
 

 

5.5.5. Plan de cercetare: Viață independentă și 

integrare în comunitate 

Cuprins 
5.5.5.1. Analiza problemelor preliminare ..................................................................................................... 2 

5.5.5.1.1. Instituționalizarea persoanelor cu dizabilități .......................................................................... 2 

5.5.5.1.2. Lipsa alegerii și controlului în privința propriei vieți ................................................................. 3 

5.5.5.2. Lista indicatorilor cheie .................................................................................................................... 5 

5.5.5.3. Fișe indicatori cheie ......................................................................................................................... 6 

5.5.5.4. Surse de date și instrumente ......................................................................................................... 20 

5.5.5.4.1. Surse de date existente........................................................................................................... 20 

5.5.5.4.2. Surse de date nou propuse ..................................................................................................... 21 

 

  



 

 2 

5.5.5.1. Analiza problemelor preliminare 
Viața independentă este esențială pentru dezvoltarea identității personale și realizarea potențialului 

uman și constituie un drept fundamental al omului. Art. 19 al CDPD recunoaște dreptul egal al tuturor 

persoanelor cu dizabilități la o viață independentă în comunitate, interpretată nu doar ca abilitatea de a 

desfășura activitățile zilnice pe cont propriu ci, mai degrabă, ca libertatea de a alege și de control al 

propriei vieți.  

Procesul prin care persoanele cu dizabilități, atât cele instituționalizate, cât si cele neinstituționalizate, 

ajung să locuiască în diverse configurații rezidențiale (inclusiv familiale) nu este, de cele mai multe ori, 

rezultatul exprimării nevoilor și preferințelor acestora. Situația curentă este efectul prevalenței modelului 

medical al dizabilității care invocă lipsa capacității mentale a persoanelor cu dizabilități de a decide în 

interes propriu, corelat cu barierele legale de substituire a deciziei prin sistemul de tutelă și lipsa unui 

cadru legal care să interzică instituționalizarea involuntară pe bază de dizabilitate în conformitate cu 

prevederile CDPD. Pe lângă restricțiile legale, inaccesibilitatea informațiilor privind eventualele alternative 

disponibile de viață independentă, lipsa opțiunilor de locuire la prețuri accesibile, lipsa serviciilor de sprijin 

individualizate în comunitate, lipsa adaptării mediului construit, transportului, informației, comunicării, 

facilitaților și serviciilor publice sunt alte bariere care limitează exercitarea deplină a dreptului persoanelor 

cu dizabilități de a alege unde și cu cine să locuiască și de a-și organiza viața conform voinței proprii.  

Acest capitol analizează două probleme specifice1 ale căror conținut și dimensiuni nu sunt tratate de alte 

sectoare2:  

o Instituționalizarea persoanelor cu dizabilități; 

o Lipsa alegerii și controlului în privința propriei vieți. 

 

5.5.5.1.1. Instituționalizarea persoanelor cu dizabilități 
In România sunt peste 17.9083 de persoane adulte cu dizabilități și 4.873 de copii cu dizabilități4 care 

trăiesc în instituții rezidențiale publice și private, iar modelul instituțional continuă să predomine în 

defavoarea celui bazat pe servicii în comunitate menit să faciliteze viața independentă în comunitate. 

Mediul instituțional, caracterizat nu prin dimensiunile instituției ci, fundamental, prin lipsa controlului 

asupra deciziilor de zi cu zi, lipsa libertății de a alege unde și cu cine să trăiască, rigiditatea rutinei, 

desfășurarea activităților comune în același loc, abordarea paternalistă în privința furnizării serviciilor, 

serviciile nepersonalizate și accesate de mai multe persoane, supravegherea traiului zilnic etc., încalcă în 

esență exercitarea dreptului la viață independentă. Astfel, acest drept nu poate fi respectat în lipsa unor 

schimbări structurale ca dezinstituționalizarea în toate formele sale și sistarea procesului continuu de 

instituționalizare. 

                                                           
1 Conform CDPD care identifică o serie de bariere în calea realizării depline a art. 19.  
2 Lipsa capacității juridice este abordată în Protecția efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități, sistemele 
necorespunzătoare de sprijin și protecție sociale pentru garantarea vieții independente în comunitate în Protecție 
socială, lipsa serviciilor și facilităților disponibile în Accesibilitate și mobilitate.  
3 Buletin Statistic ANPD Trimestrul IV 2018. 
4 Buletin Statistic ANPDCA, Trimestrul IV 2018, pg. 8, disponibil la: 
http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/2018/Copil_an2018.pdf  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/2018/Copil_an2018.pdf
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De ce este relevantă problema? 
Instituționalizarea este o formă de încălcare a dreptului la viață independentă (art. 19, CDPD), iar 

restricționarea acestui drept de o manieră arbitrară reprezintă privarea ilegală de libertate (art. 14, CDPD). 

Deciziile de instituționalizare luate în baza diagnosticului constituie faptă de discriminare pe criteriul de 

dizabilitate. Mediul instituțional favorizează încălcarea tuturor drepturilor prevăzute de CDPD, fie prin legi 

formale, fie prin practici contrare exercitării drepturilor. Instituțiile sunt medii închise care facilitează 

tortura și tratamentele rele, inumane sau degradante (art. 15), exploatarea, violența și abuzul (art. 16), 

lipsa de protecție a integrității fizice si mentale (art. 17), precum și drepturile care țin de viața privată, 

cămin și familie (art. 22 =și art. 23). Persoanele care locuiesc în instituții se confruntă cu bariere 

suplimentare în accesarea justiției pentru a sesiza încălcarea drepturilor și a solicita remedieri ale 

situațiilor (art. 13). În esență, mediul instituțional este o formă de viață segregată pe bază de dizabilitate 

caracterizată de bariere specifice care conduc la încălcarea tuturor drepturilor CDPD.  

Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități subliniază că orice configurație de viață 

independentă în comunitate nu se poate materializa decât în afara oricăror instituții rezidențiale de orice 

fel5. Mai mult, niciun fel de configurație rezidențială nu constituie viață independentă dacă e caracterizată 

de elemente care definesc modul de funcționare a instituțiilor sau instituționalizarea, cu precădere, cele 

care sunt o expresie a pierderii autonomiei și alegerii personale. 

5.5.5.1.2. Lipsa alegerii și controlului în privința 

propriei vieți 
Convingerea paternalistă că persoanele cu dizabilități nu pot lua decizii și nu își pot gestiona propria viață 

este una din cauzele menținerii sistemului instituționalizat de rezidență și îngrijire, cât și a izolării și 

segregării în comunitate, și sunt un obstacol real pentru traiul independent în comunitate. 

Trei elemente vor fi analizate în această secțiune:  

1. Lipsa alegerii și controlului privind asistența personală. Viața independentă și integrarea în comunitate 

este asigurată nu doar de existența serviciilor specifice dizabilității și disponibilitatea serviciilor și 

facilităților comunitare, cât mai ales de exercitarea autonomiei și controlului asupra tipurilor specifice 

de servicii. Cu precădere, asistența personală ca instrument pentru desfășurarea unei vieți 

independente ar trebui să fie un serviciu individual adecvat nevoilor persoanei care să se supună 

cerințelor persoanei cu dizabilități de recrutare, pregătire și supervizare și nu un serviciu care poate fi 

accesat simultan de altcineva fără acordul deplin și liber al persoanei cu dizabilități. 

