
 

HOTĂRÂRE 

privind  înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de 

dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte 

cu dizabilități la nivelul județului Dolj precum și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară; 
având în vedere referatul de aprobare nr. 1913/06.02.2023 întocmit de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, raportul de specialitate al 

Serviciului Coordonare Protecție Socială Secretariat Administrativ nr. 

3277/08.02.2023, raportul Serviciului Juridic nr. 3545/10.02.2023 precum și avizul 

comisiilor de specialitate, 

în baza art. 15 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 7/2023 privind susţinerea 

procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor 

măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, H.G. nr. 490/2022 pentru aprobarea 

Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi "O Românie 

echitabilă" 2022-2027, H.G. nr. 1543/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale 

privind prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi şi accelerarea 

procesului de dezinstituţionalizare, pentru perioada 2022-2030, prevederile Anexei nr. 

1: Regulamentul-Cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor 

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a 

structurii orientative de personal; 
în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1)  lit. d), alin (5) lit. b),  art. 182 și art. 

196, alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se înființează Comitetul pentru accelerarea procesului de 

dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu 

dizabilități la nivelul județului Dolj, având în componență reprezentanți ai:  

1. Consiliului Judeţean Dolj; 

2. Instituţiei Prefectului - Județul Dolj; 

3. Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj; 

4. Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova;  
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5. Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj; 

6. Inspectoratului Școlar Județean Dolj; 

7. Direcției de Sănătate Publică Dolj; 

8. Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj;  

9. Direcției Județene pentru Cultură Dolj; 

10. Direcției Județene de Sport Dolj; 

11. Regiei Autonome de Transport Craiova; 

12. Persoanelor cu dizabilități și ai organizațiilor acestora, persoane cu dizabilități 

care trăiesc în centre rezidențiale din județul Dolj. 

La ședințele Comitetului pot participa invitați din cadrul altor instituții în funcție 

de particularitățile și nevoile persoanelor cu dizabilități care ajung în comunități. 

Art. 2    Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului pentru 

accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării 

persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Dolj, conform anexei la prezenta 

hotărâre. 

Art.3  Se aprobă delegarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Dolj pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea  nominalizării 

reprezentanților instituțiilor implicate în susținerea procesului de dezinstituţionalizare 

şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi.  

Art.4  Direcția Juridică Administrație Locală Secretariat și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

     Art.5  Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Dolj. 
 

 

 

Nr. ________                Adoptată la data de ___________2023 

 

 

 

 

         PREȘEDINTE,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

                                      SECRETAR GENERAL  

DORIN-COSMIN VASILE                AL JUDEȚULUI 

         

                                                                        CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 
 



 
 

Nr. 1913/06.02.2023 

 

                     PREȘEDINTE, 

                            DORIN COSMIN VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului Hotărâre privind înființarea Comitetului pentru accelerarea 

procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării 

persoanelor adulte cu dizabilități  la nivelul județului Dolj precum și 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia 

 

 

Legea nr. 7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor 

adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire 

a instituţionalizării precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

reglementează cadrul general pentru realizarea reformei sistemului de protecţie a 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, prin operaţionalizarea şi prioritizarea măsurilor 

pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a 

instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi precum şi pentru îndeplinirea 

indicatorilor cantitativi stabiliţi în Planul naţional de redresare şi rezilienţă, 

componenta 13 - Reforme sociale, Reforma sistemului de protecţie a persoanelor 

adulte cu dizabilităţi, şi în strategiile naţionale din domeniul dizabilităţii. 

Procesul de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor 

adulte cu dizabilităţi reprezintă prioritate şi responsabilitate naţională, în 

conformitate cu prevederile Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 

ratificată prin 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, cu modificările 

ulterioare. 

Potrivit art. 15, alin. 1) și alin. 2) din Legea nr. 7/2023, la nivel local, măsurile de 

accelerare a procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării 
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persoanelor adulte cu dizabilităţi cuprind înfiinţarea unui comitet pentru accelerarea 

procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării la nivelul 

fiecărui judeţ/sector al municipiului Bucureşti, cu rol consultativ, şi ai cărui membri 

desfăşoară activitate neremunerată, pentru analiza stadiului realizării măsurilor, 

obiectivelor şi indicatorilor acestui proces.  

