
Anexa nr. 2 

la Hotărîrea Guvernului nr. 723 

din 8 septembrie 2017 

 

PLANUL DE ACŢIUNI 

privind implementarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2017-2022 

 

Nr. 

crt. 
Acțiuni 

Termene de 

realizare 

Responsabili        

pentru 

implementare/ 

Parteneri  

Costuri de implementare, mii lei 

Indicatori de progres 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Obiectivul 1. Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la măsuri de protecție socială  în comunitate 

Rezultate scontate:  

a) îmbunătățirea calității vieții a persoanelor cu dizabilități în comunitate;  

b) servicii sociale comunitare accesibile, disponibile și individualizate bazate pe necesitățile evaluate ale persoanelor cu dizabilități;  

c) prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități în cel puțin 80% din cazuri; 

d) dezinstituționalizarea a cel puțin 30% dintre persoanele cu dizabilități plasate în instituțiile rezidențiale;  

e) determinarea dizabilității racordată la standarde internaționale și bazată pe evaluarea funcționalității persoanei și a necesităților de asistență în diferite domenii ale vieții.     

1.1. Efectuarea analizelor la nivel 

local privind necesitățile de 

creare, de dezvoltare și de 

menținere a serviciilor sociale 

destinate persoanelor cu 

dizabilități 

 

2017-2022, 

anual 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul  al doilea; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; 

donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

 

2 646,0 2 734,2 2 734,2 2 734,2 2734,2 

Ponderea autorităților 

administrației publice locale 

de nivelul  al doilea,  care au 

efectuat analiza necesităților 

de servicii; tipul de servicii 

sociale destinate persoanelor 

cu dizabilități disponibile în 

profil teritorial; resurse 

financiare (mii lei) 

planificate anual la nivel 

local pentru serviciile 

sociale destinate persoanelor 

cu dizabilități 

1.2. Elaborarea, aprobarea și 

implementarea programelor 

locale de asistență socială 

pentru persoanele cu 

dizabilități, bazate pe 

necesitățile evaluate ale 

acestora 

 

2017-2022,  

anual 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul al doilea; 

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; 

donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

3 528,0 3 645,6 3 645,6 3 645,6 3 645,6 

Număr de programe locale 

de asistență socială pentru 

persoanele cu dizabilități 

elaborate și aprobate anual; 

costul programelor locale de 

asistență socială pentru 

persoanele cu dizabilități 

(mii lei);  

1.3. Crearea și dezvoltarea de 

servicii sociale comunitare 

destinate persoanelor cu 

2017-2022, 

anual 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

39 587,6 58 553,5 71 656,6 90 864,5 116 083,0 

Număr și tip de servicii 

destinate persoanelor cu 

dizabilități create anual în 
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dizabilități în vederea 

dezinstituționalizării și/sau 

prevenirii instituționalizării 

acestora în instituțiile 

rezidențiale, asigurării vieții 

independente în comunitate 

nivelul al doilea; 

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 

alocate vederea 

dezinstituționalizării și 

prevenirii instituționalizării; 

ponderea persoanelor cu 

dizabilități 

dezinstituționalizate anual;  

ponderea persoanelor în 

cazul cărora a fost prevenită 

instituționalizarea; număr de 

persoane cu dizabilități care 

beneficiază de servicii 

sociale comunitare   

1.4. Elaborarea și aprobarea 

Programului naţional privind 

dezinstituţionalizarea persoanelor 

cu dizabilităţi și prevenirea 

instituționalizării 

 

Semestrul  I, 

2018 

 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Agenția Națională 

Asistență Socială;  

Ministerul 

Finanțelor; 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul al doilea; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

- - - - 

Program naţional privind 

dezinstituţionalizarea 

persoanelor cu dizabilităţi și 

prevenirea instituționalizării 

elaborat și aprobat 

 

1.5. Elaborarea și aprobarea 

curriculumurilor de instruire, 

precum și organizarea 

cursurilor de instruire inițială și 

continuă pentru personalul din 

instituțiile rezidențiale și din 

cadrul serviciilor sociale 

comunitare, implicate în 

asistarea persoanelor cu 

dizabilități 

2017-2022, 

anual 

Agenția Națională 

Asistență Socială; 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul al doilea; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

596,9 334,3 334,3 334,3 334,3 

Curriculumuri de instruire 

elaborate și aprobate în anul 

2017; număr de angajați din 

serviciile sociale comunitare 

care au beneficiat anual de 

instruire inițială și continuă; 

număr de angajați din 

instituțiile rezidențiale care 

au beneficiat anual de 

instruire inițială și continuă 

1.6. Revederea anuală a unor 

prestații sociale adresate 

persoanelor cu dizabilități, 

conform prevederilor legislației 

în vigoare, care să contribuie la 

îmbunătățirea nivelului de trai  

2018-2022, 

anual 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Ministerul 

Finanțelor; 

Casa Națională de 

- 2 122,7 3 000,5 3 270,6 3 564,9 3 885,8 

Ponderea  persoanelor cu 

dizabilităţi beneficiare de 

prestații sociale din 

numărul total de persoane 

cu dizabilități;  

ponderea indexării sau suma 
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 Asigurări Sociale majorării unor prestații 

sociale adresate persoanelor 

cu dizabilități 

1.7. Eficientizarea mecanismului 

național de determinare a 

dizabilității la copii și adulți, 

prin implementarea modelului 

medico-social în procesul de 

determinare a dizabilității   

 

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Consiliul 

Naţional pentru 

Determinarea 

Dizabilităţii şi 

Capacităţii de 

Muncă; Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării; 

Ministerul 

Finanțelor; 

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

453,6 468,7 468,7 468,7 468,7 

Modificări ale actelor 

legislative și normative 

privind determinarea 

dizabilității și capacității de 

muncă aprobate; 

instrumente și metodologii 

de determinare a dizabilității 

și capacității de muncă 

elaborate și aprobate 

1.8. Elaborarea și aprobarea 

curriculumurilor de instruire, 

precum și organizarea 

cursurilor tematice de instruire 

inițială și continuă pentru 

specialiștii implicați în procesul 

de determinare a dizabilității și 

capacitații de muncă în funcţie 

de specificul activității acestora 

2017-2022, 

anual 

Consiliul 

Naţional pentru 

Determinarea 

Dizabilităţii şi 

Capacităţii de 

Muncă; Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

596,9 429,8 429,8 429,8 429,8 

Curriculumuri de instruire 

elaborate și aprobate în anii 

2017-2018; număr de 

specialiști implicați în 

procesul de determinare a 

dizabilității și capacitații de 

muncă, care au beneficiat 

anual de instruire inițială și 

continuă 

 

 

1.9. Asigurarea persoanelor cu 

dizabilități, inclusiv a copiilor 

cu dizabilități cu fotolii rulante 

și alte mijloace ajutătoare 

tehnice adaptate necesităților 

acestora 

2017-2022, 

anual 

Centrul Republican 

Experimental 

Protezare, 

Ortopedie și 

Reabilitare; 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

897,0 897,0 897,0 897,0 897,0 

Ponderea persoanelor cu 

dizabilități beneficiare de 

fotolii rulante adaptate din 

totalul  persoanelor care 

necesită fotolii rulante; 

resurse financiare (mii lei) 

alocate anual pentru 

asigurarea persoanelor cu 

dizabilități cu fotolii rulante 

și alte mijloace ajutătoare 

tehnice 

Obiectivul 2. Asigurarea dreptului la educație de calitate a copiilor și tinerilor cu diferite tipuri de dizabilități în instituțiile de învățămînt în condiții de egalitate cu ceilalți 

