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Abrevieri 
ADHD Deficit de Atenție / Tulburare Hiperkinetică 

ANPDC Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului 

AHNR Asociația Persoanelor cu Handicap Neuromotor din România 

ANPFDC Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului 

ANPH Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap 

ANCAAR Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România 

ARV Tratament antiretroviral 

CBR Reabilitarea pe Baze Comunitare (Community Based Rehabilitation) 

CDC Convenția cu privire la Drepturile Copilului   

CJRAE   Centru județean de resurse și de asistență educațională 

CMBRAE   Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională 

COSP   Comisia de orientare școlară și profesională 

CES Cerințe educaționale (educative) speciale 

CIF Clasificarea internațională a funcționării, dizabilității și sănătății 

CIF - CT   Clasificarea internațională a funcționării, dizabilitații și sănătății - 

versiunea pentru copii și tineri   

CPC Comisia pentru protecția copilului   

CNCD Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 

DAS Direcția de Asistență Socială 

DGASPC Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului   

DPC Direcția Protecția Copilului din Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale și Persoanelor Vârstnice 

DPPH Direcția Protecția Persoanelor cu Handicap din Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

DPI Organizația Internațională a Persoanelor cu Dizabilități 

DSM Deficienţe senzoriale multiple   

FONPC Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil   

FEDRA Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în 

Spectrul Autist 

HIV/SIDA   Virusul imunodeficienței umane / Sindromul imunodeficienței dobândite 

HG Hotărâre de Guvern 

INPCESPH Institutul Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a    

Persoanelor cu Handicap 

INS Institutul Național de Statistică 

MEN Ministerul Educației Naționale 
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MMFPSPV   Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

MS Ministerul Sănătății 

RL online România Liberă online 

RAA Romanian Angel Appeal 

RENINCO Rețeaua Națională de Informare și Cooperare pentru integrarea în 

comunitate a copiilor și tinerilor cu cerințe educative speciale 

MO Monitorul Oficial 

MDRI Mental Disability Rights International 

OMS Organizația Mondială a Sănătății 

ONU Organizația Națiunilor Unite 

SEC Serviciul de Evaluare Complexă 

SEOSP Serviciul de Evaluare și Orientare Scolară și Profesională 

SPAS Serviciul Public de Asistență Socială 

SSPH Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap 

TSA Tulburări de Spectrul Autismului 

UNOPA Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA 
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Situaţia copiilor cu dizabilităţi 

 

1.1. Sistemul de protecție a persoanelor cu dizabilități 

Înainte de 1989, situaţia copiilor şi adulţilor cu handicap a fost puţin cunoscută, de fapt, chiar 

ascunsă voit de ochii lumii. Legea nr. 3 din 26 martie 1970 privind regimul ocrotirii unor 

categorii de minori
1
  consfinţise instituţionalizarea “în vederea creşterii, educării şi pregătirii 

şcolare şi profesionale a minorilor deficienţi” şi, în acest scop, fuseseră înfiinţate instituţii 

rezidenţiale mari, unele cu peste 350 de rezidenţi, de cele mai multe ori în afara localităţilor, 

unde locuiau împreună, sub limita decenţei, copii, adulţi şi vârstnici.  

După 1989, în România s-au petrecut schimbări fundamentale în îmbunătăţirea vieţii copiilor 

în general şi a copiilor cu dizabilităţi în special, intervenţia organizaţiilor neguvernamentale 

cu sprijinul organismelor internaţionale având un rol covârşitor.  

România a ratificat Convenţia cu privire la Drepturile Copilului (CDC) în anul imediat 

următor adoptării sale de către Naţiunile Unite, prin Legea nr. 18 din 28 septembrie 1990
2
. A 

urmat ratificarea altor convenţii şi tratate internaţionale (Strasbourg, Haga) dar momentul 

decisiv în pornirea reformelor pentru copii l-a constituit adoptarea în 1995 a Planului naţional 

de acţiune în favoarea copilului.
3 

Bazele sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap au fost puse în 1991, prin înfiinţarea 

Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap (SSPH)
4
, care a funcţionat până în anul 

2003, când a fost reorganizat sub denumirea de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 

Handicap (ANPH). Imediat după înfiinţare, SSPH a început lucrul la un set de măsuri 

legislative şi astfel a fost posibil ca în 1992 să intre în vigoare şi să producă efecte Legea nr. 

53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate şi Legea nr. 57/1992 privind 

încadrarea în muncă a persoanelor handicapate
5
, acestea fiind capetele de pod ale 

introducerii problematicii dizabilităţii pe agenda politică.  

Adoptarea OUG nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate
6
 a creat cadrul 

pentru procesul de reformă semnificativă şi construcţia unui sistem pentru protecţia copilului, 

întemeiat pe principiul descentralizării puterii de decizie şi a responsabilităţilor, prin 

înfiinţarea Departamentului pentru Protecţia Copilului (DPC) în cadrul Guvernului cu rol de 

coordonare şi elaborare a politicilor în domeniu. Începând cu anul 1998, Serviciile Publice 

                                                   
1 Legea nr. 3 din 26 martie 1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori, aparută în MO nr. 28/1970; a 

fost abrogată prin OUG nr. 26/1997 

2 Legea nr. 18 din 28 septembrie 1990, publicată în MO nr. 109/1990, republicată în MO nr. 314/2001 

3 Planul naţional de acţiune în favoarea copilului, aprobat prin HG nr. 972/1995, publicat în MO nr. 290/1995 

4 Înfiinţat prin H.G. nr. 1.100/1990 privind înfiinţarea Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi, publicată în 

MO nr. 295/1990 şi H.G. nr. 1.161/1990 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat 

pentru Handicapaţi, publicată în MO nr. 119/1990. Schimbarea denumirea în SSPH s-a facut prin HG nr. 

939/2007. 

5 Legea nr. 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate, publicată în MO nr. 119/1992 şi 

Legea nr. 57/1992 privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate, publicată în MO nr. 131/1992 

6 OUG nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, republicată în MO nr. 276/1998 
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Specializate pentru Protecţia Copilului
7
 judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au 

început să preia instituţiile care adăposteau copii, aflate în subordinea altor instituţii centrale.  

În anul 1998, DPC a lansat Strategia Guvernului  privind  protecţia copilului în dificultate 

care a îndreptat reforma spre dezinstituţionalizare şi crearea de servicii alternative, printre 

care: asistenţa maternală, casele de tip familial, centrele de zi, centrele de consiliere, centre 

specializate pentru copiii cu handicap şi altele. În 1999, DPC s-a reorganizat în Agenţia 

Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) şi a demarat procesul de închidere 

a instituţiilor mari, de tip vechi.  

În perioada 2000 - 2001, sistemul a preluat şi copiii cu handicap din căminele spital şi copiii 

cu deficienţe din internatele şcolilor speciale iar guvernul a demarat o politică publică de 

integrare masivă a acestora în şcolile de masă. Efectele acestei politici nu au fost analizate iar 

acest fapt este menţionat în lucrarea Copii la limita speranţei – o analiză focalizată asupra 

situaţiei copiilor vulnerabili, excluşi şi discriminaţi în România
8
, realizată de Reprezentanţa 

UNICEF în România. Cităm: „În anul şcolar 2003-2004, conform Ministerului Educaţiei, 

numărul copiilor cu dizabilităţi integraţi în învăţământul de masă era de 11.770, în timp ce, 

conform ANPDC, numărul acestora era mult mai mic, şi anume de  4.475. Deşi sunt diferite, 

aceste două cifre sunt mult mai mici decât numărul total de copii transferaţi din şcolile 

speciale în şcoli de masă, ceea ce pare să indice faptul că mulţi dintre aceşti copii au 

abandonat şcoala. Există unele informaţii conform cărora nu mai puţin de 80% dintre copiii 

transferaţi în învăţământul de masă au abandonat şcoala, fiind însă necesară realizarea unor 

noi studii pentru a se fundamenta aceste informaţii.” 

În anul 2003, Constituţia României a fost revizuită, dar la fel ca şi cea din 1991, a păstrat un 

articol distinct destinat protecţiei persoanelor cu handicap: „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.”
9
   

În anul 2004, a fost adoptată Legea nr. 272 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului
10

, care respectă îndeaproape prevederile Convenţiei cu privire la Drepturile 

Copilului şi extinde sfera de acţiune de la protecţia copilului în dificultate la protecţia 

drepturilor copilului. Printre altele, actul normativ interzice plasarea copilului cu vârsta sub 2 

ani în instituţii, cu excepţia copiilor cu dizabilităţi grave „cu dependenţă de îngrijiri în servicii 

de tip rezidenţial specializate”. Art. 46 se referă la copilul cu handicap care “are dreptul la 

educaţie, recuperare, compensare, reabilitare şi integrare, adaptate posibilităţilor proprii, în 

vederea dezvoltării personalităţii sale”, reprezentând de fapt transpunerea articolului 23 al 

Convenţiei. 

Din punct de vedere al construcţiei instituţionale, Legea nr. 272/2004 a stabilit Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) ca autoritate centrală responsabilă 

pentru coordonarea implementării drepturilor copilului cuprinse în CDC şi monitorizarea 

respectării acestora. Ulterior, această instituţie, ca şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele 

cu Handicap (ANPH) au fost desființate, iar activitatea lor a fost preluată  de Ministerul 

                                                   
7 În prezent, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) 

8 Copii la limita speranței – o analiză focalizată asupra situației copiilor vulnerabili, excluşi  şi discriminați în 

România, Reprezentanţa UNICEF, 2006, pag. 100 

9 Constituția României, 2003, art. 50, Protecția persoanelor cu handicap 

10 Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, publicată în MO nr. 557/2004 
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Muncii, Familiei şi Solidarităţii.
11

 Prin acelaşi act normativ, în anul 2010 a fost desfiinţat şi 

Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu 

Handicap 
12

, aflat în subordinea ANPH, cel care asigura efectuarea de analize şi studii 

comparative, precum şi cercetări privind concepte, teme şi practici în domeniul dizabilităţii, 

fără că aceste atribuţii specifice să fie transferate altei instituţii. 

„Una dintre problemele majore în înţelegerea dimensiunii şi gravităţii fenomenului 

dizabilităţii în întreaga lume este variaţia considerabilă care există în clasificarea şi definiţia  

acestuia”, se afirmă în lucrarea Copii la limita speranţei – o analiză focalizată asupra situaţiei 

copiilor vulnerabili, excluşi şi discriminaţi în România
13

.
 

 Abordarea de către Uniunea Europeană a problemelor dizabilităţii se bazează pe „modelul 

social”, care, la rândul său, se bazează pe drepturile tuturor persoanelor de a participa la viaţa 

socială în mod egal şi deplin. La nivel internaţional şi european se recunoaşte că problematica 

dizabilităţii trebuie tratată prin prisma drepturilor omului.  

Având ca reper fundamental : Declaraţia Drepturilor Omului
14

:
 
 “Toate fiinţele umane se 

nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi 

trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii” , se consideră că membrii 

societăţii au obligaţia de a acţiona consecvent şi uniţi contra obstacolelor şi îngrădirilor cu 

care se confruntă persoanele cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii, ceea ce întăreşte 

sentimentul de responsabilizare a comunităţii în procesul de creare a unui mediu prietenos, 

fizic şi atitudinal, favorabil incluziunii. 

În momentul de faţă, în lume, au loc dezbateri frecvente referitoare la rolul factorilor de 

mediu şi de atitudine, tocmai pentru a scoate în evidenţă faptul că dizabilitatea nu este un 

atribut al persoanei, ci al relaţiei dintre persoana având o anumită afectare/deficienţă și mediu.  

Mediul neadaptat este cel care “dizabilitează” persoana, datorită în mod deosebit obstacolelor 

arhitecturale dar nu numai, iar în această relaţie asumarea responsabilităţii de a elimina 

barierele şi de a facilita participarea activă la viaţa socială a persoanelor cu dizabilităţi devine 

obligaţie a fiecăruia dintre noi.   

Unul din documentele importante în schimbarea de paradigmă – de la pacient la cetăţean -  îl 

constituie Planul de Acţiune pentru promovarea drepturilor şi a deplinei participări a 

persoanelor cu handicap în societate: îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu handicap 

în Europa 2006 – 2015
15

. Planul de Acţiune integrează scopurile Consiliului Europei privind 

drepturile omului, nediscriminarea, şansele egale, deplina cetăţenie şi participare a 

persoanelor cu dizabilităţi, în cadrul stabilit de politica europeană privind dizabilitatea şi este 

un document – ghid în procesul de proiectare, adaptare şi implementare a programelor şi 

                                                   
11 OUG nr. 68 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri de reorganizare a MMFPS şi a activității instituțiilor 

aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, publicată în MO nr. 446/2010 

12 Înființat mai întâi în subordinea Ministerului Învățământului, ca Centru Metodologic pentru Recuperarea 

Copiilor şi Tinerilor Handicapați, prin HG nr. 586/1990, îşi schimbă denumirea în Institutul național pentru 

recuperare şi educație specială a persoanelor handicapate, ulterior în Institutul Național de Studii şi Strategii 
privind Problemele Persoanelor cu Handicap, restructurat în 2003, prin OG nr. 14/2003 privind înființarea, 

organizarea şi funcționarea ANPH, publicată în MO nr. 63/2003 

13 Copii la limita speranței – o analiză focalizată asupra situației copiilor vulnerabili, excluşi şi discriminați în 

România, Reprezentanţa UNICEF în România, 2006, pag. 95 

14 Declarația Drepturilor Omului adoptată şi proclamată de Adunarea Generală ONU în 1948, art. 1 

www.onuinfo.ro/documente.../declaratia_drepturilor_omului/ 

15 www.coe.int Recomandarea Rec (2006)5 a Consiliului de Miniştri către Statele membre ale Consiliului 

Europei, adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 5 aprilie 2006 
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strategiilor importante pentru schimbarea paradigmei. Planul cuprinde 15 direcţii de acţiune, 

incluzând participarea la viaţa politică, publică şi culturală, educaţie, informare şi comunicare, 

angajare în muncă, accesibilizarea mediului arhitectural şi a transportului. Un grup asupra 

căruia se atrage atenţia în mod special este grupul femeilor şi copiilor care au nevoie de un 

nivel ridicat de sprijin. 

Planul de Acţiune a fost lansat în România în cadrul Conferinţei Regionale privind 

Dizabilitatea - Implicat, nu asistat! -, organizată de ANPH în perioada 14 – 16 mai 2006, la 

Constanţa, în cadrul manifestărilor prilejuite de deţinerea de către România a preşedinţiei 

Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. 

În prezent, cel mai puternic instrument internaţional în domeniul dizabilităţii îl reprezintă 

Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, adoptată de Adunarea 

Generală a Naţiunilor Unite în data de 13 decembrie 2006, împreună cu Protocolul Opţional şi 

deschise pentru semnare la Sediul Naţiunilor Unite din New York, începând cu data de 30 

martie 2007. Convenţia reprezintă cel mai înalt document juridic prin care se asigură 

exercitarea deplină a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate 

persoanele cu dizabilităţi. Ţara noastră a semnat Convenţia în data de 26 septembrie 2007 şi a 

ratificat-o prin Legea nr. 221/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 792 din 26 noiembrie 

2010, dar nu a ratificat, până în prezent, şi Protocolul opţional. 

Pentru a se putea asigura implementarea efectivă a Convenţiei, Comisia Europeană a adoptat 

la 15 noiembrie 2010, Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilităţi: un 

angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere
16

 care stabileşte priorităţile şi planul de 

lucru pentru anii viitori. Obiectivul general al acestei strategii este de a oferi persoanelor cu 

dizabilităţi capacitatea de a se bucura de drepturi depline şi de a beneficia complet de 

participarea la viaţa socială şi economică europeană. Strategia se axează pe eliminarea 

barierelor în opt domenii de acţiune principale: Accesibilitate, Participare, Egalitate, Ocuparea 

forţei de muncă, Educaţie şi formare, Protecţie socială, Sănătate şi Acţiune externă.  

Toate aceste documente europene şi internaţionale constituie repere şi argumente în 

perspectiva reconsiderării şi recunoaşterii persoanei cu dizabilităţi ca cetăţean cu drepturi 

egale. Atât Strategia naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 

2008-2013
17

, cât şi Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a 

persoanelor cu handicap în perioada 2006 – 2013 „Şanse egale pentru persoanele cu 

handicap - către o societate fără discriminări” 
18

 îşi termină perioada de implementare şi 

valabilitate la sfârşitul acestui an şi, luând în considerare contextul naţional şi european, 

modificările profunde legate de transferul de la modelul medical la modelul social şi de 

schimbarea de paradigmă devine necesitate elaborarea noilor documente strategice.  

                                                   
16 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:131E... Comunicarea Comisiei Europene către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Strategia europeană 
2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere, COM(2010) 

636 final 

17 HG nr. 860/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

copilului 2008 - 2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008 – 2013, publicată în MO nr. 646 din 10 septembrie 2008 

18 Strategia naţională pentru protecția, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 

2006 – 2013 „Sanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări”, publicată în MO 

nr. 919 din 14 octombrie 2005 
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1.2. Definiții și clasificări 

În preambulul Convenţiei se afirmă, printre altele, „faptul că dizabilitatea este un concept în 

evoluţie şi că acesta 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.
19

” 

Multe dintre temele legate de înţelegerea dizabilităţii (ce este, mediul, diversitatea, prevenirea, 

dizabilitatea şi drepturile omului şi altele) au fost analizate şi dezvoltate în World Report on 

Disability, elaborat în anul 2011 de World Health Organization (Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii) în colaborare cu The World Bank (Banca Mondială). 
20 

În România, legislaţia a preferat termenul de handicap, pe motivul utilizării acestuia în 

Constituţie. În Dicţionarul explicativ al limbii române, găsim următoarele explicaţii pentru 

cuvântul handicap: 1. (Sport) Punctaj acordat unui concurent mai slab. Totalitatea punctelor 

cu care o echipă a fost pusă în inferioritate de echipa adversă. 2. Fig. Greutate, piedică 

intervenită în munca cuiva. 3. Deficienţă senzorială, motorie, mintală sau orice altă infirmitate 

a unei persoane. – Din engl., fr. handicap.
21 

În legislaţia specifică, prin referire la Regulile Standard
22

, conceptul fost explicat astfel: 

„handicap înseamnă pierderea sau limitarea şanselor unei persoane de a lua parte la viaţa 

comunităţii la un nivel echivalent cu ceilalţi membri. El descrie interacţiunea dintre persoană 

şi mediu. Scopul acestei definiţii este de a concentra atenţia asupra deficienţelor din mediul 

înconjurător şi a unor sisteme organizate de societate care împiedică persoanele cu handicap 

să participe în condiţii de egalitate.”
23 

Pe de altă parte, definiţia persoanelor cu handicap s-a schimbat ori de câte ori a fost schimbată 

legea – cadru (Legea nr. 53/1992 sau Legea nr. 519/2002). În prezent, Legea nr. 448/2006
24

 

defineşte persoanele cu handicap ca “acele persoane cărora mediul social, neadaptat 

deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le 

limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul 

integrării şi incluziunii sociale.”  

În ultimul deceniu, în România s-au produs mai multe modificări în contextul general de 

abordare a problematicii dizabilităţii. 

Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii (CIF)
25

 a fost tradusă şi 

promovată în anul 2004, prin cooperarea dintre Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 

Handicap şi Asociaţia RENINCO România, cu sprijinul logistic şi financiar al Reprezentanţei 

                                                   
19 Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 221/2010, Preambul, lit.e) 

20 World Health Organization, www.who.int/disabilities/world_report 

21 Dictionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, 1996, pag. 443 

22 Regulile Standard privind Egalizarea Sanselor pentru Persoanele cu Handicap, adoptate în 1993 de Adunarea 

Generala a Naţiunilor Unite, Rezoluţia 48/96  

23 HG nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale  pentru protecția, integrarea şi incluziunea socială 

a persoanelor cu handicap în perioada 2006 – 2013, publicată în MO nr. 919/2005 

24 Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoaneler cu handicap, publicată în MO nr. 

1006/2006, republicată în 2008, art. 1 

25 Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii (CIF), adoptată şi aprobată la data de 22 

mai 2001 de cea de a 24-a Sesiune Generală a OMS, prin Rezolutia WHA54.21 
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UNICEF. Spiritul şi elemente însemnate ale CIF fuseseră deja introduse de ANPDC la 

revizuirea din 2002 a criteriilor de încadrare în grad de handicap a copiilor
26

  și elaborarea 

ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilități și încadrarea într-un grad de 

handicap
27

.  

CIF oferă un model ştiinţific pentru fundamentarea interacţiunii dintre starea de sănătate a 

unei persoane şi mediul social şi fizic. Dizabilitatea apare din interacţiunea dintre condiţiile 

de sănătate cu factori contextuali – factori de mediu şi personali -,  aşa cum surprinde figura 

de mai jos: 

 

 

Condiția de sănătate 

(tulburare sau boală) 

 

 

Funcții și structuri ale                 Activități    Participare 

         corpului 

 

 

 

 Factori de mediu               Factori personali   

 

 

CIF conţine o clasificare a factorilor de mediu care pot să se constituie fie în facilitatori, fie în 

bariere. Factorii de mediu includ: produse şi tehnologie, mediul construit şi cel natural, 

suportul şi relaţiile cu ceilalţi, atitudinile, sistemele de servicii şi politicile. CIF recunoaşte de 

asemenea factorii personali care reprezintă o componentă a factorilor contextuali dar fără a-i 

detalia, datorită marilor variaţii culturale şi sociale asociate acestora.  

                                                   
26 Ordinul ministrului sănătății și familiei și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția 

Copilului și Adopție nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe bază cărora se stabileste gradul de handicap 

pentru copii şi se aplică masurile de protecţie specială a acestora, publicat în MO nr. 781/2002  

27 Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, ministrului educaţiei, 

ministrului sănătăţii şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 

18/3.989/416/142/2003 privind aprobarea ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi 

încadrarea într-un grad de handicap 
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În România, termenul dizabilitate nu este încă dezvoltat în dicţionarul explicativ dar a fost 

introdus, din anul 2005, în Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române
28

, 

fiind  asimilat fondului de cuvinte şi normelor limbii.  

Legea nr. 448/2006 a introdus conceptul de dizabilitate ca „ termen generic pentru 

afectări/deficienţe, limitări de activitate şi restricţii de participare”
29

 dar fără să-l utilizeze pe 

parcursul actului normativ. 

Din altă perspectivă, Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi afirmă: 

“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.“
30

  

Această sumară trecere în revistă a evoluţiei conceptelor prefaţează un alt domeniu în care 

există de asemenea multe aspecte care nu au fost clarificate – statistica -, dimensiunea 

fenomenelor legate de dizabilitate fiind în multe cazuri aproximată datorită unor diferenţe 

majore de abordare între ţări. Un studiu făcut de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Banca 

Mondială atrage atenţia că frecvenţa dizabilităţii este în creştere, manifestându-se la una din 

şapte persoane din lume, ceea ce reprezintă aproximativ 15% din populaţia globului, faţă de 

1970, când prevalenţa dizabilităţii era de 10%.
31

 

                                                   
28 Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, editia a II-a revăzută şi adăugită, Editura 

Univers Enciclopedic, 2005, pag. 251 

29 Legea nr. 448/2006, art. 5, pct. 16 

30
 Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei 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, publicată în MO, nr. 792 din 26/11/2010, art. 1 

31 Terra sufera de o boala gravă: dizabilitatea, www.romanialibera.ro/.../terra-sufera-de-o-boala-grava-

dizabilitatea 

Pentru a consolida şi dezvolta modul de lucru bazat pe abordarea socială, Reprezentanta 

UNICEF din România a sprijinit în perioada 2011 – 2013 activitatea grupului de lucru care a 
validat traducerea şi editarea lucrării Clasificarea Internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi 

sănătăţii – versiunea pentru copii şi tineri  (CIF - CT), concepută pentru a evidenţia 

caracteristicile copilului aflat în proces de dezvoltare şi influenţa mediului în care acesta 
trăieşte.  

“CIF – CT a fost realizată ca răspuns la nevoia unei versiuni a CIF care să poată fi utilizată 

universal pentru copii şi tineri, în sectoarele de sănătate, educaţie şi social. Modul de 

manifestare a dizabilităţii şi stării de sănătate la copii şi adolescenţi este diferit ca natură, 
intensitate şi impact, comparativ cu adulţii. Acestea sunt diferenţele de care trebuie să se ţină 

seama şi, de aceea, conţinutul clasificării este foarte sensibil la schimbările asociate cu 

dezvoltarea şi include caracteristici ale diferitelor grupe de vârstă şi medii de viaţă.” 
(Clasificarea internațională a funcționării, dizabilității și sănătății pentru copii și tineri – CIF 

CT, 2007 ediția în limba română, pag. vii. 
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1.3. Statistici generale 

Principala sursă de informaţie statistică la nivel naţional referitoare la persoanele cu 

dizabilităţi în general şi la copiii cu dizabilităţi în special este Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), prin cele două direcţii de 

specialitate: Direcţia Protecţia Persoanelor cu Handicap (DPPH), pentru copii
32

 şi adulţi şi 

Direcţia Protecţia Copilului (DPC), pentru copii
33

.  