 

Comitetul este format din reprezentanţi ai consiliilor judeţene/locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, instituţiilor prefectului, direcţiilor generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului, direcţiilor de asistenţă socială sau, după caz, ai 

serviciilor publice de asistenţă socială, agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială, 

inspectoratelor şcolare, direcţiilor de sănătate publică, agenţiilor pentru ocuparea 

forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, direcţiilor pentru 

cultură, direcţiilor pentru familie şi tineret, direcţiilor de sport, regiilor de transport, 

reprezentanţi ai persoanelor cu dizabilităţi şi ai organizaţiilor acestora, persoane cu 

dizabilităţi care trăiesc în centre rezidenţiale, precum şi invitaţi din cadrul altor 

instituţii în funcţie de particularităţile şi nevoile persoanelor cu dizabilităţi care ajung 

în comunităţi.  

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului pentru accelerarea 

procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării se aprobă prin 

hotărâre a consiliului judeţean, respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti, 

în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare Legii nr. 7/2023. 

 

Față de cele prezentate, propunem aprobarea, prin hotărâre a Consiliului 

Județean, a regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului pentru 

accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a 

instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități de la nivelul județului Dolj.   

 
 

 
Cu deosebită considerație, 

 

Director General, 

Florin Stancu 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat 

Serviciul Coordonare Protecție Socială Secretariat Administrativ  

Nr. 3277/08.02.2023 

                                                              

                       

 

                                                                                                                                                                                           

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind înființarea Comitetului pentru 

accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a 

instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități  la nivelul județului Dolj 

precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia 

 

 

 În conformitate cu prevederile Convenției privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, ratificată prin 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, cu modificările 

ulterioare, procesul de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării 

persoanelor adulte cu dizabilităţi reprezintă prioritate şi responsabilitate naţională. 

 Legea nr. 7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a 

persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi 

de prevenire a instituţionalizării precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative reglementează cadrul general pentru realizarea reformei sistemului 

de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi, 

 Potrivit art. 15 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr. 7/2023, la nivel local, măsurile 

de accelerare a procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării 

persoanelor adulte cu dizabilităţi cuprind înfiinţarea unui comitet pentru accelerarea 

procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării la nivelul 

fiecărui judeţ/sector al municipiului Bucureşti, cu rol consultativ, şi ai cărui membri 

desfăşoară activitate neremunerată, pentru analiza stadiului realizării măsurilor, 

obiectivelor şi indicatorilor acestui proces. 

 Comitetul este format din reprezentanţi ai consiliilor judeţene/locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti, instituţiilor prefectului, direcţiilor generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, direcţiilor de asistenţă socială sau, după caz, 

ai serviciilor publice de asistenţă socială, agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială, 

inspectoratelor şcolare, direcţiilor de sănătate publică, agenţiilor pentru ocuparea 

forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, direcţiilor pentru 

cultură, direcţiilor pentru familie şi tineret, direcţiilor de sport, regiilor de transport, 



reprezentanţi ai persoanelor cu dizabilităţi şi ai organizaţiilor acestora, persoane cu 

dizabilităţi care trăiesc în centre rezidenţiale, precum şi invitaţi din cadrul altor 

instituţii în funcţie de particularităţile şi nevoile persoanelor cu dizabilităţi care ajung 

în comunităţi.  

Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului se aprobă prin 

hotărâre a consiliului județean, respectiv al consiliului local al sectorului 

municipiului București, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii 

nr.7/2023. 

 Având în vedere cele menționate anterior, supunem aprobării Consiliului 

Județean Dolj proiectul de hotărâre privind înființarea Comitetului pentru 

accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării 

persoanelor adulte cu dizabilități  la nivelul județului Dolj precum și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, în forma prezentată. 