Rezultate scontate:  
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a) medii școlare accesibile, dotate cu echipamente și materiale educaționale adecvate necesităților copiilor și tinerilor cu diferite tipuri de dizabilități, pentru facilitarea educației incluzive a 

acestora;  

b) sporirea accesului copiilor cu diferite tipuri de dizabilități la servicii educaționale în toate instituțiile de învățămînt de la vîrste fragede și pînă la etapa alegerii profesiei;  

c) cel puțin 30% dintre copiii cu dizabilități care frecventează instituțiile de învățămînt special să fie incluși în instituțiile de învățămînt în condiții de egalitate cu ceilalți;  

d) consiliere şi ghidare în carieră a cel puțin 50% dintre tinerii cu dizabilități care finisează învățămîntul secundar, ciclul I și II; 

e) cadre didactice formate pentru lucrul cu copii cu diferite tipuri de dizabilități. 

2.1. Elaborarea, aprobarea și 

implementarea conceptelor, 

mecanismelor de 

individualizare a procesului 

educațional, sistemelor de 

comunicare augmentativă și 

alternativă, tehnologiilor 

educaționale pentru susţinerea 

copiilor și tinerilor cu diferite 

tipuri de dizabilităţi 

2019-2022, 

anual 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 
- - 585,9 1 200,0 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Concepte, mecanisme de 

individualizare a procesului 

educațional, sisteme de 

comunicare augmentativă și 

alternativă, tehnologii 

educaționale elaborate și 

disponibile pentru susţinerea 

copiilor și tinerilor cu 

diferite tipuri de dizabilităţi  

2.2. Asigurarea accesului copiilor 

cu dizabilități la servicii de 

educație timpurie 

antepreșcolară   

 

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării;  

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul al doilea; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

1 802,1 3 621,8 5 459,8 7 316,1 9 191,0 11 084,6 

Număr de servicii de 

educație timpurie 

antepreșcolară disponibile în 

profil teritorial;  număr de 

copii cu dizabilități care 

beneficiază de servicii de 

educație timpurie 

antepreșcolară   

2.3. Revizuirea normei didactice 

pentru cadrele didactice de 

sprijin și a normativelor de 

asistență a copiilor cu 

dizabilități în vederea asigurării 

calității serviciilor educaționale 

Semestrul II, 

2017 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării; 

Ministerul 

Finanțelor; 

organizații 

necomerciale în 

domeniu 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

- - - - - 

Normă didactică pentru 

cadrele didactice de sprijin 

și normative de asistență a 

copiilor cu dizabilități 

revizuite  

2.4. Asigurarea unui pachet minim 

de servicii educaționale de 

suport (centru de resurse, cadru 

didactic de sprijin) pentru 

fiecare copil și tînăr cu 

dizabilități înscriși în instituția 

de învățămînt, în funcţie de 

necesitățile acestuia 

 

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării;  

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul al doilea; 

organizații 

necomerciale   în 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Ponderea instituțiilor de 

învățămînt de diferite nivele 

care asigură pachetul minim 

de servicii de suport pentru 

copii cu dizabilități;  

număr de copii şi tineri cu 

dizabilităţi beneficiari de 

servicii de suport în cadrul 

instituțiilor de învățămînt 
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domeniu; donatori 

2.5. Dezvoltarea și prestarea 

serviciilor de  consiliere şi 

ghidare în carieră pentru 

adolescenții şi tinerii cu 

dizabilități în instituțiile de 

învățămînt 

 

2017-2022, 

anual 

 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 
În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

1 004,0 2 008,0 2 008,0 2 008,0 2 008,0 

Ponderea instituțiilor care 

asigură servicii de consiliere 

şi ghidare în carieră pentru 

adolescenți şi tineri cu 

dizabilități din totalul 

instituțiilor de învățămînt 

gimnazial și liceal;  

număr de copii şi tineri cu 

dizabilităţi beneficiari de 

servicii de  consiliere şi 

ghidare în carieră în cadrul 

instituțiilor de învățămînt 

 

2.6. Organizarea cursurilor de 

formare continuă pentru toate 

cadrele didactice și cadrele 

didactice de sprijin care 

lucrează cu copiii și tinerii cu 

dizabilități 

 

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

 

143,3 143,3 143,3 143,3 143,3 

ponderea cadrelor didactice 

și cadrelor didactice de 

sprijin care au beneficiat de 

instruire continuă în 

domeniul incluziunii școlare 

a copiilor cu diferite tipuri 

de dizabilități  

2.7. Pregătirea cadrelor didactice 

care asistă sau predau pentru 

copiii cu dizabilități de auz și 

hipoacuzici în folosirea 

limbajului mimico-gestual 

 

2017-2022, 

anual 

 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării, 

instituțiile de 

învățămînt 

superior; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

 

143,3 143,3 143,3 143,3 143,3 

Ponderea cadrelor didactice 

care au beneficiat de 

instruire în folosirea 

limbajului mimico-gestual 

2.8. Dotarea instituțiilor de 

învățămînt cu unități de 

transport accesibil și 

echipamente necesare pentru 

facilitarea învăţării copiilor și 

tinerilor cu dizabilități fizice, 

mintale, intelectuale și 

senzoriale, pentru  

dezvoltarea unui mediu fizic 

accesibil și a unui proces 

educațional individualizat 

conform necesităților și 

potențialului de dezvoltare 

2017-2022, 

anual 

 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării; 

Ministerul 

Finanțelor; 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul al doilea; 

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 

11 342,4 11 676,0 12 065,2 13 367,2 13 367,2 14 018,2 

Ponderea instituţiilor de 

învățămînt care asigură 

transport accesibil și 

echipamente adecvate 

pentru instruirea copiilor cu 

diferite tipuri de dizabilități 

din numărul total de 

instituţii (pe nivele de 

învățămînt) 

2.9. Elaborarea, aprobarea și 2018-2022, Ministerul 146,9 În limita În limita În limita În limita În limita Program de pregătire și 
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implementarea programelor de 

pregătire și acreditare a 

interpreților mimico-gestuali 

 

anual Educației, Culturii 

și Cercetării; 

instituțiile de 

învățămînt 

superior; 

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

acreditare a interpreților 

mimico-gestuali elaborat și 

aprobat; număr de interpreți 

mimico-gestuali instruiți 

anual; număr de interpreți 

mimico-gestuali acreditați 

anual; listă de interpreți 

mimico-gestuali autorizați;  

2.10. Integrarea graduală a copiilor 

cu dizabilități, inclusiv a celor 

cu dizabilități senzoriale (auz, 

văz) în  instituții de învățămînt 

general 

2017-2022, 

anual 

 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării; 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul al doilea; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Număr de copii cu 

dizabilități senzoriale (auz, 

văz) incluși în școli de 

cultură generală cu servicii 

de suport și materiale 

didactice specifice; 

ponderea copiilor cu 

dizabilități senzoriale (auz, 

văz)  dezinstituționalizați 

anual din școlile speciale  

Obiectivul 3. Sporirea accesului persoanelor cu dizabilități la servicii medicale, de abilitare și dereabilitare de calitate 