La 31 decembrie 2012, erau înregistrate 697.169 persoane cu handicap. Majoritatea 

covârşitoare a persoanelor cu handicap trăieşte în propriile familii sau independent, 

reprezentând persoanele neinstituţionalizate. Proporţia de 97,5% a acestora faţă de 2,5% 

persoane asistate în instituţiile rezidenţiale publice, de tipul centrelor de îngrijire şi asistenţă, 

s-a menţinut aproape constantă de-a lungul timpului.  

 

 

 

Prioritatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale în sprijinul familiilor care au în 

îngrijire copii şi tineri cu dizabilităţi devine evidentă faţă în faţă cu această realitate şi ar 

trebui asumată ca obiectiv strategic al politicilor sociale, ca obligaţie majoră pentru a preveni 

instituţionalizarea. 

47% din persoanele neinstituţionalizate trăiesc în mediul rural iar femeile reprezintă 

53,96% din populaţia persoanelor cu handicap. Cunoscând faptul că există diferenţe 

accentuate între mediul rural şi cel urban iar “femeile şi fetele cu dizabilităţi sunt expuse 

adesea unui risc mai mare, atât în familie, cât şi în afara acesteia, la violenţă, vătămare sau 

abuz, neglijare sau lipsa îngrijirilor, maltratare sau exploatare”
34

, politicile şi practicile 

publice ar trebui să fie îndreptate în mod deosebit spre aceste grupuri vulnerabile.  

 

                                                   
32 Copiii neinstituționalizați și din instituţiile publice de protecţie socială pentru persoanele adulte cu handicap 

33
 Copiii din familie și din sistemul de protecție specială 

34 Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei 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, publicată în MO, nr. 792 din 26/11/2010, 

Preambul, lit. q 
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Rata persoanelor cu handicap, calculată la populaţia României conform datelor comunicate de 

INS, a fost de 3,66% la data de 31 decembrie 2012, dinamica de după intrarea în vigoare a 

Legii nr. 448/2006 fiind progresiv ascendentă. 
35

 Unul din motivele care au determinat 

progresia consistă în elementul de noutate al actului normativ citat: introducerea unui set de 

facilităţi pentru persoanele încadrate în gradul mediu ceea ce a determinat apariţia unei noi 

grupe de beneficiari. 

 

3,66%3,22%3,21%3,17%
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2,63%
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0,50%

1,00%

1,50%
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3,00%

3,50%

4,00%
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%

 

 

Cât priveşte situaţia în dinamică referitoare la copiii cu dizabilităţi, informaţiile sunt 

accesibile pe site www.mmuncii.ro/statistici, în conţinutul Buletinului statistic trimestrial. În 

plus, DPC postează trimestrial tabelul Situaţie copii cu dizabilităţi aflaţi în evidenţele 

Serviciilor de Evaluare Complexă ale DGASPC
36

.  

La 31 decembrie 2012, DPC a comunicat un număr de 73.216 copii cu dizabilităţi. La aceeaşi 

dată, DPPH a comunicat numărul de 60.859 copii cu dizabilităţi, cu menţiunea expresă: copii 

care primesc alocaţia de stat dublă (neinstituţionalizaţi) la care se adăugă copiii aflaţi în 

instituţiile publice de protecţie socială pentru persoanele adulte cu handicap coordonate 

metodologic de MMFPSPV – DPPH (instituţionalizaţi) prin DGASPC judeţene şi ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti. Conform informaţiilor de la data respectivă, se aflau în 

                                                   
35 www.mmuncii.ro/buletinstatistic 

36 www.copii.ro/statistici/date statistice privind sistemul de protectie a copilului şi alte categorii de date 
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instituţiile publice de protecţie socială pentru persoanele adulte cu handicap 15 copii, cu 

vârste cuprinse între 10 şi 14 ani. 

Datele existente oferă informaţii despre numărul de copii cu dizabilităţi pe grupe prestabilite 

de vârstă (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19), precum şi pe grade şi tipuri de handicap: 50,32% 

sunt copii încadraţi în gradul grav, 20,01 % din copii sunt încadraţi în gradul accentuat iar 

29,67% în gradul mediu şi uşor. 

 

 

 

Tipurile de handicap dominante sunt: somatic, asociat, mintal sau psihic (între 18% şi 22% în 

fiecare din aceste tipuri).  

Dintre judeţele României, ratele cele mai ridicate de copii cu handicap la 100 de copii cu 

vârsta 0-17 ani, se înregistrează în Caraş-Severin şi Sălaj (cu rate de 4-5% faţă de 2,7% media 

naţională). Numărul cel mai mare de copii cu handicap este înregistrat în municipiul Bucureşti 

şi în judeţul Suceava iar cel mai mic număr se găseşte în judeţul Giurgiu.
37

  

Cauzele pentru care datele statistice comunicate de DPPH diferă faţă de cele comunicate de 

DPC pot fi identificate în urma corelării precizărilor făcute de cele două direcţii ale 

MMFPSPV: datele DPPH se referă la copiii din familii (conform definirii pe care DPPH o dă 

neinstituţionalizării) în timp ce datele DPC fac referire la toţi copiii care au certificat de 

încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia pentru Protecţia Copilului (CPC) de la nivel 

judeţean/local al sectoarelor municipiului Bucureşti, oriunde aceştia se află, în familie, în 

asistenţă maternală, la rude sau în alte instituţii.  

Diferenţele între comunicările statistice ale celor două instituţii au fost sesizate şi în lucrarea 

Analiza situaţiei copiilor din România
38

. Faţă de aceste informaţii oficiale, pot fi identificate 

şi alte surse de informare, pot fi găsite şi alte date, în funcţie de interesul şi atribuţiile 

specifice ale unei instituţii  sau organizaţii pentru un anumit grup de copii şi care au 

preocupări de colectare şi analiză de date numai în acest sens. 

                                                   
37 Raport de activitate MMFPSPV, 2012, pag.16 - www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/transparenta  

38 Analiza situației copiilor din România, coordonată de Marian Preda, autori: Doru Buzducea, Dana Fărcaşanu, 

Vlad Grigoraş, Florin Lazăr, Georgiana-Cristina Rentea, realizată de Facultatea de Sociologie şi Asistență 

Socială, cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în România, 2013, pag. 99 
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Cifre diferite se estimează, de exemplu, în aria persoanelor cu Tulburări de Spectrul  

 

 

Asociaţiile atrag atenţia că autismul nu este o boală rară, nici una psihică, ci o tulburare 

neurobiologică. Autismul este calitativ diferit de alte tulburări de sănătate mintală sau 

dizabilităţi mintale, sub umbrela cărora este cuprins în prezent. Potrivit statisticilor 

internaţionale, un copil din 150 este afectat de o tulburare din spectrul autismului, această 

afecţiune fiind mai des întâlnită decât cancerul, diabetul, SIDA sau sindromul Down. La cea 

de a 66-a Adunare Generală OMS, desfăşurată în mai 2013 cu tema Managementul 

tulburărilor de spectru autist, s-a făcut cunoscut faptul că aproximativ 67 de milioane de 

persoane au fost diagnosticate la nivel mondial cu autism şi tulburări din spectrul autist. 

O situaţie asemănătoare se întâlneşte şi în cazul Sindromului Down. În România nu există 

statistici dedicate subiectului iar numărul care se afirmă în general, de 30.000 persoane cu 

trisomie 21, se estimează luând în considerare faptul că la nivel mondial incidenţa este de 

aproximativ 1 la 800 naşteri. Sindromul Down (trisomie 21) reprezintă o afecţiune genetică, 

având drept cauză prezenţa unui cromozom 21 suplimentar. 

Una dintre explicaţiile posibile pentru absenţa datelor specifice în statisticile oficiale rezidă în 

faptul că autismul sau Sindromul Down, precum și dizabilitatea intelectuală nu sunt 

enumerate ca tipuri sau subtipuri distincte în Legea nr. 448/2006. Spre deosebire de legislaţia 

anterioară care nu cuprindea nicio referire în acest sens, legea cadru citată menţionează zece 

tipuri de handicap: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, 

asociat, boli rare.
39

  

Surdocecitatea este o deficienţă gravă, multisenzorială (deficienţe de văz şi de auz), de cele 

mai multe ori asociată şi cu alte tipuri de deficienţe, care cauzează dificultăţi majore în sfera 

comunicării, a accesului la informaţie, orientare şi mobilitate.
40

 Legea nr. 448/2006 a introdus 

acest tip de handicap, ceea ce a făcut posibilă evidenţierea în statistici din anul 2007. La 

sfârşitul anului 2012, erau înregistraţi 64 de copii cu surdocecitate, toţi aflându-se în grija 

familiei. 

                                                   
39 Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoaneler cu handicap, publicată în MO nr. 

1006/2006, republicată în 2008, art. 86 

40 www.surdocecitate.ro/despre-surdocecitate 

Cifre diferite se estimează, de exemplu, în aria persoanelor cu Tulburări de Spectrul Autismului 

(TSA). Este cert faptul că depistarea autismului a câştigat frecvenţa în ultimii ani.  

„Cinci din zece copii pot avea o boală psihică, potrivit statisticilor din 2002 ale Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii, ceea ce nu înseamnă neapărat schizofrenie, ci orice altă tulburare de 

dezvoltare”,  a declarat, în deschiderea Congresului Mondial de Psihiatrie din 10 aprilie 2010, prof. 

dr. Iuliana Dobrescu de la Clinica de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din cadrul Spitalului 

Prof. Dr. Alexandru Obregia. „Dezvoltarea copilului înseamnă multe arii care se pot modifica, spre 
exemplu, perturbarea atenţiei şi tulburarea în dezvoltarea atenţiei se pot întâlni în tulburarea de 

spectru autist sau în ADHD. Din păcate, patologia pe care eu o tratez de 30 de ani s-a schimbat, 

schizofrenia a rămas tot 1%, depresia a crescut un pic, este 3-4%, date de epidemiologie în ţară nu 
sunt foarte clare despre tulburarea de spectru autist şi ADHD, dar eu pot spune că dacă acum 

treizeci de ani aveam 20 de copii cu autism infantil, din 2.000 câţi erau internaţi în spitalul nostru, 

astăzi am ajuns să avem în jur de 200 de cazuri pe lună." (www.agerpres.ro/.../sanatate/.../188381-Iuliana-

Dobrescu-Cinci-din-zece, 10 aprilie 2013) 

Organizaţiile neguvernamentale apreciază numărul celor care suferă de TSA la 30.000. „La fiecare 
şapte ore şi jumătate în România se naşte un copil cu autism”, titra RL online. (www.ziare.com/social, 12 

aprilie 2010) 
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În multe analize statistice, studii şi cercetări, subiectul referitor la copiii cu HIV- SIDA este 

tratat distinct faţă de copiii cu dizabilităţi deşi HIV – SIDA este recunoscut ca tip de handicap 

în cadrul Legii nr. 448/2006. Din statisticile DPPH reiese că la data de 31 decembrie 2012 

erau înregistraţi 173 de copii în această situaţie, 153 încadraţi în gradul grav de handicap iar 

20 în gradul accentuat, în grija familiilor.  

Comisia Naţională de Luptă Anti – SIDA comunică date statistice pe site-ul propriu
41

 pentru 

copii cu vârste cuprinse între 0 – 14 ani, după această vârstă, copiii fiind asimilaţi adulţilor, în 

raportări. Astfel, la data de 30 septembrie 2012, erau înregistraţi 237 copii (0-14 ani) în 

evidenţă activă şi 188 copii (0-14 ani) în tratament ARV (tratament antiretroviral). Scopul 

tratamentului cu medicamente antiretrovirale este de a creşte imunitatea persoanelor, de a 

încetini replicarea HIV în organism cu menţiunea că, totuşi, acesta nu poate stopa complet 

replicarea. Studiul realizat de UNICEF şi Federaţia UNOPA
42

 subliniază însă că un procent de 

aproximativ 60% dintre persoanele seropozitive au dificultăţi în a accesa tratamentul în mod 

constant.  

Ca urmare a constatării unor sincope şi deficienţe în procesul de raportare a datelor, 

MMFPSPV a iniţiat, începând cu martie 2011, realizarea şi implementarea Registrului 

Electronic al Persoanelor cu Handicap care va fi finalizat la sfârşitul anului 2014
43

 şi va face 

posibilă colectarea datelor statistice într-un mod mult mai bine structurat. Conform Ordinului 

nr. 1106/2011, registrul central va fi actualizat lunar pe baza informaţiilor conţinute în 

registrele proprii ale direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene şi 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti pentru că astfel de registre urmează să existe la nivelul 

fiecărui judeţ.  Se doreşte crearea unei baze de date electronice armonizate la nivelul întregii 

ţări, dar nu reiese cu claritate dacă vor fi cuprinse şi informaţiile despre copii. Unul dintre 

avantajele implementării acestui sistem unitar la nivelul ţării va consta în faptul că se va folosi 

un sistem unic de raportare şi că se vor cunoaşte mai multe informaţii despre persoanele cu 

dizabilităţi. În cazul realizării unor statistici detaliate, informaţiile vor putea fi obţinute într-un 

timp scurt. Se speră ca registrul să elimine etape birocratice în cazul transferurilor de dosare şi 

să aducă beneficii de timp persoanelor cu dizabilităţi şi reprezentanţilor acestora, deoarece 

evidenţa serviciilor şi a prestaţiilor sociale va fi uşor de urmărit. După cum se menţionează în 

ordin, modalitatea de lucru, obligaţiile şi responsabilităţile entităţilor implicate vor fi stabilite 

prin convenţie încheiată între MMFPSPV, prin DPPH, şi consiliul judeţean/local, prin 

DGASPC.  

                                                   
41 www.cnlas.ro - Compartimentul pentru monitorizare şi evaluare a infecţiei HIV/SIDA în România din cadrul  

Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş” 

42 www.unopa.ro, Buzducea şi Lazăr, 2011 

43 Ordinul nr. 1106/2011 al MMFPSPV pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu 

handicap, publicat în MO nr. 184/2011 
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1.4. Date privind educația 

În domeniul educaţiei se vorbeşte despre copii cu cerinţe educaţionale (educative) speciale 

(CES). Conceptul este definit ca „necesităţi educaţionale suplimentare, complementare 

obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice 

unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, 

precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.).”
44 

Conceptul de CES a fost lansat în anul 1978, în Marea Britanie, la data respectivă, 

semnificaţia fiind axată pe existenţa unor “dificultăţi de învăţare, mai mari decât la semenii de 

vârstă, care în esenţă nu puteau fi soluţionate decât cu un sprijin special (suplimentar)”. CES 

exprimă de asemenea o necesitate evidentă de a se acorda anumitor copii o atenţie şi o 

asistenţă educaţională suplimentară (un anumit fel de acţiune pozitivă, afirmativă, din nevoia 

de compensare a unui/unor dezavantaje), fără de care nu se poate vorbi efectiv de egalizarea 

şanselor, de acces şi participare şcolară şi socială.
45

 Conceptul a fost preluat ulterior de 

UNESCO, în 1992 iar România a început să-l utilizeze de la data intrării în vigoare a Legii 

Învăţământului nr. 84/1995. O relativă confuzie se resimte în legislaţie -  şi nu numai – între 

CES şi dizabilitate; un studiu al OECD
46

 semnala asemenea aspecte încă din anul 2007. Este 

clarificator faptul că dizabilitatea este numai o parte componentă a CES, care cuprinde şi alte 

grupuri de copii...(copii cu dificultăţi de învăţare şi/sau tulburări de comportament, copii cu 

diverse dezavantaje socioeconomice, culturale şi/sau lingvistice, urmând definiţia OCDE din 

2000), nu numai cei cu dizabilităţi certificate. 

Nu sunt accesibile prea multe informaţii statistice despre copiii cu  CES la nivel naţional. În 

studiul Situaţia copiilor cu cerinţe educative speciale (CES) integraţi în învăţământul de 

masă
47

  se face referire la un număr de 13.125 copii cu CES integraţi în învăţământul de masă 

pentru anul şcolar 2008/2009, datele fiind culese din 37 de judeţe.  „S-a observat o  uşoară 

creştere faţă de anii şcolari anteriori, creştere  determinată, pe de o parte, de orientarea 

cazurilor cu deficienţe uşoare din învăţământul special către învăţământul de masă şi, pe de 

altă parte, de creşterea numărului de solicitări pentru certificat de orientare şcolară a copiilor 

care întâmpină dificultăţi de învăţare în şcolile de masă. Analiza distribuţiei numărului de 

copii pe judeţe evidenţiază diferenţe mari între judeţe în ceea ce priveşte efectivele de elevi 

raportate, acestea situându-se între un minim de 32 de copii cu CES (jud. Argeş) şi un maxim 

de 1170 de copii cu CES (jud. Cluj). Această distribuţie nu evidenţiază neapărat diferenţe 

privind totalul de cazuri reale de copii cu CES, cât mai ales diferenţe privind numărul copiilor 

care au obţinut certificat de expertiză şi orientare şcolară şi care beneficiază de sprijin de 

specialitate. 

Aceleaşi tipuri de diferenţe între judeţe au fost raportate şi cu privire la numărul de profesori 

de sprijin pentru aceşti copii. Pe medii de rezidenţă, distribuţia copiilor cu CES este inegală: 

peste două treimi din totalul copiilor cu CES sunt cuprinşi în şcoli din mediul urban şi aproape 

                                                   
44 Ordinul nr. 6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducatională, 
orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, 

publicat în MO nr. 45/2012 

45 Traian Vrăşmaş, Cerintele educaţionale speciale în psihopedagogie, pag. 18-36, 

revistarepere.files.wordpress.com/2012/02/numarul-4_complet.pdf 

46 Studiul Politici în educaţie pentru elevii în situaţie de risc şi pentru cei cu dizabilităţi din Europa de Sud Est, 

www.oecd.org/edu/country-studies/38614298.pdf 

47 Situaţia copiilor cu cerinţe educative speciale (CES) integraţi în învăţământul de masă, studiu publicat în 

2009, Institutul de Stiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF în România 
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o treime în şcoli din rural. Fără a avea un caracter exhaustiv, datorită restricţiilor prezentate de 

studiu, distribuţia datelor pe medii de rezidenţă evidenţiază faptul că elevii din mediul urban 

au mai multe oportunităţi, respectiv mai multe şanse de a obţine certificat CES, respectiv de a 

beneficia de resurse de sprijin.” 

Implicată încă de la înfiinţare în problematica educaţiei incluzive şi a copiilor cu CES, 

Asociaţia RENINCO – România consideră că “lipsa mecanismelor de strângere agregată de 

date privind copiii cu dizabilităţi şi copiii cu cerinţe educaţionale speciale reprezintă o 

problemă gravă, un obstacol în luarea oricăror iniţitive”.
48

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin referire la astfel de rapoarte elaborate de copii, reamintim Convenţia privind Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilităţi care prevede: ”Statele Părţi vor asigura copiilor cu dizabilităţi 

dreptul de a-şi exprima liber opiniile în toate aspectele care îi privesc, ţinând seama de 

opiniile lor în funcţie de vârstă şi gradul de maturitate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi copii, 

şi că, în realizarea acestui drept, li se asigură asistenţă adecvată dizabilităţii şi vârstei.”
49

 

                                                   
48 Întâlnire de lucru Comunicare şi advocacy pentru drepturile copiilor cu dizabilităţi, organizată de 

Reprezentanţa UNICEF în România, sediu, 23 aprilie 2013,  prof. dr. Ecaterina Vrăşmaş, preşedinte Asociaţia 

RENINCO România (Reteaua Naţionala de Informare şi Cooperare pentru integrarea în comunitate a copiilor şi 

tinerilor cu cerinţe educative speciale) 

49 Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei 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, publicată în MO, nr. 792 din 26/11/2010, art. 7, 

alin. 3 – Copii cu dizabilităţi 

Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi  acordă o atenţie deosebită 
modului de colectare, analiză şi diseminare a datelor statistice: „Informaţiile colectate (...) 

vor fi sortate şi furnizate în funcţie de necesităţi şi vor fi utilizate pentru a ajuta la evaluarea 

implementării obligaţiilor Statelor Părţi care decurg din prezenta Convenţie şi la identificarea 

şi rezolvarea barierelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi în exercitarea 
drepturilor lor” (Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei 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, publicată în MO, nr. 792 din 26/11/2010, art. 

31). 

Atunci când analizăm situaţia copiilor cu dizabilităţi, este necesar să ne oprim asupra 

momentelor esenţiale: anunţul handicapului, diagnosticare, accesul la servicii de recuperare, 

integrare şi incluziune educaţională, vocaţională şi socială, ieşirea din sistem sau tranziţia în 

sistemul de protecţie a adultului cu handicap, din toată această lecţie trăită urmând a se extrage 

învăţămintele pentru prevenire şi intervenţie timpurie. 
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1.5. Date privind protecția socială 

Din punct de vedere al reducerii numărului de copii din instituţii, situaţia este urmărită 

constant în buletinele statistice postate pe site-ul MMFPSPV. La 31 decembrie 2012, din 

totalul de 1.566 servicii de tip rezidenţial pentru copii, publice şi private, un număr de 387 

servicii erau pentru copiii cu dizabilităţi, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 25%. 

Numărul copiilor cu dizabilităţi protejaţi în aceste servicii era de 8.511, în scădere cu 459 faţă 

de decembrie 2011. Potrivit Legii nr. 272/2004, copiii în vârstă de sub 2 ani care au nevoie de 

măsură de protecţie nu pot fi plasaţi în sistem rezidenţial decât dacă au nevoie de îngrijiri 

medicale permanente. La sfârşitul anului 2012, un număr de 715 copii, reprezentând 3,2% din 

totalul copiilor aflaţi în sistem rezidenţial de îngrijire, se aflau în această situaţie.
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perioada 2010 – 2012, mai ales în contextul reorganizării Ministerului Muncii, o temă 

intens dezbătută a fost cea legată de cadrul instituţional de monitorizare a situaţiei copilului.  

 

                                                   
50 www.copii.ro/statistici  

De exemplu, la lansarea raportului Starea Copiilor Lumii 2013 – Copiii cu dizabilități (Raportul 

Copiilor privind respectarea drepturilor copiilor în România, pag. 42 – 45, www.copii.ro/rapoarte), 

Reprezentanţa UNICEF din România l-a invitat să vorbească pe Vlad Stamate, elev în clasa a 8-

a, cu dificultăţi severe de comunicare, mama fiindu-i interpret. Mesajul lui Vlad a cuprins, 
printre altele: „Viaţa mea este că a oricărui adolescent, merg la şcoală, la spectacole, la 

cinema, mă bucur de fiecare clipă a vieţii mele. Doar că lucrurile care par normale pentru 

ceilalţi eu le-am obţinut întâmpinând greutăţi. Eu cred că viaţa are obstacole pentru fiecare 
dintre noi. Eu mă consider norocos pentru că am sprijinul familiei şi am şi ajutorul prietenilor 

mei. E foarte important pentru mine să fiu apreciat pentru ceea ce sunt şi ceea ce fac. Eu 

consider că noi toţi avem abilităţi şi dizabilităţi, trebuie să ştim ce vrem şi la ce ne raportăm. 
Oamenii cu dizabilităţi au dovedit că pot trăi demn şi că sunt un exemplu de urmat pentru cei 

din jur. Depinde de noi toţi cum îi privim şi dacă îi lăsăm să zboare sau le tăiem aripile ....!” 

Anul acesta, mass – media a semnalat o situaţie de contenţionare a unor copii într-un spital, 
personalul motivând prin posibilitatea de automutilare sau de a face rău celorlalţi (Copilul 

trebuie supravegheat în timpul contenţionării - www.orange.ro/stiri/politicsocial/copilul-trebuie-supravegheat).  

Prin contenţionare se înţelege „ restricţionarea libertăţii de mişcare a unei persoane, prin 
folosirea unor mijloace adecvate pentru a preveni mişcarea liberă a unuia dintre braţe, a 

ambelor braţe, a unei gambe sau a ambelor gambe ori pentru a-l imobiliza total pe pacient, 

prin mijloace specifice protejate, care nu produc vătămări corporale”( Legea nr. 487/2002 a 

sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, republicată în MO nr. 652/2012 ) 

 Actele normative din domeniul sănătăţii mintale detaliază cum se face contenţionarea unui 
pacient, prevăd că "reprezentantul legal sau personal al pacientului trebuie informat cu 

privire la dispunerea unei măsuri de restricţionare a libertăţii de mişcare a pacientului" şi 

ca măsura nu poate dura mai mult de patru ore (Ordinul ministrului sănătăţii nr. 372/2006 referitor 

la Normele metodologice de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei  persoanelor cu tulburări psihice, 

publicat în MO nr. 373/2006) . Astfel de practici pot provoca grave traume fizice şi emoţionale, 
de aceea ele trebuie utilizate numai în anumite cazuri, cu respectarea tuturor normelor 

legale şi ca „ultimă” soluţie.  