 

 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV     ȘEF SERVICIU 

 

ADRIANA-CRISTINA VĂRGATU    ADELA-CĂTĂLINA CIMPOERU 

 

     

                 ÎNTOCMIT 

 

                                                                                ANIȘOARA CIOLACU 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală 

Nr.3545/10.02.2023 

       VIZAT 

                          DIRECTOR EXECUTIV 

             Adriana-Cristina VĂRGATU 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de 

dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul 

județului Dolj precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia  

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind 

înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a 

instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Dolj precum și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia,  propus de Președintele Consiliului Județean 

Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de 

dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul 

județului Dolj precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.  

         2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a 

căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 15 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 7/2023 privind susținerea procesului de 

dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilitatăți și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia 

și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

- H.G. nr. 490/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități ,, O Românie echitabilă,, 2022-2027; 

H.G. nr. 1543 pentru aprobarea Strategiei naționale privind prevenirea instituționalizării 

persoanelor adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de dezinstituționalizare pentru perioada 2022-

2030; 

- Anexa nr. 1 Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență 

socială și protecție a copilului la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 

și funcționare ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal. 

-art. 173 alin. (1) lit. (d) alin. (5) lit. b),  art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: 

nu este cazul. 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

                 Avizat, 

         Sef Serviciu Juridic,                                                   Întocmit  

 Daiana STOICA                                                   Consilier juridic,                       

                                   Emil Purcărin   
 



1 

 

Regulament de organizare și funcționare  

al Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a 

instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Dolj 

 

 

 

Art. 1 - Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare 

 

a) Legea nr. 7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte 

cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a 

instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

reglementează cadrul general pentru realizarea reformei sistemului de protecţie a persoanelor 

adulte cu dizabilităţi, prin operaţionalizarea şi prioritizarea măsurilor pentru accelerarea 

procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu 

dizabilităţi, precum şi pentru îndeplinirea indicatorilor cantitativi stabiliţi în Planul naţional de 

redresare şi rezilienţă, componenta 13 - Reforme sociale, Reforma sistemului de protecţie a 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, şi în strategiile naţionale din domeniul dizabilităţii. 

 

b) Procesul de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu 

dizabilităţi reprezintă prioritate şi responsabilitate naţională, în conformitate cu prevederile 

Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin 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, cu modificările 

ulterioare. 

 

c) La nivel local, măsurile de accelerare a procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a 

instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi cuprind înfiinţarea unui comitet pentru 

accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării la nivelul 

fiecărui judeţ/sector al municipiului Bucureşti.  

 

Art. 2 – Scopul Comitetului 

 

Comitetul pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a 

instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi de la nivelul judeţului Dolj, denumit în 

continuare Comitet, are rol consultativ.  

 

Art. 3 – Membrii Comitetului 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/2023, Comitetul are în componență reprezentanți ai: 

  

1. Consiliului Judeţean Dolj; 

2. Instituţiei Prefectului - județului Dolj; 

3. Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj; 

4. Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova;  

5. Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj; 

6. Inspectoratului Școlar Județean Dolj; 

7. Direcției de Sănătate Publică Dolj; 

8. Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj;  

9. Direcției Județene pentru Cultură Dolj; 

10. Direcției Județene de Sport Dolj; 

11. Regiei Autonome de Transport Craiova; 

Anexa  la Hotărârea nr. 
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12. persoanelor cu dizabilităţi şi ai organizaţiilor acestora, persoane cu dizabilităţi care 

trăiesc în centre rezidenţiale din județul Dolj. 

 

La ședințele Comitetului pot participa invitaţi din cadrul altor instituţii în funcţie de 

particularităţile şi nevoile persoanelor cu dizabilităţi care ajung în comunităţi.  

 

Corespondența privind nominalizarea reprezentanților instituțiilor implicate în susținerea 

procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu 

dizabilităţi o va purta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.  

 

Instituțiile implicate în susținerea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a 

instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi își vor desemna câte un reprezentant care să 

facă parte din Comitet până la apariția oricăror alte modificări; numele și prenumele 

reprezentantului, funcția și datele de contact ale acestuia vor fi transmise Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj care va lua act de comunicare.  

 

În situația în care instituțiile implicate în susținerea procesului de dezinstituţionalizare şi de 

prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi doresc schimbarea 

reprezentantului care să facă parte din Comitet, vor transmite Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Dolj numele și prenumele noului reprezentant, funcția și datele 

de contact ale acestuia.      