Rezultate scontate:  

a) îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor cu dizabilități;  

b) scăderea numărului persoanelor cu dizabilități severe datorate accesului la servicii de sănătate și reabilitare; 

c) diminuarea tulburărilor de dezvoltare și/sau dizabilităților existente în cazul a cel puțin 50% dintre copiii cu vîrstă 0-3 ani prin servicii de intervenție timpurie;  

d) facilitarea incluziunii sociale a copiilor cu tulburări din spectrul autist prin servicii de diagnosticare precoce, intervenție și reabilitare;   

e) diminuarea cu cel puțin 30% a cazurilor de spitalizare a persoanelor cu dizabilități psihosociale ca rezultat al accesării serviciilor comunitare de sănătate mintală; 

f) instituții medico-sanitare publice cu infrastructură și proceduri accesibile pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilități; 

g) personal medical pregătit în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități și accesibilității informației, infrastructurii și procedurilor medicale;   

3.1. Elaborarea/aprobarea și 

implementarea programelor 

naționale pentru asigurarea 

persoanelor cu dizabilități cu 

mijloace asistive 

 

2018-2022, 

anual 

 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori  

- 14 829,9 14 565,3 14 565,3 14 565,3 14 565,3 

Programe naționale pentru 

asigurarea cu mijloace 

asistive a persoanelor cu 

dizabilități elaborate și 

aprobate; număr de persoane 

cu dizabilități care 

beneficiază anual de 

mijloace asistive (pe tipuri 

de mijloace)  

3.2. Elaborarea, aprobarea și 

implementarea unor programe 

de asigurare a persoanelor cu 

dizabilități, în cazul maladiilor 

care necesită tratament 

continuu și costisitor, cu 

reducerea prețului/oferirea 

2019-2022, 

anual 

 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină 

- - 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Programe de asigurare a 

persoanelor cu dizabilități, 

în cazul maladiilor care 

necesită tratament continuu 

și costisitor, elaborate și 

aprobate; număr de persoane 

cu dizabilități care 
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gratuită a serviciilor medicale 

de diagnosticare, de tratament 

și de reabilitare suplimentar 

celor prevăzute în  Programul 

unic al asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală 

 beneficiază anual de servicii 

medicale de diagnosticare, 

de tratament și de reabilitare 

la preț redus și, respectiv, 

gratuit 

3.3. Extinderea listei 

medicamentelor compensate 

pentru maladiile care au impact 

asupra sănătății publice și care 

netratate corespunzător conduc 

la dizabilitate, în baza datelor 

statistice privind structura 

dizabilității în funcție de 

nozologiile predominante 

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Număr de medicamente 

compensate din grupele de 

maladii care au impact 

asupra sănătății publice și 

care netratate corespunzător 

conduc la dizabilitate; 

număr de persoane care 

beneficiază anual de 

medicamente din grupele de 

maladii care au impact 

asupra sănătății publice și 

care  netratate corespunzător 

conduc la dizabilitate 

3.4. Includerea în pachetul 

compensat, în cazul îngrijirilor 

medicale la domiciliu, a unor 

consumabile (material pentru 

pansament, seringi, dozatoare 

pentru insulină, stome, scutece) 

pentru persoanelor cu 

dizabilități severe și boli 

incurabile, care necesită 

îngrijiri medicale la domiciliu 

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

12 168,0 12 168,0 12 168,0 12 168,0 12 168,0 

Număr de persoane cu 

dizabilități care necesită 

îngrijiri medicale la 

domiciliu și care beneficiază 

lunar de consumabile 

(material pentru pansament, 

seringi, dozatoare pentru 

insulină, stome, scutece) 

3.5. Elaborarea, aprobarea și 

implementarea unui program 

național pentru prevenirea 

dizabilității și reabilitarea 

medicală a persoanelor cu 

dizabilități în cadrul instituțiilor 

medicale cu finanțare din 

Programul unic al asigurării 

obligatorii de asistenţă 

medicală  

2018-2022, 

anual 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

- 264,6 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Program național pentru 

prevenirea dizabilității și 

reabilitarea medicală a 

persoanelor cu dizabilități 

elaborat și aprobat;  

număr de persoane cu 

dizabilități care beneficiază 

de reabilitare medicală 

gratuită  

3.6. Asigurarea unui pachet minim 

de asistență medicală 

stomatologică a persoanelor cu 

dizabilităţi, în caz de urgență și 

probleme cronice dentare, cu 

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Compania 

Națională de 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 

Număr de persoane cu 

dizabilități care beneficiază 

de asistență medicală 

stomatologică gratuită în 

staţionar,  în secţiile 
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finanțare din Programul unic al 

asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală 

Asigurări în 

Medicină 

 

chirurgicale maxilo-faciale, 

în cabinetele stomatologice 

din policlinici 

3.7. Dezvoltarea serviciilor 

comunitare de sănătate mintală 

și oferirea asistenței, inclusiv 

prin intermediul echipelor 

mobile sau prin asigurarea 

transportării persoanelor cu 

dizabilități din comunitate spre 

centrul comunitar de sănătate 

mintală și acordarea suportului 

psihologic pentru părinţii şi 

rudele acestora  

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină; 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul al doilea; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori  

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Număr de servicii 

comunitare de sănătate 

mintală disponibile în profil 

teritorial; număr de persoane 

cu dizabilități psihosociale 

care beneficiază de servicii 

comunitare de sănătate 

mintală; număr de echipe 

mobile din centrele 

comunitare de sănătate 

mintală;  

ponderea persoanelor cu 

dizabilități psihosociale care 

beneficiază de serviciile 

echipelor mobile din 

centrele comunitare de 

sănătate mintală 

3.8. Dezvoltarea și prestarea 

serviciilor de intervenție 

timpurie în cadrul fiecărui 

raion/municipiu 

 

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină; 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul al doilea; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

983,2 1 966,5 3 933,0 4 916,4 5 899,7 

Număr de servicii de 

intervenție timpurie 

disponibile în profil 

teritorial; număr de copii cu 

dizabilități și cu risc de 

dizabilitate care beneficiază 

de servicii de intervenție 

timpurie în profil teritorial  

3.9. Dezvoltarea și prestarea 

serviciilor de diagnosticare, de 

intervenție și de reabilitare a 

copiilor cu tulburări din 

spectrul autist 

 

2018-2022, 

anual 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină; 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

- 4 293,0 10 248,0 19 734,0 30 120,0 34 620,0 

Număr de servicii de 

diagnosticare, de intervenție 

și de reabilitare în domeniul 

autismului disponibile în 

profil teritorial;  

număr de copii cu tulburări 

din spectrul autist, care 

beneficiază de servicii de 

diagnosticare, de intervenție 

și de reabilitare  
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nivelul al doilea; 

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 

3.10. Acordarea serviciilor de 

asistență ginecologică, de 

planificare a familiei și de 

sănătate reproductivă a 

femeilor și fetelor cu diferite 

tipuri de dizabilități 

 

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină; 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul al doilea; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

2 188,0 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

2 260,9 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

2 260,9 

Număr de femei și fete cu 

diferite tipuri de dizabilități, 

care au beneficiat de servicii 

de asistență ginecologică, de 

planificare a familiei și de 

sănătate reproductivă; 

număr de cabinete 

ginecologice care oferă 

asistență ginecologică, 

servicii de planificare a 

familiei și de sănătate 

reproductivă a femeilor și 

fetelor cu diferite tipuri de 

dizabilități  

3.11. Asigurarea accesibilității la 

infrastructura instituțiilor 

medico-sanitare la necesitățile 

persoanelor cu dizabilități 

fizice și senzoriale (auz, văz)  