21 

 

1.6. Monitorizarea respectării drepturilor copiilor cu 

dizabilități 

Comitetul Naţiunilor Unite pentru Drepturile Copilului, în recomandările sale făcute în cadrul 

celei de a 51-a sesiune (2009) la capitolul Monitorizare independentă, a menţionat faptul că 

instituţia Avocatul Poporului poate primi şi examina plângeri depuse de copii dar, în acelaşi 

timp, şi-a manifestat preocuparea cu privire la faptul că Avocatul Poporului nu îndeplineşte 

criteriile stabilite în Principiile de la Paris. Instituţia Avocatul Poporului primeşte un număr 

redus de plângeri legate de copii. Recomandările Comitetului s-au referit la necesitatea 

revizuirii statutului şi eficienţei acestei instituţii, în special a capacităţii sale de a primi şi 

examina plângeri de la/sau în numele copiilor, legate de nerespectarea drepturilor acestora.
51

 

Comitetul a îndemnat la crearea „unui sistem amplu cu aplicare naţională, care să colecteze şi 

să analizeze date din toate domeniile de interes ale Convenţiei privind toate persoanele sub 18 

ani, cu accent deosebit pe categoriile vulnerabile de copii.”
52 

Reprezentanţa UNICEF în România a sprijinit tehnic şi financiar realizarea unei analize 

comparative dezvoltate pe acest subiect, realizate de Federaţia Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru Copil în anul 2011, – Analiza structurilor de monitorizare, 

promovare şi protecţie a drepturilor copilului -, lansată la 14 noiembrie 2011, în Parlamentul 

României. Analiza a evidenţiat faptul că în România construcţia instituţională cu atribuţii în 

promovarea, protecţia şi monitorizarea drepturilor copilului este mult prea fragmentată. Mai 

multe instituţii centrale culeg informaţii şi date statistice de la nivel judeţean iar aceste date nu 

sunt disponibile în mod periodic, nu sunt corelate şi nu dau o imagine completă asupra 

gradului de implementare a CDC. Grupul de lucru al FONPC a analizat structurile şi 

atribuţiile structurilor existente la nivel european şi internaţional şi a argumentat faptul că 

reprezintă o urgenţă înfiinţarea unei structuri independente. Soluţia propusă de FONPC în 

urma acestor analize a fost înfiinţarea Comisarului pentru Drepturile Copilului.  

În perioada 2011 – 2012, MMFPSPV a desfăşurat proiectul Întărirea capacităţii Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale de a asigura coordonarea procesului de implementare 

a Convenţiei ONU pentru drepturile copilului în România, co-finanţat din Fondul Social 

European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. Obiectivul 

general al proiectului a fost acela de a contribui la crearea unui sistem modern de protecţie şi 

promovare a drepturilor copilului în România, prin creşterea capacităţii MMFPS de a 

coordona procesul de implementare a CDC. Proiectul a fost implementat prin DPC-

MMFPSPV pe al cărui site găsim postat „Manual general pentru monitorizarea drepturilor 

copilului”,
53

 capitolul Drepturile copiilor cu dizabilităţi (articolul 23) cuprinzând: cadrul 

conceptual, cadrul legislativ, cadrul instituţional, instituţiile responsabile în monitorizare, 

datele actuale şi exemple de indicatori de monitorizare. De asemenea, au fost realizate alte 

patru manuale de formare pentru specialiştii din domeniile justiţiei, sănătăţii, educaţiei şi 

protecţiei sociale implicaţi în protecţia şi promovarea drepturilor copilului. În prezentarea 

proiectului se vorbeşte şi despre Ghidul de monitorizare a drepturilor copilului, elaborat de 

echipa de experţi şi înaintat DPC în vederea pregătirii unui act normativ despre care nu există 

alte informaţii disponibile la acest moment. 

                                                   
51 România şi Convenţia cu privire la drepturile copilului- Recomandările Comitetului ONU pentru Drepturile 

Copilului, 2009, ANPDC, cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România 

52 Consideraţii asupra rapoartelor depuse de statele părţi în baza articolului 44 al Conventiei, observaţii finale: 

România, CRC/C/ROM/CO/4,12 iunie 2009 

53 www.copii.ro - Manual general pentru monitorizarea drepturilor copilului, pag. 72 - 78 
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Legea nr. 448/2006 cuprinde o secţiune dedicată asigurării continuităţii în măsurile de 

protecţie, autorităţile responsabile ale administraţiei publice având specificate obligaţii, 

printre care: să planifice şi să asigure tranziţia copilului, în baza nevoilor individuale 

identificate, să asigure continuitatea serviciilor, să desfăşoare, în colaborare sau în parteneriat 

cu persoanele juridice, publice ori private, programe de pregătire pentru viaţa de adult şi 

activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, 

angajare, acces la viaţa familială şi viaţa socială, la diferite mijloace de petrecere a timpului 

liber. 
54

  

Diferenţele între prevederile actelor normative şi practică sunt frecvent invocate în multe 

analize privind gradul de implementare a legislaţiei din România. Respectarea drepturilor 

copilului şi îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de viaţă sunt printre temele urmărite cu 

perseverenţă de mediul neguvernamental. Contactul direct cu copiii cu dizabilităţi şi părinţii 

lor, cu profesioniştii din domeniu, cazurile concrete de încălcare a drepturilor care le sunt 

aduse la cunoştinţă, cunoaşterea nevoilor locale, proiectele desfăşurate în nume propriu sau în 

parteneriat, întreaga expertiză şi experienţă creează organizaţiilor neguvernamentale 

oportunităţi de acţiune şi intervenție în domeniul legislativ, pentru a atenua, de exemplu, 

diferenţele sau pentru a propune soluţii de îmbunătăţire. De exemplu, Romanian Angel Appeal 

lucrează la o strategie vizând copiii cu autism, în parteneriat cu Federaţia pentru Drepturi şi 

Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist iar coaliţia O singură voce pentru 

dizabilitate promovează un nou proiect de lege dedicat protecției și promovării drepturilor 

copiilor cu dizabilități, prin intermediul unei petiţii publice.
55

 

 

1.7.  Continuitatea serviciilor pentru copii cu dizabilități 

Tranziţia de la vârsta copilăriei la cea a adultului în zona dizabilităţii implică, de exemplu, 

evaluarea din altă perspectivă instituţională şi tehnică a nevoilor individuale, asigurarea 

continuum-ului de servicii necesare, accentuarea preocupării pentru formare profesională, 

găsirea şi păstrarea unui loc de muncă, dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă şi 

participare socială, inclusiv exercitarea dreptului la vot. Acest proces complex al tranziţiei 

presupune acordarea componentelor între sistemul de protecţie a copilului şi sistemul de 

protecţie a persoanelor adulte cu handicap dar informaţiile despre subiect sunt limitate. 

Preocuparea pentru modul în care tranziţia poate afecta acumulările făcute la vârsta copilăriei a 

determinat, printre altele, Petiţia pentru respectarea drepturilor persoanelor cu autism, adresată 

Guvernului României, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Părinţii copiilor cu autism din 

organizaţiile neguvernamentale implicate au solicitat modificarea în regim de urgenţă a criteriilor 

de încadrare în grad de handicap, astfel încât „ adulţii şi copiii cu autism să nu mai fie nevoiţi să 

declare un coeficient de inteligenţă sub 35 sau de la vârsta de 18 ani să accepte un alt diagnostic 

de sănătate mintală pentru a beneficia de drepturi sau servicii.”
56 

Petiţia cuprinde mai multe referiri şi cerinţe privind tranziţia la viaţa de adult, printre 

care:”legislaţie secundară (regulamente, metodologii) adaptată la recomandările şi bunele 

practici europene şi internaţionale în materie de educaţie a copiilor cu autism şi tranziţie către 

                                                   
54 Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoaneler cu handicap, publicată în MO nr. 

1006/2006, republicată în 2008, art. 30 

55 Întâlnire de lucru Comunicare şi advocacy pentru drepturile copiilor cu dizabilităţi, organizată de 

Reprezentanţa UNICEF în România, sediu, 23 aprilie 2013 

56 www.agerpres.ro/.../124883-Miting-si-mars-in-Capitala-pentru-sustinerea... 
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viaţa adultă, o prevedere legislativă care să stipuleze obligativitatea creării şi implementării, 

de la maxim 14 ani ai copilului, a unui plan de tranziţie la viaţa adultă. În acest moment 

şcoala nu îi pregăteşte pe copii pentru viaţa de adult şi nu are nici o legătură şi nici o 

responsabilitate pentru ce se va întâmpla cu copilul după absolvirea şcolii şi nici o legătură 

reală cu serviciile sociale pentru tineri şi adulţi, aflate sub patronajul ministerului muncii.”
57 

Un program axat pe problematica tranziţiei este desfăşurat în prezent de Fundaţia Sense 

Internaţional (România) şi constă în dezvoltarea unor servicii vocaţionale pentru tinerii cu 

surdocecitate/DSM. În acest sens, organizaţia dezvoltă în parteneriat cu autorităţile locale, 

inspectorate şcolare şi şcoli speciale, în Bucureşti, Galaţi şi Iaşi, centre vocaţionale pentru 

tinerii cu surdocecitate/DSM, în scopul integrării lor sociale şi pe piaţa muncii.
58 

Un alt aspect al tranziţiei este cel referitor la încadrarea în grad de handicap în condiţiile în 

care există diferenţe din punct de vedere al abordării, conţinutului şi structurilor instituţionale 

implicate, între criteriile care se aplică în sistemul de protecţie a copilului şi criteriile din 

sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu handicap. La împlinirea vârstei de 18 ani, 

trecerea dintr-un sistem în altul presupune întocmirea unui nou dosar, referirea spre alţi 

specialişti sau instituţii, obţinerea de noi documente, alte tipuri de planuri şi de servicii. În 

petiţia mai sus menţionată se solicită şi modificarea criteriilor de încadrare referitoare la 

autism, iniţiatorii acesteia cerând ca acestea să nu mai permită confuzii între autism, retard 

mental şi schizofrenie. Prin acţiunea concertată a MMFPSPV şi MS, în urma consultării 

organizaţiilor neguvernamentale pentru promovarea drepturilor persoanelor cu tulburări din 

spectrul autist, au fost realizate modificări şi completări în această zonă, prin Ordinul nr. 

692/982/2013. 

Abordarea diferită şi preponderent medicală a evaluării prin referire la criterii şi comisii 

diferite la copii, persoane adulte cu handicap şi invaliditate au determinat MMFPSPV  să 

solicite sprijin pentru remodelarea sistemului de evaluare. MMFPSPV, împreună cu Biroul 

Băncii Mondiale la Bucureşti, au lansat în anul 2012, “Grantul de asistenţă tehnică şi 

dezvoltare pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi“, oferit de guvernul Japoniei prin 

Fondul de Politici de Dezvoltare a Resurselor Umane (PHRD), administrat de Banca 

Mondială. Principalul obiectiv al proiectului îl reprezintă realizarea protecţiei eficiente a 

persoanelor cu dizabilităţi, îmbunătăţirea sistemului de evaluare, precum şi o mai bună 

informare a opiniei publice. Proiectul vizează îmbunătăţirea procesului de proiectare a 

politicilor şi a cadrului instituţional pentru persoanele cu dizabilităţi şi este considerat extrem 

de important pentru societatea românească.
59

 

O iniţiativă prin care se doreşte „eficientizarea măsurilor de asistenţă socială acordate 

persoanelor cu dizabilităţi” este înfiinţarea Comitetului interministerial pentru armonizare 

                                                   
57 www.petitieonline.com/petitie_pentru_respectarea_drepturilor_persoanelor_cu_autism 

58 Întâlnire de lucru Comunicare şi advocacy pentru drepturile copiilor cu dizabilităţi, organizată de 

Reprezentanţa UNICEF în România, sediu, 23 aprilie 2013,  reprezentant Fundaţia Sense International 
(România) 

59 Comunicat de presă, 11 iunie 2012, MMFPSPV şi  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 852 din 19 iunie 

2012 privind publicarea Scrisorii semnate la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012 

între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei 

financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru 

asistenţă tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a dezvoltării: Proiectul 

pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu 

handicap, implementat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
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legislativă privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi
60

 cu următoarele 

atribuţii specifice: a) analizarea legislaţiei specifice în domeniul drepturilor acordate 

persoanelor cu dizabilităţi; b) identificarea punctelor critice, a paralelismelor legislative în 

domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi şi propunerea de măsuri de eliminare a 

acestora. Preşedintele acestui Comitet,  ministrul delegat pentru buget, urmează să prezinte în 

şedinţele Guvernului informări periodice privind rezultatele obţinute. 

Altă structură în cadrul căreia se poate pune în discuţie problematica protecţiei persoanelor cu 

dizabilităţi este Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap
61

, înfiinţat prin 

Legea nr. 448/2006, care are rol consultativ dar poate propune “măsuri privind îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a acestora şi poate sesiza organele competente cu privire la încălcarea 

drepturilor persoanelor cu handicap.”  

                                                   
60 Decizie nr. 163 din 19 martie 2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru armonizare 

legislativă privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi MO nr. 147/2013 

61 Legea nr. 448/2006, cap. VII - Parteneriate 
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 2. Accesul la servicii şi limitări 
 

Convenţia cu privire la Drepturile Copilului este primul document internaţional care 

promovează fără echivoc bunăstarea tuturor copiilor. Din perspectiva articolului 2, referitor la 

necesitatea de a fi asigurată protecţia împotriva oricărei forme de discriminare, copilul cu 

handicap beneficiază, ca orice alt copil, de toate drepturile prevăzute în CDC. Articolul 23 

insistă asupra creării, de către fiecare stat parte, a unui cadru în care copiilor cu dizabilităţi să 

li se asigure „o viaţă împlinită şi decentă” şi „condiţii care să le garanteze demnitatea, să le 

favorizeze autonomia şi să le faciliteze participarea activă la viaţa comunităţii.” 

Acestui document internaţional i s-a adăugat în 2006 cel mai înalt document juridic în 

domeniul dizabilităţii, şi anume Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, unul dintre principiile generale fiind: „Respectul pentru capacităţile de evoluţie 

ale copiilor cu dizabilităţi şi respectul pentru dreptul  copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra 

propria identitate.”
62 

Articolul 7 – Copii cu dizabilităţi – reiterează tema asigurării pe deplin, pentru minorii cu 

dizabilităţi, a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, „în condiţii de 

egalitate cu ceilalţi copii” şi reafirmă principiul conform căruia „ în toate acţiunile care 

privesc copiii cu dizabilităţi, va fi luat în considerare cu prioritate interesul superior al 

copilului.”  

Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului prevede ca, în vederea 

asigurării sănătăţii şi bunăstării, copilul cu dizabilităţi are dreptul la: îngrijire specială, 

adaptată nevoilor sale” (art. 46 alin. 2); educaţie, recuperare, compensare, reabilitare şi 

integrare, adaptate posibilităţilor proprii, în vederea dezvoltării personalităţii sale (art. 46 alin. 

2);  dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 

beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective 

a  acestui drept (art. 43 alin. 1); de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea 

sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială (art. 44 alin. 1); de asistenţă socială şi de 

asigurări sociale, în funcţie de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în 

întreţinerea cărora se găseşte (art. 45 alin.1). Implicarea familiei este esenţială atunci când 

vorbim despre situaţia copilului cu dizabilităţi iar în situaţiile de abuz şi neglijare a copilului 

cu dizabilităţi se impune reacţia imediată şi implicarea profesioniştilor care iau contact cu 

asemenea situaţii.
63 

Legea nr. 448/2006 reprezintă legea cadru care reglementează „drepturile şi obligaţiile 

persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora” 
64

, 

cadru în care se fac referiri distincte la copilul cu dizabilităţi şi la cei care îl au în grijă. 

                                                   
62 Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei 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, publicată în MO, nr. 792 din 26/11/2010, art. 3 

– Principii generale, lit.h) 

63 www.copii.ro – Manual general pentru monitorizarea drepturilor copilului, pag. 73 

64 Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoaneler cu handicap, publicată în MO nr. 

1006/2006, republicată în 2008, art. 1 
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Activitatea instituţiilor responsabile pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului cu 

handicap, aşa cum rezultă ea din corelarea legilor, hotărârilor şi ordinelor care definesc 

sistemul de asistenţă socială şi administraţia publică, se desfăşoară pe trei nivele: 

 Nivel central - ministere şi autorităţi cu rol de reglementare, de elaborare a 

politicilor publice, a programelor şi strategiilor naţionale în domeniu, coordonarea 

şi controlul aplicării lor, precum şi cu responsabilităţi privind evaluarea şi 

monitorizarea calităţii serviciilor sociale de protecţie a drepturilor copilului.  

 Nivel judeţean/de sector: consilii judeţene/primării de sector cu rol de furnizor de 

servicii şi finanţator, prin DGASPC. 

 Nivel local: autoritatea publică locală a municipiului, oraşului sau comunei cu rol 

în organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale, direct sau prin 

serviciul public de asistenţă socială. 

Legea nr. 272/2004 afirmă că „răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului 

revine în primul rând părinţilor, aceştia având obligaţia de a-şi exercita drepturile şi de a-şi 

îndeplini obligaţiile faţă de copil ţinând seama cu prioritate de interesul superior al acestuia”. 

În subsidiar, este responsabilă colectivitatea locală din care fac parte copilul şi familia sa iar 

intervenţia statului este complementară; acesta asigură protecţia copilului şi garantează 

respectarea tuturor drepturilor.
65

 

 

2.1. Demersuri pentru înregistrare 

Părinţii unui copil pot sau nu să solicite demararea procedurilor pentru încadrarea în grad de 

handicap şi/sau orientarea şcolară şi profesională, în cazul în care există suspiciuni legate de 

afectare/deficienţă. Unii părinţi refuză să înceapă sau să desfăşoare demersul de încadrare, 

printre motive aflându-se teama de stigmatizare a copilului, lipsa de informaţii sau de 

cunoaştere sau faptul că au resurse suficiente pentru serviciile necesare.  

Limitările legate de modalităţile de înregistrare a copilului cu dizabilităţi sunt identificate şi 

luate în considerare în mai multe lucrări, ceea ce demonstrează importanţa care trebuie 

acordată fenomenului. Intervenţiile pentru restrângerea sau eliminarea efectelor pe care aceste 

limite le generează sunt puţine sau necunoscute şi mult prea dispersate geografic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
65 Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, publicată în MO nr. 557/2004, art. 5 

Lucrarea Copii la limita speranţei – O analiză focalizată asupra situaţiei copiilor vulnerabili, 
excluşi şi discriminaţi în România, problemele legate de înregistrarea copiilor cu dizabilităţi 

sunt descrise astfel: „Un copil este înregistrat ca având dizabilităţi şi i se acordă  drepturi 

speciale de protecţie numai dacă CPC de la nivel judeţean emite un certificat de încadrare într-

o categorie de persoane cu handicap. Acest certificat trebuie să fie reînnoit, iar mulţi copii nu 
beneficiază de asistenţă în reînnoirea certificatului. Aceasta poate explica parţial de ce 

numărul copiilor cu dizabilităţi poate fi doar estimat. Pe de altă parte, majoritatea copiilor vin 

la Comisie numai când ajung la vârsta şcolară pentru a fi orientaţi spre şcoli speciale. Rar se 
întâmplă ca un copil cu dizabilităţi sub vârsta de 7 ani să se prezinte în faţa Comisei şi prin 

urmare adesea ei nu sunt cuprinşi în statisticile oficiale.”(Copii la limita speranței – o analiză 

focalizată asupra situației copiilor vulnerabili, excluşi şi discriminați în România, Reprezentanţa UNICEF în 
România, 2006, pag. 95) 
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Atât teama de stigmatizare cât şi lipsa de cunoaştere fundamentează nevoia stringentă de 

informaţii, de programe de tip „şcoala părinţilor”, de campanii de conştientizare şi 

sensibilizare şi de o amplă implicare a tuturor forţelor comunităţii. 

 

2.2. Evaluarea complexă a copilului 

Alţi părinţi solicită demararea procedurilor de încadrare în grad de handicap şi adresează în 

acest sens o cerere către autoritatea locală. Autorităţile abilitate de lege pentru înregistrarea 

sesizărilor şi declanşarea procedurilor sunt primăriile, prin serviciile publice de asistenţă 

socială care reprezintă structuri  specializate organizate fie în subordinea consiliilor judeţene, 

consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, la nivel de direcţie generală 

(DGASPC), fie în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, la nivel de direcţie 

(DAS) fie la nivelul comunelor, sub forma unui compartiment funcţional în aparatul de 

specialitate al primarului (SPAS).
66 

După efectuarea anchetei sociale, familia este sprijinită de persoana de specialitate în asistenţă 

socială cu informaţii de organizare a dosarului care conţine copii de pe actele de identitate a 

copilului şi părinţilor sau reprezentantului legal,  evaluarea socială, fişa medicală sintetică de 

la medicul de familie, un certificat medical tip A5 de la medicul specialist, copii ale biletelor 

medicale şi altele. Dosarul se depune la DGASPC, în limita termenului de valabilitate a 

actelor medicale pe care le conţine. 

Evaluarea complexă a copilului se face de către Serviciul de Evaluare Complexă (SEC) din 

cadrul DGASPC. Acest serviciu întocmeşte raportul de evaluare complexă şi planul de 

                                                   
66 Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, publicată în MO nr. 905/2011, art. 113 

Aceeaşi stare de lucruri este descrisă de Salvaţi Copiii România: „Cel mai probabil, 

numărul copiilor cu dizabilităţi este mult mai mare, dar, pentru multe familii, mai ales din 
mediul rural, a avea un copil cu handicap este un motiv de ruşine, motiv pentru care 

copilul nu este declarat ca suferind de un handicap. De asemenea, accesul redus la servicii 

de evaluare este cauzat de distanţa mare între domiciliu şi sediul acestui serviciu sau de 
lipsa de informare cu privire la drepturile speciale şi serviciile disponibile ...” 
(www.salvaticopiii.ro/?id2=000600060008)

 

Fundaţia Alpha Transilvana identifică cauze asemănătoare într-un raport având ca temă 

situaţia persoanelor cu handicap la nivelul judeţului Mureş: „Deşi numărul persoanelor cu 

handicap înregistrate a crescut semnificativ, există încă familii ale persoanelor cu dizabilităţi 
care, de teama stigmatizării şi necunoaşterii procedurilor preferă să nu acceseze servicii 

sociale, ceea ce le afectează integrarea socială. Posibilităţile de accesare a serviciilor 

sociale diferă în mediul rural şi urban. Serviciile sociale şi medicale din mediul rural sunt 
limitate ceea ce afectează procesul de a primi o diagnoză sau un certificat pentru a începe 

intervenţiile speciale. Deşi problema copiilor cu dizabilităţi a devenit mai vizibilă, trebuie 

menţionat faptul că sunt foarte mulţi copii care ajung târziu să primească un certificat de 

handicap datorită lipsei de informare a părinţilor sau procesului lung de diagnosticare a 
copilului. De multe ori de teama stigmatizării, părinţii renunţă la certificat şi preferă să 

plătească ei pentru recuperarea copilului. Acest fenomen este unul semnificativ.”( 

www.alphatransilvana.ro/uploads/.../Situatia_persoanelor_cu_dizabilităţi....) 
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recuperare a copilului cu dizabilităţi şi propune Comisiei pentru protecţia copilului (CPC) 

încadrarea în grad de handicap. În faţa CPC sunt chemaţi părinţii, copilul care a împlinit 

vârsta de 10 ani numai dacă CPC consideră acest lucru necesar, persoana, familia sau 

reprezentantul organismului privat acreditat care doreşte să îi fie dat în plasament copilul, 

precum şi orice persoane care pot da relaţii în cauză.  

Aprecierea cazurilor nedeplasabile - copii cu deficienţe/afectări pentru care sunt necesare 

condiţii speciale de deplasare sau aflaţi în îngrijiri paleative la domiciliu sau în unităţi 

specializate – se face de către medicul de familie sau medicul curant, după caz. Alte cazuri de 

copii nedeplasabili pot fi documentate de medicul din cadrul SEC-DGASPC în cursul 

evaluării complexe. 

CPC emite hotărârea de încadrare şi aprobă planul de recuperare, toate acestea fiind 

comunicate familiei sau reprezentantului legal, copilului care a împlinit varsta de 10 ani, 

DGASPC-ului  ori, după caz, organismului privat acreditat, primăriei unităţii administrativ – 

teritoriale în a cărei rază domiciliază părinţii dar şi organelor financiare competente dacă s-a 

stabilit plata unei contribuţii în sarcina părinţilor. 