2. Lipsa bugetului personalizat. Lipsa bugetului personalizat are la bază convingerea că persoanele cu 

dizabilități sunt incapabile să își administreze bugetul ca decizie necesară traiului independent. Lipsa 

bugetului reprezintă un obstacol în fața exercitării controlului asupra serviciului de asistență 

personală, cât și a accesării altor tipuri de servicii specifice dizabilității, inclusiv a opțiunilor din oferta 

de locuire care trebuie să fie adecvată, accesibilă, sigură și la prețuri accesibile. Nevoia unui buget 

personalizat rezultă din obligația de a alinia criteriile de eligibilitate pentru accesarea serviciilor de 

asistență cu modelul dizabilității bazat pe drepturile omului și de a lua în considerare nu deficiențele 

persoanei, ci barierele sociale, cât și voința și preferințele persoanei prin implicarea deplină a acesteia 

                                                           
5 Comentariul General nr. 5, CDPD/C/GC/5 para. 16 (c) 
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în procesul de decizie6. Este contrar spiritului CDPD ca persoanele cu dizabilități să suporte cheltuielile 

care decurg din asigurarea accesului la servicii de sprijin.7  

3. Lipsa opțiunilor de locuire adecvată, accesibilă, sigură și la prețuri accesibile. Lipsa opțiunilor de 

locuire e un obstacol important pentru exercitarea autonomiei și desfășurarea unei vieți 

independente atât pentru persoanele cu dizabilități aflate în etapa post-dezinstituționalizare, cât și 

pentru persoanele neinstituționalizate obligate sau nevoite să locuiască în anumite configurații 

rezidențiale, inclusiv cele familiale. Este important ca accesul la locuire să nu fie condiționat de 

anumite cerințe, cum ar fi accesarea anumitor servicii de asistență socială sau medicală, inclusiv 

obligativitatea aderenței la tratamentul psihotropic. Este necesară asigurarea unui număr suficient de 

locuințe în toate zonele unei comunități pentru a preveni segregarea și pentru a asigura dreptul 

persoanelor cu dizabilități de a alege și posibilitatea reală de a o face, inclusiv prin facilitarea accesului 

la programe de locuințe publice si subvenționate.  

De ce este relevantă problema? 
CDPD afirmă dreptul de alegere și control în privința propriei vieți (Preambul (n) și art. 3 (a)), iar art. 19 

(b) al CDPD prevede necesitatea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități la o paletă largă de servicii 

de sprijin în comunitate, incluzând asistența personală și sprijin în luarea deciziilor, necesare unei vieți 

independente și integrate în comunitate, cât și pentru prevenirea izolării și segregării de comunitate. 

Toate serviciile trebuie gândite și furnizate într-un mod care să promoveze realizarea scopului general al 

articolului: integrarea și participarea totală, precum și viața independentă8.  

Dreptul la viața independentă și integrarea în comunitate se poate realiza doar în măsura în care toate 

drepturile economice, civile, sociale și culturale ale persoanelor cu dizabilități sunt îndeplinite. 

 

  

                                                           
6 CRPD/C/GC/5 alin. 61 
7 CRPD/C/GC/5 alin. 92 
8 CRPD/C/GC/5 para. 31 
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5.5.5.2. Lista indicatorilor cheie 
Problema 1: Instituționalizarea persoanelor cu dizabilități  

Nr. Tip 

indicator 

Nume  Disponibil 

1 Consecință Numărul total de persoane cu încadrare în grad de 

handicap aflate în îngrijire rezidențială (valoare anuală) 

Da 

2 Consecință Numărul total de persoane cu încadrare în grad de 

handicap nou admise în sistemul de îngrijire rezidențială 

(valoare anuală) 

Nu 

3 Consecință 

 

Numărul total de persoane cu încadrare în grad de 

handicap care au făcut tranziția de la îngrijirea 

rezidențială la trai independent în comunitate 

Nu 

4 Consecință Procentul persoanelor care consideră că persoanele cu 

dizabilități trebuie să ducă o viață independentă în 

comunitate  

Nu 

 

Problema 2: Lipsa alegerii și controlului în privința propriei vieți 
Nr. Tip indicator Nume Disponibil 

5 Consecință Numărul total de persoane cu încadrare în grad de 

handicap din instituțiile rezidențiale care au 

stabilită măsură de ocrotire prin punerea sub 

interdicție  

Nu 

6 Consecință Ponderea persoanelor cu și fără dizabilități care 

cred că au libertatea de a alege cum să trăiască în 

comunitate 

Nu 

7 Consecință Ponderea persoanelor cu și fără dizabilități care 

cred că au libertatea de a decide asupra 

cheltuielilor personale 

Nu 

8 Rezultat Număr de servicii sociale specializate pentru 

persoane cu dizabilități acordate în comunitate, pe 

tipuri de servicii (conform HG 867/2015): (i) centre 

de îngrijire și asistență persoane adulte cu 

dizabilități, (ii) centre de abilitare și reabilitare 

pentru persoane adulte cu dizabilități, (iii) centre 

pentru viață independentă pentru persoane adulte 

cu dizabilități, (iv) centre respiro/centre de criză 

pentru persoane adulte cu dizabilități, (v) locuințe 

protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, (vi) 

servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane 

adulte cu dizabilități, (vii) asistent personal al 

persoanei cu handicap grav, (viii) asistent personal 

profesionist, (ix) echipe mobile pentru persoane 

Nu 
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adulte cu dizabilități, (x) servicii de asistență și 

suport pentru persoane adulte cu dizabilități, (xi) 

centre de zi, (xii) centre de servicii de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane 

adulte cu dizabilități 

9 Rezultat Capacitatea totală a serviciilor în comunitate 

pentru persoane adulte cu dizabilități, pe tipuri de 

servicii 

Nu  

10 Consecință Numărul persoanelor care au beneficiat pe 

parcursul unui an de servicii în comunitate pentru 

persoane adulte cu dizabilități, pe tipuri de servicii 

Nu 

11 Rezultat Numărul plângerilor cu privire la situații de 

discriminare sau abuz în instituții sau în centrele de 

suport în comunitate depuse la Consiliul Național 

pentru Combaterea Discriminării de către persoane 

cu dizabilități sau ONG-uri din domeniul dizabilității  

Da 

 

5.5.5.3. Fișe indicatori cheie 
Problema 1: Instituționalizarea persoanelor cu dizabilități 

Tabelul 1: Indic1. Numărul total de persoane cu încadrare în grad de handicap aflate în îngrijire 
rezidențială (valoare anuală) 
Domeniu: Viață independentă și integrare în comunitate 

Problemă:  Instituționalizarea persoanelor cu dizabilități 

Nivel: 1.Consecințe (outcome); 

2.Rezultat (output); 3.Resurse (input) 

1. Consecințe (outcome) 

Definiție:  Indicatorul măsoară numărul total de persoane cu încadrare în grad de 

handicap care trăiesc în instituții rezidențiale de asistență socială pentru 

persoane adulte cu dizabilități, la sfârșitul anului. 

Numitor:  N/A 

Numărător:  N/A 

Unitate de măsură: 1. Număr; 2. Procent; 

3. Raport 

1. Număr 

Perioada de referință: 1. Lunar; 2. 

Trimestrial; 3. Semestrial; 4. Anual 

4. Anual 

Justificarea selecției Indicatorul reflectă volumul persoanelor cu dizabilități cărora le este 

încălcat dreptul la viață independentă în comunitate, iar evoluția lui în 

timp reflectă progresul în ce privește dezinstituționalizarea persoanelor 

adulte cu dizabilități. 

Disponibilitate: 1. Disponibil; 2. Nou 

propus din date deja colectate; 3. Nou 

propus din date nou colectate 

1. Disponibil 
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Dacă la Disponibilitate s-a răspuns 1: Este 

indicatorul publicat? 1.Da 2. Nu.  

1. Da 

Dacă indicatorul este publicat: Link-urile 

web:  

http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/ 

Tip sursă date: 1. Sursă existentă de date 

administrative; 2. Sursă existentă de date 

de anchetă; 3. Sursă nouă de date 

administrative 4. Sursă de date de 

anchetă 

1. Sursă existentă de date administrative 

Nume sursă (ancheta sau fișa 

administrativă de colectare a datelor):  

ANPD - Statistică trimestru 4 

Instituția care colectează datele:  ANPD 

Instituția care raportează datele:  ANPD 

Ani disponibili:  2012 - prezent 

Sisteme naționale/internaționale de 

monitorizare din care mai face parte:  

N/A 

Dezagregări teritoriale: 1. Macroregiuni 

(NUTS1), 2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 

2), 3. Mediu de rezidență 

2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 2) și Județe 

Alte dezagregări:  Gen, categorii de vârstă, tip și grad de handicap 

(Pentru indicatorii care sunt deja 

calculați) Dezagregări care nu sunt încă 

disponibile:  

Mediu rezidențial 

Puncte slabe ale indicatorului:  N/A 

 

 

Tabelul 2: Indic2. Numărul total de persoane cu încadrare în grad de handicap nou admise în sistemul 
de îngrijire rezidențială (valoare anuală) 

Domeniu: Viață independentă și integrare în comunitate 

Problemă: Instituționalizarea persoanelor cu dizabilități 

Nivel: 1.Consecințe (outcome); 

2.Rezultat (output); 3.Resurse (input) 

1. Consecințe (outcome) 

Definiție:  Indicatorul măsoară numărul total de persoane adulte cu încadrare în 

grad de handicap care, pe parcursul unui an calendaristic, sunt admise 

sau re-admise într-o instituție de îngrijire de tip rezidențial, excluzând 

transferurile inter-instituționale. 