 

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

instituțiile medico-

sanitare publice;  

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină; 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivel întîi şi al 

doilea; 

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Ponderea instituțiilor 

accesibile persoanelor cu 

dizabilități fizice și 

senzoriale (auz,văz) din 

totalul instituțiilor medico-

sanitare publice; cuantumul 

mijloacelor financiare 

alocate pentru 

accesibilizarea la 

infrastructura instituțiilor 

medico-sanitare 

 

 

3.12. Asigurarea măsurilor de 

recuperare/reabilitare 

balneosanatorială a copiilor cu 

dizabilități cu vîrsta cuprinsă 

între 16 și 18 ani și acordarea 

scutirilor la procurarea biletelor 

de tratament balneosanatorial 

pentru părinţii/însoțitorii 

copiilor cu dizabilități 

2018-2022, 

anual 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină 

 

 

- 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 

Număr de copii cu 

dizabilități care beneficiază 

anual de tratament 

balneosanatorial; număr de 

copii cu dizabilități cu vîrsta 

cuprinsă între 16 și 18 ani, 

care beneficiază anual de 

tratament balneosanatorial; 

număr de însoțitori ai 
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 copiilor cu dizabilități, care 

beneficiază anual de scutiri 

la procurarea biletelor de 

tratament balneosanatorial; 

33.13. Elaborarea, aprobarea și 

punerea în aplicare a 

instrucțiunilor privind obţinerea 

consimțămîntului informat al 

persoanelor cu dizabilităţi 

mintale, intelectuale și 

senzoriale (auz, văz), destinate 

personalului din domeniul 

medical 

Semestrul II, 

2017 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale;  

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; 

donatori  

73,4 - - - - - 

Instrucțiuni privind 

obţinerea consimțămîntului 

informat al persoanelor cu 

dizabilităţi mintale, 

intelectuale și senzoriale 

(auz, văz) elaborate și 

aprobate 

3.14. Revizuirea cadrului normativ 

naţional privind aplicarea 

tratamentului medicamentos 

persoanelor cu dizabilităţi 

mintale, în vederea interzicerii 

aplicării tratamentului 

medicamentos, a avorturilor și 

măsurilor contraceptive 

nonconsensuale persoanelor cu 

dizabilități mintale și 

intelectuale în lipsa de 

consimțămîntului acestora 

Semestrul II 

2017 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale;  

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 
73,4 - - - - - 

Modificări ale actelor 

normative aprobate pentru 

interzicerea tratamentului 

medicamentos persoanelor 

cu dizabilități mintale și 

intelectuale în lipsa  

consimțămîntului acestora  

3.15. Operarea modificărilor și 

completărilor legislative în 

vederea includerii unor 

categorii de cetățeni în lista 

categoriilor asigurate de către 

stat (membrii familiilor, care 

îngrijesc persoane cu 

dizabilităţi severe cu vîrsta 

peste 18 ani, persoanele cu 

dizabilități proprietare de 

terenuri cu destinaţie agricolă, 

cu excepţia grădinilor şi 

loturilor pentru legumicultură, 

indiferent dacă au dat sau nu 

aceste terenuri în arendă sau 

folosinţă pe bază de contract) 

Semestrul II, 

2017 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale;  

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină 

73,4 - - - - - 

Modificări și completări 

legislative aprobate pentru 

includerea unor categorii de 

cetățeni în lista categoriilor 

asigurate de către stat 
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3.16. Elaborarea, aprobarea și 

punerea în aplicare a 

ghidurilor/instrucțiunilor 

privind accesibilizarea 

serviciilor de sănătate și a 

infrastructurii instituțiilor 

medicale pentru persoanele cu 

diferite tipuri de dizabilităţi 

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

146,9 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Ghiduri/instrucțiuni privind 

accesibilizarea serviciilor de 

sănătate și a infrastructurii 

instituțiilor medicale pentru 

persoanele cu diferite tipuri 

de dizabilităţi elaborate și 

aprobate 

3.17. Includerea tematicilor 

referitoare la accesibilitate și 

drepturile persoanelor cu 

dizabilități în cadrul cursurilor 

de formare continuă a 

personalului din domeniul 

sănătății 

2018-2022, 

anual 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 

- 75,6 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Număr de cadre medicale 

care au participat la 

cursurile de formare privind 

accesibilitatea și drepturile 

persoanelor cu dizabilități 

3.18. Editarea materialelor 

informative în domeniul 

sănătății, inclusiv în format 

accesibil pentru persoanele cu 

dizabilități senzoriale (auz, văz) 

și intelectuale (limbajul Braille, 

versiune audio/sonoră, format 

ușor de citit și înțeles) 

2017-2022 

Anual  

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției  Sociale; 

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină; 

instituțiile medico-

sanitare publice; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Număr de materiale în 

domeniul sănătății în format 

accesibil persoanelor cu 

dizabilități senzoriale 

(auz,văz) și intelectuale;  

tematicile materialelor în 

domeniul sănătății publicate 

în format accesibil 

persoanelor cu dizabilități 

senzoriale (auz,văz) și 

intelectuale   

Obiectivul 4. Sporirea ratei de angajare în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități 

Rezultate scontate:  

a) creșterea cu cel puțin 2% anual a ratei de angajare în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități; 

b) angajarea în cîmpul muncii a cel puțin 60% dintre persoanele cu dizabilități care au beneficiat de cursuri de orientare, formare și reabilitare profesională;  

c) menținerea locului de muncă pe o perioadă de minimum un an de către cel puțin 80% dintre persoanele cu dizabilități angajate în cîmpul muncii; 

d) sporirea veniturilor persoanelor cu dizabilități și îmbunătățirea nivelului de trai al acestora;  

e) diminuarea numărului persoanelor cu dizabilități dependente de prestații de dizabilitate; 

4.1. Asigurarea măsurilor de 

orientare și formare 

profesională a persoanelor cu 

dizabilități, în baza necesităților 

individuale 

 

2017-2022, 

anual 

Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării;  

instituțiile de 

învățămînt  

146,9 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Număr de persoane cu 

dizabilităţi care au 

beneficiat de programe de 

formare şi orientare 

profesională pentru 

încadrarea în cîmpul muncii; 

ponderea persoanelor cu 

dizabilităţi angajate în 

cîmpul muncii ca rezultat al 
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măsurilor de orientare și 

formare profesională 

4.2. Asigurarea cu servicii de 

reabilitare profesională a 

persoanelor cu dizabilități, 

inclusiv prin crearea centrelor 

de reabilitare profesională, 

angajarea specialiștilor și 

formarea profesională a 

acestora 

 

2018-2020, 

anual 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 

 

- 3 362,0 4 943,1 
 

2 972,0 

 

3 001,7 

 