Hotărârea CPC este executorie. Spre deosebire de sistemul de protecţie a persoanelor adulte 

cu handicap, în cadrul căruia funcţionează Comisia superioară de evaluare, pentru a soluţiona 

contestaţiile în caz de neacceptare a încadrării, hotărârile CPC pot fi atacate numai la 

tribunalul de la domiciliul copilului, cauzele supuse judecării fiind soluţionate potrivit 

regulilor speciale de procedură prevăzute de Legea nr. 272/2004
67

 ; nu se cunosc date 

referitoare la numărul de cazuri care se adresează instanţei.
 

Certificatul de încadrare în grad de handicap este documentul în baza căruia copilul cu 

dizabilităţi poate beneficia de drepturi şi facilităţi. Certificatul are termen de valabilitate de 

maximum 12 luni, după care situaţia copilului este reevaluată. Reevaluarea este un proces 

greoi care presupune prezentarea, din nou, la toate etapele procesului de evaluare. De cele mai 

multe ori, reevaluarea nu se poate baza pe monitorizarea modului de realizare a planului de 

recuperare şi nu aduce modificări importante sau completări cu alte servicii. În alte cazuri, 

reevaluarea poate determina încadrarea într-un alt grad de handicap decât cel prezent. 

Ordinul comun nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de 

handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora
68

, cu modificările 

şi completările ulterioare, cuprinde criteriile generale medico-psihosociale de identificare şi 

încadrare a copiilor (0-18 ani) cu deficienţe şi handicap (dizabilităţi), categoriile de afectări 

(deficienţe) structurale şi funcţionale ale organismului care pot determina starea de handicap 

(dizabilitate), descrierea activităţilor şi participării pe grupe de vârstă, precum şi factorii de 

mediu. Modificările suferite de actul normativ în timp au constat în înlocuirea criteriilor 

medicale pentru încadrarea în grad de handicap a copiilor cu autism şi înlocuirea criteriilor 

psihosociale pentru toţi copiii cu dizabilităţi în acord cu Clasificarea internaţională a 

funcţionării, dizabilităţilor şi sănătăţii (CIF).  Identificarea şi aprecierea gradului de handicap 

prin raportare la CIF constituie o contribuţie importantă în afirmarea, dezvoltarea şi 

promovarea modelului social în abordarea dizabilităţii. 

 

                                                   
67 HG nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecția copilului, 

publicată în MO nr. 872/2004 

68 Ordinul comun nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe bază cărora se stabileşte gradul de handicap pentru 

copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora, publicat în MO nr. 781/2002 
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2.3. Intervenţie timpurie şi alte servicii 

Conform legislaţiei în vigoare, Planul de recuperare cuprinde serviciile din educaţie, protecţie 

şi sănătate de care ar trebui să dispună copilul cu dizabilităţi. Serviciile sunt însă puţine față 

de nevoile existente,  neomogen repartizate din punct de vedere geografic dar mult mai bine 

reprezentate în mediul urban, sunt limitative din punct de vedere al numărului de beneficiari, 

nu dispun de echipe multidisciplinare care să răspundă nevoilor de recuperare fizică, 

logopedică, de educaţie sau socializare etc., subfinanţate în mare parte, în concluzie, 

includerea copiilor în programe complexe de recuperare rămâne redusă. 

În Raportul alternativ, FONPC aprecia că nu în toate judeţele există centre de zi şi recuperare iar 

acolo unde acestea există, capacitatea lor este de 30-40 copii pe zi, în timp ce numărul mediu 

minim al copiilor cu nevoi de recuperare într-un judeţ este de aproximativ 1500.
69 

„Riscul imediat la care pot fi supuşi copiii cu dizabilităţi care nu beneficiază de servicii de 

recuperare este legat de separarea de familie, dar şi de neglijare, exploatare economică sau 

abuz. Pe termen lung însă, lipsa acestor servicii reduce drastic şansa copiilor de a fi recuperaţi 

pentru societate şi de a avea o viaţă independentă şi împlinită. În ciuda eforturilor de educare 

a populaţiei cu privire la drepturile copiilor cu dizabilităţi, lipsa de vizibilitate a acestor copii 

în comunităţile lor alimentează atitudinile de discriminare şi marginalizare care de multe ori 

se răsfrâng asupra întregii familii.”
70 

Pentru creşterea gradului de acces al copiilor cu dizabilităţi la viaţa comunităţii, centrele de zi 

şi de recuperare au o importanţă vitală. Numărul, diversitatea şi disponibilitatea unor astfel de 

servicii sunt limitate iar pe de altă parte, asigurarea transportului reprezintă un element cheie.  

În luna iunie 2013, Filiala Bucureşti a ASCHF-R a organizat 4 focus grupuri pentru 

investigarea obstacolelor cu care se confruntă părinţii membri şi ce nevoi au. Din raport reiese 

cât de greu le este părinţilor să găsească soluţii pentru serviciile complexe, educaţionale, de 

recuperare şi socializare de care au nevoie copiii lor.
71

  

Pentru a preveni şi/sau depăşi situaţiile care ar putea determina separarea copilului cu 

dizabilităţi de familia sa dar şi agravarea deficienţelor copilului, serviciile de zi ar trebui să fie 

prezente în toate comunităţile, sub diferite forme, cum ar fi: centre de zi, centre de consiliere 

şi sprijin pentru părinţi, centre de recuperare, centre de terapie ocupaţională, asistenţă şi 

sprijin şi altele. Consiliile locale şi consiliile judeţene ar trebui să intervină prin asigurarea de 

asistenţă şi sprijin părinţilor şi prin dezvoltarea de servicii diversificate, accesibile şi de 

calitate, corespunzătoare nevoilor copilului, în vederea creşterii şi dezvoltării acestuia. Legea 

Asistenţei Sociale nr. 292/2011
72

 menţionează posibilitatea organizării serviciilor sociale în 

sistem integrat, alături de cele din domeniul ocupării, sănătăţii, educaţiei sau de alte servicii 

sociale din comunitate. Acest mod de furnizare a serviciilor presupune o foarte bună 

coordonare a activităţilor din domenii de intervenţie diferite, precum şi o colaborare strânsă şi 

eficientă între profesioniştii acestor domenii. Scopul furnizării serviciilor în sistem integrat 

                                                   
69 Raportul alternativ FONPC, www.fonpc.ro (română, franceză şi engleză) şi www.crin.org (engleză), pag. 58 

70 Analiza situației copiilor din România, autori Marian Preda (coordonator), Doru Buzducea, Dana Fărcăşanu, 

Vlad Grigoraş, Florin Lazăr, Georgiana-Cristina Rentea – Facultatea de Sociologie şi Asistența Sociala şi 

Reprezentanţa UNICEF în România, Bucureşti, 2013 

71 Evaluarea nevoilor şi aşteptărilor părinților cu copii cu handicapuri neuromotorii, raport de cercetare calitativă, 

iulie 2013, Sociometrics, www.czaurora.ro  

72 Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 905, din 20 

decembrie 2011, art. 28 
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este acela de a răspunde mai bine nevoilor complexe ale utilizatorilor, dar şi de a utiliza mai 

eficient resursele existente la nivel local. 

Şi totuşi, chiar dacă există un cadru legislativ încurajator, nevoile diverse ale copiilor îi 

determină pe părinţi să caute cu perseverenţă tipul de centru în care copilul să aibă acces la 

mai multe servicii şi să fie îngrijit, încurajat şi susţinut în tot ceea ce face. Câteodată, părinţii 

sunt cei care au iniţiativa înfiinţării unui  asemenea centru, cum s-a întâmplat în anul 1995, 

când părinţii unor copii cu dizabilităţi neuromotorii grave şi asociate
73

 au decis să înfiinţeze  

Centrul de zi Aurora sau în februarie 2000, când părinţii din  Asociaţia Sf. Ana
74

 au înfiinţat 

un centru de zi cu servicii directe de îngrijire, recuperare, socializare şi sprijin pentru educaţie 

şcolară pentru copiii lor cu dizabilităţi mintale şi asociate iar exemplele pot continua... 

Asociaţia Caritas România a fondat în anul 1992 un centru pentru copiii cu sindromul 

Langdon-Down care, din 2008, a devenit centru pentru sprijinirea copiilor de vârstă preşcolară 

și școlară cu dizabilităţi şi a familiilor lor şi care, pe lângă serviciile specifice de recuperare, 

terapie ocupaţională, logopedie, psihomotricitate, asigură pentru părinţi informare şi orientare, 

suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere şi programe de tip Şcoala părinţilor.
75

 

Multe servicii au fost înfiinţate şi/sau dezvoltate de organizaţii neguvernamentale în zona 

intervenţiei timpurii tocmai pentru importanţa care trebuie acordată acesteia dar, în acelaşi timp, 

au o sferă limitată de acţiune. Fundaţia Inocenti din Bistriţa a iniţiat un program de intervenţie 

timpurie care se adresează copiilor cu întârzieri de dezvoltare şi dizabilităţi neuro-psiho-motorii 

de pe raza judeţului şi oferă servicii terapeutice şi de recuperare psihologică şi kineto la sediul 

serviciului şi la domiciliu, consiliere şi informare, grupuri de suport pentru părinţi dar şi sprijin 

în realizarea de demersuri legate de recuperarea medicală a copilului.
76 

Un alt tip de intervenţie timpurie se desfăşoară la Tg. Mureş, în Centrul de Prevenţie şi 

Intervenţie Timpurie a Dizabilităţilor Neuro – Psiho – Motorii, organizat de Fundaţia Alpha 

Transilvana. Centrul Impuls a realizat în timp un eficient mod de colaborare şi parteneriat cu 

autorităţile locale, cu Clinica de Neonatologie şi Clinica de Prematuri din cadrul Spitalului 

Clinic Judetan Mureş, cu medicii de familie, astfel ca, până în prezent, peste 1000 de copii au 

beneficiat de serviciile de specialitate care urmăresc diminuarea sau eliminarea întârzierilor 

neuro-psiho-motorii ale copiilor mici, cu vârste între 0 şi 3 ani, precum şi consilierea şi 

asistarea părinţilor.
77

   

Programul de intervenţie timpurie al Fundaţiei Sense Internaţional este implementat în 

București din anul 2007, extins ulterior în Oradea, Timişoara şi Iași. Dezvoltat în parteriat cu 

maternităţi, inspectorate şcolare şi DGASPC-uri, programul asigură nou-născuţilor şi copiilor 

mici şansa de a beneficia de diagnostic, reabilitare şi intervenţie timpurie, cu sprijinul unor 

echipe multidisciplinare formate din medici, psihopedagogi, psihologi şi părinţi. Nou-

născuţilor li se testează auzul şi vederea la naştere, iar dacă sunt semne că ar exista probleme, 

aceştia încep un program individualizat de recuperare în cadrul centrelor organizaţiei. Recent, 

la iniţiativa organizaţiei, importanţa intervenţiei timpurii a fost recunoscută la nivel naţional, 

fiind inclusă în sistemul naţional de învăţământ, prin aprobarea Ordinului nr. 3071/2013 

                                                   
73 Centrul de zi Aurora este un proiect dezvoltat de Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic România  

(ASCHFR) – Filala Bucureşti în parteneriat cu Inspectoratul Scolar Bucureşti 

74 www.sf-ana.ro 

75 Întâlnire de lucru Comunicare şi advocacy pentru drepturile copiilor cu dizabilităţi, organizată de 

Reprezentanţa UNICEF în România, sediu, 23 aprilie 2013,  reprezentant Asociaţia Caritas România 

76 www.inocenti.ro 

77 www.alphatransilvana.ro 
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privind aprobarea Conţinutului educativ pentru intervenţie timpurie antepreşcolară destinat 

copiilor cu deficienţe senzoriale multiple/surdocecitate.
78

  

În plus faţă de centrele locale sau judeţene de recuperare, în România există şi câteva centre de 

recuperare pentru copii cu deficienţe neuromotorii, în staţiunile balneo-climatice: Buşteni, jud. 

Prahova, Gura Ocniţei, jud. Dâmboviţa, Dezna, jud. Arad şi Băile Felix, jud. Bihor. 

Oportunităţi de dezvoltare a unor servicii specializate au fost create în ultimii ani de liniile de 

finanţare active prin fondurile structurale. Prin proiectul „Şi ei trebuie să aibă o şansă! – 

program de sprijin pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor cu tulburări de 

spectru autist”,
79

 de exemplu, au fost înfiinţate şi dotate 40 centre de consiliere şi asistenţă 

adresate copiilor/tinerilor cu TSA şi aparţinătorilor acestora. 

În acelaşi context, pentru a preîntâmpina accentuarea limitărilor de participare, MMFPSPV a 

implementat proiectul „Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale din România în 

vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul propriilor familii”, finanţat de Guvernele 

Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul financiar al Spaţiului 

Economic European. Au fost create 20 de echipe mobile pluridisciplinare, formate din 

logoped, kinetoterapeut, terapeut ocupaţional, medic pediatru, educator specializat, asistent 

social, care să ofere sprijin copiilor cu dizabilităţi, părinţilor acestora şi specialiştilor din 

comunitatea în care se află copiii, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în planul de 

recuperare şi formarea membrilor acesteia, în judeţele: Arad, Argeş, Bihor, Bistriţa Năsăud, 

Brăila, Braşov, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Sălaj, 

Satu Mare, Vaslui, sector 4 şi sector 6 - Bucureşti. Echipele mobile înfiinţate prin proiect au 

devenit ulterior parte integrantă a serviciilor oferite de DGASPC-urile din judeţele 

implicate.
80

 Proiectul a asigurat şi achiziționarea unui microbuz dotat cu echipamentele 

necesare fiecărei echipei mobile înființate, precum și a instrumentelor necesare pentru 

evaluarea copiilor în vederea intervenției. 

 

2.4. Evaluarea situaţiei copilului 

Pentru a ajunge la cunoaşterea tuturor aspectelor care să permită asigurarea serviciilor de 

intervenţie şi sprijin necesare şi pentru a avea tabloul complet al funcţionării copilului în 

mediul său, acesta trebuie să parcurgă un proces de evaluare care cuprinde evaluarea 

medicală, psihologică, educaţională şi socială. Evaluarea educaţională este obligatorie 

începând cu vârsta de 3 luni, când copilul poate beneficia de educaţie timpurie, conform 

articolului 1 din Legea creșelor.
81

  

Accesul la evaluare se poate face de timpuriu sau poate fi întârziat iar acest lucru depinde de 

foarte mulţi factori, mediul social şi economic de dezvoltare din care vine copilul fiind 

determinant, ca şi mediul rural care este recunoscut ca dezavantajant şi nu în ultimul rând de 

modul în care se asigură informarea familiilor şi colaborarea interinstituţională. Pentru a face 

posibil ca evaluarea să se desfăşoare corect şi eficient, beneficiind de sprjinul financiar şi 

                                                   
78 Ordinul nr. 3071/2013, publicat în MO nr. 146 bis, din 19 martie 2013 - Întâlnire de lucru Comunicare şi 

advocacy pentru drepturile copiilor cu dizabilităţi, organizată de Reprezentanţa UNICEF în România, sediu, 23 

aprilie 2013, reprezentant Fundaţia Sense Internaţional (România) 

79 Proiect desfăşurat în perioada octombrie 2010 - septembrie 2013, MMFPSPV/DPC în parteneriat cu 

Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA) şi Asociaţia de Psihoterapii Cognitiv Comportamentate din România 

(APCCR) 

80 www.mmuncii.ro/.../2009-rezultatele-implementarii-proiectului-cresterea 

81 Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, publicată în MO nr. 507/2007 
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logistic al Reprezentanţei UNICEF în România şi în cadrul parteneriatului cu Asociaţia 

RENINCO România, Direcţia Protecţia Copilului a iniţiat, în perioada aprilie – iulie 2013, 

modificarea Ordinului comun nr. 18/3989/416/142 din 26 februarie 2003 privind aprobarea 

Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de 

handicap, prin intermediul unui grup de lucru care cuprinde atât reprezentanţi ai ministerelor 

implicate cât şi experţi din mediul universitar şi specialişti practicieni.  

Modificări în structura şi metodologia procesului de evaluare a produs intrarea în vigoare a 

prevederilor Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, astfel: „Evaluarea, asistenţa 

psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a 

tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale se realizează de către centrele judeţene de resurse şi 

de asistenţă educaţională (CJRAE), respectiv de Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională (CMBRAE), prin serviciile de evaluare şi de orientare şcolară şi 

profesională, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, acordându-se prioritate integrării în învăţământul de masă. CJRAE 

cuprind şi centrele logopedice interşcolare.”
82 

Ordinul nr. 6552/2011 pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea, asistenţa 

psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi 

tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale a detaliat ulterior aspecte ale procesului desfăşurat 

în cadrul CJRAE/CMBRAE, plecând de la afirmaţia că „evaluarea este un proces complex, 

continuu şi dinamic, realizat cu scopul de a cunoaşte în profunzime şi de a estima din punct de 

vedere cantitativ şi calitativ particularităţile dezvoltării, limitele şi potenţialul 

copilului/elevului/tânărului cu CES.”   

Serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională (SEOSP) din cadrul 

CJRAE/CMBRAE face propunerea iar hotărârea privind orientarea şcolară şi profesională a 

copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale aparţine comisiei de orientare 

şcolară şi profesională (COSP). Hotărârea COSP este executorie, eventualele contestaţii 

putând să se depună la SEOSP, în termen de 48 de ore de la data comunicării sub semnătură a 

certificatului de orientare şcolară şi profesională. CJRAE/CMBRAE are obligaţia să 

soluţioneze contestaţia în termen de 30 de zile de la data depunerii, prin desemnarea unei alte 

comisii, a cărei decizie poate fi atacată în justiţie.
83 

Identificarea copiilor şi tinerilor cu CES, în termeni de evaluare şi orientare şcolară şi 

profesională, se află aşadar în plin proces de reaşezare, în prezent. Totuşi, faptul că un copil 

cu handicap care are şi dificultăţi de învăţare trebuie să fie evaluat şi orientat de două 

comisii/sisteme este un subiect de reflecţie care ar trebui să determine armonizarea 

procedurilor şi instrumentelor de lucru şi o eficientă colaborare interinstituţională, astfel încât 

drumul copilului spre şcoală să fie prietenos şi fără obstacole. 

 

2.5. Drepturi şi facilităţi 

Cât priveşte acordarea de sprijin, cadrul legislativ existent, în special Legea nr. 448/2006, 

stabileşte serviciile şi prestaţiile sociale, precum şi facilităţile de care beneficiază copilul cu 

dizabilităţi şi familia care îl are în îngrijire. Elementul-cheie pentru tipul şi măsura drepturilor 

sociale îl constituie gradul de handicap, actul normativ stabilind 4 asemenea grade: grav, 

                                                   
82 Legea nr. 1/2011 a educaţiei nationale, publicată în MO nr. 18/2011, art. 50 

83 Ordinul nr. 6552/decembrie 2011 pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea, asistenţa 

psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi tinerilor cu cerinţe 

educaţionale speciale, publicat în MO nr. 45/2012 
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accentuat, mediu, uşor. Clasificarea pe grup mare de persoane determină acordarea aceloraşi 

prestaţii şi servicii sociale, indiferent de nevoile individuale ale copilului sau tânărului din 

interiorul grupului.  

Copiii cu handicap beneficiază de alocaţie de stat, în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de 

lege
84

 majorat cu 100%.  Prevederile alineatului 2 al art. 58 din Legea nr. 448/2006 includ şi 

copiii cu handicap de tip HIV/SIDA care beneficiază în plus de o alocaţie lunară de hrană, 

calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile 

sanitare publice, drept reiterat şi în alte acte normative din domeniu. 
85 

Familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu primeşte,  

indiferent de alte venituri şi în anumite condiţii prevăzute cumulat cu acestea, un buget 

personal complementar al cărui cuantum diferă în funcţie de încadrare, astfel: 91 lei pentru 

gradul grav, 68 lei pentru gradul accentuat şi 33,5 lei pentru gradul mediu, la valorile valabile 

pentru anul 2013.  

Una dintre informaţiile care ar trebui aduse la cunoştinţa familiilor care au în îngrijire copii cu 

dizabilităţi în legătură cu prestaţiile sociale de care beneficiază ar fi cea legată de faptul că 

bugetul personal complementar nu ar trebui să fie luat în calcul
86

 la stabilirea altor drepturi 

(de exemplu, la acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei etc.) şi alte obligaţii, inclusiv 

faptul că se acordă numai pe perioada în care familia are în îngrijire, supraveghere şi 

întreţinere copilul cu dizabilităţi.  

Unul dintre cele mai importante servicii oferite în baza evaluării pentru cei mai vulnerabili 

copii şi adulţi cu handicap – cei cu handicap grav - este asistentul personal, angajat al 

primăriei sau DGASPC, în cazul municipiului Bucureşti. În anumite situaţii, părinţii sau 

reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav pot opta între asistent personal şi primirea 

unei indemnizaţii lunare. Pe perioada absenţei temporare a asistentului personal, angajatorul 

are obligaţia de a asigura fie un înlocuitor, fie găzduire într-un centru de tip respiro sau, în caz 

extrem, o indemnizaţie. 

Deşi cadrul legal cuprinde obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a prevedea şi 

garanta în bugetul local sumele necesare salariilor şi celorlalte drepturi cuvenite asistentului 

personal, cazurile de nerespectare au constituit în nenumărate rânduri subiecte de presă în 

perioada crizei economice 2009-2012. 

Asistentul personal are obligaţia de a participa, cel puţin o dată la 2 ani, la instruirea 

organizată de angajator, monitorizarea realizării instruirii revenind DGASPC-urilor
87

. 

Instruirea ar trebui să respecte o anumită tematică
88

  şi să ofere cadrul şi posibilitatea 

îmbogăţirii şi diversificării cunoştinţelor teoretice şi practice ale persoanelor care se ocupă de 

                                                   
84 Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată 2012, MO nr.767/2012 

85 Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a 

persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, publicat în MO nr. 814/2002 + HG nr. 429/2008 privind 

nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, publicat în MO nr. 
329/2008 

86 Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoaneler cu handicap, publicată în MO nr. 

1006/2006, republicată în 2008, art. 58, pct. 12 

87
 HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 

privind protecția şi promovarea drepturilor persoaneler cu handicap, publicată în MO nr. 233/2007, modificată 

şi completată prin HG nr. 89/2010, publicată în MO nr. 103/2010 

88 Ordin nr. 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap 

grav, publicat în MO nr. 693/2007 



34 

 

copiii şi adulţii cu dizabilităţi grave, pentru asigurarea unei îngrijiri corecte, determinante 

pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanei cu dizabilităţi.   

Una dintre cercetările efectuate asupra modului în care se asigură instruirea asistenţilor 

personali a fost efectuată de ANPH în anul 2009, rezultatele acesteia fiind postate pe site 

www.anph.ro/asistentul personal. Interesante şi la fel de actuale sunt şi în prezent propunerile 

pe care autorităţile locale, primăriile în mod deosebit, le-au făcut pentru a acoperi nevoile 

resimţite, cităm: tipărirea de ghiduri, broşuri pe tipuri de handicap, editarea de material 

didactic (CD, DVD) în format accesibil, cu accent pe aspectul practic, demonstrativ al 

modalităţilor de asistenţă, editarea unui manual privind “Tehnica îngrijirii persoanei cu 

handicap”, completarea şi diversificarea tematicii, înfiinţarea la nivelul DGASPC a unei linii 

telefonice de urgenţă, includerea participării la instruire a reprezentanţilor şcolilor, medicilor 

de familie, asistenţilor sociali etc. 

Pentru a facilita accesul la serviciile comunităţii şi nu numai, dreptul la transport urban a fost 

prevăzut încă de la primul set de acte normative în domeniu şi este asigurat şi în prezent, 

persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiind de gratuitate pe toate liniile la transportul 

urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul. Atunci când însoţesc 

persoane cu handicap grav precum şi copii cu handicap accentuat, beneficiază de acest drept 

şi însoţitorii acestora.
89 

Sumele aferente asigurării dreptului provin din bugetele locale,  

modalitatea de acordare a gratuităţii şi cuantumul acesteia stabilindu-se prin hotărâre a 

consiliilor locale.
  

Pentru persoanele cu handicap grav care apelează la câine ghid, legiuitorul a prevăzut şi 

posibilitatea ca acesta să poată însoţi, liber şi gratuit, şi să fie prezent lângă cel pe care îl 

conduce în toate locurile publice şi în mijloacele de transport.Gratuitatea transportului 

interurban, la alegere, cu orice tip de tren, « în limita costului unui bilet la tren interregio IR 

cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport 

fluvial», este asigurată pentru 12 (handicap grav) sau 6 (handicap accentuat) călătorii dus-

întors pe an calendaristic. Insoţitorii copiilor cu dizabilităţi grave sau accentuate beneficiază 

de acest drept numai în prezenţa acestora, în limitele numerice de călătorii stabilite. In plus 

faţă de limitele de 6 sau 12 călătorii, copiii şi adulţii cu afecţiuni renale care necesită 

hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu, beneficiază şi de alte călătorii 

interurbane gratuite, în funcţie de recomandarea centrului de dializă. 