Numitor:  N/A 

Numărător:  N/A 

Unitate de măsură: 1. Număr; 2. Procent; 

3. Raport 

1. Număr 

Perioada de referință: 1. Lunar; 2. 

Trimestrial; 3. Semestrial; 4. Anual 

4. Anual 

Justificarea selecției Indicatorul reflectă numărul persoanelor încadrate în grad de handicap 

care ajung să fie instituționalizate în fiecare an, în lipsa unor servicii de 

sprijin al vieții independente în comunitate 

Disponibilitate: 1. Disponibil; 2. Nou 

propus din date deja colectate; 3. Nou 

propus din date nou colectate 

2. Nou propus din date deja colectate 
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Dacă la Disponibilitate s-a răspuns 1: 

Este indicatorul publicat? 1.Da 2. Nu.  

N/A 

Dacă indicatorul este publicat: Link-urile 

web:  

N/A 

Tip sursă date: 1. Sursă existentă de date 

administrative; 2. Sursă existentă de 

date de anchetă; 3. Sursă nouă de date 

administrative 4. Sursă nouă de date de 

anchetă 

4. Sursă nouă de date de anchetă 

Nume sursă (ancheta sau fișa 

administrativă de colectare a datelor):  

Anchetă privind intrările și ieșirile de persoane cu dizabilități în/din 

centre rezidențiale (cercetare în cadrul proiectului) 

Instituția care colectează datele:  DGASPC 

Instituția care raportează datele:  ANPD 

Ani disponibili:  N/A 

Sisteme naționale/internaționale de 

monitorizare din care mai face parte:  

N/A 

Dezagregări teritoriale: 1. Macroregiuni 

(NUTS1), 2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 

2), 3. Mediu de rezidență 

2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), 3. Mediu de rezidență, Județe 

Alte dezagregări:  Sexe, vârste, tip și grad de handicap  

(Pentru indicatorii care sunt deja 

calculați) Dezagregări care nu sunt încă 

disponibile:  

N/A 

Puncte slabe ale indicatorului:  N/A 

 

Tabelul 3: Indic3. Numărul total de persoane cu încadrare în grad de handicap care au făcut tranziția de 
la îngrijirea rezidențială la trai independent în comunitate 

Domeniu: Viață independentă și integrare în comunitate 

Problemă: Instituționalizarea persoanelor cu dizabilități 

Nivel: 1.Consecințe (outcome); 

2.Rezultat (output); 3.Resurse (input) 

1. Consecințe (outcome) 

Definiție:  Indicatorul măsoară numărul total de persoane adulte cu încadrare în 

grad de handicap care, pe parcursul unui an calendaristic, au părăsit o 

instituție de tip rezidențial pentru a trăi în comunitate în cadre de locuire 

tipice pentru populația generală, cu sau fără servicii de sprijin pentru 

viață independentă. Se exclud transferurile inter-instituționale și 

decesele.  

Numitor:  N/A 

Numărător:  N/A 

Unitate de măsură: 1. Număr; 2. Procent; 

3. Raport 

1. Număr 

Perioada de referință: 1. Lunar; 2. 

Trimestrial; 3. Semestrial; 4. Anual 

4. Anual 

Justificarea selecției Indicatorul reflectă numărul de persoane încadrate în grad de handicap 

care părăsesc instituțiile de tip rezidențial pentru a trăi independent în 

comunitate, fiind o măsură a intensității procesului de 

dezinstituționalizare. Evoluția lui în timp reflectă progresul măsurilor de 
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dezinstituționalizare și de creare a unor servicii de sprijin pentru viață 

independentă. 

Disponibilitate: 1. Disponibil; 2. Nou 

propus din date deja colectate; 3. Nou 

propus din date nou colectate 

3. Nou propus din date nou colectate 

Dacă la Disponibilitate s-a răspuns 1: 

Este indicatorul publicat? 1.Da 2. Nu.  

N/A 

Dacă indicatorul este publicat: Link-urile 

web:  

N/A 

Tip sursă date: 1. Sursă existentă de date 

administrative; 2. Sursă existentă de 

date de anchetă; 3. Sursă nouă de date 

administrative 4. Sursă nouă de date de 

anchetă 

4. Sursă nouă de date de anchetă 

Nume sursă (ancheta sau fișa 

administrativă de colectare a datelor):  

Anchetă privind intrările și ieșirile de persoane cu dizabilități în/din 

centre rezidențiale (cercetare în cadrul proiectului) 

Instituția care colectează datele:  DGASPC 

Instituția care raportează datele:  ANPD 

Ani disponibili:  N/A 

Sisteme naționale/internaționale de 

monitorizare din care mai face parte:  

N/A 

Dezagregări teritoriale: 1. Macroregiuni 

(NUTS1), 2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 

2), 3. Mediu de rezidență 

2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), 3. Mediu de rezidență, Județe 

Alte dezagregări:  Sex, vârstă, tip și grad de handicap  

(Pentru indicatorii care sunt deja 

calculați) Dezagregări care nu sunt încă 

disponibile:  

N/A 

Puncte slabe ale indicatorului:  N/A 

 

 

Tabel 4: Indic4. Procentul persoanelor care consideră că persoanele cu dizabilități trebuie să ducă o 
viață independentă în comunitate  

Domeniu: Toate domeniile 

Problemă:  Conștientizare 

Nivel: 1.Consecințe (outcome); 

2.Rezultat (output); 3.Resurse (input) 

1.Consecințe (outcome) 

Definiție:  Procentul persoanelor care consideră că persoanele cu dizabilități 

trebuie să ducă o viață independentă în comunitate, împărțit la numărul 

total al respondenților la anchetă, înmulțit cu 100  

Numitor:  Numărul total al persoanelor (18+) 

Numărător:  Numărul persoanelor (18+) care consideră că persoanele cu dizabilități 

trebuie să ducă o viață independentă în comunitate  
Unitate de măsură: 1. Număr; 2. 

Procent; 3. Raport 

2. Procent 
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Perioada de referință: 1. Lunar; 2. 

Trimestrial; 3. Semestrial; 4. Anual; 5. 

Alta (specificați) 

4. Anual  

Justificarea selecției:  

Disponibilitate: 1. Disponibil; 2. Nou 

propus din date deja colectate; 3. 

Nou propus din date nou colectate 

3. Nou propus, din date nou colectate 

Dacă la disponibilitate s-a răspuns 1: 

Este indicatorul publicat? 1.Da 2. Nu.  

N/A 

Dacă indicatorul este publicat: Link-

uri web sau numele publicației 

N/A 

Tip sursă date: 1. Sursă existentă de 

date administrative; 2. Sursă 

existentă de date de anchetă; 3. 

Sursă nouă de date administrative 4. 

Sursă nouă de date de anchetă 

4. Sursă de date de anchetă 

Nume sursă (ancheta sau fișa 

administrativă de colectare a 

datelor):  

Anchetă națională pe un eșantion reprezentativ de persoane cu 

dizabilități și un eșantion reprezentativ al populației generale 

Instituția care colectează datele:  Institut de sondare 

Instituția care raportează datele:  Institut de sondare 

Ani disponibili:  N/A 

Sisteme naționale/internaționale de 

monitorizare din care mai face parte:  

N/A 

Dezagregări teritoriale: 1. 