3 031,7 

Număr de centre de 

reabilitare profesională 

disponibile la nivel național; 

număr de persoane cu 

dizabilităţi care au 

beneficiat de servicii de 

reabilitare profesională;  

ponderea persoanelor cu 

dizabilităţi angajate în 

cîmpul muncii, ca rezultat al 

reabilitării profesionale 

4.3 Stabilirea în legislația cu 

privire la ocuparea în cîmpul 

muncii a unor măsuri de punere 

în aplicare a cotei obligatorii la 

angajarea persoanelor cu 

dizabilități (5%) prin 

stimularea angajatorilor care 

creează, rezervă și adaptează 

locurile de muncă la 

necesitățile persoanelor cu 

dizabilități, inclusiv, după caz, 

acordarea serviciilor de 

angajare asistată 

2018-2022, 

anual 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 

- 960,0 1 600,0 1 920,0 2 240,0 2 560,0 

Prevederi legale privind 

stimularea angajării 

persoanelor cu dizabilități în 

cîmpul muncii elaborate și 

aprobate  

4.4. Organizarea și desfășurarea de 

evenimente care au drept scop 

promovarea ocupării în cîmpul 

muncii a persoanelor cu 

dizabilități, inclusiv a măsurilor 

de sensibilizare a angajatorilor, 

organizațiilor sindicale și 

patronatelor privind dreptul la 

muncă a persoanelor cu 

dizabilități, nediscriminarea la 

angajare, accesibilitatea și 

acomodarea rezonabilă a 

locului de muncă 

2017-2022, 

anual 

Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă;  

Inspectoratul de 

Stat al Muncii; 

Confederația 

Națională a 

Sindicatelor din 

Moldova; 

Confederația 

Națională a 

Patronatului din 

Republica  

Moldova; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 

Număr și tip de evenimente 

organizate anual în scop de  

promovare a ocupării în 

cîmpul muncii a persoanelor 

cu dizabilități; număr de 

angajatori și persoane cu 

dizabilități participante la 

evenimente; număr de 

angajatori care aplică 

prevederile legale privind 

angajarea persoanelor cu 

dizabilități 

Obiectivul 5. Sporirea participării persoanelor cu dizabilități la viața politică, publică și culturală 
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Rezultate scontate:  

a) asigurarea șanselor egale de participare la procesul electoral a persoanelor cu dizabilități;    

b) eliminarea barierelor care îngrădesc accesul persoanelor cu dizabilități la viața politică, publică și culturală;  

c) sporirea cu cel puțin 30% a ratei de participare la alegeri a persoanelor cu dizabilități;  

d) creșterea gradului de participare a persoanelor cu dizabilități la evenimentele culturale, sportive și de divertisment, inclusiv la organizarea acestora.   

5.1. Asigurarea accesibilității 

secțiilor de votare, a 

materialelor electorale și a 

procedurilor de vot la 

necesitățile persoanelor cu 

diferite tipuri de dizabilități  

 

În perioadele 

electorale și 

preelectorale 

Comisia Electorală 

Centrală;  

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivel întîi şi al 

doilea; organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or finance 

re alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Resurse financiare (mii lei) 

alocate de către 

administraţia publică locală 

nivel întîi şi al doilea pentru 

accesibilizarea secţiilor de 

votare; resurse financiare 

(mii lei) alocate de către 

Comisia Electorală Centrală 

pentru accesibilizarea 

cabinelor de vot, tipărirea/ 

producerea materialelor 

electorale în format 

accesibil; ponderea secțiilor 

de votare amplasate în 

clădiri accesibile; ponderea 

secțiilor de votare care au 

asigurat materiale, 

echipamente și proceduri de 

vot accesibile  

5.2. Publicarea informației (format 

video, audio, tipar) cu privire la 

alegeri și concurenții electorali 

în format accesibil și ușor de 

înțeles pentru persoanele cu 

dizabilități senzoriale (auz,văz) 

și intelectuale  

În perioadele 

electorale și 

preelectorale 

Comisia Electorală 

Centrală;  

Consiliul 

Coordonator al  

Audiovizualului; 

concurenții 

electorali 

24,5 25,2 26,0 26,0 26,0 26,0 

Ponderea informației 

accesibile în informația 

electorală 

  

5.3. Elaborarea, aprobarea şi 

organizarea cursurilor de 

instruire a funcţionarilor 

electorali, a concurenților 

electorali și jurnaliștilor privind 

asigurarea accesibilităţii 

procesului electoral pentru 

persoanele cu dizabilităţi  

Semestrul I 

2018, 

în perioadele 

electorale și 

preelectorale 

Comisia Electorală 

Centrală;  

Centrul de 

instruire  

continuă în 

domeniul electoral; 

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori  

73,4 286,5 286,5 286,5 286,5 286,5 

Programe de instruire a 

funcţionarilor electorali 

privind asigurarea 

accesibilităţii procesului 

electoral pentru persoanele 

cu dizabilităţi elaborate și 

aprobate; număr de 

funcţionari electorali, 

concurenți electorali și 

jurnaliști instruiți în 

asigurarea accesibilităţii 

procesului electoral pentru 

persoanele cu dizabilităţi   
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5.4. Asigurarea progresivă de către 

instituțiile responsabile de 

obiectivele culturale, turistice, 

sportive și de petrecere a 

timpului liber a accesibilității la 

infrastructură și la evenimente 

pentru persoanele cu diferite 

tipuri de dizabilități, precum şi 

susținerea sportivilor cu 

dizabilități, în condiții de 

egalitate cu alți sportivi 

 

2017-2022 

Anual  

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării;  

Agenția 

Turismului; 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul întîi şi al 

doilea; organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Ponderea instituțiilor 

responsabile de obiectivele 

culturale, turistice, sportive 

și de petrecere a timpului 

liber care au  infrastructura 

accesibilă pentru persoanele 

cu dizabilități; număr de 

evenimente acomodate 

rezonabil pentru participarea 

persoanelor cu dizabilități 

din totalul evenimentelor 

culturale, sportive, de 

divertisment organizate 

anual; măsuri de susținere a 

sportivilor cu dizabilități 

5.5. Implicarea persoanelor cu 

dizabilități în procesul de 

organizare a activităților și 

măsurilor culturale, sportive și 

de divertisment  

 

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării;  

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul întîi şi al 

doilea; organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Număr de persoane cu 

dizabilități care au fost 

implicate în procesul de 

organizare a activităților și 

măsurilor culturale, sportive 

și de divertisment  

5.6. Elaborarea, aprobarea și 

organizarea instruirilor 

tematice a colaboratorilor din 

domeniile culturii, sportului, 

turismului privind 

accesibilitatea, acomodarea 

rezonabilă a evenimentelor și 

nediscriminarea persoanelor cu 

diferite tipuri de dizabilități 

 

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării; 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii; 

Agenția 

Turismului; 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul întîi şi al 

doilea; organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 

Număr de angajați din 

domeniile culturii, sportului, 

turismului care au fost 

instruiți privind 

accesibilitatea, acomodarea 

rezonabilă a evenimentelor 

pentru persoanele cu 

dizabilități, precum şi 

nediscriminarea acestora  

Obiectivul 6. Asigurarea accesibilității la infrastructură, la transporturi, la informație și comunicații pentru persoanele cu dizabilități 

