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Accesibilitatea
Accesibilitatea este un factor determinant în viață personelor cu dizabilități deoarece stă la baza altor 

articole, dintre care nici unul nu poate fi realizat fără altul. 

Fiecare persoane percepe accesibilitatea după nevoile care le impune dizabilitatea.

Accesibilitatea- permite oamenilor să facă lucruri pe care altfel nu le-ar putea face



Convenția ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități

Articolul 9
Accesibilitate

Pentru a da persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea să trăiască independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieţii, 
statele părţi vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la 
mediul fizic, la transport, informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de 
comunicaţii şi la alte facilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului, atât în zonele urbane, cât şi rurale.

Romania 26 Sep 2007 
31 Jan 2011 

Participant Signature Formal confirmation(c), 

Accession(a), Ratification

Protocolul Optional la Conventia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, 2008
25 septembrie 2008 - Semnare
Romania nu a ratificat acest Protocol Optional.



LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006
Capitolul IV

Accesibilitate
Articolele 61-71 
Autoritățile publice au obligația să ia  măsuri specifice in vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilitati la 
mediul fizic, informațional și comunicațional.



Accesibilitate

Accesul persoanelor cu dizabilități la mediul fizic
- la clădiri de locuit
- la clădiri publice
- spații de muncă

- zone publice și urbane
- transport

- rute accesibile
- rampe de bordură
- zone de parcare 
- lifturi
- semnalizare
- toalete

Acces la comunicare și informare 

Acces la serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, 
alte servicii, bunuri și facilități
Accesul la piața muncii

Acces la educație

Acces la comunitate



Categoriile de bariere pe care le întâmpină persoanele cu dizabilități:

Acces limitat la mediul fizic

Acces limitat la sistemul de transport public

Acces limitat la informaţie şi mijloace de comunicare



Barierele atitudinale

- comportamente

- percepții 
- presupuneri 
discriminează persoanelor cu dizabilități



Bariere culturale 

-mituri
- stereotipuri
sunt înrădăcinate în cultură și care determina teamă și neînțelegere. Acest fapt împiedică participarea 
persoanelor cu dizabilități  la viața in comunitate



Lispa accesibilități și impactele asupra persoanelor cu dizabilități 

Accesibilitatea

Educatia

Piata muncii

Viata independenta Viata in comunitate

Pe baza statisticilor oficiale (Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale, Ministerul Educației și Cercetării) în România sunt peste 
70.000 de copii cu dizabilități. Doar 29.433 din 70.000 de copii cu 
dizabilităţi sunt înscrişi la şcoli, conform datelor Ministerului 
Educaţiei.

Bariere identificate:
-fizice: trepte, scări, bordură, toalete și facilități sanitare și lifturi
-psihologice:atitudine ostilă, convingeri, concepții greșite, 
prejudecăți, lipsă de informații.

Școlile sunt instituții publice și forțate de lege să ia măsuri 
rezonabile pentru a elimina barierele fizice pe care le pot avea copiii 
cu dizabilități atunci când vizitează școala. Lipsa facilităților și 
necesităților din școală pot limita copiii cu dizabilități  să participe 
eficient la activitățile sociale. Copiii cu probleme de continenta au 
nevoie de acces nelimitat la toalete adecvate in timpul zilei in 
scoala. Toaletele inadecvate și accesul limitat au un impact mare 
asupra educației, dezvoltării și sănătății copiilor. 

Efectele sociale asupra copiilor sunt dezastruoase:
-Limitarea contactelor sociale 
-Limitarea activităților sociale
-Potenţialul academic ar putea fi în pericol 
-Întreruperea învățatului
- Izolare sociala
- Riscul de a abandona școala 

In România numărul total de persoane cu dizabilităţi depăşeşte 
852.500 de persoane, potrivit datelor Autorităţii Naţionale pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA), 
iar aproximativ 50% dintre aceştia au vârsta potrivită pentru a 
munci. 
Statisticile disponibile arată că doar 43.000 de persoane cu 
dizabilităţi (cu vârsta potrivită pentru a munci) au un loc de muncă 
în România.

Lipsa facilităților și necesităților din școală împreună cu alți factorii
determinați limitează accesul la educaţie al copiilor cu dizabilităţi.
Accesul limitat la educatie duce in mod inevital la un mare impact
asupra integrări persoanelor cu dizabilități în piaţa muncii.

Toate aceste bariere  care le întîmpină persoanele cu dizabilități le 
face imposibilă participarea activă în comuniate datorită nivelului 
scăzut de viață din cauza sărăciei.



Campania de conștientizarea barielelor și impactul acestora asupra vieții 
persoanelor cu dizabilități

ce ne lipsește?

Vizualizarea barierelor

Motivele: 
frica

stigma

Campania

- Beneficiarii campaniei: 852.500 de persoane cu
dizabilităţi

- Grup țintă:18.176.764(The current population of 
Romania is 19,026,300 as of Friday, February 25, 2022, 
based on Worldometer elaboration of the latest United 
Nations data)

- Numele si sigla campaniei



mulțumesc pentru atenție!

Email:adrianatontsch1@gmail.com