Cât priveşte transportul pe căile ferate, administratorii infrastructurii feroviare şi operatorii de 

transport feroviar au avut obligaţii, până la 31 decembrie 2010, să adapteze cel puţin câte un 

vagon şi staţiile principale de tren, pentru a permite accesul fotoliilor rulante şi să marcheze 

prin pavaj tactil contrastant căile spre peroanele de îmbarcare, ghişee sau alte utilităţi dar nu 

au fost identificate raportări sau evaluări în acest sens. 

Familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat 

beneficiază de o prevedere legislativă benefică pentru facilitarea accesului, introdusă prin art. 27 

din Legea nr. 448/2006: “credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat (...), în baza unui 

contract privind angajamentului de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur 

autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia 

plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 

10.000 de euro iar returnarea lui să nu depăşească 10 ani.”  

 

                                                   
89 Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoaneler cu handicap, publicată în MO nr. 

1006/2006, republicată în 2008, art. 23 
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2.6. Accesibilitate şi tehnologie asistivă 

Toate aceste drepturi de transport acordate ridică automat întrebarea dacă un copil sau un 

adult cu dizabilităţi poate, cu adevărat, să se mişte liber în mediul fizic. A trăi independent şi a 

participa deplin la viaţa cetăţii sunt atitudini condiţionate,  în cazul persoanelor cu dizabilităţi, 

de eliminarea obstacolelor şi barierelor la mediul fizic şi transport, la mijloacele de 

comunicare sau alte tehnologii.  

Responsabilizarea societăţii în această privinţă se petrece însă în paralel cu procesul de 

recunoaştere a persoanelor cu dizabilităţi ca cetăţeni care pot deveni activi în măsura în care 

societatea se schimbă şi avansează soluţii concrete şi rapide necesare favorizării incluziunii 

sociale. Necesitatea accesibilizării spaţiului public astfel încât acesta să devină incluziv şi 

prietenos faţă de toţi cei care participă la viaţa cetăţii este o premiză esenţială a integrării 

sociale a persoanelor cu dizabilităţi.  

Convenţia ONU  recunoaşte “importanţa accesibilităţii la mediul fizic, social, economic şi 

cultural, la sănătate şi educaţie şi la informare şi comunicare, pentru a da posibilitatea 

persoanelor cu dizabilităţi să se bucure pe deplin de toate drepturile şi libertăţile fundamentale 

ale omului.”
90

 

România are un cadru legislativ bine precizat în domeniu iar recent a fost revizuit  Normativul 

privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu 

handicap care reprezintă referinţa pentru asigurarea utilizării în siguranţă a spaţiului urban şi a 

clădirilor publice de către persoanele cu dizabilităţi. 

Un întreg capitol (cap. IV) din Legea nr. 448/2006 este dedicat Accesibilităţii, incluzând 

obligaţiile autorităţilor publice. De exemplu, pentru accesul la transport, autorităţile publice 

aveau obligaţii de a lua măsuri privind adaptarea tuturor mijloacelor de transport în comun, 

adaptarea tuturor staţiilor, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spaţiilor de acces spre uşa de 

intrare, montarea panourilor de afişaj corespunzătoare nevoilor persoanelor cu handicap 

vizual şi auditiv, imprimarea cu caractere mari şi în culori contrastante a rutelor şi a 

indicativelor mijloacelor de transport în comun. 

Există puţine informaţii cu privire la modul în care sunt respectate prevederile legate de 

accesul la mediu. Deşi în planul de control al Inspecţiei Sociale din anul 2009 a existat tema 

Controlul aplicării legislaţiei referitoare la asigurarea accesului persoanei cu handicap la 

mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, raportul nu este posibil a fi consultat. 

În acest context, ar trebui reamintit conceptul de “design universal”, care înseamnă 

„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. Design Universal nu va exclude dispozitivele de asistare pentru 

anumite grupuri de persoane cu dizabilităţi, atunci când este necesar”,
91

 astfel cum este 

definit în Convenţia ONU. Principiile designului universal ar trebui aplicate, de asemenea, la 

                                                   
90 Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei 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, publicată în MO, nr. 792 din 26/11/2010, 

Preambul, lit. v 

91 Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei 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, publicată în MO, nr. 792 din 26/11/2010, art. 2 

– Definiţii 
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dezvoltarea curriculum-ului şcolar care ar trebui să devină cât mai incluziv cu putinţă, a 

programelor de formare vocaţională precum şi la dezvoltarea cadrului legislativ general.   

Limitările la acces sunt însă nenumărate, sunt vizibile şi au constituit constant subiecte de 

dezbatere a organizaţiilor neguvernamentale sau de presă. Un studiu făcut de ASCHF-R în 

anul 2010 menţiona faptul, de exemplu, că “multe dintre spaţiile publice sunt neaccesibilizate 

sau dacă există accesibilizări, acestea sunt de slabă calitate, impracticabile de cele mai multe 

ori iar în cazul mijloacelor de transport în comun, numai 6% dintre cei chestionaţi au declarat 

că le-au folosit.”
92 

De cele mai multe ori, se vorbeşte despre accesibilitate numai prin referire la spaţiul fizic dar 

conceptul include mult mai mult. În capitolul dedicat accesibilităţii, Legea nr. 448/2006 extinde 

cadrul obligaţiilor de adaptare şi la mediul informaţional şi comunicaţional. De exemplu, 

bibliotecile publice au obligaţia să înfiinţeze secţii cu carte în formate accesibile persoanelor cu 

deficienţe de vedere sau de citire, angajaţii operatorilor de servicii bancare şi poştale au obligaţia 

de a acorda asistenţă în completarea formularelor, la solicitare şi altele. Autorităţile centrale şi 

locale publice, precum şi instituţiile centrale şi locale, publice sau de drept privat, au obligaţia de a 

asigura servicii de informare şi documentare accesibile persoanelor cu handicap
 
şi de 

accesibilizare a paginilor de internet proprii, de a utiliza pictograme etc.  

Pentru a îmbunătăţi accesibilitatea web la serviciile publice, Ministerul pentru Societatea 

Informaţională a elaborat şi pus la dispoziţie un Ghid privind realizarea paginilor web pentru 

autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale.
93

 

Dezvoltarea copilului cu dizabilităţi este strâns legată de asigurarea dreptului la îngrijire 

specială, adaptată nevoilor sale. În înţelesul Legii nr. 272/2004, “îngrijirea specială trebuie să 

asigure dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copiilor cu handicap. 

Îngrijirea specială constă în ajutor adecvat situaţiei copilului şi părinţilor săi ori, după caz, 

situaţiei celor cărora le este încredinţat copilul şi se acordă gratuit, ori de câte ori acest lucru 

este posibil, pentru facilitarea accesului efectiv şi fără discriminare al copiilor cu handicap la 

educaţie, formare profesională, servicii medicale, recuperare, pregătire, în vederea ocupării 

unui loc de muncă, la activităţi recreative, precum şi la orice alte activităţi apte să le permită 

deplină integrare socială şi dezvoltare a personalităţii lor.”  

În sensul celor mai sus menţionate, o atenţie deosebită ar trebui acordată facilitării accesului 

prin dispozitive compensatorii sau ajutătoare, tehnologii asistive sau asistenţă vie. Legea nr. 

448/2006 stabileşte dreptul la dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în 

condiţiile prevăzute în Contractul-cadru în vigoare, astfel:  

 HG nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 

anii 2013-2014,  publicată în MO nr. 166 din 28 martie 2013 

 Ordinul nr. 423/191/2013 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 

anii 2013–2014,  publicat în MO nr. 174 din 2013; prevederile ordinului au 

intrat în vigoare de la 1 aprilie 2013. 

                                                   
92 www.aschfr.ro 

93
 www.mcsi.ro 
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Conform actelor normative citate, „dispozitivele medicale se acordă, pentru o perioadă 

determinată ori nedeterminată, de către furnizorii de dispozitive medicale avizaţi de 

Ministerul Sănătăţii şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Dispozitivele medicale 

se acordă în baza prescripţiei medicale eliberate de medicul de specialitate aflat în relaţie 

contractuală cu casa de asigurări de sănătate, direct sau prin reprezentantul legal, şi a cererii 

scrise întocmite de asigurat, de către unul dintre membrii de familie: părinte, soţ/soţie, 

fiu/fiică, de către o persoană împuternicită legal în acest sens de către asigurat sau de către 

reprezentantul legal al asiguratului. Prescripţia medicală conţine în mod obligatoriu numele 

casei de asigurări de sănătate cu care medicul care eliberează prescripţia medicală se află în 

relaţie contractuală şi numărul contractului. Prescripţia medicală este întocmită în limita 

competenţei medicului prescriptor. Cererea se înregistrează la casa de asigurări de sănătate în 

ale cărei evidenţe se află asiguratul.”
94 

O analiză de situaţie privind accesul persoanelor cu dizabilităţi motorii la echipamentele 

necesare este  raportul Imobilizat la domiciliu. Criza finanţării de scaune rulante în România, 

întocmit de Fundaţia Motivation
95

 în anul 2010. Raportul analizează cererea şi oferta pe piaţa 

de scaune rulante din România, facilităţile de subvenţionare oferite de legislaţie, modul de 

finanţare şi alte subiecte conexe. Rezultatele cercetării arată că, la acea dată, CNAS a aprobat 

în medie subvenţii anuale pentru aproximativ 2.500 scaune rulante, ceea ce, raportat la 

numărul persoanelor cu dizabilităţi, este extrem de puţin. Concluziile raportului
96

 se referă la : 

subfinanţarea sistemului de sănătate, în mod special în ce priveşte dispozitivele medicale, 

lipsa de informare, creşterea cererii de scaune rulante, printre motive fiind şi cel legat de 

fenomenul îmbătrânirii populaţiei. 

Dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului şi gradului de handicap, printre care softuri 

asistive, asigurarea manualelor şcolare în formate accesibile pentru elevii cu deficienţe de 

vedere, asigurarea interpreţilor autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului 

specific al persoanei cu surdocecitate reprezintă câteva din mijloacele care contribuie fie la 

stimularea participării sociale fie, în caz de neasigurare, la abandon şcolar, izolare şi 

marginalizare.  

                                                   
94

 HG nr 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicată în MO nr. 166 / 2013, Cap. 

IV, art. 110 - 123 

95 www.motivation.ro 

96 www.sar.org.ro/imobilizat-la-domiciliu/ 
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Una din cele mai complete surse în domeniu este reţeaua europeană de informare cu privire la 

mijloacele ajutătoare pentru persoanele cu dizabilităţi care poate fi accesată la adresa 

www.eastin.info şi oferă instrumente de consultare referitoare la tehnologii de asistenţă, în 

limbile oficiale ale Uniunii Europene, într-un mod prietenos şi accesibil. Pagina de internet 

permite accesul la informaţii cu privire la peste 50.000 mijloace ajutătoare disponibile pe piaţa 

europeană, 5.000 firme producătoare şi distribuitoare, fişe monografice, idei sau sugestii. 

Grupul copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi senzoriale pare cel mai expus abandonului datorat 

lipsei tehnicii asistive. Pentru a preveni fenomenul, Fundaţia Light into Europe a aplicat 

strategia sistemului integrat de servicii pentru copiii nevăzători sau surzi şi familiile lor, 

inclusiv cursuri de limbaj mimico-gestual. Fundaţia este singura care face evaluări individuale 

ale resturilor de vedere, realizează şi oferă manuale adaptate individual pentru cele mai 

importante materii.
97 

La o expoziţie recent organizată în Bucureşti
98

, care a avut ca slogan “Lumea prin atingere şi 

sunet”,  au fost prezentate ultimele inovaţii în materie de dispozitive inteligente, precum: 

programe cititoare de ecran, programe de mărire, sintetizatoare vocale, lupe electronice 

portabile, tehnologii mobile – telefoane, programe de lectură şi recunoaştere a semnelor şi 

textelor, dispozitive pentru lectură, notebook-uri, monitoare, imprimante şi maşini de scris 

Braille, reportofoane, cărţi digitale, grafică convexă, dispozitive pentru explorarea 

împrejurimilor, publicaţii şi grafică în relief, jocuri, toate acestea constituind mijloace 

esenţiale pentru incluziunea socială a persoanelor nevăzătoare şi slab văzătoare şi creşterea 

gradului lor de independenţă. 

Interesul pentru tehnologia asistivă a crescut deosebit de mult, paralel cu deschiderea de noi 

orizonturi în cercetare. În funcţie de tipul dizabilităţii, informaţiile existente pe internet dau  o 

imagine asupra diversităţii dispozitivelor, de exemplu:
99

: 

  mobilitate redusă: baston, cârjă, cadru de mers, fotoliu rulant manual sau electric, 

proteză mână/picior, scaune speciale, tacâmuri adaptate, scaun de duş/toaletă, 

robot de bucătărie, încălţăminte adaptată;  

 vedere: ochelari, lupe, software pentru computer, baston alb, GPS pentru orientare 

în spaţiu, system Braille pentru citit/scris, repotofon/ castofon,  şah Braille;   

                                                   
97 Întâlnire de lucru Comunicare şi advocacy pentru drepturile copiilor cu dizabilităţi, organizată de 

Reprezentanţa UNICEF în România, sediu, 23 aprilie 2013, reprezentant Asociatia Nevăzătorilor din România 

98 www.monitorulvn.ro/Monitorul de Vrancea, REHA FOR THE BLIND® IN ROMANIA, 13 – 14 mai 2013, 

organizata de Fundaţia poloneza „Chance for the Blind”, în colaborare cu ANR, Scoala pentru Deficienţi de 

Vedere din Bucuresti şi firma ALTIX, Polonia 

99  www.unicef.org/.../SOWC_2013_-_Figure_-_A... , preluare din Johan Borg, International Organization for 

Standardization , 2008, traducere neoficială, 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=53782 

“Abandonul şcolar al copilului nevăzător sau slab văzător se poate produce atunci când, 
şcolarizat în învăţământul obişnuit, nu primeşte sprijinul de care are nevoie: profesori care să ştie 

Braille, mijloace tehnice necesare, prin urmare, el nu va putea ţine pasul cu colegii. În ţările din 

Uniunea Europeană, tehnologia asistivă este considerată aparatură medicală şi este decontată. 

Constituie un obstacol faptul că legislaţia prezentă nu cuprinde prevederi legate de subvenţionarea 
mijloacelor de tehnologie asistivă.”(Întâlnire de lucru Comunicare şi advocacy pentru drepturile copiilor cu 

dizabilităţi, organizată de Reprezentanţa UNICEF în România, sediu, 23 aprilie 2013, reprezentant Asociaţia 
Nevăzătorilor din România) 

http://www.eastin.eu/
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 auz: căşti, aparat auditiv,  telefon cu  amplificator ; 

 comunicare:  cartoane cu  texte, table cu litere, simboluri, desene etc. ; 

 comunicare electronică:  dispozitiv de înregistrat sau  voce sintetică ; 

 cunoaştere: liste de sarcini, calendare şi organizatoare cu desene, instrucţiuni pe 

bază de desene, ceas manual/ automatic cu  sonerie, telefon  adaptat etc. ; 

 jucării şi jocuri. 

De menţionat este faptul ca  echipamentele sau dispozitivele  trebuie înlocuite /adaptate din 

timp în timp, conform ritmului individual de creştere al copilului, acesta fiind motivul pentru 

care  costurile trebuie luate în considerare la elaborarea strategiilor naţionale pentru 

dizabilitate.  Accesul la tehnologia asistivă la vârste cât  mai  mici  reprezintă o garanţie 

pentru o mai  bună integrare în comunitate şi  societate, ajutând copiii să depăşească barierele 

întâmpinate în viaţa de zi cu zi. “ 

Recent, înscriindu-se în sfera acestor preocupări, România a fost gazda unei lansări inedite: 

Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" 

Cluj-Napoca a lansat seria de desene animate terapeutice "Retman", primele din lume, pentru 

tratarea copiilor cu tulburări psihice, cu vârste între şapte şi 18 ani. 

Seria cuprinde cinci filme de desene animate, cu o durată de şapte - zece minute, elaborate de 

o echipă de profesionişti - psihologi, designeri, scriitori, muzicieni, actori -, în care personajul 

principal Retman ajută copiii să facă faţă unor emoţii negative, precum furia, agresivitatea, 

vinovăţia, anxietatea şi deprimarea.
100

 

Tehnologia asistivă poate fi completată de asistenţa vie asigurată prin câinii ghizi care asistă 

persoanele cu dizabilităţi vizuale grave în dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă. În 

România,  acţionează în acest scop Fundaţia Light into Europe care a început din anul 2010 

programul Câini Ghizi pentru nevăzători, cu un impact deosebit. Fundaţia a devenit membru 

al Federaţiei Europene pentru Câini Ghizi şi beneficiază de sprijin din partea altor organizaţii 

de profil din alte ţări europene, de exemplu: Guide dogs for the Blând UK, Asociaţia de Câini 

Ghizi Croaţia, Malta şi altele.
101

 

 

2.7. Diagnosticare şi servicii de sănătate  

Înregistrarea naşterii unui copil se face la Oficiul Stării Civile, la Biroul de Înregistrare a 

Naşterilor din sectorul sau localitatea în care se află maternitatea unde a fost născut, în 15 zile 

de la naştere, cu prezentarea documentelor solicitate.  

În situaţia în care familia identifică probleme în dezvoltarea copilului pe anumite arii sau 

copilul dobândeşte pe parcurs o afectare/deficienţă, se adresează medicului de familie, care, în 

colaborare cu medicii specialişti, poate stabili un diagnostic. Este de dorit să se facă un 

diagnostic cât mai precoce al dizabilităţii de către profesioniştii din sistemul de sănătate, la 

naştere, prin  vizitele obligatorii la domiciliu din primii ani de viaţa ai copilului său prin alte 

forme de asistenţă medicală dar este în acelaşi timp necesar şi posibil ca orice persoană care 

interacţionează cu copilul să poată interveni, de exemplu: membrii echipelor mobile, 

                                                   
100 http://www.rtv.net/primele-desene-animate-terapeutice-pentru-copiii-cu-tulburari-psihice-lansate-in-

romania_86421.html 

101 Întâlnire de lucru Comunicare şi advocacy pentru drepturile copiilor cu dizabilităţi, organizată de 

Reprezentanţa UNICEF în România, sediu, 23 aprilie 2013,  reprezentant Fundaţia Light into Europe 
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asistentul medical comunitar şi/sau lucrătorul/asistentul social, profesionişti independenţi, 

cadre didactice, consilierul şcolar, psihologul, mediatorul şcolar, preotul şi alţii, inclusiv 

membrii structurilor comunitare consultative acolo unde acestea funcţionează. Raportul 

național privind monitorizarea drepturilor copiilor cu dizabilități intelectuale din 2011
102

 a 

subliniat faptul că mulţi părinţi nu au avut posibilitatea unui diagnostic prenatal. 

Deşi serviciile medicale sunt gratuite pentru copil, chiar în cazul în care acesta nu provine din 

părinţi asiguraţi, precum şi pentru gravidă, indiferent de statutul său de asigurată, informarea 

privind aceste drepturi nu pătrunde în multe comunităţi izolate. În multe cazuri, amânarea sau 

neefectuarea controalelor preventive se petrece fie că  părinţii nu înţeleg necesitatea acestora, fie 

nu îşi permit cheltuielile legate de transportul către serviciile de sănătate.  

Numărul de consultaţii prenatale rămâne scăzut, astfel că, faţă de standardul Ministerului 

Sănătăţii de 8 consultaţii prenatale pentru fiecare gravidă cu sarcina normală, anual, 8.000 

dintre gravide nu efectuează nici o vizită prenatală iar 40.000 efectuează maxim 3 vizite.  

Depistarea precoce a dizabilităţii şi a afecţiunilor cronice presupune accesul copilului la 

examene de bilanţ fizic şi psihomotor după o schemă minimă: la externarea din maternitate şi 

la o lună - la domiciliul copilului, apoi la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 luni; anual  de la 2 la 18 ani. 

Chiar dacă supravegherea stării de sănătate a copilului este gratuită şi obligatorie, familiile 

neasigurate care nu au un medic de familie nu ştiu cui să se adreseze. Este una dintre situaţiile 

în care ar trebui să intervină asistenţii sau lucrătorii sociali, pentru îndrumare. În asemenea 

cazuri, care nu sunt puţine, depistarea dizabilităţii are loc cel mai frecvent în jurul vârstei 

şcolare iar accesul la recuperare este mult întârziat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testarea gravidelor şi tratamentul antiretroviral al gravidei fac parte din setul de  măsuri 

naţionale de limitare a incidenţei HIV la copii, dar se întâmpină dificultăţi legate de lipsa 

capacităţii de consiliere a gravidei la nivel de judeţ precum şi de faptul că peste 20% dintre 

gravide nu se prezintă la controalele prenatale. 

                                                   
102 Proiectul Incluzion Europe „Drepturile copilului pentru toți” a inclus şi perspectiva copiilor cu dizabilităţi 

intelectuale şi a familiilor, formulată în baza unor documente relevante şi interviurilor cu aceştia, incluzând studii 

de caz: interviuri cu 145 copii cu dizabilităţi intelectuale, din care 65 din familie, 42 din servicii rezidenţiale şi 38 

la asistenţi maternali, şi cu 90 de părinţi, din care 12 ai copiilor din servicii rezidenţiale, precum şi cu 28 de 

asistenţi maternali profesionişti. Interviurile au fost realizate cu sprijinul a 24 Servicii de Evaluare Complexă şi 

al Fundaţiei Speranţa din Timişoara. 

„Accesul părinţilor la diagnostic precoce prenatal şi postnatal este limitat datorită costurilor 

ridicate ale testelor, pe care familiile sărace nu şi le permit, şi a numărului redus de aparatură 

necesară pentru efectuarea acestor teste, care de regulă este prezentă în oraşele mari. Accesul la 
consiliere prenatală şi postnatală este de asemenea limitat în principal datorită numărului redus 

de psihologi din maternităţi şi pregătiţi în acest sens. Informarea părinţilor este de asemenea 

insuficientă. Numărul de medici specialişti de neuropsihiatrie infantilă şii psihiatrie pediatrică 
este insuficient pentru acoperirea nevoilor copiilor cu dizabilităţi intelectuale. Comunicarea cu 

copilul cu dizabilităţi şi familia acestuia, inclusiv comunicarea diagnosticului privind 

dizabilitatea, nu face parte din programa de formare iniţială şi continuă a medicilor. Costurile 

medicamentelor (de ex. antiepilepticele) şi ale terapiilor specifice (de ex. psihoterapia cognitivă) 
pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale nu sunt acoperite de asigurările de sănătate. De 

asemenea, fişele medicale şi psihologice necesare pentru încadrarea în grad de handicap nu au 

titlu gratuit. Colaborarea dintre sistemul de sănătate şi cel al protecţiei drepturilor copilului este 
slabă în ceea ce priveşte copiii cu dizabilităţi în principal datorită unor lacune legislative”. (Proiect 

Inclusion Europe Drepturile copiilor pentru toti - Raport naţional România, autor Izabella Popa, 2011, inclusion-

europe.org)
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Principalele riscuri pentru o posibilă creştere a incidenţei infecţiei HIV în România, în 

următorii ani, rămân în continuare riscurile generate de lipsa de informare cu privire la căile 

de transmitere, în special în rândul populaţiei marginale: roma, adolescenţi şi tineri din familii 

foarte sărace, cei care au abandonat  şcoala, utilizatori de drog injectabil. De asemenea, 

creşterea ponderii tinerilor cu vârsta între 20-29 ani şi activi sexual (Buzducea, Lazăr, 2008) 

în totalul persoanelor infectate cu HIV, pe fondul modificării modelului epidemiologic către 

transmiterea pe cale sexuală, reprezintă în continuare riscuri epidemiologice majore.  

Deşi nu există o strategie specifică pentru promovarea sănătăţii copiilor cu dizabilităţi, măsuri 

generale pentru toţi copiii şi în particular pentru copiii cu dizabilităţi sunt cuprinse în HG nr. 

860/2008, capitolul 3: Creşterea accesului la serviciile de sănătate şi adaptarea serviciilor 

medicale şi de promovare a sănătăţii la nevoile copiilor, obiectivul fiind „creşterea accesului 

copiilor cu handicap la serviciile de recuperare/reabilitare”.  

"Copilul trebuie să fie în centrul oricărui program de sănătate, prioritate absolută. Suntem în 

faza în care reconstruim programele noastre de sănătate" afirma ministrul sănătăţii în data de 6 

martie 2013 şi adăuga că va urma reformarea programului Mama şi copilul, care, în opinia sa, 

a avut mai mult un grad de formalitate, astfel încât în câţiva ani să se realizeze un program 

amplu care să facă realizabil "ceea ce ne propunem, ca principiu, să începem prevenţia de la 

partea de concepere a copilului, de la dezvoltarea copilului în pântecul mamei, de la naşterea 

sa şi apoi monitorizarea copilului până când va ieşi de sub incidenţa principalelor riscuri, şi 

astfel indicatorul mortalitatea infantilă să devină în următorii 10 - 15 ani un indicator care să 

nu mai situeze România pe un loc codaş".  