Rezultate scontate:  

a) eliminarea barierelor pentru facilitarea participării persoanelor cu dizabilități în diferite domenii ale vieții; 

b) sporirea gradului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități;  
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c) accesibilizarea a cel puțin 12% din clădirile publice la sfîrșitul implementării programului (2% din clădiri accesibilizate anual);  

d) accesibilizarea a cel puțin 12% din drumuri, intersecții stradale și trotuare la sfîrșitul implementării programului (2% din străzi/drumuri accesibilizate anual);  

e) accesibilizarea a cel puțin 30% din unitățile de transport public la sfîrșitul implementării programului (5% din unitățile de transport accesibilizate anual, inclusiv scoaterea din uz a 

unităților vechi și achiziționarea unităților noi accesibile);  

f) asigurarea de către toți operatorii de taxi a cel puţin o maşină adaptată pentru  transportarea persoanelor cu dizabilităţi care utilizează fotoliul rulant; 

g) accesibilizarea deplină a paginilor web ale administrației publice centrale și a cel puțin 50% din paginile web ale administrației publice locale;  

h) contractele de achiziții publice cu criterii de accesibilitate a bunurilor, lucrărilor și serviciilor incluse și respectate;  

i) difuzarea a cel puțin 2 ore pe zi din programele de știri și emisiuni de interes public în limbaj mimico-gestual de către canalele publice de televiziune;  

j) toate documentele de politici sectoriale care vizează direct sau indirect persoanele cu dizabilități vor conține acțiuni privind accesibilitatea, acomodarea rezonabilă și nediscriminarea 

privind accesul la bunuri, servicii, infrastructură, comunicații;  

k) specialiști în domeniul construcțiilor, transporturilor, informației și comunicațiilor pregătiți în sectorul accesibilității, designului universal.   

6.1. Elaborarea și aprobarea 

normativelor și standardelor 

privind accesibilitatea 

persoanelor cu diferite tipuri de 

dizabilități la infrastructură, la 

transporturi, la informație și 

comunicații, de către 

autoritățile publice responsabile 

de domeniile respective 

Semestrul II, 

2018 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii; 

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori  

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

 

100,8 - - - - 

Normative și standarde 

privind accesibilitatea 

persoanelor cu diferite tipuri 

de dizabilități la 

infrastructură, la 

transporturi, la informație și 

comunicații elaborate și 

aprobate 

6.2. Efectuarea de către fiecare 

instituție publică a evaluării 

gradului de accesibilitate a 

infrastructurii, în baza unui 

chestionar tehnic elaborat și 

aprobat de către autoritățile 

responsabile de domeniul 

construcțiilor 

 

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii; 

Inspecția de Stat în 

Construcții; 

instituțiile publice 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Chestionar de evaluare 

tehnică a accesibilității 

infrastructurii elaborat și 

aprobat; chestionar de 

evaluare tehnică a 

accesibilității infrastructurii 

completat de instituțiile 

publice; număr de instituții 

publice în cazul cărora s-a 

realizat evaluarea 

accesibilității 

6.3. Elaborarea, aprobarea și 

implementarea unor programe 

naționale și locale în domeniile 

construcțiilor, transporturilor, 

informației și comunicațiilor 

privind asigurarea 

accesibilității persoanelor cu 

diferite tipuri de dizabilități 

 

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii; 

Ministerul 

Finanțelor; 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul întîi şi al 

doilea; instituțiile 

publice; organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 

4 239,5 4 335,1 4 339,5 4 339,5 8 360,9 8 360,9 

Programe naționale și locale 

în domeniile construcțiilor, 

transporturilor, informației 

și comunicațiilor privind 

asigurarea accesibilității 

persoanelor cu diferite tipuri 

de dizabilități elaborate și 

aprobate; resurse financiare 

(mii lei) alocate de către 

administraţia publică 

centrală şi cea locală  pentru 

accesibilizarea 

infrastructurii clădirilor și 
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drumurilor, transportului 

public, informației și 

comunicațiilor; ponderea 

clădirilor publice accesibile, 

clădirilor publice cu bariere 

eliminate în perioada de 

referinţă, parcărilor auto 

accesibile; număr de sisteme 

de sonorizare  montate în 

intersecţii cu trafic intens în 

perioada de referinţă; 

ponderea trecerilor cu pavaj 

tactil, pistelor pietonale 

pentru utilizatorii de fotolii 

rulante, unităţilor de 

transport public (autobuze, 

troleibuze, trenuri), gărilor 

şi staţiilor accesibile;  

număr de unităţi de 

transport personal reutilate 

utilizate de persoane cu 

dizabilităţi; număr de 

operatori de taxi care dispun 

de cel puțin o unitate de 

transport/mașină adaptată 

transportării  persoanelor cu 

dizabilități care utilizează 

fotolii rulante; ponderea 

paginilor web ale 

autorităților publice centrale 

și locale accesibile 

persoanelor cu dizabilități 

6.4. Asigurarea controlului, 

evaluării și monitorizării de 

către autoritățile publice 

responsabile de domeniile 

construcțiilor, transporturilor, 

informației și comunicațiilor 

privind respectarea 

normativelor și standardelor 

tehnice de accesibilitate a 

persoanelor cu dizabilități 

2017-2022, 

anual 

Inspecția de Stat în 

Construcții;  

Agenția Națională 

pentru 

Reglementare în 

Comunicații 

Electronice și 

Tehnologia 

Informației; 

Administraţia de 

Stat a Drumurilor; 

Autorităţile 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Număr de vizite de control 

și monitorizare efectuate de 

organele abilitate în scop de 

verificare a respectării 

normativelor și standardelor 

tehnice de accesibilitate; 

rapoarte de monitorizare și 

evaluare a accesibilității pe 

domenii (construcții, 

transporturi, informație și 

comunicații) și rezultatele 

acestora 
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administrației 

publice locale de 

nivelul întîi şi al 

doilea; organizații 

necomerciale  în 

domeniu 

 

6.5. Formarea profesională inițială 

și continuă a specialiștilor din 

domeniile construcțiilor, 

transporturilor, informației și 

comunicațiilor privind 

respectarea și aplicarea 

normativelor și standardelor 

tehnice de accesibilitate a 

persoanelor cu dizabilități, 

inclusiv în cadrul instituțiilor 

de învățămînt de profil  

 

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii;  

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării; 

instituțiile de 

învățămînt 

superior; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

 

47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 

Număr de specialiști din 

domeniile construcțiilor, 

transporturilor, informației 

și comunicațiilor instruiți 

privind respectarea și 

aplicarea normativelor și 

standardelor tehnice de 

accesibilitate  

6.6. Organizarea măsurilor de 

informare și sensibilizare a 

specialiştilor din domeniile 

construcțiilor, transporturilor, 

informației și comunicațiilor 

privind respectarea și aplicarea 

normativelor și standardelor 

tehnice de accesibilitate a 

persoanelor cu dizabilități, 

precum și a conceptelor de 

design universal și adaptare 

rezonabilă 

 

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii; 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul întîi şi al 

doilea; organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Număr și tip de evenimente 

organizate în scop de 

informare și sensibilizare a 

profesioniștilor din 

domeniile construcțiilor, 

transporturilor, informației 

și comunicațiilor privind 

respectarea și aplicarea 

normativelor și standardelor 

tehnice de accesibilitate a 

persoanelor cu dizabilități, 

precum și a conceptelor de 

design universal și adaptare 

rezonabilă; număr de 

participanți la evenimente 

de informare și sensibilizare 

în domeniul accesibilității, 

designului universal și 

adaptării rezonabile 

6.7. Modificarea și completarea 

legislației în vederea sporirii 

timpului de difuzare a 

emisiunilor cu utilizarea 

limbajului mimico-gestual 

pentru persoanele cu 

dizabilități de auz 

Semestrul II, 

2017 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

- - - - - Modificări legislative în 

vederea sporirii timpului de 

difuzare a emisiunilor cu 

utilizarea limbajului 

mimico-gestual elaborate și 

aprobate 
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Obiectivul 7. Asigurarea suportului persoanelor cu dizabilități în exercitarea capacității juridice și garantarea accesului la justiție  

Rezultate scontate:  

a) exercitarea deplină a drepturilor de către persoanele cu dizabilități în diferite domenii ale vieții;  

b) nediscriminarea persoanelor cu dizabilități în accesul la actul de justiție;  

c) disponibilitatea și accesibilitatea măsurilor de ocrotire/suport pentru persoanele cu dizabilități;  

d) specialiști angajați în instituțiile de drept pregătiți în domeniul accesibilității, nediscriminării, adaptării rezonabile pentru exercitarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.  