Macroregiuni (NUTS1); 2. Regiuni de 

dezvoltare (NUTS 2); 3. Mediu de 

rezidență 

1. Macroregiuni (NUTS1); 2. Regiuni (NUTS 2); 3. Zonă de rezidență 

Alte dezagregări:  1. Persoane cu și fără dizabilități; 2. Sex; 3. Vârsta; 4. Tip de handicap 

(Pentru indicatorii care sunt deja 

calculați) Dezagregări care nu sunt 

încă disponibile:  

N/A 

Puncte slabe ale indicatorului:  N/A 

 

 

Problema 2: Lipsa alegerii și controlului în privința propriei vieți 

Tabelul 5: Indic5. Numărul total de persoane cu încadrare în grad de handicap din instituțiile rezidențiale 
care au stabilită măsură de ocrotire prin punerea sub interdicție  

Domeniu: Viață independentă și integrare în comunitate 

Problemă: Lipsa alegerii și controlului în privința propriei vieți 

Nivel: 1.Consecințe (outcome); 

2.Rezultat (output); 3.Resurse (input) 

1. Consecințe (outcome) 

Definiție:  Indicatorul măsoară numărul total de persoane cu încadrare în grad de 

handicap din instituțiile rezidențiale pentru care a fost stabilită măsură 

de ocrotire prin punerea sub interdicție, prin hotărâre a unei instanțe , la 

sfârșitul anului. 

Numitor:  N/A 
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Numărător:  N/A 

Unitate de măsură: 1. Număr; 2. Procent; 

3. Raport 

1. Număr 

Perioada de referință: 1. Lunar; 2. 

Trimestrial; 3. Semestrial; 4. Anual 

4. Anual 

Justificarea selecției Indicatorul reflectă volumul total al populației cu dizabilități căreia i se 

neagă dreptul la recunoașterea capacității juridice, prevăzut în articolul 

12 al Convenției.  

Disponibilitate: 1. Disponibil; 2. Nou 

propus din date deja colectate; 3. Nou 

propus din date nou colectate 

2. Nou propus din date deja colectate 

Dacă la Disponibilitate s-a răspuns 1: 

Este indicatorul publicat? 1.Da 2. Nu.  

N/A 

Dacă indicatorul este publicat: Link-urile 

web:  

N/A 

Tip sursă date: 1. Sursă existentă de date 

administrative; 2. Sursă existentă de 

date de anchetă; 3. Sursă nouă de date 

administrative 4. Sursă nouă de date de 

anchetă 

1. Sursă existentă de date administrative 

Nume sursă (ancheta sau fișa 

administrativă de colectare a datelor):  

Încrucișarea Registrului Electronic Național al Persoanelor cu Handicap 

cu Registrul Național de evidență a persoanelor (MAI – DEPABD) 

Instituția care colectează datele:  MAI-DEPABD 

Instituția care raportează datele:  MAI-DEPABD 

Ani disponibili:  N/A 

Sisteme naționale/internaționale de 

monitorizare din care mai face parte:  

N/A 

Dezagregări teritoriale: 1. Macroregiuni 

(NUTS1), 2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 

2), 3. Mediu de rezidență 

2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), 3. Mediu de rezidență 

Alte dezagregări:  Sex, vârstă, tip și grad de handicap 

(Pentru indicatorii care sunt deja 

calculați) Dezagregări care nu sunt încă 

disponibile:  

N/A 

Puncte slabe ale indicatorului:  N/A 

 

 

Tabelul 6: Indic6. Ponderea persoanelor cu și fără dizabilități care cred ca au libertatea de a alege cum 
să trăiască în comunitate 

Domeniu: Viață independentă și integrare în comunitate 

Problemă: Lipsa alegerii și controlului în privința propriei vieți 

Nivel: 1.Consecințe (outcome); 

2.Rezultat (output); 3.Resurse (input) 

1. Consecințe (outcome) 

Definiție:  Indicatorul măsoară ponderea persoanelor care sunt de acord cu 

afirmația ”Simt că sunt liber să hotărăsc cum să-mi trăiesc viața”.  

Numitor:  Volumul total al eșantionului 

Numărător:  Nr. de respondenți care au răspuns ”de acord” și ”total de acord” 
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Unitate de măsură: 1. Număr; 2. Procent; 

3. Raport 

2. Procent 

Perioada de referință: 1. Lunar; 2. 

Trimestrial; 3. Semestrial; 4. Anual 

4. Anual 

Justificarea selecției Indicatorul se concentrează pe conceptul de alegere în viața de zi cu zi la 

nivelul persoanelor cu dizabilități și măsura în care acestea au aceeași 

libertate de a decide comparativ cu alte persoane. Este o măsură 

subiectivă a alegerilor pe care persoanele care trăiesc în comunitate le 

au la dispoziție de-a lungul vieții. 

Disponibilitate: 1. Disponibil; 2. Nou 

propus din date deja colectate; 3. Nou 

propus din date nou colectate 

3. Nou propus din date nou colectate 

Dacă la Disponibilitate s-a răspuns 1: 

Este indicatorul publicat? 1.Da 2. Nu.  

N/A 

Dacă indicatorul este publicat: Link-urile 

web:  

N/A 

Tip sursă date: 1. Sursă existentă de date 

administrative; 2. Sursă existentă de 

date de anchetă; 3. Sursă nouă de date 

administrative 4. Sursă nouă de date de 

anchetă 

4. Sursă nouă de date de anchetă 

Nume sursă (ancheta sau fișa 

administrativă de colectare a datelor):  

Anchetă la nivel național pe un eșantion reprezentativ de persoane cu 

dizabilități și pe un eșantion reprezentativ pentru populația generală 

(cercetare în cadrul proiectului) 

Instituția care colectează datele:  Institut de cercetare 

Instituția care raportează datele:  Institut de cercetare 

Ani disponibili:  N/A 

Sisteme naționale/internaționale de 

monitorizare din care mai face parte:  

Întrebarea a mai fost folosită la nivel european în valul III al EQLS din 

2011/2012 

Dezagregări teritoriale: 1. Macroregiuni 

(NUTS1), 2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 

2), 3. Mediu de rezidență 

2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), 3. Mediu de rezidență 

Alte dezagregări:  Sex, categorii de vârstă, nivel de educație 

(Pentru indicatorii care sunt deja 

calculați) Dezagregări care nu sunt încă 

disponibile:  

N/A 

Puncte slabe ale indicatorului:  Indicatorul este măsurat prin anchetă la nivel de gospodării și cuprinde 

doar persoanele care trăiesc în comunitate nu și pe cele din instituții 

rezidențiale. 

 

 

Tabelul 7: Indic7. Ponderea persoanelor cu și fără dizabilități care cred că au libertatea de a decide 
asupra cheltuielilor personale 

Domeniu: Viață independentă și integrare în comunitate 

Problemă: Lipsa alegerii și controlului în privința propriei vieți 

Nivel: 1.Consecințe (outcome); 

2.Rezultat (output); 3.Resurse (input) 

1. Consecințe (outcome) 
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Definiție:  Indicatorul măsoară ponderea persoanelor care se simt libere să decidă 

singure asupra cheltuielilor legate de consumul personal, activități de 

timp liber și hobby-uri 

Numitor:  Volumul total al eșantionului 

Numărător:  Nr. de respondenți care au răspuns ”Da, uneori” și ”Da, întotdeauna sau 

aproape întotdeauna” la întrebarea ”Vă simțiți liber (adică nu trebuie să 

cereți permisiunea altor membri ai gospodăriei) să decideți asupra 

propriilor cheltuieli legate de consumul personal, activitățile din timpul 

liber și hobby-urile dvs.?”. 

Unitate de măsură: 1. Număr; 2. Procent; 

3. Raport 

2. Procent 

Perioada de referință: 1. Lunar; 2. 

Trimestrial; 3. Semestrial; 4. Anual 

4. Anual 

Justificarea selecției Indicatorul se concentrează pe măsurarea capacității persoanei de 

alegere și control în viața de zi cu zi, cheltuielile personale fiind un factor 

important care influențează această capacitate din prisma activităților și 

serviciilor din comunitate la care are acces, a participării în comunitate, 

asupra deciziei legate de unde și cu cine o persoană locuiește. Indicatorul 

este relevant atât în ce privește art. 19 din CDPD, cât și pentru art. 12 

care include în cadrul exercitării capacității juridice dreptul persoanei cu 

dizabilități de a-și gestiona propriile resurse financiare.  