 

Art. 4 - Principii 

 

Principiile pe care se bazează procesul de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu 

dizabilităţi sunt: 

 

a) principiul subsidiarităţii, care prevede că promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor 

cu dizabilităţi revin, în principal, familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu dizabilităţi 

şi, în subsidiar, respectiv complementar, autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are 

domiciliul sau reşedinţa persoana cu dizabilităţi şi autorităţilor administraţiei publice centrale; 

b) principiul parteneriatului, care implică cooperarea strânsă între autorităţile publice de la 

toate nivelurile şi sectoarele public şi privat astfel încât toate părţile implicate să fie consultate 

şi angajate în mod corespunzător; cooperarea include autorităţile naţionale şi locale 

responsabile pentru managementul sistemului de protecţie a drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi, beneficiarii serviciilor, inclusiv cei potenţiali, şi organizaţiile care îi reprezintă, 

furnizorii de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii; 

c) principiul colaborării cu sindicatele, patronatele, angajatorii, organizaţiile neguvernamentale 

şi alte organisme în planificarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea realizării proiectelor 

destinate procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor 

adulte cu dizabilităţi; 

d) principiul eficacităţii utilizării fondurilor în cadrul asigurării tranziţiei de la îngrijirea 

instituţionalizată la servicii de sprijin în familie şi în comunitate, în sensul excluderii oricărui 

tip de finanţare de acţiuni care ar putea determina forme de segregare sau discriminare; 

e) principiul nediscriminării în sensul realizării măsurilor specifice necesare pentru a accelera 

egalitatea de facto a persoanelor cu dizabilităţi; 

f) principiul abordării centrate pe persoană, în sensul respectării cerinţelor persoanei cu 

dizabilităţi care a decis serviciile de care are nevoie şi modul de furnizare al acestora, precum 

şi luării în considerare a părerilor acesteia faţă de evaluarea serviciilor pe care le primeşte; 

g) principiul incluziunii şi accesibilităţii în sensul creării de oportunităţi egale, accesibile fără 

discriminare şi al respectării dreptului oricărei persoane de a beneficia de avantajul deplin al 

oportunităţilor oferite pentru a depăşi dezavantajele şi excluziunea socială şi economică; 
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h) principiul nonsegregării în sensul analizei investiţiilor astfel încât să nu existe nicio 

posibilitate de a dezvolta servicii noi segregate, concentrări de servicii numai într-o anumită 

zonă a comunităţii sau de a întreţine pe cele deja segregate; 

i) principiul desegregării în sensul utilizării fondurilor de la bugetul de stat sau nerambursabile 

pentru eliminarea sau diminuarea semnificativă a segregării, sub forma sprijinului, pentru a 

reloca persoane adulte cu dizabilităţi din zone segregate în comunităţi nesegregate; 

j) principiul consultării şi implicării persoanelor cu dizabilităţi, a reprezentanţilor şi a 

organizaţiilor lor presupune că nicio măsură care vizează o persoană cu dizabilităţi nu va fi 

luată în lipsa deciziei informate şi, dacă este cazul, asistate a persoanei respective. 

 

Art. 5 - Scop, indicatori, obiective 

 

Procesul de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu 

dizabilităţi are ca scop asigurarea exercitării dreptului la viaţă independentă a persoanelor 

adulte cu dizabilităţi. 

 

Realizarea scopului include: 

 

a) creşterea eficienţei şi eficacităţii politicilor de protecţie şi sprijin al persoanelor cu 

dizabilităţi; 

b) promovarea colaborării şi cooperării între administraţia publică locală şi administraţia 

publică centrală şi între administraţiile publice locale şi intensificarea activităţilor de 

administraţie social-comunitară în interesul persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

c) consolidarea metodei managementului de caz în cadrul sistemului de protecţie a persoanelor 

adulte cu dizabilităţi şi a rolului managerului de caz, asigurarea pregătirii corespunzătoare a 

acestuia, cu încorporarea metodei planificării centrate pe persoană; 

d) dezvoltarea, diversificarea şi consolidarea serviciilor comunitare; 