7.1. Elaborarea și aprobarea 

cadrului normativ conex în 

scopul asigurării aplicabilității 

Legii nr. 66 din 13 aprilie 2017 

cu privire la modificarea și 

completarea unor acte 

legislative  

Semestrul II, 

2017 

Ministerul Justiției;  

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori  

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

- - - - - 

Cadru normativ conex 

elaborat și aprobat 

7.2. Monitorizarea aplicării 

prevederilor Legii nr. 66 din 13 

aprilie 2017 și a măsurilor de 

ocrotire judiciară/suport (cu 

instituirea la necesitate a unei 

autorități responsabile) 

 

2019-2022, 

anual 

Ministerul Justiției;  

Ministerul 

Sănătății,  

Muncii și 

Protecției Sociale; 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul întîi şi al 

doilea; organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 

- - 3 890,0 3 861,0 3 861,0 3 861,0 

Număr de persoane cu 

dizabilităţi care au 

beneficiat de măsuri de 

ocrotire/suport în perioada 

de raportare (anual); 

autoritate responsabilă 

instituită 

 

7.3. Elaborarea, aprobarea și 

aplicarea de către instituțiile de 

profil psihiatric a unor 

instrumente de evaluare a 

capacităţii de exercițiu în 

diferite domenii ale vieţii, 

precum și a măsurilor de 

ocrotire/suport 

 

Semestrul II, 

2018 

Ministerul 

Sănătății,  Muncii 

și Protecției 

Sociale; Ministerul 

Justiției; instituțiile 

medicale de profil 

psihiatric și cele de 

sănătate mintală; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

- - - - 

Instrumente de evaluare a 

capacităţii de exercițiu în 

diferite domenii ale vieţii, 

precum și a necesităților de 

ocrotire/suport elaborate și 

aprobate 

 

7.4. Formarea profesională inițială 

și continuă a specialiștilor 

2017-2022, 

anual 

Ministerul Justiției; 

Ministerul 

În limita 

mijloacelor 
100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 

Număr de specialiști 

instruiți în aplicarea 
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responsabili de aplicarea 

prevederilor legislației privind 

capacitatea de exercițiu a 

persoanelor cu dizabilități, 

precum și a măsurilor de 

ocrotire/suport 

 

Sănătății,  

Muncii și 

Protecției Sociale; 

instituțiile 

medicale de profil 

psihiatric și cele de 

sănătate mintală; 

Autorităţile 

administrației 

publice locale de 

nivelul întîi şi al 

doilea; organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

financiare 

alocate 

 

prevederilor legale privind 

capacitatea de exercițiu a 

persoanelor cu dizabilități și 

a măsurilor de 

ocrotire/suport 

7.5. Asigurarea accesibilității la 

infrastructură, la informație și 

comunicare pentru persoanele 

cu diferite tipuri de dizabilități 

prin elaborarea, aprobarea și 

punerea în aplicare a unor 

programe instituționale în 

cadrul instituțiilor de drept 

(procuratură, sistemul 

judecătoresc, asistență juridică 

garantată de stat, avocatură, 

executorii judecătorești, 

penitenciare, poliție, birourile 

notariale) 

2018-2022, 

anual 

Ministerul Justiției;  

Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Procuratura 

Generală; Consiliul 

Superior al 

Magistraturii; 

Uniunea 

Avocaților; 

Consiliul Național 

pentru Asistență 

Juridică Garantată 

de Stat; Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești;  

Institutul Național 

al Justiției; 

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 

- 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Programe instituționale de 

accesibilizare (procuratură, 

sistemul judecătoresc, 

asistență juridică garantată 

de stat, avocatură, executorii 

judecătorești, penitenciare, 

poliție, birourile notariale) 

elaborate și aprobate;  

ponderea persoanelor cu 

dizabilităţi, care au 

beneficiat de asistenţă 

juridică garantată de stat din 

numărul total al persoanelor 

cu dizabilități care s-au 

adresat; număr de persoane 

cu dizabilităţi care au 

participat la procese 

judiciare în calitate de 

martori, pîrîți, victime și li 

s-a asigurat asistență și 

materiale în format 

accesibil; număr de cazuri 

raportate la Consiliul pentru 

prevenirea și eliminarea 

discriminării și asigurării 

egalității privind 

nerespectarea/încălcarea 

dreptului de acces la justiţie 

7.6. Formarea profesională inițială 

și continuă a specialiștilor din 

2017-2022, 

anual 

Ministerul Justiției;  

Ministerul 
49,0 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 

Număr de specialiști din 

cadrul instituțiilor de drept 
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cadrul instituțiilor de drept 

(procuratură, sistemul 

judecătoresc, asistență juridică 

garantată de stat, avocatură, 

executorii judecătorești, 

penitenciare, poliție, birourile 

notariale) privind respectarea 

drepturilor și libertăților 

fundamentale ale persoanelor 

cu dizabilități 

 

Afacerilor Interne; 

Procuratura 

Generală; Consiliul 

Superior al 

Magistraturii; 

Uniunea 

Avocaților; 

Consiliul Național 

pentru Asistență 

Juridică Garantată 

de Stat;  

Uniunea Națională 

a Executorilor 

Judecătorești;  

Institutul Național 

al Justiției; 

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 

(procuratură, sistemul 

judecătoresc, asistență 

juridică garantată de stat, 

avocatură, executorii 

judecătorești, penitenciare, 

poliție, birourile notariale) 

instruiți în domeniul 

drepturilor și libertăților 

fundamentale ale 

persoanelor cu dizabilități 

Obiectivul 8. Consolidarea capacităților instituționale pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

Rezultate scontate:  

a) elaborarea și monitorizarea implementării politicilor în domeniul dizabilității bazate pe evidențe (date statistice dezagregate în profil teritorial, studii, rapoarte, analize situaționale);   

b) îmbunătățirea colaborării interinstituționale în vederea implementării politicilor în domeniul dizabilității.  

