prezentei legi.  
 
De asemenea, Legea nr. 448/2006 se completează cu opt noi articole, articolul 251- 258, care 
reglementează următoarele aspecte:  
- numirea, de către instanța judecătorească, a unui reprezentant personal, din lista pusă la dispoziție 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5481-proiect-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5481-proiect-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative
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de autoritățile administrației publice locale organizate la nivel de municipiu, oraș, comună, în cazul în 
care sunt îndeplinite condițiile pentru instituirea curatelei persoanei cu handicap, respectiv în cazul 
persoanei cu handicap puse sub interdicție, dacă nu se poate numi un curator, respectiv un tutore 
dintre persoanele prevăzute în Codul civil;  
- obligația direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului de a sesiza instanța de tutelă 
de la domiciliul/reședința persoanei pentru care s-a identificat nevoia de reprezentare, în vederea 
numirii unui reprezentant personal;  
- obligația direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului de a evalua minorul cu 
handicap pentru care s-a dispus plasamentul la un asistent maternal sau la un serviciu de tip 
rezidenţial, odată cu împlinirea vârstei de 16 ani, dar nu mai târziu de 17 ani, pentru a stabili nevoia 
de reprezentare la majorat și sesizarea instanței competente în acest sens;  
- obligația autorităţilor administrației publice locale de a lansa periodic apeluri publice pentru 
informarea persoanelor interesate cu privire la posibilitatea de a deveni reprezentanţi personali;  
- condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care dorește să devină reprezentant personal 
și cine nu poate deveni reprezentant personal;  
- informațiile care trebuie să se regăsească în Lista reprezentanților personali;  
- modalitatea de înscriere în Lista reprezentanților personali și documentele necesare ( persoana 
interesată depune o cerere la primăria în a cărei rază are domiciliul sau, după caz, reşedinţa;  
- obligația Consiliului de monitorizare de a angaja și de a asigura formarea/instruirea persoanelor 
care solicită înscrierea în lista reprezentanților personali și care îndeplinesc condițiile stabilite;  
- obligația autorităților administrației publice locale de a comunica lista reprezentanților personali 
direcției generale de asistență socială și protecția copilului din județul în care aceștia au domiciliul 
sau reședința, lunar, în primele 5 zile ale lunii în curs pentru luna următoare, urmând ca direcția 
generală de asistență socială și protecția copilului să o transmită Instanței.  
- posibilitatea numirii reprezentantului personal din listele direcțiilor învecinate, în situația în care 
direcția generala de asistență socială nu identifică nicio persoană care să poată fi numită 
reprezentant personal.  
- numirea provizorie, pentru o perioadă de 3 luni, de către Instanța, a reprezentantului personal din 
lista reprezentanților personali în funcție de facilitatea accesului și proximitatea față de domiciliul sau 
reședința persoanei pentru care s-a solicitat numirea unui reprezentant personal și comunicarea 
Încheierii.  
- numirea pe durată nedeterminată reprezentantul personal, numai cu ascultarea persoanei cu 
handicap, a reprezentantului personal și a direcției generale de asistență socială și protecția copilului;  
- încheierea/încetarea contractului individual de muncă de către Consiliul de monitorizare 
(precizarea motivelor de încetare);  
- drepturile de care beneficiază reprezentantul personal în baza contractului individual de muncă:  
- salariu lunar stabilit la nivelul salariului asistentului personal, pentru asigurarea reprezentării unui 
număr de 10 persoane cu handicap, acordat un proporțional cu numărul de persoane cu handicap 
repartizate pentru reprezentare;  
- decontarea cheltuielilor de deplasare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare cu privire la 
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drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice în cazul deplasării în interesul 
serviciului.  
- atribuțiile reprezentantului personal sunt cele prevăzute de Codul civil pentru exercitarea tutelei,  
persoanei cu handicap puse sub interdicție judecătorească, respectiv pentru exercitarea curatelei 
persoanei cu handicap, care se aplică în mod corespunzător.  
- obligațiile reprezentantului personal;  
 
De asemenea, proiectul de lege instituie obligația Consiliului de monitorizare de a realiza angajarea 
precum și activitatea de monitorizare a respectării obligațiilor ce revin reprezentantului personal, 
motiv pentru care este necesară modificarea Legii nr. 8/2016 în acest sens. Totodată, se 
reglementează efectuarea controlului, de către Instanță, asupra modului în care reprezentantul 
personal îşi îndeplinește atribuţiile cu privire la persoana cu handicap şi bunurile acestuia, în 
condițiile Codului civil.  
 
Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, publicată în Monitorul Oficial nr. 48 din 21 ianuarie 2016, cu modificările 
și completările ulterioare, se modifică, în sensul completării atribuțiilor Consiliului de monitorizare, 
stabilite la art.4, cu următoarele:  
i1) monitorizează activitatea reprezentanților personali ai persoanelor cu handicap, definiți de Legea 
nr. 448 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, analizând inclusiv 
rapoartele trimiestriale întocmite de către aceștia;  
i2) formulează reprezentantului personal recomandări cu privire la deficiențele constatate și 
modalitatea de remediere a acestora;  
i3) recomandă cursurile de instruire/formare a reprezentantului personal  
i4) sesizează instanța de judecată cu privire la dispunerea înlocuirii reprezentantului personal sau, 
după caz, încetarea contractului individual de muncă și eliminarea acestuia din lista reprezentanților 
personali.  
 
2.Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului 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 locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în 
instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din 
comunitate", http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5469-
20190329-proiect-hg-modificare-anexe-hg-798-2016  
 

În contextul necesității continuării demersurilor referitoare la crearea condițiilor de realizare a 
procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și de prevenire a 
instituționalizării tinerilor cu dizabilităţi, precum și în vederea atingerii indicatorilor asumați prin POR 
2014 – 2020, propunerea de modificare va asigura cadrul legislativ necesar dezvoltării reţelei de 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5469-20190329-proiect-hg-modificare-anexe-hg-798-2016
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5469-20190329-proiect-hg-modificare-anexe-hg-798-2016
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servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză şi locuinţe protejate pentru 
persoane adulte cu dizabilități, pentru perioada 2019-2020, precum și dezvoltarea reţelei de servicii 
sociale de tip centre de zi şi locuinţe protejate pentru tinerii cu dizabilități proveniți din sistemul de 
protecție socială a copilului, precum și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu 
dizabilități din comunitate.  
Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 
798/2016, astfel încât prin programul de interes naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre 
de zi, centre respiro/ centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor 
cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu 
dizabilităţi din comunitate” să se asigure următorii:  
 
Indicatori fizici:  

- reducerea cu 700 a numărului de persoane adulte cu dizabilităţi instituţionalizate;  
- creşterea numărului de locuinţe protejate cu 89;  
- creşterea numărului de centre de zi cu 69;  
- creşterea numărului de centre respiro/centre de criză cu 8.  

 
Indicatori de eficienţă:  

- dezinstituţionalizarea unui număr de 700 de persoane adulte cu dizabilităţi, beneficiare ale 
serviciilor sociale nou-înfiinţate;  
- prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi din comunitate, beneficiare 
ale serviciilor sociale nou-înfiinţate.  

 
De asemenea, perioada de derulare și bugetul aferent programul de interes naţional „Înfiinţarea de 
servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză şi locuinţe protejate în vederea 
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea 
instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” se vor modifica astfel:  
 

• Perioadă de derulare: Programul se derulează pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2018 - 2020.  

• Buget : Bugetul aferent acestui program de interes naţional este de 74.507 mii lei, din care:  
- 0 mii lei în anul 2018;  
- 31.936 mii lei în anul 2019;  
- 42.571 mii lei în anul 2020.  

 
De centrele de zi vor beneficia persoane cu dizabilităţi care vor fi dezinstituţionalizate din structurile 
de tip vechi precum şi persoane cu dizabilităţi din comunităţile respective, cărora în prezent nu li se 
oferă servicii prin care să se prevină instituţionalizarea. De centrele respiro vor beneficia persoane cu 
dizabilităţi din comunităţile respective, cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să se prevină 
instituţionalizarea.  
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Prin programul de interes naţional se propune dezvoltarea de locuinţe protejate care facilitează 
procesul de integrare în comunitate facând tranziţia de la instituţiile de tip vechi, prin dobândirea de 
deprinderi, competenţe şi abilităţi necesare integrării.  
 
