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Odată cu ratificarea Convenției ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilități (Legea nr. 221/2010), 
România și-a asumat dezinstituționalizarea și prevenirea
instituționalizării persoanelor cu dizabilități, 
concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin
pentru viață independentă și integrare în comunitate.



Strategia naţională "O societate fără bariere pentru
persoanele cu dizabilităţi", 2016-2020 (HG nr 655/2016) 

direcția de acțiune Participare

Obiectivul Strategic 8 - Dezinstituționalizarea și prevenirea
instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu 

dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață
independentă şi integrare în comunitate.



Procesul de dezinstituționalizare reprezintă o prioritate.

Procesul include atât transferul persoanelor adulte cu 
dizabilități din centrele rezidenţiale de tip vechi, cât şi
dezvoltarea de măsuri preventive și servicii alternative în
comunitate.

Procesul de dezinstituționalizare se realizează ţinând cont de 
nevoile individuale ale beneficiarilor ce pot fi asigurate pe
baza respectării Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilităţi.



OUG nr. 69/2018 pentru modificarea Legii nr. 448/2006
stabilește la 50 de locuri capacitatea maximă a centrelor

rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități.

Reorganizare pentru
centrele cu </ = 50 de locuri

Restructurare pentru
centrele cu > 50 persoane

Metodologia de reorganizare a centrelor
rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap –

Decizia nr. 877/2018 a președintelui ANPD

Metodologia de elaborare a planului de 
restructurare a centrelor rezidențiale pentru
persoanele adulte cu handicap –
Decizia nr. 878/30.10.2018 a președintelui ANPD



Procesul de reorganizare/restructurare are la bază evaluarea
nevoilor individuale ale beneficiarilor prin aplicarea

Fișei de evaluare a beneficiarului

a asigura persoanelor adulte cu handicap 
serviciile specifice de care au nevoie, în alternative
de tip familial sau rezidențial adaptate nevoilor lor



Rezultatele evaluării nevoilor individuale

Selecția activităților necesare pentru
menținerea/dezvoltarea/consolidarea potențialului persoanei

Corelarea activităților cu tipul de 
serviciu social necesar persoanei

Servicii sociale cu 
cazare de tip Centru de 
abilitare şi reabilitare, 

Centru pentru viaţă
independentă, 

Centru de îngrijire şi
asistenţă pentru
persoane adulte 

cu dizabilităţi

Servicii sociale cu 
cazare de tip 

Centru respiro sau
Centru de criză pentru

persoane adulte cu 
dizabilităţi

Serviciul de îngrijiri la 
domiciliu pentru

persoane adulte cu 
dizabilităţi

Serviciul Echipa mobilă
pentru persoane adulte 

cu dizabilităţi

Centre de zi pentru
persoane adulte cu 

dizabilităţi

Servicii de asistenţă şi
suport pentru

persoanele adulte cu 
dizabilităţi

Servicii sociale cu 
cazare de tip locuinţă

protejată pentru
persoane adulte cu 

dizabilităţi



Finanțare de la bugetul de stat = Programe de Interes Național (PIN)

• Alocare financiară: 112,6 milioane lei
• Beneficiari: 644 persoane cu dizabilități pentru care se va asigura transferul din centre rezidențiale în
locuințe protejate
• Indicatori: 141 Locuințe protejate înființate princonstrucție/achiziționare; 88 Centre de zi reabilitate

Au fost propuse pentru finanțare:

• 27 de proiecte prin care DGASPC propun transferul a 622 persoane prin: înființarea a 76 de locuințe
protejate, a 25 de centre de zi și 2 centre respiro/centre de criză prin PIN "Înfiinţarea de serviciisociale de 
tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării
persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor 
cu dizabilităţi din comunitate", aprobat prin HG nr. 798/2016, modificată prin HG nr. 192/2018.

• 14 proiecte prin care DGASPC propun transferul a 262 persoane prin: înființarea a 36 de locuințe
protejate și 14 centre de zi prin PIN "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu 
dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte 
cu dizabilităţi", aprobat prin HG nr. 193/2018.



Finanțare prin POR

• Alocare financiară: 16 milioane euro

• Beneficiari: 467 persoane cu dizabilități pentru care se asigură transferul din centrele rezidențiale 
cu capacitate mai mare de 120 de locuri în alternative de tip familial în comunitate:

• 65 locuințe protejate
• 21 centre de zi

Au depus 21 proiecte 7 DGASPC, dintre acestea fiind în implementare 18 proiecte.



Finanțare prin fonduri europene
POCU Axa 4.15 = se intenționează, prin proiectele ce

urmează a fi depuse de către DGASPC, finanțarea
funcționării serviciilor specifice dezinstituționalizării

persoanelor adulte cu dizabilități, inclusiv:

Pregătirea personalului
pentru sprijinirea

persoanelor cu dizabilități 
în activitatea de transfer din 
instituția rezidențială în LP

Pregătirea beneficiarilor
pentru transferul din 

instituții în LP

Pregătirea comunității
pentru noile servicii create

Funcționarea timp de 
24 luni a serviciilor sociale



Nevoi stringente

nevoi de finanțarea activităților de 
pregătire/instruire în domeniul 

drepturilor recunoscute de Convenția 
ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, a personalului implicat în 
furnizarea asistenței și serviciilor 

pentru persoanele adulte cu dizabilități

nevoi de finanțarea serviciilor 
sociale/activităților de prevenire a 
instituționalizării, adresate în special 
persoanelor cu dizabilități care trăiesc 
independent, în comunitate



Tranziția spre viață independentă
și îngrijire în comunitate pentru adulții și copiii

cu dizabilități intelectuale în România

Mulțumesc!
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