Importanţa asigurării serviciilor primare de sănătate pentru toţi copiii, la nivelul întregii lumi, 

este tratată în publicaţia The State of the World’s Children 2013 – Children with 

Disabilities
103

 (Starea Copiilor Lumii 2013 – Copiii cu dizabilităţi), raport prin intermediul 

căruia UNICEF vrea să încurajeze un dialog global, politici publice şi acţiuni pentru 

promovarea şi respectarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi. Raportul a fost lansat şi la 

Bucureşti, la Palatul Parlamentului, în contextul Zilei internaţionale a Copilului, de către 

Reprezentanţa UNICEF în România, în parteneriat cu Camera Deputaţilor şi MMFPSPV. 

„Copiii cu dizabilităţi trebuie să beneficieze de întregul spectru de servicii medicale – de la 

imunizare, alimentaţie corectă, tratament pentru boli şi leziuni din copilărie până la informaţii 

şi servicii de sănătate  în timpul adolescenţei şi la maturitatea timpurie, inclusiv 

confidenţialitate pentru consilierea sexuală şi reproductivă.  La fel de critice sunt de altfel şi 

accesul la servicii de bază, precum apa, salubritate şi igienă. 

Imunizarea – vaccinarea – este una dintre cele mai de succes şi eficiente intervenţii din  

serviciile de sănătate publică, cu un mare potenţial de reducere a morbidităţii şi mortalităţii, în 

mod special pentru copiii sub 5 ani.  În timp ce vaccinarea este un mijloc important pentru 

prevenirea bolilor care duc la dizabilitate, vaccinarea copiilor cu dizabilităţi nu este mai  puţin 

importantă.  Fără vaccinare sau cu vaccinare parţială, copiii cu dizabilităţi sunt la risc de a nu 

se mai dezvoltă sau  de a dezvolta boli care ar putea fi evitate, unele dintre ele cu risc mortal.  

Hrana insuficientă sau o dietă dezechilibrată, săracă în anumite vitamine  şi minerale (iod, 

vitamina A, fier, zinc etc ) cresc vulnerabilitatea copiilor la boli, dezvoltând infecţii care pot 

conduce la dizabilităţi fizice, senzoriale sau intelectuale. Lipsa vitaminei A poate duce la 

orbire. Malnutriţia mamei  poate, de asemenea, să ducă la un număr de boli ale copilăriei care 
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ar putea fi prevenite. Anemia este una dintre cele mai des întâlnite cauze ale dizabilităţii în 

lume. Afectează atât mama cât şi copilul; anemia la mamele care alăptează contribuie la 

deteriorarea sănătăţii copilului; creşterea riscului de îmbolnăviri care, la rândul lor, duc la 

dizabilităţi. Anemia este o cauză a dizabilităţii dar poate fi  şi o consecinţă a dizabilităţii, de 

exemplu, un copil cu IMC nu poate fi alăptat sau are probleme de a mesteca sau înghiţi. 

Programele privind sănătatea sexuală și reproductivă şi HIV / SIDA au ignorat aproape total 

copiii şi tinerii cu dizabilităţi fizice, senzoriale, intelectuale sau psihosociale.  Aceştia  sunt de 

multe ori - și incorect – consideraţi  a fi inactiv sexual, că este puţin probabil să utilizeze 

droguri sau alcool, şi că sunt la un risc mai mic de abuz, violenţă sau viol decât copiii fără 

dizabilităţi, și prin urmare, sunt la risc scăzut de infecţia HIV.  În consecinţă, copiii şi tinerii 

cu dizabilităţi sunt la risc crescut de a deveni HIV-pozitiv. Mulţi tineri cu handicap nu 

primesc nici măcar  informaţii de bază cu privire la modul în care se dezvoltă şi se schimbă 

propriul organism. Educaţia despre sănătate şi relaţii sexuale şi reproductive este rareori o 

parte a curriculum-ului şi chiar şi în cazul în care acesta este, copiii cu handicap pot fi excluşi. 

Mulţi au fost învăţaţi să tacă şi să fie ascultători şi nu au nici o experienţă de a stabili limitele 

cu alţii în ceea ce priveşte contactul fizic.”
104

  

Încă nu există date disponibile privind accesul copiilor la întreg spectrul de servicii medicale, 

la imunizări, la servicii de bază, precum apă, salubritate şi igienă şi altele. Nu există de 

asemenea date prin care să se evidenţieze cazurile de accidente casnice, rutiere sau de altă 

natură care au determinat un anumit grad de deficienţă/afectare a copilului. Cât priveşte 

educaţia sexuală, aceasta este la nivel de materie opţională chiar şi pentru copiii fără 

dizabilităţi ....” 

Astfel, raportul The State of the World’s Children 2013 – Children with Disabilities (Starea 

Copiilor Lumii 2013 – Copiii cu dizabilităţi), lansat de UNICEF în mai 2013, atrage atenţia 

asupra unor teme care, ignorate sau insuficient tratate, pot opri un copil cu dizabilităţi din 

drumul său spre o viaţă egală cu a celorlalţi copii. Raportul recomandă  totodată  modalităţi 

prin care guvernele, sectorul privat, donatorii, organizaţiile neguvernamentale, presa sau 

persoanele fizice pot acţiona îndeosebi  în sprijinul copiilor cu dizabilităţi. 

 

2.8. Acces la educaţie 

Deşi este recunoscut ca principal factor care intervine în creşterea gradului de incluziune 

socială a persoanelor cu dizabilităţi în general, „sistemul educaţional din România creează 

dezavantaje majore pentru persoanele cu dizabilităţi. Astfel, incidenţa neşcolarizării şi a 

abandonului timpuriu este de şapte ori, respectiv de două ori mai mare, pentru persoanele cu 

dizabilităţi faţă de populaţia generală. Grupul cel mai dezavantajat din punct de vedere al 

accesului la educaţie este format din persoane cu dizabilităţi fizice, somatice sau vizuale, 

grave, din mediul rural”
105

  

Studiul Situaţia copiilor cu cerinţe educative speciale (CES) integraţi în învăţământul de 

masă
106

 prezintă informaţii despre limitele care se resimt în incluziunea şcolară a copiilor cu 

dizabilităţi şi cu CES, astfel cum au reieşit din discuţiile cu inspectorii şcolari: atitudinea 
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105 Sintezele iniţiale ale proiectelor de analize socio-economice elaborate până în prezent la nivelul Comitetelor 
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cadrelor didactice, rezistenţa la schimbare, relativa distanţă dintre declaraţiile de intenţie şi 

practica efectivă la clasă, precum şi barierele în integrare legate de orientarea către 

performanţa academică şi dezvoltarea cognitivă a elevilor. Studiul inventariază cauzele care 

determină o atitudine încă rezervată faţă de integrarea copiilor cu CES: 

 nivel de pregătire a cadrelor didactice nesatisfăcător / relativ satisfăcător 

(competenţe limitate în sfera educaţiei incluzive şi în abordarea eficientă a copiilor 

cu CES). În cadrul formării iniţiale, profesorii nu sunt pregătiţi să lucreze cu copii 

cu diferite niveluri de performanţă, să-şi adapteze stilul de predare la niveluri 

diferite de dezvoltare intelectuală; 

 ignorarea importanţei pe care o are pentru evoluţia şcolară şi dezvoltarea 

intelectuală a copiilor menţinerea unei colaborări strânse între familie, şcoală şi 

cadre didactice; 

 atitudini mai puţin deschise ale personalului didactic faţă de părinţi: rezerve 

privind necesitatea şi eficacitatea implicării părinţilor, anumite stereotipii conform 

cărora părintele este needucat, disfuncţional şi neinformat, deficienţe de 

comunicare, lipsa experienţei de a lucra în parteneriat cu familia, absenţa unor 

atitudini încurajatoare şi aprobatoare, a empatiei, dar şi nivelul redus de informare 

a părinţilor cu privire la beneficiile pe care le poate aduce copilului o colaborare 

strânsă între familie şi şcoală, cunoştinţe limitate referitoare la modul în care 

părinţii pot ajuta şcoală; 

 atitudinile de refuz ale părinţilor de a accepta situaţia de copil cu CES în cazul 

propriului copil (teama de etichetare şi marginalizare a copilului şi familiei);  

 atitudinile diferite ale părinţilor, după conştientizarea şi acceptarea situaţiei: unii 

fac eforturi deosebite şi se implică activ, alţii rămân în pasivitate şi indiferenţă; 

 părerile celorlalţi părinţi de copii sunt împărţite: unii sunt de acord, alţii manifestă 

atitudini de respingere; principalele argumente contra integrării copiilor cu CES ţin 

de performanţele academice ale clasei şi de eventuale probleme de securitate 

fizică;  

 elevii au atitudini ambivalente, în funcţie de modelul de comportament al cadrelor 

didactice faţă de copiii cu CES sau în raport cu influenţele părinţilor. 

 

Dincolo de aceste atitudini rezervate, există şi se desfăşoară programe care  care au înregistrat 

succese, de exemplu, programul de educaţie iniţiat de Fundaţia Sense Internaţional (România) 

în anul 2001 şi care a dus la înfiinţarea de 43 de clase cu maxim 4 copii, în care învaţă 154 de 

copii, în 15 şcoli speciale. Acest program, dezvoltat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei 

Naţionale, a făcut posibile atât elaborarea unui curriculum naţional pentru surdocecitate/ 

deficienţe senzoriale multiple, la care au participat şi specialişti din Centrul Naţional pentru 

Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, aprobat prin Ordinul MECI nr. 

5243/2008, cât şi formarea de clase pentru copii cu surdocecitate,  cu maxim 4 copii pe clasă. 

În anul 2009, acest program a primit Premiul de Recunoaştere şi Premiul Practicienilor în 

cadrul Premiilor ERSTE pentru Integrare Socială.
107 
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Una dintre temele de advocacy ale coaliţiei O singură voce pentru dizabilitate este asigurarea 

accesului la educaţie incluzivă. „În foarte multe cazuri, copiii cu dizabilităţi nu sunt cuprinşi 

în sistemul de învăţământ. Nu există formări ale cadrelor didactice cu privire la problematica 

dizabilităţii, managementul şcolilor în multe cazuri nu este conştient de legislaţia în vigoare 

iar părinţii nu sunt informaţi şi consiliaţi corespunzător.”
108 

Garantul respectării şi aplicării principiului principiului nediscriminării, în conformitate cu 

legislaţia internă în vigoare şi cu documentele internaţionale la care România este parte, este  

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, autoritate de stat autonomă, sub control 

parlamentar. Din raportul pe anul 2012, reiese faptul că la nivelul instituţiei există o creştere a 

numărului de petiţii care reclamă încălcarea dreptului la educaţie.
109 

În vederea obţinerii unei calificări şi a integrării în viaţă activă a tinerilor cu CES, Ministerul 

Educaţiei Naţionale (MEN) ar trebui să organizeze împreună cu MMFPSPV ateliere 

protejate, definite ca „spaţiu adaptat nevoilor persoanelor cu CES/dizabilităţi, unde aceştia 

desfăşoară activităţi de perfecţionare şi dezvoltare a abilităţilor, în vederea integrării în viaţa 

activă a tinerilor; atelierul poate funcţiona în locaţii din comunitate, în centre de zi, în centre 

rezidenţiale sau în unităţi de învăţământ special”
110

. Aşadar, atelierul protejat ar trebui să 

asigure pregătirea pentru muncă şi tranziţia firească spre viaţa de adult, să aibă un rol 

important în dezvoltarea abilităţilor pentru muncă şi viaţa independentă, aspect evidenţiate  în 

studiul  Activitatea în atelierele protejate – diversitate, angajare și flexibilitate 

organizațională.
111

 Până la această dată, nu a fost elaborată metodologia de organizare şi 

funcţionare a unor asemenea structuri şi nu se cunosc iniţiative de înfiinţare.  

Pentru cei care au abandonat învăţământul obligatoriu, se desfăşoară programul „A doua 

şansă”, implementat în România începând cu anul şcolar 1999-2000. Programul ar trebui să 

ofere posibilităţi pentru pregătirea profesională personalizată în funcţie de aspiraţiile tinerilor 

şi de nevoile de dezvoltare economica-sociala ale comunităţii dar nu sunt cunoscute date 

referitoare la gradul de cuprindere a copiilor cu dizabilităţi şi a ratei de succes.  

Educaţia incluzivă constituie o permanentă provocare pentru şcoala obişnuită. Şcoala 

incluzivă valorizează şi integrează toţi copiii, inclusiv copiii cu dizabilităţi, pedagogia centrată 

pe copil fiind benefică pentru toţi: copiii vor învăţa să respecte atât diferenţele cât şi 

demnitatea fiinţelor umane.  În acest context, reamintim de existenţa unui grup de lucru şi 

promovare pentru implementarea educaţiei incluzive în România, denumit GREI  - Grupul 

român pentru educaţie incluzivă – şi de Manifestul pentru “ încurajare la acţiune comună şi de 

susţinere a tuturor celor care cred într-o şcoală modernă şi democratică a României europene, 

în dreptul fiecărui copil la educaţie, indiferent de particularităţile sale de dezvoltare şi 

învăţare, în prevenirea şi/sau eliminarea marginalizării, excluderii şi segregării şcolare 

copiilor şi tinerilor cu CES, precum şi în posibilitatea unei schimbări reale a relaţiilor dintre 

familie, şcoală şi comunitate”, promovate de Asociaţia RENINCO – România.
112
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In ultimii ani, pe tema educaţiei incluzive, Asociaţia RENINCO a reuşit să elaboreze cu 

sprijinul membrilor ei şi să realizeze cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF şi în colaborare cu 

MECTS, mai multe lucrări care să susţină şi să promoveze conceptul şi reuşitele în 

schimbarea atitudinilor, astfel: Paşi spre educaţia incluzivă în România, 2008, Premisele 

educaţiei incluzive în grădiniţe, 2010, Incluziunea şcolară  a copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale, 2010, Educaţia incluzivă  în  grădiniţă: dimensiuni, provocări şi soluţii, 2012. 
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3. Nivelul de acceptare şi incluziune din partea 

sistemelor publice şi a comunităţii 
 

„Convenţiile internaţionale cer recunoaşterea fiecărui copil sau tânăr cu dizabilităţi  ca şi 

membru  deplin al familiei sale, al comunităţii şi al societăţii,  în opoziţie cu percepţia din 

perspectivă umanitară, caritabilă,  prin care copilul este văzut ca şi recipient pasiv al 

serviciilor de îngrijire şi protecţie. Aceasta presupune că în loc să ne concentrăm pe « salvarea 

copilului », trebuie  să investim în  eliminarea tuturor   barierelor fizice, culturale, economice, 

de comunicare, mobilitate şi atitudinale care afectează drepturile copilului, inclusiv dreptul  de 

a participa la luarea deciziilor care îi afectează viaţa.”
113

 

„Problemele ţin de faptul că nu s-a făcut încă transferul de la modelul medical la modelul 

social în abordarea dizabilităţii iar societatea nu se responsabilizează suficient pentru 

conştientizarea şi eliminarea barierelor. Unul din obiectivele campaniilor de comunicare şi 

advocacy este educaţia în comunitate pentru dizabilitate: membrii comunităţii trebuie să fie 

informaţi asupra nevoilor acestor persoane.”
114

  

Despre nivelul de acceptare a persoanelor cu dizabilităţi pot da informaţii rapoartele 

instituţiilor publice, ale organismelor neguvernamentale, studiile şi cercetările ţintite pe 

identificarea prejudecăţilor, stereotipiilor şi atitudinilor, studiile de caz, campaniile şi alte 

evenimente publice, articolele sau emisiunile din mass-media ...  

Creşterea gradului de conştientizare în societate, inclusiv la nivelul familiei, cu privire la 

acceptarea şi încurajarea participării persoanelor cu dizabilităţi în societate presupune un 

efort continuu pentru promovarea recunoaşterii capacităţilor, abilităţilor şi contribuţiilor pe 

care acestea le pot aduce societăţii.  

„Cultivarea la toate nivelurile sistemului de educaţie, inclusiv la toţi copiii, de la o vârstă 

fragedă, a unei atitudini de respect faţă de drepturile persoanelor cu dizabilităţi”
115

 

constituie una dintre măsurile imediate, eficiente şi adecvate pe care Statele Părţi le pot lua.  

Pe de altă parte, membrii familiilor trebuie să primească informaţii suficiente şi sprijin 

potrivit nevoilor pentru a putea face faţă problemelor de zi cu zi şi pentru a asigura un 

mediu prielnic de dezvoltare copilului cu dizabilităţi. 

Rapoartele instituţiilor publice cuprind puţine referiri concrete la situaţiile de excludere sau 

marginalizare a persoanelor cu dizabilităţi, fiind bazate pe trecerea în revistă a prevederilor 

din actele normative şi pe interpretarea datelor statistice cu caracter cantitativ.  

Informaţii mai detaliate, colectate prin legătura directă cu cei în cauză şi bazate pe o 

interpretare calitativă a datelor se află în analizele şi rapoartele organizaţiilor 

neguvernamentale. Acestea sunt însă reduse numeric iar numărul de persoane consultate sau 

intervievate este destul de mic.  
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Campaniile realizate de instituţiile publice pentru conştientizare, informare sau sensibilizare 

privind persoanele cu dizabilităţi în general sau copiii cu dizabilităţi în special au fost destul 

de reduse, marea majoritate constituind obligaţii asumate prin desfăşurarea programelor de 

preaderare la Uniunea Europeană sau obligaţii în cadrul proiectelor finanţate prin fondurile 

structurale.  

În cadrul programului Phare, ANPH a desfăşurat în anul 2006 campania de informare şi 

conştientizare “Pune-te în locul meu! Învaţă să înţelegi.”  care a insistat pe crearea de 

atitudini pozitive şi pe schimbarea mentalităţilor. Mesajul campaniei a fost: « Unii oameni au 

de înfruntat mai multe obstacole decât alţii. De ce să înfrunte şi prejudecăţi ?„ 

Schimbarea mentalităţilor a constituit şi constituie încă un laitmotiv al campaniilor, date fiind 

dovezile frecvente că mai există prejudecăţi şi stereotipii. Unul dintre ultimele rapoarte 

apărute în mediul neguvernamental, Bunăstarea copilului din mediul rural, prezintă 

rezultatele unei cercetări prin care organizaţia a evaluat aspecte ale calităţii vieţii copiilor din 

mediul rural, folosind două perspective: cea a copiilor şi cea a adulţilor din gospodărie. 

Studiul are la bază un eşantion de 1460 gospodării, alese în mod aleator din 261 sate aflate în 

8 judeţe ale ţării şi oferă „ informaţie autentică în vederea fundamentării de politici sau acţiuni 

specifice”. Calitatea vieţii copiilor cu dizabilităţi face obiectul unui subcapitol în care sunt 

surprinse atitudini caracteristice fenomenului de marginalizare deşi numărul de cazuri de copii 

cu dizabilităţi în eşantion a fost scăzut (43 de persoane). O treime dintre repondentii cu copii 

cu dizabilităţi au declarat că profesorii, personalul medical, adulţi sau ceilalţi copii din sat îi 

tratează uneori diferit faţă de ceilalţi copii iar celelalte două treimi care au afirmat că acest 

lucru se întâmplă rar sau deloc.
116 

Un sondaj de opinie realizat la nivel regional a constatat că 58% din copiii din Europa de sud-

est erau de părere că unor copii cu dizabilităţi li se aplică un tratament nedrept. Dintre toate 

regiunile cuprinse în studiu, în această regiune s-a înregistrat procentul cel mai ridicat, iar 

procentul înregistrat de România era chiar mai ridicat, de 61%.
117

  

În cadrul unui sondaj de opinie realizat în 2000 s-a constatat că un procent de 40% din 

populaţia adultă era de părere că unii copii cu dizabilităţi trebuie să rămână în instituţiile 

specializate, iar 84% considerau că aceştia ar trebui să meargă la şcoli speciale.
118 

În cadrul unui studiu realizat de UNICEF în 2004 pe tema discriminării, s-a constatat că foarte 

puţini copii cunoşteau personal un copil care trăieşte cu HIV/SIDA. Majoritatea celor care au 

răspuns la întrebări au declarat că aceşti copii sunt diferiţi sau suferă de o boală mortală. În 

cadrul sondajului de opinie, s-a constatat că un procent de 26% din populaţie ar fi deranjat de 

faptul că ar avea ca vecin o persoană cu HIV/SIDA. Astfel, studiul realizat de UNICEF a 

constatat că unii copii cu HIV/SIDA şi cei cu dizabilităţi ar putea fi etichetaţi ca un fel de 

monştri.
119 

Organizaţia Salvaţi Copiii a desfăşurat în luna octombrie 2012 o cercetare referitoare la 

utilizarea internetului în rândul elevilor cu deficienţe de auz, pe un eşantion de 400 de copii.  
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În studiul realizat se afirmă că peste 40 % dintre copiii cu deficienţe de auz care accesează 

internetul au profiluri publice cu fotografii, adresa de acasă şi alte date personale şi 44 % 

dintre ei afirmă că au fost jigniţi sau deranjaţi în mediul online. 44 % dintre participanţii la 

studiu au afirmat că s-a întâmplat să fie jigniţi sau deranjaţi pe internet, în special prin 

adresarea de mesaje supărătoare sau jignitoare (48 %). Studiul a mai arătat că 35 % dintre 

copii preferă să nu spună ce s-a întâmplat. "70 % dintre copii afirmă că, în ultimul an, au 

căutat prieteni noi pe internet, iar 22 % că s-a întâmplat să se întâlnească cu o persoană 

complet străină, cunoscută pe internet. Dintre aceştia din urmă, aproximativ 81 % afirmă că 

nu s-a întâmplat nimic rău, iar 19 % că au avut de suferit ca urmare a întâlnirii. Principala 

modalitate de abuz identificată de aceştia este abuzul sexual, estimat la şapte la sută dintre cei 

22 % care afirmă că s-a întâmplat să se întâlnească faţă cu o persoană complet străină 

cunoscută pe Internet", se mai arăta în studiu.
120 

Raportul național privind monitorizarea drepturilor copilului cu dizabilități intelectuale din 

2011 a arătat că o treime dintre părinţii intervievați au afirmat că discriminarea copiilor lor din 

pricina dizabilităţii are loc în comunitate cu precădere (copiii sunt marginalizaţi de ceilalţi 

copii, dar şi de adulţi, discriminarea răsfrângându-se şi asupra părinţilor – „toată lumea ne 

tratează urât, suntem îndepărtaţi şi neluaţi în seamă, obţinem cu greu ce avem de obţinut, 

chiar şi legal“), urmată de mediul şcolar (copiii sunt înscrişi cu greu la grădiniţă şi în şcoli de 

masă, sunt marginalizaţi de colegii lor – „să-ţi iei handicapatul şi să pleci cu el de la noi din 

clasă“, dar şi de unii profesori – „doamna de sport refuză să facă sport cu el“, nu beneficiază 

de profesor de sprijin). Copii înşişi au afirmat că sunt discriminaţi într-un procent de 12% cu 

precădere în şcoală de către colegii lor care nu vor să se joace cu ei, le dau porecle (de ex. 

„ciudata“, „urâta“) şi râd de ei, urmaţi de copii din comunitate.  

Un studiu de caz din același raport: Copil în vârstă de 16 ani, diagnosticat cu întârziere 

mintală uşoară şi sindrom ADHD, adoptat de la vârsta de 8 luni, „datorită lipsei sprijinului 

psihopedagogic, la finalul ciclului primar, i s-a refuzat continuarea şcolarizării în 

învăţământul de masă“. Nemulţumiţi de evoluţia copilului în şcoala specială, părinţii au 

solicitat transferul la altă şcoală specială, însă situaţia nu s-a schimbat, fapt pentru care „după 

mai multe demersuri şi o serie de situaţii conflictuale“ copilul a fost integrat în învăţământul 

de masă, cu profesor de sprijin, fiind în prezent în clasa a VIII-a.
121 

Implementarea greoaie sau deficitară din punct de vedere tehnic a prevederilor referitoare la 

realizarea accesului la mediul fizic constituie unul dintre obstacolele invocate frecvent ca 

motiv al excluderii sau marginalizării persoanelor cu dizabilităţi, deci ca factor 

discriminatoriu. De exemplu, un studiu făcut de Asociaţia pentru scleroza multiplă Speromax 

Alba în anul 2012 a analizat stadiul accesibilizării în 22 de instituţii publice sau firme de 

interes public (furnizori de gaz şi electricitate). Iniţiatorii studiului afirmă că s-au bazat pe 

răspunsurile repondentilor, fără a se verifica veridicitatea accesibilităţii în teren. În urma 

analizării datelor, a rezultat că din totalul de 51 de sedii sau puncte de lucru, 40 de sedii aveau 

rampă de acces, acest lucru însemnând un procent de 78,43% .
122 

Există şi situaţii în care eforturile de realizare a accesibilităţii sunt marcate şi recunoscute ca 

bune practici. Un program în acest sens desfăşoară Fundaţia Motivation prin Marca 

Accesibilităţii care realizează auditarea instituţiilor publice. 
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Unul dintre evenimentele care se petrece de 3 ani încoace este Gala persoanelor cu 

dizabilităţi care presupune o recunoaştere publică, prin premiere, a unor activităţi, proiecte 

personale sau publice ale persoanelor sau organizaţiilor publice sau private participante.
123

  

Gala este un eveniment de conştientizare asupra responsabilităţilor sociale pe care fiecare 

dintre noi le are. Ea are 5 categorii în cadrul cărora se acordă premii: Oameni cu desăvârşire 

(persoane cu dizabilităţi care au dat la o parte barierele impuse şi au schimbat mentalităţi), 

Porţi deschise (companii sau instituţii care şi-au accesbilizat sediile sau au adaptat locuri de 

muncă), Angajatorii abilităţii (companii sau instituţii angajatoare), Promovează abilitatea 

(comunicatori care contribuie la conştientizare) şi Şcoala tuturor abilităţilor (unităţi de 

învăţământ de masă care integrează persoane cu dizabilităţi).  