De asemenea se propune modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 astfel încât prin 
programul de interes naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu 
dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor 
adulte cu dizabilități” să se asigure următorii:  
 
Indicatori fizici  

- creşterea numărului de locuinţe protejate cu 52;  
- creşterea numărului de centre de zi cu 19;  
- prevenirea instituţionalizării a minimum 300 de tineri cu dizabilităţi proveniţi din sistemul de 
protecţie specială a copilului.  

 
Indicatori de eficienţă  

- prevenirea instituţionalizării unui număr de 300 de tineri cu dizabilităţi proveniţi din sistemul 
de protecţie specială a copilului, beneficiari ai serviciilor sociale nou-înfiinţate;  
- prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi din comunitate, beneficiare 
ale serviciilor sociale nou-înfiinţate.  

 
De asemenea, perioada de derulare și bugetul aferent programul de interes naţional „Înfiinţarea de 
servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție 
specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” se vor modifica 
astfel:  
 

• Perioadă de derulare: Programul se derulează pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2018 - 2020.  

• Buget: Bugetul aferent acestui program de interes naţional este de 34.778 mii lei, din care:  
- 0 mii lei în anul 2018;  
- 14.418 mii lei în anul 2019;  
- 20.360 mii lei în anul 2020.  
 

De centrele de zi vor beneficia tinerii cu dizabilități proveniți din sistemul de protecție socială a 
copilului, precum şi persoane cu dizabilităţi din comunităţile respective, cărora în prezent nu li se 
oferă servicii prin care să se prevină instituţionalizarea.  
 
Prin programul de interes naţional se propune dezvoltarea de locuinţe protejate care facilitează 
procesul de integrare în comunitate facând tranziţia tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție 
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socială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, prin dobândirea de 
deprinderi, competenţe şi abilităţi necesare integrării.  
 

3. Proiect de Hotărâre privind modificarea art. 11 alin. (1) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a 
drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5490-hotarare-
privind-modificarea-art-11-alin-1-din-anexa-la-hotararea-guvernului-nr-1017-2018   

 

Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea art. 11 alin. (1) din Anexa la Hotărârea 
Guvernului nr. 1017/2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de 
acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, în sensul 
reglementării posibilității eliberării biletului de călătorie gratuită de către DGASPC și în baza 
cererii organizațiilor neguvernamentale având ca scop protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap care vor putea ridica biletele de călătorie gratuită, cu împuternicire 
legală în numele și pentru membrii acestora, în baza unui protocol de colaborare încheiat cu 
DGASPC în acest sens. Soluția se înscrie în măsurile adecvate luate pentru promovarea și 
respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, în acest context, la transport interurban 
gratuit.  
 
4.Dezbatere publica, Ministerul Sanatatii, http://www.ms.ro/dezbateri-publice/#9e602a38yu   

 
În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
Ministerul Sănătăţii organizează vineri, 12 aprilie 2019, ora 11.00 la sediul Ministerului Sanatatii, sala 
de consiliu, etaj 2,  şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Ordonanţă de urgență a Guvernului 
pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 
Modalitatea de colectare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței 
publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta și în format electronic, word, la 
adresa de email: moancea@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act 
normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 12 aprilie 2019, ora 
10.00. 
 

PROPUNERI NORMATIVE SAU LEGISLATIVE (CU IMPACT ASUPRA 

PERSOANELOR VULNERABILE/PACIENTILOR) AFLATE IN TRANSPARENTA 

DECIZIONALA 
 
 
PL-x nr. 7/2019-Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2018 
privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5490-hotarare-privind-modificarea-art-11-alin-1-din-anexa-la-hotararea-guvernului-nr-1017-2018
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5490-hotarare-privind-modificarea-art-11-alin-1-din-anexa-la-hotararea-guvernului-nr-1017-2018
http://www.ms.ro/dezbateri-publice/#9e602a38yu
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din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat  
 

Proiectul de act normativ urmărește să asigure premisele accesului egal și nediscriminatoriu la 

educație al tuturor copiilor, indiferent de mediul rezidențial de apartenență sau de situația socio- 

economică. 
 

Realizarea obiectivului major al Ministerului Educației Naționale, asigurarea accesului echitabil și 

nediscriminatoriu la o educație de calitate a tuturor copiilor și tinerilor din România, presupune cu 

necesitate măsuri rapide și coerente de intervenție integrată pentru diminuarea riscului de 

excluziune și de abandon școlar care grefează asupra populației școlare din medii dezavantajate 

geografic, economic sau social. 