Disponibilitate: 1. Disponibil; 2. Nou 

propus din date deja colectate; 3. Nou 

propus din date nou colectate 

3. Nou propus din date nou colectate 

Dacă la Disponibilitate s-a răspuns 1: 

Este indicatorul publicat? 1.Da 2. Nu.  

N/A 

Dacă indicatorul este publicat: Link-urile 

web:  

N/A 

Tip sursă date: 1. Sursă existentă de date 

administrative; 2. Sursă existentă de 

date de anchetă; 3. Sursă nouă de date 

administrative 4. Sursă nouă de date de 

anchetă 

4. Sursă nouă de date de anchetă 

Nume sursă (ancheta sau fișa 

administrativă de colectare a datelor):  

Anchetă la nivel național pe un eșantion reprezentativ de persoane cu 

dizabilități și pe un eșantion reprezentativ pentru populația generală 

(cercetare în cadrul proiectului) 

Instituția care colectează datele:  Institut de cercetare 

Instituția care raportează datele:  Institut de cercetare 

Ani disponibili:  N/A 

Sisteme naționale/internaționale de 

monitorizare din care mai face parte:  

Întrebarea a mai fost folosită la nivel european într-un modul ad-hoc al 

EU-SILC din 2010. 

Dezagregări teritoriale: 1. Macroregiuni 

(NUTS1), 2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 

2), 3. Mediu de rezidență 

2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), 3. Mediu de rezidență 

Alte dezagregări:  Sex, categorii de vârstă, nivel de educație 

(Pentru indicatorii care sunt deja 

calculați) Dezagregări care nu sunt încă 

disponibile:  

N/A 
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Puncte slabe ale indicatorului:  Indicatorul este măsurat prin anchetă la nivel de gospodării și cuprinde 

doar persoanele care trăiesc în comunitate nu și pe cele din instituții 

rezidențiale. Deși sensul intenționat al întrebării vizează sentimentul 

persoanei că este îndreptățit să ia decizii autonome, întrebarea poate fi 

interpretată ca referindu-se la constrângerile bugetare cu care se 

confruntă, mai ales în cazul celor fără venituri sau din categorii inferioare 

de venit. 

 

Tabelul 8: Indic8. Număr de servicii sociale specializate pentru persoane cu dizabilități acordate în 
comunitate, pe tipuri de servicii (conform HG 867/2015): (i) centre de îngrijire și asistență persoane 
adulte cu dizabilități, (ii) centre de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, (iii) 
centre pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, (iv) centre respiro/centre de 
criză pentru persoane adulte cu dizabilități, (v) locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, 
(vi) servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, (vii) asistent personal al 
persoanei cu handicap grav, (viii) asistent personal profesionist, (ix) echipe mobile pentru persoane 
adulte cu dizabilități, (x) servicii de asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități, (xi) centre 
de zi, (xii) centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu 
dizabilități 

Domeniu: Viață independentă și integrare în comunitate 

Problemă: Lipsa alegerii și controlului în privința propriei vieți 

Nivel: 1.Consecințe (outcome); 

2.Rezultat (output); 3.Resurse (input) 

2.Rezultat (output) 

Definiție:  Numărul total de servicii oferite în comunitate persoanelor adulte cu 

dizabilități și în funcție de tipul serviciului: (i) centre de îngrijire și 

asistență persoane adulte cu dizabilități, (ii) centre de abilitare și 

reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, (iii) centre pentru viață 

independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, (iv) centre 

respiro/centre de criză pentru persoane adulte cu dizabilități, (v) locuințe 

protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, (vi) servicii de îngrijiri la 

domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, (vii) asistent personal al 

persoanei cu handicap grav, (viii) asistent personal profesionist, (ix) 

echipe mobile pentru persoane adulte cu dizabilități, (x) servicii de 

asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități, (xi) centre de 

zi, (xii) centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 

pentru persoane adulte cu dizabilități 

Numitor:  N/A 

Numărător:  N/A 

Unitate de măsură: 1. Număr; 2. Procent; 

3. Raport 

1. Număr 

Perioada de referință: 1. Lunar; 2. 

Trimestrial; 3. Semestrial; 4. Anual 

4. Anual 

Justificarea selecției Indicatorul reflectă numărul serviciilor oferite în comunitate, disponibile 

pentru persoanele adulte cu dizabilități, în funcție de tipul serviciului: (i) 

centre de îngrijire și asistență persoane adulte cu dizabilități, (ii) centre 

de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, (iii) 

centre pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, 

(iv) centre respiro/centre de criză pentru persoane adulte cu dizabilități, 

(v) locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, (vi) servicii 
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de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, (vii) asistent 

personal al persoanei cu handicap grav, (viii) asistent personal 

profesionist, (ix) echipe mobile pentru persoane adulte cu dizabilități, (x) 

servicii de asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități, (xi) 

centre de zi, (xii) centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip 

ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități 

Disponibilitate: 1. Disponibil; 2. Nou 

propus din date deja colectate; 3. Nou 

propus din date nou colectate 

2. Nou propus din date deja colectate 

Dacă la Disponibilitate s-a răspuns 1: 

Este indicatorul publicat? 1.Da 2. Nu.  

N/A 

Dacă indicatorul este publicat: Link-urile 

web:  

N/A 

Tip sursă date: 1. Sursă existentă de date 

administrative; 2. Sursă existentă de 

date de anchetă; 3. Sursă nouă de date 

administrative 4. Sursă nouă de date de 

anchetă 

1. Sursă existentă de date administrative 

Nume sursă (ancheta sau fișa 

administrativă de colectare a datelor):  

Baza de date cu serviciile sociale ANPD 

Instituția care colectează datele:  DGASPC 

Instituția care raportează datele:  ANPD 

Ani disponibili:  N/A 

Sisteme naționale/internaționale de 

monitorizare din care mai face parte:  

N/A 

Dezagregări teritoriale: 1. Macroregiuni 

(NUTS1), 2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 

2), 3. Mediu de rezidență 

2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), 3. Mediu de rezidență, Județe 

Alte dezagregări:  Sex, vârstă, tip și grad de handicap, tipuri de servicii: (i) centre de îngrijire 

și asistență persoane adulte cu dizabilități, (ii) centre de abilitare și 

reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, (iii) centre pentru viață 

independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, (iv) centre 

respiro/centre de criză pentru persoane adulte cu dizabilități, (v) locuințe 

protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, (vi) servicii de îngrijiri la 

domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, (vii) asistent personal al 

persoanei cu handicap grav, (viii) asistent personal profesionist, (ix) 

echipe mobile pentru persoane adulte cu dizabilități, (x) servicii de 

asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități, (xi) centre de 

zi, (xii) centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 

pentru persoane adulte cu dizabilități 

(Pentru indicatorii care sunt deja 

calculați) Dezagregări care nu sunt încă 

disponibile:  

N/A 

Puncte slabe ale indicatorului:  N/A 
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Tabelul 9: Indic9. Capacitatea totală a serviciilor în comunitate pentru persoane adulte cu dizabilități, 
pe tipuri de servicii 

Domeniu: Viață independentă și integrare în comunitate 

Problemă: Lipsa alegerii și controlului în privința propriei vieți 

Nivel: 1.Consecințe (outcome); 

2.Rezultat (output); 3.Resurse (input) 

2.Rezultat (output) 

Definiție:  Numărul total de locuri disponibile în cadrul serviciilor în comunitate 

destinate persoanelor adulte cu dizabilități, în funcție de tipul serviciului: 

(i) centre de îngrijire și asistență persoane adulte cu dizabilități, (ii) centre 

de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, (iii) 

centre pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, 

(iv) centre respiro/centre de criză pentru persoane adulte cu dizabilități, 

(v) locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, (vi) servicii 

de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, (vii) asistent 

personal al persoanei cu handicap grav, (viii) asistent personal 

profesionist, (ix) echipe mobile pentru persoane adulte cu dizabilități, (x) 

servicii de asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități, (xi) 

centre de zi, (xii) centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip 

ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități 

Numitor:  N/A 

Numărător:  N/A 

Unitate de măsură: 1. Număr; 2. Procent; 

3. Raport 

1. Număr 

Perioada de referință: 1. Lunar; 2. 

