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Dizabilitate = deficienţă fizică, senzorială, psihică, mentală şi/sau asociată care limitează accesul persoanelor afectate la şan-

se egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.  

 

Surse:  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
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 Conform Legii nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap persoanele cu 

handicap sunt acele persoane cărora medi-

ul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, 

senzoriale, psihice, mentale şi/sau aso-

ciate, le împiedică total sau le limitează 

accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, 

necesitând măsuri de protecţie în sprijinul 

integrării şi incluziunii sociale. 

 Persoanele cu dizabilităţi benefi-

ciază prin lege de următoarele drepturi: 

dreptul la ocrotirea sănătăţii - prevenire, 

tratament şi recuperare; dreptul la edu-

caţie şi formare profesională; dreptul la 

ocuparea şi adaptarea locului de muncă, 

orientare şi reconversie profesională; drep-

tul la asistenţă socială, respectiv servicii 

sociale şi prestaţii sociale; dreptul la locui-

nţă, amenajarea mediului de viaţă personal 

ambiant, transport, acces la mediul fizic, 

informaţional şi comunicaţional; dreptul la 

petrecerea timpului liber, acces la cultură, 

sport, turism; dreptul la asistenţă juridică; 

dreptul la facilităţi fiscale; dreptul la eval-

uare şi reevaluare prin examinarea la domi-

ciliu a persoanelor nedeplasabile de către 

membrii comisiei de evaluare, la un inter-

val de 2 ani. 

 Pe lângă aceste drepturi speciale, 

persoanele cu dizabilităţi se bucură, 

bineînţeles, şi de toate celelalte drepturi de 

care beneficiază cetăţenii statului în care 

dimiciliază. Unul dintre acestea este drep-

tul de a avea acces neîngrădit la instituţiile 

publice ale statului. Din păcate, acest drept 

nu este respectat aşa cum ar trebui, în ciu-

da faptului că este sprijinit prin lege. Astfel, 

multe din clădirile în care îşi au sediul in-

stituţiile şi autorităţile publice nu au rampe 

de acces, au uşi înguste, ghişee prea înalte, 

grupuri sanitare neadaptate, iar lifturile 

lipsesc, deşi clădirile sunt cu etaj. Pe lângă 

asta, în personalul instituţiilor publice nu 

sunt încadraţi traducători ai limbajului 

mimico-gestual, în vederea comunicării 

directe cu persoanele surde sau surdo-

mute, iar afişele cu pictograme şi marcajele 

de semnalare pentru nevăzători lipsesc şi 

ele. 

 Este interesant de observat că 

termenul de „dizabilitate”, utilizat foarte 

frecvent atunci când vine vorba de per-

soane cu handicap atât în cadrul con-

versaţiei, cât şi în cadrul a nenumărate legi, 

nu are o definiţie oficială. De altfel, el nici 

măcar nu există în vreun dicţionar al limbii 

române, cu excepţia Dicționarului orto-

grafic, ortoepic și morfologic al limbii 

române, ediția a II-a revăzută şi adăugită, 

din 2005, unde i se dă forma de articol şi 

de plural, fără a fi însă definit.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