8.1. Fortificarea Consiliului 

naţional pentru drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi 

 

2018-2022, 

anual 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori  

- 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 

Secretariatul Consiliului 

naţional pentru drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi 

fortificat 

8.2. Integrarea, de către autoritățile 

administraţiei publice centrale 

și locale, a problemelor 

persoanelor cu dizabilități în 

politicile sectoriale și 

programele locale, inclusiv prin 

desemnarea unei persoane 

responsabile (instituirea unui 

punct focal) de promovarea, 

monitorizarea și raportarea 

implementării acestora 

2017-2022, 

anual 

Autoritățile 

administraţiei 

publice centrale  

şi locale de nivelul 

întîi şi al doilea; 

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 

 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Puncte focale instituite în 

cadrul instituțiilor 

autorităților administraţiei 

publice centrale și locale;  

număr de acțiuni în 

domeniul drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi 

conţinute în strategii, 

programe şi planuri de 

acţiuni sectoriale ale 

autorităţii administrației 

publice centrale  şi locale 

8.3. Asigurarea, de către autoritățile 

administraţiei publice centrale 

și locale, în baza competențelor 

2017-2022, 

anual 

Autoritățile 

administraţiei 

publice centrale şi 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

În limita 

mijloacel

or 

În limita 

mijloacel

or 

În limita 

mijloacel

or 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

Evidența persoanelor cu 

dizabilități în corespundere 

cu competențele funcționale 
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funcționale și serviciilor 

prestate, a evidenței și 

raportării numărului 

persoanelor cu dizabilități pe 

criterii (tip de dizabilitate, gen, 

vîrstă, stare civilă, mediul de 

rezidență) 

locale de nivelul 

întîi şi al doilea; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

 

alocate alocate financiare 

alocate 

financiare 

alocate 

financiare 

alocate 

alocate și serviciile prestate de către 

autoritate; rapoarte de 

activitate cu date statistice 

dezagregate referitoare la 

persoanele cu dizabilități în 

baza competențelor 

funcționale și serviciilor 

prestate; formulare statistice 

completate pe domenii de 

activitate   

8.4. Colectarea de la autoritățile 

administraţiei publice centrale 

și locale, sistematizarea, 

analiza și raportarea datelor 

statistice privind persoanele cu 

dizabilități pe criterii (tip de 

dizabilitate, gen, vîrstă, stare 

civilă, mediul de rezidență), 

inclusiv în contextul 

implementării Hotărîrii 

Guvernului nr. 1033 din  

8 septembrie 2016 

2017-2022, 

anual 

Biroul Național de 

Statistică; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Formulare statistice 

modificate și ajustate în 

corespundere cu necesitățile 

de date statistice; 

date statistice privind 

persoanele cu dizabilități 

dezagregate;  

analize și studii statistice în 

domeniul dizabilității 

publicate 

8.5 Efectuarea, de către autoritățile 

administraţiei  publice centrale 

și locale, în baza competențelor 

funcționale și serviciilor 

prestate, inclusiv cu implicarea 

societății civile, de studii și 

rapoarte tematice privind 

respectarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități în 

diverse domenii (protecție 

socială, ocupare în muncă,  

educație, sănătate, justiție, 

accesibilitate, nediscriminare) 

și atitudinea populației față de 

persoanele cu dizabilități 

2017-2022, 

anual 

Autoritățile 

administraţiei 

publice centrale şi 

locale de nivelul 

întîi şi al doilea; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; donatori  

 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

340,2 351,5 351,5 351,5 351,5 

Studii și rapoarte tematice 

privind respectarea 

drepturilor persoanelor cu 

dizabilități în diverse 

domenii elaborate  

Obiectivul 9. Creșterea nivelului de conștientizare a populației privind drepturile și abilitățile persoanelor cu dizabilități 

Rezultate scontate:  

La sfîrșitul implementării Programului cu cel puțin 20% mai mulți cetățeni vor avea o atitudine pozitivă față de persoanele cu dizabilități în comparație cu situația de la începutul demarării 

Programului.       

9.1. Organizarea, de către 

autoritățile administraţiei 

publice centrale și locale în 

2017-2022 

Anual  

Autoritățile 

administraţiei 

publice centrale şi  

În limita 

mijloacelor 

financiare 

236,5 236,5 236,5 236,5 236,5 

Număr, tip și frecvență de 

evenimente de campanie 

socială organizate de 
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baza competențelor funcționale 

și serviciilor prestate, inclusiv 

cu implicarea societății civile, a 

campaniilor de informare și 

sensibilizare a opiniei publice 

cu privire la promovarea 

drepturilor, abilităților și 

imaginii pozitive a persoanelor 

cu dizabilități, inclusiv prin 

publicarea și difuzarea prin 

sursele mass-media de 

materiale informative, video, 

audio 

locale de nivelul 

întîi şi al doilea;  

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu;  

mass-media; 

donatori 

 

alocate autorităţile administrației 

publice centrale şi locale, 

organizațiile societății civile 

cu privire la promovarea 

drepturilor, abilităților și a 

imaginii pozitive a 

persoanelor cu dizabilități;  

mijloace financiare (mii lei) 

alocate de către autorităţile 

administraţiei publice 

centrale şi locale pentru 

campaniile de informare în 

domeniul dizabilității; 

ponderea articolelor în 

mass-media care tratează 

persoanele cu dizabilităţi din 

perspectiva demnităţii 

umane şi a drepturilor 

omului din numărul total de 

articole care vizează 

persoanele cu dizabilități 

9.2. Efectuarea cercetărilor pre și 

postcampanie de informare și 

sensibilizare a atitudinii 

populației față de persoanele cu 

dizabilități 

 

2017- 2022, 

anual 

Autoritățile 

administraţiei 

publice centrale şi 

locale de nivelul 

întîi şi al doilea; 

organizații 

necomerciale  în 

domeniu; mediul 

academic; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

226,8 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

234,4 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

234,4 

Cercetări efectuate pre și 

postcampanie de informare 

și sensibilizare privind 

atitudinea populației față de 

persoanele cu dizabilități; 

număr de studii/cercetări 

care atestă atitudinea/ 

percepţia populaţiei privind 

persoanele cu dizabilităţi în 

diferite domenii ale vieţii, în 

perioada de referință 

9.3. Formarea profesională inițială 

și continuă a reprezentanților 

mass-mediei cu privire la 

modul de reflectare și 

promovare a imaginii pozitive a 

persoanelor cu dizabilități în 

produsele media  

2017-2022, 

anual 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării;  

instituțiile de 

învățămînt 

superior; 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului; 

instituțiile media 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 

Număr de reprezentanți ai 

mass-mediei instruiți cu 

privire la modul de 

reflectare și promovare a 

imaginii pozitive a 

persoanelor cu dizabilități în 

produsele media; ghiduri 

pentru jurnalişti privind 

tratarea subiectelor ce ţin de 

dizabilitate 
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9.4. Informarea prin mijloacele 

mass-mediei de către 

autoritățile administraţiei 

publice centrale și locale 

privind politicile sectoriale și a 

programele locale elaborate și 

implementate pentru persoanele 

cu dizabilități, în baza 

competențelor funcționale și 

serviciilor prestate 

2017-2022, 

anual 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului; 

Autoritățile 

administraţiei  

publice centrale şi  

locale de nivelul 

întîi şi al doilea;  

instituțiile media; 

organizații 

necomerciale   în 

domeniu; donatori 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacel

or 

financiare 

alocate 

În limita 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Număr de emisiuni radio şi 

TV cu participarea 

reprezentanţilor autorităţilor 

administraţiei publice locale 

şi centrale, asociaţiilor 

obşteşti privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități 

 

 

 COSTUL TOTAL ANUAL (mii lei)  18 191,8 113 039,6 146 419,0 175 832,2 209 275,5 245 069,1  

 
 

 
 