e) furnizarea de servicii de calitate şi centrate pe persoană, care să ofere sprijin adecvat şi 

integrat persoanelor adulte cu dizabilităţi pentru a trăi independent şi integrate în comunitate, 

printr-un corp de angajaţi pregătit corespunzător; 

f) promovarea perspectivelor de angajare a persoanelor adulte cu dizabilităţi, prin acţiuni de 

combatere a prejudecăţilor; 

g) îmbunătăţirea accesului persoanelor cu dizabilităţi din centrele rezidenţiale şi din comunitate 

la sistemele de educaţie şi sănătate; 

h) diversificarea şi coordonarea acţiunilor de sensibilizare, conştientizare şi combatere a 

prejudecăţilor legate de dizabilitate pentru creşterea încrederii populaţiei în potenţialul 

persoanelor cu dizabilităţi şi a valorii pe care acestea o pot aduce în comunitate. 

 

Indicatorii-cheie de performanţă ai politicii publice privind procesul de dezinstituţionalizare şi 

de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi sunt: 

 

a) procentul de 32%, cu care se reduce la nivel naţional numărul persoanelor adulte cu 

dizabilităţi instituţionalizate din numărul total de persoane asistate în cadrul sistemului 

rezidenţial la sfârşitul anului 2020; 

b) procentul de 10% cu care se reduce la nivel naţional, în perioada 1 iulie 2026 - 31 decembrie 

2030, numărul persoanelor adulte cu dizabilităţi instituţionalizate din numărul total de persoane 

asistate în cadrul sistemului rezidenţial la data de 30 iunie 2026. 

 

Începând cu anul 2023, anual, autorităţile administraţiei publice locale urmăresc stadiul 

realizării indicatorilor-cheie de performanţă. 
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Obiectivele planificate la nivel naţional, ca ţinte asociate indicatorilor-cheie de performanţă, 

sunt: 

 

a) obiectivul 1: până la data de 30 iunie 2026, cel puţin 32% din numărul de persoane adulte 

cu dizabilităţi instituţionalizate să beneficieze de sprijin în vederea dezinstituţionalizării şi de 

punerea în aplicare a parcursului de trai independent; 

b) obiectivul 2: până la data de 30 iunie 2026, procentul persoanelor adulte cu dizabilităţi 

instituţionalizate se reduce cu 32% din numărul total de persoane asistate în cadrul sistemului 

rezidenţial la sfârşitul anului 2020; 

c) obiectivul 3: în perioada 1 iulie 2026-31 decembrie 2030, procentul persoanelor adulte cu 

dizabilităţi instituţionalizate se reduce cu 10% din numărul total de persoane asistate în cadrul 

sistemului rezidenţial la data de 30 iunie 2026. 

 

Obiectivele planificate la nivelul fiecărui judeţ/sector al municipiului Bucureşti se stabilesc 

prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu 

Dizabilități. 

 

Monitorizarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării 

persoanelor adulte cu dizabilităţi este realizată de Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități împreună cu autorităţile şi instituţiile publice centrale 

şi locale. 

 

Autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Dolj, urmăresc realizarea scopului, a obiectivelor şi a indicatorilor de 

performanţă aferenţi procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării 

persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

 

Art. 6 – Activitatea Comitetului 

 

Comitetul se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj precum şi în şedinţă 

extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea motivată a acestuia sau a unui membru. 

 

Modalitatea de convocare și comunicare interinstituțională va fi stabilită cu votul majorității 

reprezentanților instituțiilor implicate în susținerea procesului de dezinstituţionalizare şi de 

prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi, care formează Comitetul.   

 

Membrii Comitetului desfăşoară activitate pentru analiza stadiului realizării măsurilor, 

obiectivelor şi indicatorilor procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a 

instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi la nivelul județului Dolj. 

 

Documentele întocmite cu ocazia desfășurării activității Comitetului vor fi contrasemnate de 

către directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj. 

 

Documentele întocmite cu ocazia desfășurării activității Comitetului vor fi înregistrate la 

registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj. 

 

Membrii Comitetului desfăşoară activitate neremunerată. 