Programele integrate, reunind componente de educație, sănătate și asistentă socială, constituie un 

suport real de prevenire/ diminuare a fenomenului de excluziune socială și reducere a părăsirii 

timpurii a școlii, manifestat în sistemul educațional prin abandon școlar, diminuarea până la anulare a 

progresului școlar. Acestea conduc și la scăderea calității învățării, aspecte reflectate în rezultatele 

școlare slabe, neadecvate competențelor care compun profilul educațional al elevului din 

învățământul preuniversitar. 

În acest sens, pentru realizarea unui studiu de impact referitor la motivarea pentru învățare și la 

creșterea eficienței efortului intelectual la vârste școlare diferite și în contexte de învățare diferite, 

printr-o alimentație echilibrată, s-a realizat selecția unui număr de 50 de unități de învățămânț cu 

grade de complexitate și particularități educaționale diferite, dispuse echilibrat la nivel național, în 

medii rezidențiale diverse - urban (mare, mic, central, periferic)/ rural (mare, mic, accesibil, greu 

accesibil, izolat), care vor avea statut de unități de invatamant pilot, conform prevederilor legale în 

vigoare, în care se va implementa programul. 

 

• Prima categorie de unități de învățământ selectate pentru etapa pilot a proiectului include 

unități de învățământ situate în medii geografice izolate/ greu accesibile - delta, munte, 

campie (zona depopulată/ zona greu accesibilă din cauza condițiilor naturale), în medii sociale 

defavorizate (comunități cu grad mare de vulnerabilitate - populație romă&, copii cu părinți 

plecați la muncă în străinătate și supuși unor forme disimulate de abandon parental, copii 

supuși unor forme de abuz parental prin muncă, abandonul școlii, cutume și mentalități 

culturale restrictive, în defavoarea minorului etc.) in medii sociale cu grad ridicat de 

pauperitate. 
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• În cea de-a două categorie, cu rol de motor de incluziune socială, sunt incluse liceele și 

colegiile pedagogice, unități de învațământ complexe, cu statut de centre de resurse 

educaționale, care reunesc elevi din toate ciclurile de învățământ, preșcolar — primar - 

gimnazial și liceal, având în vedere faptul că, prin Structura lor, acestea au și școli de aplicație 

pentru practică pedagogică. Având în vedere specificul și finalitățile educaționale, aceste 

unități de învățământ complexe au și un procent ridicat de elevi proveniți din mediul rural, 

potențiali facilitatori pentru implementarea și diseminarea proiectului. 

 

Programul — pilot a fost implementat în anul școlar 2016 - 2017, respectiv anul școlar 2017 - 2018, 

conform Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 72/ 2016 și a Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 92/2017. 
 
 
 

 

 

De asemenea, din rapoartele centralizate, a rezultat o serie de propuneri în vederea optimizării 
aplicării programului, din care, cele mai importante se referă la: 

-necesitatea creșterii valorii zilnice alocate/elev 

-implementarea programului pe an calendaristic, iar nu pe an școlar, în scopul simplificării procedurii 
de selecție a furnizorilor, măsură ce ar avea un efect pozitiv asupra elevilor, beneficiind, astfel, de o 
perioada mai mare de pachetul alimentar din cadrul Programului. 

Așadar, Programul derulat în unitățile de învățământ selectate a face parte din proiect a contribuit la: 
- creșterea siguranței elevilor prin eliminarea părăsirii incintei școlii de către elevi pentru procurarea 
de produse alimentare; 

•             diminuarea absenteismului și a întârzierilor la prima ora; 

•             formarea deprinderii la copii a unei alimentații sănătoase, prin îmbinarea principalelor grupe de 
alimente: cereale, carne, brânzeturi, legume și fructe, în defavoarea produselor alimentare de 
tip “junk food;” 

•             reducerea migrației elevilor din unitățile de învățământ din mediul rural către unitățile de 
învățământ din mediul urban; 

•             posibilitatea dezvoltării economice prin încurajarea operatorilor economici locali; 
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•             consolidarea relației familie-școală prin implicarea părinților în educarea copiilor în privința unei 
alimentații sănătoase; 

•             apreciarea în mod favorabil a programului și exprimarea dorinței tuturor factorilor implicați 
direct și indirect în program de a continuă și de a se extinde la nivel național. 