Trimestrial; 3. Semestrial; 4. Anual 

4. Anual 

Justificarea selecției Indicatorul reflectă capacitatea serviciilor oferite în comunitate pentru 

persoanele adulte cu dizabilități în funcție de tipul serviciului: (i) centre 

de îngrijire și asistență persoane adulte cu dizabilități, (ii) centre de 

abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, (iii) centre 

pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, (iv) 

centre respiro/centre de criză pentru persoane adulte cu dizabilități, (v) 

locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, (vi) servicii de 

îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, (vii) asistent 

personal al persoanei cu handicap grav, (viii) asistent personal 

profesionist, (ix) echipe mobile pentru persoane adulte cu dizabilități, (x) 

servicii de asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități, (xi) 

centre de zi, (xii) centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip 

ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități 

Disponibilitate: 1. Disponibil; 2. Nou 

propus din date deja colectate; 3. Nou 

propus din date nou colectate 

2. Nou propus din date deja colectate 

Dacă la Disponibilitate s-a răspuns 1: 

Este indicatorul publicat? 1.Da 2. Nu.  

N/A 

Dacă indicatorul este publicat: Link-urile 

web:  

N/A 

Tip sursă date: 1. Sursă existentă de date 

administrative; 2. Sursă existentă de 

date de anchetă; 3. Sursă nouă de date 

1. Sursă existentă de date administrative 
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administrative 4. Sursă nouă de date de 

anchetă 

Nume sursă (ancheta sau fișa 

administrativă de colectare a datelor):  

Baza de date cu serviciile sociale ANPD 

Instituția care colectează datele:  DGASPC 

Instituția care raportează datele:  ANPD 

Ani disponibili:  N/A 

Sisteme naționale/internaționale de 

monitorizare din care mai face parte:  

N/A 

Dezagregări teritoriale: 1. Macroregiuni 

(NUTS1), 2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 

2), 3. Mediu de rezidență 

2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), 3. Mediu de rezidență, Județe 

Alte dezagregări:  Sex, vârstă, tip și grad de handicap, tipuri de servicii: (i) centre de îngrijire 

și asistență persoane adulte cu dizabilități, (ii) centre de abilitare și 

reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, (iii) centre pentru viață 

independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, (iv) centre 

respiro/centre de criză pentru persoane adulte cu dizabilități, (v) locuințe 

protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, (vi) servicii de îngrijiri la 

domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, (vii) asistent personal al 

persoanei cu handicap grav, (viii) asistent personal profesionist, (ix) 

echipe mobile pentru persoane adulte cu dizabilități, (x) servicii de 

asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități, (xi) centre de 

zi, (xii) centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 

pentru persoane adulte cu dizabilități 

(Pentru indicatorii care sunt deja 

calculați) Dezagregări care nu sunt încă 

disponibile:  

N/A 

Puncte slabe ale indicatorului:  N/A 

 

 

Tabelul 10: Indic10. Numărul persoanelor care au beneficiat pe parcursul unui an de servicii în 
comunitate pentru persoane adulte cu dizabilități, pe tipuri de servicii 

Domeniu: Viață independentă și integrare în comunitate 

Problemă: Lipsa alegerii și controlului în privința propriei vieți 

Nivel: 1.Consecințe (outcome); 

2.Rezultat (output); 3.Resurse (input) 

1. Consecințe (outcome) 

Definiție:  Numărul total al persoanelor cu dizabilități care au beneficiat de servicii 

în comunitate pe parcursul unui an, în funcție de tipul serviciului: (i) 

centre de îngrijire și asistență persoane adulte cu dizabilități, (ii) centre 

de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, (iii) 

centre pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, 

(iv) centre respiro/centre de criză pentru persoane adulte cu dizabilități, 

(v) locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, (vi) servicii 

de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, (vii) asistent 

personal al persoanei cu handicap grav, (viii) asistent personal 

profesionist, (ix) echipe mobile pentru persoane adulte cu dizabilități, (x) 

servicii de asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități, (xi) 

centre de zi, (xii) centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip 

ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități 
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Numitor:  N/A 

Numărător:  N/A 

Unitate de măsură: 1. Număr; 2. Procent; 

3. Raport 

1. Număr 

Perioada de referință: 1. Lunar; 2. 

Trimestrial; 3. Semestrial; 4. Anual 

4. Anual 

Justificarea selecției Indicatorul reflectă numărul de persoane cu dizabilități care au beneficiat 

de servicii în comunitate, în funcție de tipul serviciului: (i) centre de 

îngrijire și asistență persoane adulte cu dizabilități, (ii) centre de abilitare 

și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, (iii) centre pentru 

viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, (iv) centre 

respiro/centre de criză pentru persoane adulte cu dizabilități, (v) locuințe 

protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, (vi) servicii de îngrijiri la 

domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, (vii) asistent personal al 

persoanei cu handicap grav, (viii) asistent personal profesionist, (ix) 

echipe mobile pentru persoane adulte cu dizabilități, (x) servicii de 

asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități, (xi) centre de 

zi, (xii) centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 

pentru persoane adulte cu dizabilități 

Disponibilitate: 1. Disponibil; 2. Nou 

propus din date deja colectate; 3. Nou 

propus din date nou colectate 

2. Nou propus din date deja colectate 

Dacă la Disponibilitate s-a răspuns 1: 

Este indicatorul publicat? 1.Da 2. Nu.  

N/A 

Dacă indicatorul este publicat: Link-urile 

web:  

N/A 

Tip sursă date: 1. Sursă existentă de date 

administrative; 2. Sursă existentă de 

date de anchetă; 3. Sursă nouă de date 

administrative 4. Sursă nouă de date de 

anchetă 

1. Sursă existentă de date administrative 

Nume sursă (ancheta sau fișa 

administrativă de colectare a datelor):  

Baza de date cu serviciile sociale ANPD 

Instituția care colectează datele:  DGASPC 

Instituția care raportează datele:  ANPD 

Ani disponibili:  N/A 

Sisteme naționale/internaționale de 

monitorizare din care mai face parte:  

N/A 

Dezagregări teritoriale: 1. Macroregiuni 

(NUTS1), 2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 

2), 3. Mediu de rezidență 

2. Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), 3. Mediu de rezidență, Județe 

Alte dezagregări:  Sex, vârstă, tip și grad de handicap, tipuri de servicii: (i) centre de îngrijire 

și asistență persoane adulte cu dizabilități, (ii) centre de abilitare și 

reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, (iii) centre pentru viață 

independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, (iv) centre 

respiro/centre de criză pentru persoane adulte cu dizabilități, (v) locuințe 

protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, (vi) servicii de îngrijiri la 

domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, (vii) asistent personal al 

persoanei cu handicap grav, (viii) asistent personal profesionist, (ix) 
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echipe mobile pentru persoane adulte cu dizabilități, (x) servicii de 

asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități, (xi) centre de 

zi, (xii) centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 

pentru persoane adulte cu dizabilități 

(Pentru indicatorii care sunt deja 

calculați) Dezagregări care nu sunt încă 

disponibile:  

N/A 

Puncte slabe ale indicatorului:  N/A 

 

 

Tabel 11: Indic11. Numărul plângerilor cu privire la situații de discriminare sau abuz în instituțiile 
rezidențiale sau în centrele de suport în comunitate depuse la Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării de către persoane cu dizabilități sau ONG-uri din domeniul dizabilității  
Domeniu: Viață independentă 

Problemă:  Discriminare 

Nivel: 1.Consecințe (outcome); 

2.Rezultat (output); 3.Resurse (input) 

2.Rezultat (output) 

Definiție:  Indicatorul măsoară numărul plângerilor cu privire la situații de 

discriminare sau abuz în instituțiile rezidențiale sau în centrele de 

suport în comunitate depuse la Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării de către persoane cu dizabilități sau ONG-uri din 

domeniul dizabilității  

Numitor:   

Numărător:   

Unitate de măsură: 1. Număr; 2. 

Procent; 3. Raport 

1. Număr 

Perioada de referință: 1. Lunar; 2. 

Trimestrial; 3. Semestrial; 4. Anual; 5. 