Ediţia 2012 s-a desfăşurat sub tema Accesibilizaţi Libertatea, în colaborare cu TVR 1, unul 

dintre motivele temei fiind cel legat de faptul că ONU a desemnat anul 2012 drept Anul 

îndepărtării barierelor pentru crearea unei societăţi incluuzive şi accesibile tuturor. 

Pentru creşterea gradului de informare şi educare a comunităţii despre problemele din 

domeniul HIV/SIDA, în perioada 2006 – 2007, UNOPA a  desfăşurat campania „Deschide-ţi 

Inima! Sunt la fel ca tine” în care sensibilizarea comunităţii s-a bazat pe prezentarea de studii 

diferite de caz.
124 

În perioada 2002 – 2004, Asociaţia Persoanelor cu Handicap Neuromotor din România
125

 a 

implementat programul naţional „Anunţul handicapului" ca un program pilot pentru România, 

în 3 etape:  

 Etapa 1 - 2002 – 2003 – campanie naţională de informare, comunicare şi educare 

pentru schimbarea atitudinii şi comportamentului tuturor persoanelor implicate în 

anunţul handicapului şi elaborarea unor principii care trebuie respectate pentru a 

contura condiţiile unui anunţ prenatal şi postnatal exact, obiectiv şi precoce.  

 Etapa 2 - 2004 – editarea primului Ghid din România Anunţul handicapului pe 

înţelesul tuturor, elaborat de un grup de specialişti de medicină generală, medici de 

familie, pediatri, neonatologi, psihologi, kinetoterapeuţi, asistenţi medicali şi 

lucrători sociali, în colaborare cu părinţi ai copiilor cu handicap.  

 Etapa 3 - 2005 – organizarea unui seminar naţional de informare a profesioniştilor, 

factorilor de decizie din instituţii, a părinţilor şi persoanelor cu handicap asupra 

conţinutul Ghidului Anunţul handicapului pe înţelesul tuturor.  

 

Asociaţia RENINCO
126

 a desfăşurat mai multe programe având ca obiective  formarea 

continuă de cadre didactice astfel încât să se aprofundeze şi consolideze informaţiile despre 

educaţia incluzivă, pentru a face posibilă crearea unei atitudini pro educaţie incluzivă, de 

exemplu: 

 Proiectul Paşi spre educaţia incluzivă în grădiniţă, derulat în parteneriat cu MECTS 

şi finanţat de Reprezentanţa UNICEF în România, 2009-2011. Împreună cu 

MECTS, au fost organizate stagii de formare de formatori în grădiniţe pentru toate 
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judeţele din România şi a fost organizată o Reţea de grădiniţe incluzive. În acest 

sens, fiecare judeţ are în grădiniţe câte doi formatori în educaţie incluzivă.  

 Proiect "Start pentru şcolarizare incluzivă", implementat în anul 2012, în 

parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu asistenţă 

financiară de la Reprezentanţa UNICEF în România. Proiectul a avut ca obiectiv 

general să contribuie la formarea inspectorilor şcolari pentru învăţământul primar 

din fiecare judeţ şi sector al municipiului Bucureşti, cu scopul de a se ţine cont în 

şcoli de principiul incluziunii, cu focalizare pe copiii cu CES. 

Celebrarea Drepturilor Copiilor este desfăşurată anual de Federaţia Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru Copil, în colaborare cu partenerii săi. În anul 2011, alături de  

Reprezentanţa UNICEF în România, Ambasada Franţei în România, Delegaţia Wallonie - 

Bruxelles, Ambasada Spaniei,  Ambasada Canadei, Ambasada Elveţiei, Ambasada Regatului 

Norvegiei, Fundaţia Parada şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei, FONPC a concentrat 

dezbaterile unui atelier de lucru pe tema  Copiii cu dizabilităţi, având ca obiective elaborarea 

unui plan de acţiune cu măsurile necesare pentru susţinerea copiilor cu dizabilităţi şi a 

familiilor acestora în vederea promovării drepturilor şi ameliorării accesului la servicii de 

calitate de diagnoză, recuperare, protecţie şi educaţie. 

Campania Omul din spatele autismului a fost desfăşurată de Asociaţia Naţională pentru Copii 

şi Adulţi cu Autism din România
127

 pe tema continuu provocatoare şi necesară referitoare la 

schimbarea atitudinilor societăţii faţă de copiii sau tinerii cu autism şi a cuprins evenimente 

diferite, de exemplu : conferinţa Primeşte-mă în lumea ta, la Feteşti, conferinţa În lumină, la 

Alba Iulia, fiind invitate familii ale persoanelor diagnosticate cu autism, cadre didactice şi 

medicale, presă, reprezentanţi ai autorităţilor locale. În parteneriat cu Institutul Cultural 

Român s-a desfăşurat spectacolul „Artistul din spatele Autismului”, expoziţie de pictură, 

proiecţia documentarului artistic Omul din spatele Autismului şi alte evenimente de 

sensibilizare. 

Zilele din calendarul ONU destinate sensibilizării pe anumite teme din zona dizabilităţii 

constituie de asemenea bune prilejuri pentru organizarea de evenimente cu scop educativ, 

informativ, de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi de prezentare a serviciilor 

care le pot asigura acestora participare activă şi incluziune socială deplină. 

Ziua de 21 martie îşi propune să crească nivelul de informare al populaţiei referitor la 

persoanele cu Sindrom Down şi să combată nişte percepţii sociale total eronate, care privează 

aceste persoane de dreptul la o viaţă activă. Iniţiată încă din anul 2006, ziua de 21 martie a 

fost recunoscută şi introdusă în calendarul oficial al ONU prin Rezoluţia adoptată în data de 

19 decembrie 2011 iar din 2012 este sărbătorită în toate cele 192 de state membre ONU. Data 

a fost aleasă de către Down Syndrome Internaţional (DSI) ca Zi Internaţională a Sindromului 

Down pentru a simboliza unicitatea persoanelor cu Sindromul Down (21 de la cromozom şi a 

treia lună din an, respectiv martie, de la triplarea acestui cromozom). 

În anul 2007, ONU a declarat ziua de 2 aprilie ca  Zi Internaţională pentru Conştientizarea 

Autismului. Una dintre acţiunile internaţionale organizate cu acest prilej şi foarte cunoscută este 

Ligt It Up Blue prin care, în 1 şi 2 aprilie, se iluminează în albastru clădiri importante din întreaga 

lume: Empire State Building din New York City, Turnul CN din Toronto, Turnul Eiffel din Paris, 

Palatul Parlamentului din Bucureşti, Opera din Timişoara. 

Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA este celebrată în fiecare an la 1 decembrie, 

începând din 1988, pentru a marca lupta împotriva acestei pandemii. În întreaga lume au loc 
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evenimente menite să crească gradul de conştientizare în rândul populaţiei, în special a 

tinerilor, în ceea ce priveşte riscul de infecţie cu virusul HIV. De asemenea, în  această zi 

oamenii de pretutindeni participă la manifestaţii de solidaritate cu cei bolnavi şi îi 

comemorează pe cei care şi-au pierdut viaţa.  

Foarte multe evenimente şi acţiuni se petrec în ziua sau în preajma zilei de 3 decembrie, Ziua 

internaţională de solidaritate cu persoanele cu dizabilităţi, declarată astfel de Adunarea 

Generală ONU în 1992, prin Rezoluţia 47/3, la încheierea Deceniului ONU dedicat persoanelor 

cu dizabilităţi, desfăşurat în perioada 1983-1992. Această zi are ca obiectiv promovarea 

înţelegerii în ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi şi 

susţinerea demnităţii, a drepturilor şi bunăstării acestora. Tema pentru anul 2013 este “Break 

barriers, open doors: for an inclusive society for all”. Ziua este un prilej de schimbare a 

atitudinii faţă de persoanele cu dizabilităţi prin eliminarea barierelor care îngrădesc implicarea 

lor în diferite sfere de activitate. În anul 2011, UNICEF,  în parteneriat cu TVR, a lansat o 

campanie de strângere de fonduri în beneficiul copiilor cu dizabilităţi, prin care să se susţină 

accesul acestora la servicii create din iniţiativă ONG-urilor, să se finanţeze crearea sau 

susţinerea de case de tip familial pentru copiii separaţi de familii şi să se susţină crearea de 

servicii noi.  

Pentru perioada 2013 – 2017, UNICEF  a semnat un nou acord de parteneriat cu Guvernul 

României  cu referire la acţiuni concentrate pe copiii vulnerabili şi a iniţiat deja acţiuni în 

acest sens. În data de 23 aprilie 2013, a avut loc o primă întâlnire de lucru pe tema 

Comunicare şi advocacy pentru drepturile copiilor cu dizabilităţi, cu organizaţiile 

neguvernamentale reprezentative.  Prezentă la întâlnire, dna Sandie Blanchet, Reprezentant 

UNICEF în România, a reafirmat sprijinul UNICEF pentru identificarea aspectelor cheie din 

problematica copiilor cu dizabilităţi, precum şi dorinţa de colaborare şi parteneriat astfel încât 

situaţia copilului cu dizabilităţi să se îmbunătăţească continuu. 

Pentru a aduce în atenţia publică problemele cu care aceşti copii şi familiile lor se confruntă, 

limitările accesului la serviciile de sanatale, protecţie socială şi şcoală,  UNICEF în parteneriat 

cu Realitatea TV derulează campania “Priveşte întâi copilul!", în perioada iunie - 

august 2013, o campanie de informare, conştientizare şi strângere de fonduri dedicată copiilor 

cu dizabilităţi din România. Tema pusă în discuţie este copiii cu dizabilităţi, provocările pe 

care le întâmpină şi soluţiile pentru ca aceştia să aibă condiţii de viaţă bune, să fie incluşi în 

viaţa comunităţii din care fac parte, să ducă o viaţă sănătoasă, să-şi atingă maximul de 

potenţial şi să devină membri ai societăţii lor.  

Prin toate aceste manifestări se scot la lumină lucruri neştiute despre capacităţile, abilităţile, 

voinţa şi curajul de a înfrunta, zi de zi, barierele pe care societatea le pune încă în calea 

realizării depline a copiilor cu dizabilităţi, dar şi nevoia lor de servicii complexe şi terapii, de 

tehnologii sau sprijin pentru părinţi. Cu cât gradul de conştientizare creşte, cu atât societatea 

îşi realizează responsabilităţile şi îşi consolidează valenţele constructive şi suportive pentru a 

contribui la eliminarea prejudecăţilor şi stereotipiilor, a discriminărilor, în folosul dezvoltării 

depline a potenţialului fiecăruia dintre copiii cu dizabilităţi.  

O altă zonă de interes este cea a iniţiativei parlamentare care poate aduce modificări şi 

completări importante pentru schimbarea condiţiilor de viaţa a acestor copii şi nu numai ... De 

exemplu, în perioada iunie – septembrie 2013, se află în dezbatere o iniţiativă legislativă 

aparţinând unui grup de 40 de deputaţi, pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 

privind organizarea şi funcționarea instituţiei Avocatului Poporului, prin crearea unei funcţii 

de Adjunct al Avocatului Poporului, responsabil cu apărarea drepturilor copilului, în cadrul 

instituţiei Avocatului Poporului. Conform iniţiativei legislative, Avocatul Copilului va avea 

competenţe în ceea ce priveşte promovarea dezvoltării depline şi armonioase a copilului, 
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respectarea demnităţii şi a opiniei acestuia, cu scopul de a asigura un regim special de 

protecţie în realizarea drepturilor sale. Principalele activităţi vor viza exercitarea şi protecţia 

drepturilor copilului, împotriva violenţei, cruzimii, exploatării, coruperii, neglijării şi a 

oricăror alte rele tratamente. În plus, se prevede obligativitatea Avocatului Copilului de a 

acorda protecţie şi la cererea copilului, fără acordul părinţilor său a reprezentanţilor legali, 

atunci când situaţia o impune
128

. 
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CONCLUZII şi RECOMANDĂRI 
 

„Copiii cu dizabilităţi nu ar trebui trataţi ca nişte recipienţi ai carităţii”, afirmă UNICEF în 

raportul lansat în acest an. “Ei au aceleaşi drepturi ca toţi  copiii, printre acestea, dreptul la 

viaţă şi la oportunităţile care rezultă dintr-o bună îngrijire a sănătăţii, nutriţiei şi educaţiei, 

dreptul de a-şi exprima opiniile şi de a participa în luarea deciziilor.”
129

  

În urma trecerii în revistă a principalelor aspecte din viaţa copiilor cu dizabilităţi, principalele 

concluzii se referă la factorii care determină nivelul limitat de acces la viaţa publică. Totodată,  

recomandările converg spre acele teme de advocacy și comunicare care au potenţial pentru a 

provoca acţiuni continue de sensibilizare, conştientizare şi promovare pentru că, în mod real, 

„minorii cu dizabilităţi ar trebui să se bucure pe deplin de toate drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului, în condiţii de egalitate cu ceilalţi copii.”
130

 

 

1. Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 

handicap în perioada 2006 – 2013 „Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către 

o societate fără discriminări” îşi termină perioada de implementare şi valabilitate la 

sfârşitul acestui an. La nivel global, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a a doptat 

în data de 13 decembrie 2006 Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilităţi, ratificată de România în 2010, iar la nivel european a fost adoptata în 

2010 Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilităţi: un angajament 

reînnoit pentru o Europă fără bariere. Se recomandă elaborarea noilor documente 

strategice care să reflecte abordările de la nivel global și european, în special 

modificările profunde legate de transferul de la modelul medical la modelul social. 

Între noile documente se recomandă elaborarea unei strategii coerente și a unui plan 

operațional eficient privind eliminarea barierelor și facilitarea incluziunii sociale, cu 

accent pe prevenire și intervenție timpurie, inclusiv a Planului Național de 

implementare a Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. 

2. Raportarea datelor privind persoanele cu dizabilitati, centralizarea și analiza lor, 

folosirea datelor în revizuirea și îmbunătățirea politicilor sunt deficitare. Se recomandă 

continuarea și finalizarea Registrului Electronic al Persoanelor cu Handicap care va 

face posibilă colectarea datelor statistice într-un mod mult mai bine structurat. Se 

recomandă ca acest registru să permită urmărirea cazurilor întregistrate în dinamică, de 

la momentul raportării, care este de cele mai multe ori în copilărie, până în prezent. În 

cazul copiilor cu dizabilităţi, registrul se recomandă să consemneze: anunţul 

handicapului, diagnosticarea, accesul la servicii de recuperare, integrare şi incluziune 

educaţională, vocaţională şi socială, ieşirea din sistem sau tranziţia în sistemul de 

protecţie a adultului cu dizabilități.  

3. Tranziţia de la vârsta copilăriei la cea a adultului în zona dizabilităţii implică evaluarea 

din altă perspectivă instituţională şi tehnică a nevoilor individuale, asigurarea 

continuum-ului de servicii necesare, accentuarea preocupării pentru formare 

profesională, găsirea şi păstrarea unui loc de muncă, dezvoltarea deprinderilor pentru 

viaţă independentă şi participare socială, inclusiv exercitarea dreptului la vot. Pentru a 

asigura adaptarea și continuarea serviciilor centrate pe beneficiar se recomandă să se 

urmărească armonizarea cadrului legislativ care guvernează protecția copilului cu cel 
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care guvernează protecția adultului și să se deseneze un mecanism de pregătire 

timpurie a acestei tranziții în paralel cu armonizarea standardelor de acordare a 

serviciilor pentru cele două categorii de vârstă. 

4. Mecanismele de monitorizare independentă a respectării drepturilor persoanelor cu 

dizabilități sunt limitate ca mandat și capacitate instituțională. Se recomandă punerea 

în practică a recomandărilor Comitetului ONU privind Convenția pentru Drepturile 

Copilului, respectiv de înființare a unui mecanism independent de tip Avocat al 

Copilului cu atribuții lărgite, care să permită promovarea, protecţia şi monitorizarea 

drepturilor copilului, inclusiv ale copilului cu dizabilități. De asemenea, se recomandă 

întărirea capacității Avocatului Poporului și a Parlamentului de promova, proteja și 

monitoriza drepturile adultului cu dizabilități. 

5. Lipsa de resurse duce la o limitare a serviciilor destinate copiilor cu dizabilități. Având 

în vedere legislația favorabilă, se recomandă alocarea de resurse și crearea de servicii 

integrate, accesibile pe scară largă, de identificare și intervenție timpurie, de 

recuperare, terapie, consiliere, sprijin pentru integrarea copiilor cu dizabilități, precum 

și de asistență pentru părinții acestora. 

6. Educația este principalul factor de incluziune al persoanelor cu dizabilități. Cu toate 

acestea, incidența neșcolarizării și a abandonului timpuriu este de două, respectiv  

șapte ori mai mare la copiii față de populația generală. Se recomandă eficientizarea 

măsurilor cu privire la asigurarea accesului copiilor la educație incluzivă, încă de la 

vârsta preșcolară, pregătirea corespunzătoare a cadrelor didactice, asigurarea prezenței 

corespunzătoare a tehnologiilor asistive, precum și crearea unor mecanisme eficiente 

pentru implementarea legislației care asigură pregătirea copiilor și adolescenților cu 

dizabilități pentru muncă și viață independentă. 

7. Participarea copiilor cu dizabilități la viața comunității și la luarea deciziilor care îi 

privesc este încă redusă. De asemenea, informarea și consultarea părinților acestor 

copii pot fi îmbunătățite. Se recomandă crearea unor mecanisme funcționale de 

informare, consultare și implicare în procesul decizional a copiilor cu dizabilități și a 

părinților acestora, precum și punerea la punct a unor mecanisme descentralizate de 

informare a părinților și copiilor cu privire la drepturile copiilor cu dizabilități și la 

modul cum pot fi realizate aceste drepturi.  

8. Una dintre cauzele neparticipării copiilor cu dizabilități la viața comunității este 

discriminarea. Deși au fost luate măsuri de combatere a disciminării, se recomandă 

întărirea și eficientizarea acestora, precum și derularea unor campanii extinse de 

informare și sensibilizare a populației cu privire la drepturile și abilitățile persoanelor 

cu dizabilități.  
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Anexă: Organizaţii neguvernamentale și servicii 
 

Nr. Nume 

Nume și 

prenume,  

Funcţie 

Contact Info 

        FEDERATII, COALITII, RETELE 

1. Asociaţia RENINCO 

România - Reteaua 

Naţională de Informare 
și Cooperare  

pentru integrarea în 

comunitate a copiilor și 

tinerilor  
cu cerinţe educative 

speciale 

VRASMAS 

Ecaterina 

 

Președinte  

 

m – 0723 613 531 

tel/fax – 021 312 9605 

arr@reninco.ro 

ecaterinavr@yahoo.com 

http://www.reninco.ro 

Str. Atelierului nr. 25, Sector 1, București 

în incinta Scolii nr. 1 "Sfinţii Voievozi" 

Reţeaua RENINCO înfiinţată în anul 1994 în cadrul 

colaborării dintre Reprezentanţa UNICEF în România și 

Ministerul Educaţiei. În 1998 a fost înregistrată Asociaţia 
RENINCO România ca organizaţie  neguvernamentală cu 

personalitate juridică.  

Reţeaua include peste 74 de organizaţii și 400 de persoane 

fizice. 

2. Confederaţia  Caritas 

București 

CRANGASU 

Doina 

 

Director executiv 

 

tel - 021 233 21 34 

fax - 021 233 21 36 

office@caritasBucurești.org 

www.caritas.org.ro 

București, Str. Washington, nr. 38, s.1  

 

Centrul de Zi pentru Copii cu 

Dizabilități 

(gestionat de Asociația Caritas București) 

Adresa: str. Danubiu nr.11, bl.6H, sc.1, 

Organizaţie internaţională, prezentă în 165 de ţări din lume 

și care ajută 24 de milioane de persoane aflate în 
dificultate prin intermediul a peste 440.000 de angajaţi şi 

625.000 voluntari.  

Misiunea:  transpunerea în practică a doctrinei sociale a 
Bisericii Catolice.  

Derulează  programe în domeniul asistenţei sociale în 

parteneriat cu autorităţile locale şi furnizează servicii 

copiilor din medii defavorizate aflaţi în risc, persoanelor 
cu nevoi speciale, familiilor numeroase şi cu venituri mici, 

bătrînilor (70.000 de beneficiari). 
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ap.1, sector 3, Bucuresti, iar din 2014 în 

str. Gheorghe Pripu nr. 22/36, Sector 1, 
Bucuresti 

telefon: 021/344.74.59 si 0727.224.110 

3. FEDRA –  

Federaţia pentru 
Drepturi și Resurse 

pentru Persoanele cu 

Tulburări în Spectrul 
Autist 

SORESCU 

Andreea 

 

Președinte  

m - 0745.079.129 

 

andreea.sorescu@ 

invingemautismul.ro 

 

contact@autismfedra.ro 

 

http://autismfedra.ro 

FEDRA este constituită din asociaţii sau fundaţii care 

activează în domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu 
dizabilități și ale caror membri au în familie persoane cu 

dizabilități.  

 
Federaţia are drept scop crearea și păstrarea unui mediu 

adecvat pentru stimularea și sprijinirea persoanelor cu 

Tulburări din Spectrul Autismului și a familiilor acestora. 

 

4. FONPC – 

Federaţia Organizaţiilor 

Neguvernamentale 

pentru Copil 

 

 

COMAN 

Gabriela 

 

Președinte   

 

 

 

tel: 021 314 66 11 

fax: 021 326 84 58 

 

programe@fonpc.ro 

site în lucru 

 

București 

 

Scopul FONPC este acela de a întări, uni și reprezenta într-
o manieră solidară organizatiile membre care activează în 

domeniul bunăstarii și protectiei copilului și familiei în 

vederea asigurării respectării drepturilor copilului asa cum 
sunt ele descrise în Convenţia ONU privind Drepturile 

Copilului și în Convenţiile europene la care România este 

parte. 
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5. INCLUZIUNE – 

Federaţia  
Organizaţiilor 

Persoanelor cu 

Dizabilități  

Intelectuale din  
România 

LEAMPAR 

Emanuela 

 

Președinte  

 

 tel: 0726 608 265 

 

incluziune_România@ 

yahoo.com 

 

nu are site 

Scop: Creșterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și a familiilor lor. 

 

Ajutorarea asociaţiilor pentru înfiinţarea de servicii 

comunitare, advocacy naţional, editarea de buletine 

informative 

6. ONPHR - Organizaţia 

Naţionala a Persoanelor 

cu Handicap din 
România 

 

SIMON 

Francisc 

 

Președinte  

Tel/Fax:   021 224 14 89 

Tel:     031 805 94 34 

m – 0722 403 592 

 

francisc.simon@onphr.ro 

office@onphr.ro 

www.onphr.ro 

B-dul Maresal Averescu nr. 17, Centrul 

Comunitar D. Vasilescu, Corp F, etaj 3, 

Sector 1, București 

Federația ONPHR este o organizație constituită din 

organizații neguvernamentale ale/în interesul persoanelor 

cu handicap înființată în 1994.  

Este membru deplin Disabled Peoples’ International, 

organizație acreditată pe lângă ONU. 

 

Misiunea ONPHR este de a uni eforturile organizaţiilor 
persoanelor cu dizabilități  pentru formarea  unei societăţi 

care să garanteze respectarea drepturilor și libertăţilor 

fundamentale ale persoanelor cu dizabilități 

 

7. UNOPA – Uniunea 

Naţională a 

Organizaţiilor 
Persoanelor Afectate de 

HIV/SIDA  

 

PETRE 

Iulian 

 

Director executiv 

m – 0735 853 569 

unopa@unopa.ro 

 

www.unopa.ro 

 

București 

Federaţie constituită din organizaţii ale persoanelor 

afectate de HIV/SIDA, axată pe advocacy pentru 

promovarea și apărarea drepturilor persoanelor infectate și 
afectate de HIV/SIDA din România.  