 

Selecția noilor unități de învățământ pentru etapă - pilot din următoarea perioada, până la finalul 
anului 2019 a avut în vedere criteriile stabilite pentru selecția unităților de învățământ din primele 
etape, respectiv: 

•             gradul de reprezentativitate stabilit pentru problema semnalată de fiecare unitate de 
învățământ; 

•             distribuția echitabilă la nivel național a unităților de învățământ (reprezentativitatea regională); 

•             tipuri diferite de situații, prin raportare la infrastructură necesară servirii mesei în școală (există/ 
nu există cantină; există/ nu există sala pentru prepararea/ servirea mesei; există/ nu există 
spațiu pentru depozitare special destinat). 

Totodată, au fost incluse mai multe unități de învățământ în județele cu risc crescut de parăsire 
timpurie a școlii, conform analizei cuprinse în Strategia națională privind reducerea părăsirii timpurii a 
școlii, aprobată prin Hotardrea Guvernului nr. 417/2015. 

Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului 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 locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în 
instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din 
comunitate", http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5469-
20190329-proiect-hg-modificare-anexe-hg-798-2016  
 

Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 
798/2016, astfel încât prin programul de interes naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre 
de zi, centre respiro/ centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor 
cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu 
dizabilităţi din comunitate” să se asigure următorele:  
 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5469-20190329-proiect-hg-modificare-anexe-hg-798-2016
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5469-20190329-proiect-hg-modificare-anexe-hg-798-2016
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• reducerea cu 700 a numărului de persoane adulte cu dizabilităţi instituţionalizate;  

• reşterea numărului de locuinţe protejate cu 89;  

• creşterea numărului de centre de zi cu 69;  

• creşterea numărului de centre respiro/centre de criză cu 8.  

• dezinstituţionalizarea unui număr de 700 de persoane adulte cu dizabilităţi, 
beneficiare ale serviciilor sociale nou-înfiinţate;  

• prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi din comunitate, 
beneficiare ale serviciilor sociale nou-înfiinţate.  

 
 
De centrele de zi vor beneficia persoane cu dizabilităţi care vor fi dezinstituţionalizate din structurile 
de tip vechi precum şi persoane cu dizabilităţi din comunităţile respective, cărora în prezent nu li se 
oferă servicii prin care să se prevină instituţionalizarea. De centrele respiro vor beneficia persoane cu 
dizabilităţi din comunităţile respective, cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să se prevină 
instituţionalizarea.  
Prin programul de interes naţional se propune dezvoltarea de locuinţe protejate care facilitează 
procesul de integrare în comunitate facând tranziţia de la instituţiile de tip vechi, prin dobândirea de 
deprinderi, competenţe şi abilităţi necesare integrării.  
 
De asemenea, perioada de derulare și bugetul aferent programul de interes naţional „Înfiinţarea de 
servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție 
specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” se vor modifica 
astfel:  
 

• Perioadă de derulare: Programul se derulează pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2018 - 2020.  

• Buget: Bugetul aferent acestui program de interes naţional este de 34.778 mii lei, din care:  
- 0 mii lei în anul 2018;  
- 14.418 mii lei în anul 2019;  
- 20.360 mii lei în anul 2020.  
 

De centrele de zi vor beneficia tinerii cu dizabilități proveniți din sistemul de protecție socială a 
copilului, precum şi persoane cu dizabilităţi din comunităţile respective, cărora în prezent nu li se 
oferă servicii prin care să se prevină instituţionalizarea.  
 
Prin programul de interes naţional se propune dezvoltarea de locuinţe protejate care facilitează 
procesul de integrare în comunitate facând tranziţia tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție 
socială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, prin dobândirea de 
deprinderi, competenţe şi abilităţi necesare integrării.  
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III. POLITICI PUBLICE SI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE AFLATE IN 
IMPLEMENTARE 
 
 

Expert monitorizare politici sociale si medicale _Alina Mirela Bocai_apr_2019 (I) 

Expert monitorizare politici sociale si medicale _Georgiana Gheorghe_apr_2019 (I) 
 
 