Alta (specificați) 

4. Anual 

Justificarea selecției:  

Disponibilitate: 1. Disponibil; 2. Nou 

propus din date deja colectate; 3. Nou 

propus din date nou colectate 

2. Nou propus, din date deja colectate 

Dacă la disponibilitate s-a răspuns 1: 

Este indicatorul publicat? 1.Da 2. Nu.  

N/A 

Dacă indicatorul este publicat: Link-uri 

web sau numele publicației 

N/A 

Tip sursă date: 1. Sursă existentă de 

date administrative; 2. Sursă existentă 

de date de anchetă; 3. Sursă nouă de 

date administrative 4. Sursă nouă de 

date de anchetă 

1. Sursă existentă de date administrative 

Nume sursă (ancheta sau fișa 

administrativă de colectare a datelor):  

 

Instituția care colectează datele:  Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării  

Instituția care raportează datele:  Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 

Ani disponibili:  N/A 
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Sisteme naționale/internaționale de 

monitorizare din care mai face parte:  

N/A 

Dezagregări teritoriale: 1. Macroregiuni 

(NUTS1); 2. Regiuni de dezvoltare 

(NUTS 2); 3. Mediu de rezidență 

N/A 

Alte dezagregări:  N/A 

(Pentru indicatorii care sunt deja 

calculați) Dezagregări care nu sunt încă 

disponibile:  

N/A 

Puncte slabe ale indicatorului:  Nu există o corelație clară între numărul plângerilor și nivelul de 

discriminare din țară. 
 

 

5.5.5.4. Surse de date și instrumente 

5.5.5.4.1. Surse de date existente 
Sursă date 1: Baza de date ANPD cu persoanele cu dizabilități înregistrate 
Fișă sursă 

Tabelul 12: Baza de date ANPD cu persoanele cu dizabilități înregistrate (date existente) 
Tip sursă de date:   Sursă de date existentă 

Q1. Tip sursă de date: 1. Date administrative 2. Date de 

anchetă 

1. Date administrative 

Q2. Universul cercetării: Populația totală de persoane cu încadrare în grad de 

handicap 

Q3. Date colectate de:  ANPD 

Q4. Date centralizate de/disponibile la:  ANPD 

Q5. Listă indicatori propuși pentru diagnoză: Numărul total de persoane cu încadrare în grad de 

handicap aflate în îngrijire rezidențială (valoare 

anuală) 

Numărul total de persoane cu încadrare în grad de 

handicap din instituțiile rezidențiale care au stabilită 

măsură de ocrotire prin punerea sub interdicție 

Q6. Dezagregări pentru indicatorii propuși pentru 

diagnoză:  

Gen, grupe de vârstă, mediu de rezidență, județe, tip 

și grad de handicap 

Q7. Sunt indicatorii propuși calculați deja și disponibili? 

1. Da, toți; 2. Da, doar o parte. Enumerați care sunt....; 

3. Nici unul 

1. Da 

DACĂ 2 sau 3 la Q7: Q8.Listă variabile necesare pentru 

calculul indicatorilor ce nu sunt calculați: 

N/A 

DACĂ 2 sau 3 la Q7: Q8. Are ANPD acces la microdate? 

1. Da 2. Nu 

N/A 

DACĂ 2 la Q8: Q9. Ce trebuie făcut pentru a se putea 

calcula indicatorii ai căror valori nu sunt disponibile? 

N/A 
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Sursă date 2: Date CNCD 
Fișă sursă 

Tabel 13: Datele CNCD despre plângeri privind încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilități 
Tip sursă de date:  Sursă nouă de date administrativă pentru care există 

informații înregistrate dar care trebuie colectate și 

agregate 

Q1. Universul cercetării: Plângeri depuse la CNCD 

Q2. Listă indicatori: Numărul plângerilor cu privire la situații de discriminare 

sau abuz în instituții sau în centrele de suport în 

comunitate depuse la Consiliul Național pentru 

Combaterea Discriminării de către persoane cu 

dizabilități sau ONG-uri din domeniul dizabilității  

Q3. Dezagregări pentru indicatori:  Categoriile de drepturi încălcate  

Q4. Ce instituții înregistrează datele de care este 

nevoie? (De exemplu, dacă datele există la nivel de școli 

și la nivel de ISJ se trece nivelul ISJ) 

CNCD 

Q5. Descrieți modul în care datele sunt înregistrate și în 

ce format.  

Nu se știe 

Q4. Care este instituția/sunt instituțiile de la care se vor 

prelua datele necesare?  

CNCD 

Q5. În ce format vor fi colectate datele? (de exemplu: 

format hârtie, chestionar online, Excel, document 

Word prin e-mail) 

Document word transmis prin email  

Q6. Datele vor fi calculate pe toată populația sau pe un 

eșantion? 1. Populație; 2. Eșantion. 

1. Populație 

DACĂ 2 la Q6: Q7. Descrieți designul de eșantion. 

Menționați după caz: criteriile de stratificare, 

clusterele, unitățile primare/secundare de selecție, 

cadrul de eșantionare, mărimea eșantionului (numărul 

de unități primare/secundare). 

 

Q8. Descrieți modul efectiv în care propuneți să se 

colecteze aceste date.  

Solicitare scrisă transmisă CNCD. 

 

 

5.5.5.4.2. Surse de date nou propuse 
Sursă date 3: Baza de date privind serviciile sociale  
Fișă sursă 

Tabelul 14: Harta serviciilor de sprijin din comunitate (Informații înregistrate ce trebuie colectate și 
agregate) 

Tip sursă de date:  Sursă nouă de date administrativă pentru care există 

informații înregistrate dar care trebuie colectate și 

agregate 

Q1. Universul cercetării: Cele 47 de DGASPC-uri existente la nivel național 
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Q2. Listă indicatori: Număr de servicii sociale specializate pentru persoane cu 

dizabilități acordate în comunitate, pe tipuri de servicii 

(conform HG 867/2015): (i) centre de îngrijire și asistență 

persoane adulte cu dizabilități, (ii) centre de abilitare și 

reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, (iii) 

centre pentru viață independentă pentru persoane 

adulte cu dizabilități, (iv) centre respiro/centre de criză 

pentru persoane adulte cu dizabilități, (v) locuințe 

protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, (vi) 

servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu 

dizabilități, (vii) asistent personal al persoanei cu 

handicap grav, (viii) asistent personal profesionist, (ix) 

echipe mobile pentru persoane adulte cu dizabilități, (x) 

servicii de asistență și suport pentru persoane adulte cu 

dizabilități, (xi) centre de zi, (xii) centre de servicii de 

recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru 

persoane adulte cu dizabilități 

Capacitatea totală a serviciilor în comunitate pentru 

persoane adulte cu dizabilități, pe tipuri de servicii  

Numărul persoanelor care au beneficiat pe parcursul 

unui an de servicii în comunitate pentru persoane adulte 

cu dizabilități, pe tipuri de servicii 

Q3. Dezagregări pentru indicatori:  Tip serviciu, mediu de rezidență, județe, tip de handicap, 

instituționalizat/neinstituționalizat 

Q4. Ce instituții înregistrează datele de care este 

nevoie? (De exemplu, dacă datele există la nivel de 

școli și la nivel de ISJ se trece nivelul ISJ) 

ANPD 

Q5. Descrieți modul în care datele sunt înregistrate și 

în ce format.  

În format Excel 

Q4. Care este instituția/sunt instituțiile de la care se 

vor prelua datele necesare?  

DGASPC 

Q5. În ce format vor fi colectate datele? (de exemplu: 

format hârtie, chestionar online, Excel, document 

Word prin e-mail) 

Excel 

Q6. Datele vor fi calculate pe toată populația sau pe 

un eșantion? 1. Populație; 2. Eșantion. 

1. Populație 

DACĂ 2 la Q6: Q7. Descrieți designul de eșantion. 

Menționați după caz: criteriile de stratificare, 

clusterele, unitățile primare/secundare de selecție, 

cadrul de eșantionare, mărimea eșantionului 

(numărul de unități primare/secundare). 

N/A 

Q8. Descrieți modul efectiv în care propuneți să se 

colecteze aceste date.  