Din 2000 şi până în prezent, UNOPA a apărat şi promovat 

drepturile a mii de copii, tineri şi adulţi infectaţi HIV sau 
bolnavi SIDA, precum şi drepturile familiilor lor. 

 

 



58 

 

 

Nr. Nume 

Nume si 

prenume,  

Functie 

Contact Info 

        ASOCIATII, FUNDATII 

1. AHSR - Asociaţia 

Handicapaţilor 

Somatici din România 

 Tel./Fax: 3122781  

 

ahsr@arexim.ro 

 

București Calea Mosilor nr.113, sc.D, et.2, 

cod 70342  

 

Organizaţie  neguvernamentală înfiinţată în anul 1991 

pentru a reprezenta interesele individuale și colective ale 

persoanelor cu handicap somatic (bolnavi cronici). 

Scopul AHSR este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, 

recuperarea medicală, integrarea socială şi profesională a 

persoanelor aflate în diverse forme de dificultate (persoane 
cu handicap, persoane vârstnice, grupuri defavorizate din 

România, fără discriminare de sex, vârstă sau convingere 

religioasă). 

Este acreditată ca furnizor de servicii sociale. Anual AHSR 

încheie contracte cu CASA OPSNAJ pentru furnizarea de 

servicii medicale în asistenţă medicală primară și cu Casa de 

Asigurări de Sănătate a Municipiului București pentru 
furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală de 

specialitate, în recuperare (fizioterapie, kinetoterapie, masaj 

medical). 

2. ANBRaRo -  

Alianţa Naţională 

pentru Boli Rare -

România  

DAN 

Dorica 

 

Președinte  

m - 0726 248 707 

tel – 0260610033 

 

doricad@yahoo.com 
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3. APWR  - Asociaţia 

Prader Willi din 
România  

 Centrul Pilot de Referință pentru Boli Rare 

„NoRo” 

Tel./Fax: 0040.260.610033 

Mobil: 0040.735.858.667 

office@apwRomânia.ro 

Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 9 Zalău, jud. 
Sălaj, România 

 

Centrul de Informare pentru Boli Genetice 
Rare 

Tel./Fax: 0040-260.611214 

office@apwRomânia.ro 

Str. Avram Iancu Nr. 29 

Zalău, jud. Sălaj, România 

www.apwRomania.ro 

APWR s-a înfiinţat în 2003 cu scopul de a reuni eforturile 

pacienţilor, specialiştilor şi familiilor pentru a asigura o 
viaţă mai bună tuturor persoanelor cu handicap produs de 

boli rare din România. 

 

Din 2005 funcţionează Centrul de Informare pentru Boli 
Genetice Rare, primul centru de acest tip din România ce se 

doreşte a fi un centru resursă pentru pacienţii cu boli rare, 

familiile acestora şi specialiştii implicaţi în diagnosticarea şi 
managementul acestor boli. 

Din 2011 a lansat o platforma, o iniţiativă inovatoare care 

îşi propune să pună în valoare potenţialul încă insuficient 
exploatat al resurselor web în ceea ce înseamnă formarea şi 

informarea în domeniul bolilor rare. 

4. ARSBH - Asociaţia 
Romana Spina Bifida și 

Hidrocephalia 

STĂNCESCU 
Barbu  

Preşedinte de 

onoare  

 

Tel.fax: 0213330333,     

M: 0723330333  

 

diga_eugenia@yahoo.com 

 

București, Str.Vultureni, nr.21, sector 4  

 

Fundaţia “Ajutor pentru copiii bolnavi de spina bifida şi 
hidrocefalie” este o organizaţie nonprofit, persoană juridică 

română, apolitică, înfiinţată în 2005  

Fundaţia oferă consiliere familiilor/întreţinătorilor legali ai 
copiilor – persoane în vârstă de până la 18 ani – bolnavi de 

spina bifida şi/sau de hidrocefalie, pentru cunoaşterea 

legilor specifice şi dobândirea drepturilor legale ce li se 
cuvin, precum şi pentru asigurarea integrării sociale a 

acestora. 

5. ASCHF-R - Asociaţia 
de Sprijin a Copiilor 

Handicapaţi Fizic - 

România  

TOLOS Ioan 

Președinte  

Tel 021.335.43.70  

Tel./Fax 021.337.18.75  

aschfr@dnt.ro  

www.aschfr.org 

ASCHF-R s-a constituit legal  în 1990 cu scopul  de a 
îmbunătăţi condiţiile de viaţă a copiilor şi tinerilor cu 

handicap fizic/asociat, a familiilor care îi au în îngrijire. 

Misiune: Dezvoltarea de programe cu şi pentru copiii şi 
tinerii cu handicap fizic/asociat şi familiile acestora în 
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Str. G-ral Haralambie Nicolae nr.36, 

sector 4, București, cod 040587  

 

vederea facilitării incluziunii sociale. 

Centrul de zi AURORA oferă educaţie specială pentru copii 
cu dizabilități neuromotorii grave și asociate. 

6. Asociaţia “Sf. Ana” 

pentru ajutoarea 

copiilor cu handicap 
sever 

 Tel./Fax: 021.223.55.93  

 

sfantaana@k.ro 

 

Str. Petru Rares nr.1, sector1, București 

cod 011101,  

 

 

Asociaţia “Sfânta Ana” este o organizaţie  

neguvernamentală înfiinţată în 1996, având ca misiune 

sprijinirea copiilor și adolescenţilor cu handicap mintal și 
asociat sever, pentru a fi păstraţi în familii și a se putea 

integra social.  

 
Scopul asociaţiei este desfășurarea de servicii și activităţi de 

protecţie, recuperare, educaţie, integrare, asistenţă sociala și 

consiliere specifică pentru copii și tineri cu handicap mintal 

și asociat sever și pentru familiile lor, precum și activităţi de 
prevenire de abandon, instituţionalizare și maltratare a lor.  

 

Centrului de Zi Ana oferă servicii pentru copiii cu handicap 
/ dizabilități mintale și familiile acestora. 

7. Asociaţia 

ALTERNATIVA 

2003 

 Tel – 0735 533 605; 021 668 20 27 

 

alternativa2003România@yahoo.com  
 

www.alternativa2003.ro 

  

Str. Fortunei nr 51, sector 1, București 

Asociaţia ALTERNATIVA s-a înfiinţat în 2003 cu scopul 

de a crea o structură de sprijin de calitate superioară ca 

alternativă la soluţiile existente în România în ceea ce 
priveste integrarea socio-profesională a persoanelor cu 

dizabilități mintale.  

Misiune: susţinerea persoanelor cu dizabilități intelectuale 
in vederea integrării lor sociale și îmbunătățirea vieții 

familiilor acestora pentru a duce o viață cât mai aproape de 

normalitate.  

Activităţile se desfăsoară în Centrul de Zi, Centrul de 
Găzduire Temporară și Centrul de Integrare prin Terapie 

Ocupaţională.  

8. Asociaţia Ateliere 

educative 

 http://ateliereeducative.wordpress.com/  
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9. ATF-PF - Asociaţia de 

Terapie Familiala 

 Tel: 0724275572  

terapiedefamilie2005@yahoo.com 

Asociaţia de Terapie Familială „Pro Familia” (ATF-PF) 

acreditată de Colegiul Psihologilor ca asociaţie formatoare  

10. Asociaţia Distroficilor 
Muscular - Filiala 

București  

TONTSCH 

Daniela 

m – 072 554 81 43  
 

Str. Nerva Traian nr. 15, bl. M69, sc. 3, 

ap.73, s. 3, București 

A.D.M.R. București este o filiala activă a Asociaţiei 
Naţionale. Desfăsoară activităţi de integrare a distroficilor în 

societate, acţiuni de susţinere a acestora în familie, acţiuni 

de educare a aparţinătorilor, activităţi recreative și culturale, 
etc 

Misiunea sa este de a declanșa o schimbare de atitudine în 

faţa acestei maladii - deși nu există tratament curativ, fiecare 

zi contează iar noi incercăm s-o facem mai bună, de calitate, 
mai insorită.  

11. Asociaţia Esperando  Tel / fax: 0362 401 363 

 0362 401 364 /   0262 220 413 

office@esperando.ro  

www.esperando.ro  

 

Str. G. Cosbuc 6/ 6, Baia Mare 

Centru de zi de recuperare ESPERANDO, 

Str. Somesului nr. 3, Baia Mare 

Tel.  (004) 0262-271580 

Mobil (004) 0728-318372 

Asociaţia  a fost infiinţată  în 2001 cu scopul  de a oferi 

copiilor cu  dizabilități șansa de  a lucra zi de zi pentru 
recuperarea, educarea și integrarea lor. 

 

Centrul de zi de recuperare ESPERANDO oferă servicii  (1) 

de recuperare educare și integrare pentru copii tineri și 
adulţi cu dizabilități , (2) de sprijin pentru familiile lor, (3) 

de recuperare pentru public  (autofinanţare). 

12. Asociaţia Împreună  

Pas cu Pas  

BURLACU 

Nicoleta 

 

0741 050 473 Burlacu Nicoleta 

0752 173 562 - Irina Ionescu 

 
asociatia.ipp@gmail.com 

www.aipp.ro 

Organizaţie  nonguvernamentală, cu statut de utilitate 

publică, apolitică și non-profit, fără caracter religios, 

înregistrată in 2010.  

Scopul Asociaţiei îl constituie promovarea intereselor și 

sprijinirea persoanelor cu dizabilități, tulburări și nevoi de 

sprijin psihologic, precum și promovarea metodelor și 
terapiilor psiho-comportamentale de recuperare și menţinere 
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str. Mihai Eminescu nr. 42, sector 1, 
București 

 

a sănătăţii mentale și a echilibrului psihologic. 

Program psihoeducational "Impreuna la scoala"  
se adreseaza copiilor cu nevoi speciale care frecventează 

școala și au nevoie de sprijin suplimentar în parcurgerea 

temelor și a curriculei școlare. Scopul programului este 

prevenirea abandonului școlar și dezvoltarea cognitivă și 
modelarea comportamentală a copiilor astfel incat sa aibă o 

viață adultă autonomă. 

13. Asociaţia INVINGEM 

AUTISMUL 

 m – 0741 198 288  
 

office@invingemautismul.ro 

 

www.invingemautismul.ro  

 

Şos. Ştefan cel Mare nr. 1-3, Blocul Perla, 

parter, sect. 1, Bucureşti 

Asociaţia a fost înfiinţată în 2009 ca o continuare a 
campaniei Împreună învingem autismul, iniţiata de Fundaţia 

Românian Angel Appeal, Fundaţia pentru Dezvoltarea 

Societăţii Civile şi Fundaţia Vodafone România. 

Centrul Multidisciplinar de Intervenţii Învingem Autismul 
deschis în  2012 în parteneriat cu Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti oferă servicii 

directe pentru copii cu autism, precum şi pentru familiile 
acestora. 

14. Asociţaia Nationala 

pentru Copii și Adulţi 

cu Autism din 
România (ANCAAR) 

CRISU 

Georgeta  

 

CIOCHINA 

Raluca 

072 620 78 08  

 

office@autismancaar.ro  
 

www.autismancaar.ro 

 

Misiunea asociaţiei este îmbunătăţirea vieţii persoanelor cu 

autism şi a familiilor acestora. Asociaţia desfăşoară 

programe de consultanţă, de dezvoltare individuală şi de 
suport familial, de educare şi de integrare, toate în scopul 

promovării cu demnitate a drepturilor persoanelor cu autism 

în București, Fetești, Iași, Petroșani,Constanţa, Craiova și 
judeţele Argeș și Damboviţa. 

15. Asociaţia pentru 

Intervenţie  

Terapeutică în Autism 

(centrul AITA) 

MARTINESCU 

Daniela 

m - 0753 055 852 

Asociaţia.aita@yahoo.com 

www.autism-aita.ro 

Str. Drumea Radulescu nr 9, s. 4, București 

(Zona Tineretului)  

A.I.T.A. este o organizaţie  neguvernamentală înfiinţată în 

2008, care are ca obiect de activitate oferirea de servicii 

psihologice complete copiilor cu tulburări din spectrul autist 
și familiilor acestora (programe individualizate de 

intervenţie).  

16. Asociaţia Romana de   ioanpopa38@hotmail.com,  Asociaţia, infiinţată în 1990,  are drept scop promovarea 
intereselor sociale și medicale ale copiilor cu 
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Mucoviscidoză  

Timisoara, Str. Evlia Celebi nr.1-3, 

mucoviscidoză precum și extinderea cunostinţelor de 

management al bolii la nivel naţional. 

Activităţile desfășurate includ: organizarea de cursuri de 

fizioterapie pentru specialisti, părinţi, bolnavi, asistenţă 

socială și medicală, sprijin logistic pentru persoanele 

angajate în managementul bolii, publicarea Buletinului 
Informativ, etc. 

17. Asociaţia pentru 

scleroză multiplă 

Speromax Alba 

MUNTEAN 

Corina 

Director Executiv 

tel/fax 0358103535,  

smalba@smRomânia.ro  

http://smalba.ro/ 

Alba Iulia, Strada unirii nr 1 – 3, judeţ 

Alba  

Asociaţia,  infiinţată in 2007, are misiunea de a creşte 

calitatea vieţii persoanelor  afectate de Scleroză Multiplă. 

Asociaţia este afiliată la Societatea de Scleroză Multiplă din 

România și este membră fondatoare VOLUM – Federaţia 

Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în 

România. 

18. Asociaţia 

Puzzle România 

STAN 

Mihaela 

m – 0763 969 152 

Fax – 031 816 73 92 

 

puzzleRomânia@gmail.com  

www.puzzleRomânia.ro 

 

Asociaţia PUZZLE România este o asociaţie pentru 

ajutorarea părinţilor și copiilor cu dizabilități creată în 2006 
de un grup de părinţi cu copii cu dizabilități cu ajutorul 

World Vision România. 

Misiunea: a mobiliza, stimula şi sprijini părinţii ori familiile 
copiilor cu dizabilităţi în vederea integrării în societate şi a 

creşterii gradului de independenţă a acestora. 

19. Asociaţia Romana de 

Terapii în Autism și 

ADHD 

GLIGA Sanda 

Psiholog 

m – 0749 778 050 

      0727 303 960  

 

adhd.autism@yahoo.com  

 

www.artadhd.baboom.ro 

Centrul de recuperare terapeutică  “ARTADHD” vine în 

sprijinul copiilor cu tulburari de dezvoltare (Autism, 

Asperger, ADHD, ADD, ODD, sindromul RETT, tulburare 
dezintegrativă de dezvoltare etc) 

Dezvoltă programe de diagnostic și intervenţie terapeutică 

individualizată intensivă, utilizand PECS, terapie 
comportamentală aplicată (ABA), logopedie, kinetoterapie, 

socializare, artterapie, meloterapie, terapie cu ajutorul 

mailto:puzzleromania@gmail.ro
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str. Ion Voinescu nr. 24, s. 3, 

București 

animalelor.  

  

20. Asociaţia Telefonul 

Copilului 

LIBERIS Cristina 

Președinte  

 

Telefonul Copilului: 116 111 - disponibil 7 
zile din 7, intre orele 08:00 - 00:00 

(apelabil GRATUIT în retelele 

Romtelecom și Cosmote, fără prefix) 

 

 telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro 

Asociaţia Telefonul Copilului înfiinţată în anul 2006 este o 
organizaţie  neguvernamentală, non-profit, al carei scop este 

acela de a proteja copiii impotriva oricărei incercări de 

încălcare a drepturilor lor, împotriva oricărei forme de abuz.  
 

Misiune: acordarea unui sprijin real și imediat copiilor, 

oferind asistenţă gratuită prin intermediul liniei telefonice 
116 111.  

21. CEDCD –  

Centrul European 

pentru Drepturile 
Copiilor cu Dizabilităţi  

TURZA 

Madalina 

Președinte  

m – 0737545955 

 

tel/fax – 021 311 04 01 

madalina.turza@cedcd.ro 

 

CEDCD este o organizaţie nonguvermanentală dedicată 

promovării drepturilor copiilor cu dizabilități și facilitării 

accesului acestora la serviciile de asistență și protecție. 

CEDCD  sustine prima coaliţie naţională „O Singura Voce 

pentru Dizabilitate” 

22. Fundaţia Aplha 

Transilvana 

 

MORARU 

Andreia 

 

Manager director 

tel – 0265257057 

fax – 0265257542 

office@alphatransilvana.ro 

 

http://www.alphatransilvana.ro 

Aleea Vrancea nr.1, Tirgu-Mures 540517 

Organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 1992 pentru 

ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi de ordin fizic, psihic şi 
social şi a altor categorii de persoane aflate în dificultate. 

 

Scopul fundatiei este de a oferi servicii de calitate în 
vederea  îmbunătăţirii vieţii comunităţii pe care o 

deserveste. 

23. Fundaţia Serviciilor 

Sociale Bethany  

  

 

 Telefon/Fax: 021/313 5674  

Telefon: 021/313 5675 

Str. Biserica Amzei, nr. 29, et. 3, sector 1, 
București, cod 010393 

 

Fundaţia Bethany a fost constitutită ca organizaţie  

neguvernamentală românească in 1994. 

Misiune: imbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor 
dezavantajate, în special a copiilor și a familiilor, oferind 

servicii sociale și promovand practici profesioniste în 

asistenţa socială. 

Din 1994 desfasoară proiectul Monitorizarea plasamentului 
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copiilor cu nevoi speciale la asistenţii maternali 

profesionisti.  

24. Fundaţia  

HAND-ROM 

 

NICOLAE 

Costel 

Director general 

m – 0723 914 172 

 

tel/fax:0248.726.101 

 
general@handrom.ro 

www.handrom.ro 

HAND-ROM -  fundaţie umanitară de orientare şi integrare 
socială - este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, 

care-şi desfăşoară activitatea în oraşul Curtea de Argeş, din 

luna noiembrie 1999.  

Misiunea sa este de a initia proiecte și programe prin care 

persoana cu dizabilități sa-și influenteze viitorul și sa-și 

construiasca destinul. 

25. Fundaţia Inima de 

copil 

BURTEA 

Anna Cristina 

Director executiv 

tel – 0236 312 199 

fax – 0236 312 199 

 

office@inimadecopil.ro  

 

anna.burtea@inimadecopil.ro 

 

str. Furnalistilor nr. 24,  

Micro 20, Galati 

Fundaţia Inima de Copil este o organizaţie  
neguvernamentală infiinţată in 1996 de un grup de voluntari 

a cărei misiune este aceea de a ajuta și a da speranţa copiilor 

și tinerilor în dificultate, familiilor lor, prin cresterea calitaţii 
vieţii lor și sustinand integrarea lor in societate. 

Fundaţia furnizează servicii sociale pentru copii și familii în 

dificultate, copii și tineri cu dizabilități, tineri HIV+ sau din 
alte categorii marginalizate social, sprijin în instruire pentru 

specialistii care lucrează în domeniul social, lobby și  

advocacy pentru probleme și politici sociale legate de copil 

și familie. 

26. Fundaţia Light into 

Europe 

 

PLATT 

Camelia 

 

Președinte  

021 224 46 08 

 

office@lightintoeurope.org 

 

www.lightintoeurope.org 

Centrul de Resurse pentru Persoane cu 

Dizabilități Senzoriale, str. Clabucet nr.35,  

s.1, București  

Light into Europe este dedicată dezvoltarii activităţilor și 

programelor de sprijin pentru persoanele cu dizabilități 
senzoriale din 2004.  

Misiunea Light into Europe este de a oferi copiilor  și 

tinerilor cu dizabilități  senzoriale  un viitor mai bun.   

Programele se desfăsoară în București prin Centrul de 

Resurse pentru Persoane cu Deficienţe Senzoriale și în 12 

scoli speciale din ţară (Buzau, București, Iași, Tg Frumos,  

Cluj, Timisoara).  
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27. Fundaţia NANE 
pentru copiii cu 
dizabilități 

 021 314 00 30  

 

office@fundatianane.ro 

 

www.fundatianane.ro 

 

Aleea Pasarea de aur, nr 20, sector 6, 

București 

Fundaţia Nane pentru Copii cu Dizabilități a fost înfiintată 

cu scopul de a oferi ajutor și asistenţa copiilor cu dizabilități 
și familiile acestora.  

Misiune:  sa imbunătăţeasca calitatea vieţii copiilor cu 

diverse dizabilități, precum și a familiilor acestora, 

oferindu-le îngrijire specializată, recreere terapeutica, suport 
și consiliere psihologică, incluziune  socială individualizată. 

 

28. Românian Angel 

Appeal 

 

ASANDI 

Silvia 

 

Director general 

 

Tel / Fax: +40 21 323 6868 
Fax: +40 21 323 2490 

 

office@raa.ro 

 
www.raa.ro 

www.firstbebe.ro 

www.hivability.ro 

 

str. Rodiei nr. 52, cod 030956 

Sector 3, București, România 

Fundaţia Românian Angel Appeal (RAA) a fost înregistrată 
în 1991. 

Scopul Fundaţiei este acordarea de ajutor medical, 

psihologic, social și material copiilor și tinerilor cu nevoi, 

inclusiv a celor cu boli cronice, infecţie cu HIV/SIDA, etc, 
precum și dezvoltarea de retele, cursuri de instruire, 

cercetare, campanii și programe de advocacy, în colaborare 

cu autoritaţi guvernamentale, companii, organizaţii 
neguvernamentale și persoane fizice. 

29. Salvaţi Copiii 

România 

Gabriela 
Alexandrescu 

 

Președinte  
executiv 

021 316 61 76 

 

rosc@salvaticopiii.ro 

 

Intr. Stefan Furtuna 3, sector 1, 010899, 

București, România  

 

www.salvaticopiii.ro 

Salvaţi Copiii promovează de 20 ani drepturile copilului, în 
acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire 

la Drepturile Copilului.  

Misiune: garantarea egalităţii de sanse pentru toţi copiii, 
indiferent de mediul din care provin, prin utilizarea propriei 

expertize, precum și prin activităţi de lobby și advocacy 

asupra factorilor de decizie și mobilizarea liderilor din 

societatea civilă.  

Salvaţi Copiii România derulează campanii în beneficiul 

tuturor copiilor, dar acordă o atenţie deosebită celor aflaţi în 
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situaţii dificile, inclusiv copiii cu dizabilităţi etc. 

Este membră a Aliantei Internationale Salvati Copiii, cea 
mai mare organizaţie  independentă din lume de promovare 

a drepturilor copiilor.  

30. Sense International 
(România) 

SALOMIE 

Cristiana  

 

Director 

 

m - 0745 094 086 

tel – 021 413 90 40 

fax - 0 21 413 90 40 

 

csalomie@senseint.org.ro 

 

http://www.surdocecitate.ro 

Bd. Timisoara, nr. 27 Bl. D, sc. B, ap. 23, 
Sector 6, București 

Misiunea Sense Internaţional  este de a lucra în parteneriat 
cu persoanele cu surdocecitate, familiile acestora, personalul 

de îngrijire şi specialişti, pentru a avea certitudinea că toţi 

aceştia au acces la consiliere, oportunităţi şi sprijin. 

Programul de Intervenție Timpurie – diagnosticarea  nou-
născuților și copiilor pentru a beneficia de reabilitare și 

intervenție timpurie cu sprijinul unor echipe 

multidisciplinare formate din doctori, psihopedagogi, 
psihologi, precum și părinți. 

 

31. World Vision 

România 

BUZDUCEA 

Daniela 

 

Director 

advocacy 

tel – 021 2229101 

fax – 021 2242972 

 

rom_office@wvi.org 

World Vision România este o organizaţie crestină care 

desfăsoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, 

dezvoltare și advocacy.  

Organizaţia înlesneste accesul copiilor la servicii 

specializate de ocrotire, încă de la varste mici și asigură 

intervenţia timpurie, prin care handicapul poate fi atenuat, 
urmarind integrarea în învăţămantul de masă.  Familiile 

acestor copii primesc sfaturi practice cu privirea la îngrijirea 

copilului, precum și sprijin emotional și spiritual. 

32. Fundaţia "ȘI TU!"  

 

Tel/fax: 0241 512 348 

 

Fundatia "ȘI TU!" s-a înfiinţat ca persoana juridică în 2000 

cu sprijinul Fundaţiei Bracke Diakoni din Suedia. 

Fundaţia promovează Reabilitarea pe Baze Comunitare 
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 office@fundatiasitu.ro 

www.fundatiasitu.ro  

Aleea Heraclea, nr 4, bl S2, sc B, ap 23, 

Constanta 

(CBR) folosind o strategie de dezvoltare din interiorul 

comunitătii în scopul reabilitarii, al egalizarii sanselor și a 
integrarii sociale a tuturor persoanelor cu dizabilități. CBR 

are ca grup tintă copiii cu dizabilități, familiile acestora și 

comunităţile în care trăiesc. 
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