Datele sunt colectate de la DGASPC-uri de către 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

Q9. Structura bazei de date Va conține minimal variabilele menționate la Q2/Q3. 
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Sursă date 4: Cercetare în cadrul proiectului privind intrările și ieșirile de persoane cu 

dizabilități în/din centre rezidențiale  
Fișă sursă 

Tabelul 15: Anchetă privind intrările și ieșirile de persoane cu dizabilități în/din centre rezidențiale 
(Informații înregistrate ce trebuie colectate și agregate) 

Tip sursă de date:  Sursă nouă de date administrative pentru care există 

informații înregistrate dar care trebuie colectate și 

agregate 

Q1. Universul cercetării: Toate instituțiile de asistență socială care oferă 

servicii rezidențiale persoanelor adulte cu dizabilități 

Q2. Listă indicatori: Numărul total de persoane cu încadrare în grad de 

handicap nou admise în sistemul de îngrijire 

rezidențială (valoare anuală) 

Numărul total de persoane cu încadrare în grad de 

handicap care au făcut tranziția de la îngrijirea 

rezidențială la trai independent în comunitate 

Q3. Dezagregări pentru indicatori:  Gen, grupe de vârstă, mediu de rezidență, județe, tip 

și grad de handicap, tipuri de locuire în comunitate 

Q4. Ce instituții înregistrează datele de care este nevoie? 

(De exemplu, dacă datele există la nivel de școli și la nivel 

de ISJ se trece nivelul ISJ) 

DGASPC 

Q5. Descrieți modul în care datele sunt înregistrate și în ce 

format.  

N/A 

Q4. Care este instituția/sunt instituțiile de la care se vor 

prelua datele necesare?  

DGASPC 

Q5. În ce format vor fi colectate datele? (de exemplu: 

format hârtie, chestionar online, Excel, document Word 

prin e-mail) 

Machetă în format Excel 

Q6. Datele vor fi calculate pe toată populația sau pe un 

eșantion? 1. Populație; 2. Eșantion. 

1. Populație 

DACĂ 2 la Q6: Q7. Descrieți designul de eșantion. 

Menționați după caz: criteriile de stratificare, clusterele, 

unitățile primare/secundare de selecție, cadrul de 

eșantionare, mărimea eșantionului (numărul de unități 

primare/secundare). 

N/A 

Q8. Descrieți modul efectiv în care propuneți să se 

colecteze aceste date.  

Se va trimite un fișier Excel standard către toate cele 

47 de DGASPC-uri existente la nivel național în care 

acestea vor completa valorile pentru fiecare 

indicator solicitat, distinct pentru intrările și ieșirile 

în/din fiecare centru rezidențial. Datele se vor 

colecta din dosarele existente la nivel de persoană 

care a intrat sau ieșit din instituții. 

Q9. Structura bazei de date Va conține variabilele din instrument. 
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Instrument de cercetare 
 

Listă variabile de inclus în macheta Excel de colectare a datelor pentru persoanele admise în instituții 

în perioada 2012-2018: 

Numele unității rezidențiale 

Cod anonimizat de identificare a persoanei 

Anul intrării în sistemul de protecție a persoanei adulte cu dizabilități 

Sexul persoanei 

Vârsta în ani împliniți la momentul intrării 

Localitatea în care a avut ultimul domiciliu înaintea intrării în sistem 

Tip handicap 

Grad handicap 

Motivul instituționalizării 

 

Listă variabile de inclus în macheta Excel de colectare a datelor pentru persoanele ieșite din instituții în 
perioada 2012-2018 (se exclud decesele și transferurile inter-instituționale): 
Numele unității rezidențiale 

Cod anonimizat de identificare a persoanei 

Anul intrării în sistemul de protecție a persoanei adulte cu dizabilități  

Anul ieșirii din sistemul de protecție a persoanei adulte cu dizabilități 

Sexul persoanei 

Vârsta în ani împliniți la momentul ieșirii 

Tip handicap 

Grad handicap 

Motivul ieșirii din instituție 

Localitatea de domiciliu după ieșirea din instituție 

Locuirea după ieșirea din instituție (singur, cu persoane înrudite, cu persoane neînrudite) 

 

Sursă date 5: Anchetă la nivel național pe un eșantion reprezentativ de persoane cu 

dizabilități și pe un eșantion reprezentativ pentru populația generală (cercetare în 

cadrul proiectului) 

Fișă sursă  
Tabelul 16: Anchetă la nivel național pe un eșantion reprezentativ pentru populația generală și un 
eșantion suplimentar reprezentativ de persoane cu dizabilități (Sursă nouă de date de anchetă) 

Tip sursă de date:  Sursă nouă de date de anchetă 

Q1. Universul cercetării: Populația generală a României, mai puțin cea 

instituționalizată 

Q2. Unitate statistică cea mai dezagregată: Individ 
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Q3. Listă indicatori: Procentul persoanelor care consideră că persoanele 

cu dizabilități trebuie să ducă o viață independentă în 

comunitate  

Ponderea persoanelor cu și fără dizabilități care cred 

că au libertatea de a alege cum să trăiască în 

comunitate  

Ponderea persoanelor cu și fără dizabilități care cred 

că au libertatea de a decide asupra cheltuielilor 

personale 

Q4. Dezagregări pentru indicatori:  Gen, vârstă, nivel de educație, tip și grad de handicap, 

status ocupațional, mediu de rezidență, regiune. 

Q5. Datele vor fi calculate pe toată populația sau pe un 

eșantion? 1. Populație; 2. Eșantion. 

2. Eșantion 

DACĂ 2 la Q5: Q6. Descrieți designul de eșantion. 

Menționați după caz: criteriile de stratificare, clusterele, 

unitățile primare/secundare de selecție, cadrul de 

eșantionare, mărimea eșantionului (numărul de unități 

primare/secundare). 

Eșantion reprezentativ pentru populația de persoane 

cu și fără dizabilități 

Q7. Descrieți modul efectiv în care propuneți să se 

colecteze aceste date.  

N/A 

Q8. Limite ale designului propus.  Ancheta nu va include persoane cu dizabilități 

instituționalizate. 

 

Instrument de cercetare 
Indicator 4. Procentul persoanelor care consideră că persoanele cu dizabilități trebuie să ducă o viață 

independentă în comunitate 

Itemi de chestionar: 

Considerați că persoanele cu dizabilități trebuie să poată duce o viață independentă în comunitate?  
 

Da, dar fără sprijin în comunitate din partea serviciilor sociale*, 
cum ar fi adaptarea locuinței, asistent personal specializat etc.  

1 

Da, chiar dacă aceste lucru oferirea de sprijin specific din partea 
serviciilor sociale  

 

2 

Nu știu ………………………………………………………………………………..…….. 98 

Niciun răspuns ……………………………………………………..……..……..……..  99 

Variantele de răspuns vor fi operaționalizate suplimentar (ce ar însemna concret acest suport), pentru a 

face întrebarea clară pentru respondenți. 

 

Indicator 6: Ponderea persoanelor cu și fără dizabilități care cred că au libertatea de a alege 

cum să trăiască în comunitate 

Itemi de chestionar: 

Q521. În ce măsură sunteți de acord cu următoarea afirmație: Simt că sunt liber să hotărăsc singur cum 
să-mi trăiesc viața? 

Scala:  

Dezacord puternic.................................................................................. 1 
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Dezacord ................................................................................................ 2 

Nici acord, nici dezacord ........................................................................ 3 

Acord ...................................................................................................... 4 

Acord puternic ....................................................................................... 5 

Nu știu .................................................................................................. 98 

Refuz .................................................................................................... 99 

 

Indicator 7: Ponderea persoanelor cu și fără dizabilități care cred că au libertatea de a decide 

asupra cheltuielilor personale 

Itemi de chestionar: 

Q522. Vă simțiți liber să cheltuiți bani pentru dvs., să vă cumpărați produsele pe care le doriți sau să 
cheltuiți pentru activități recreative și hobby-urile dvs. fără a fi necesar să cereți acordul altor membri ai 
gospodăriei? 

Da, întotdeauna sau aproape întotdeauna............................................ 1 

Da, uneori .............................................................................................. 2 

Niciodată sau aproape niciodată ........................................................... 3 

Nu știu .................................................................................................. 98 

Refuz .................................................................................................... 99 


