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RAPORT 

”Asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, 

informațional și comunicațional de către instituițiile publice din județul Olt” 

 

Inspecția socială desfășoară de mai bine de zece ani acțiuni de control şi de 

informare/ conștientizare a autorităților statului în a implementa prevederile 

legale în domeniu privind accesibilizarea clădirilor de utilitate publică, căilor  

acces, spaţiilor de parcare, a mediului informaţional şi comunicaţional. Cu toate 

acestea, nivelul de accesibilizare rămâne în continuare extrem de scăzut.  

Prin campaniile naționale tematice „Verificarea respectării dispozițiilor 

referitoare la asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la 

mediul fizic, informațional și comunicațional, conform prevederilor Legii nr. 

448/2006 (r) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

cu modificările și completările ulterioare” prevăzute în Planurile anuale de 

control, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și-a dorit să realizeze o 

evaluare a nivelului de accesibilizare din România.  

Aspectele urmărite în cadrul campaniei tematice au vizat:  

- evaluarea accesibilizării spațiului public;  

- identificarea barierelor ce împiedică deplasarea şi restricționează accesul 

persoanelor cu dizabilităţi la spaţiul public;  

- dispunerea de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate; 

- acordarea de consiliere şi informare factorilor responsabili, în vederea 

îmbunătățirii calității vieții și pentru evitarea excluziunii sociale a 

persoanelor cu mobilitate redusă; 
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- promovarea bunelor practici ce facilitează accesul persoanelor cu 

dizabilități la spaţiul public;  

- introducerea informaţiilor obţinute în urma evaluării în teren într-o aplicaţie 

informatică; 

- sesizarea factorilor de decizie de la nivel local, respectiv central, cu privire 

la rezultatele activităților de control. 

În mediul rural au fost inspectate:  

- postul de poliție comunal / secția rurală de poliție;  

- o școală gimnazială; 

- în fiecare localitate a fost inspectat un segment de trotuar, aflat în fața 

clădirii publice indicate în eșantion, pe partea acesteia, cuprins între cele 

mai apropiate două intersecții.  

În mediul urban au fost inspectate:  

- poliția municipiului /orașului;  

- unități de învățământ; 

- Judecătoria; 

- de asemenea, în fiecare localitate a fost inspectat un segment de trotuar 

aflat în fața clădirii publice indicate în eșantion, pe partea acesteia, cuprins 

între cele mai apropiate două intersecții; 

- regia autonomă/societatea de transport - toate stațiile de transport public 

prezente pe trotuarul analizat 

În fiecare municipiu reședință de județ au fost inspectate:  

◆ unități de învățământ; 

◆ poliția municipiului (conform eșantionului); 

◆ Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM); 

◆ Casa Județeană de Pensii Publice (CJPP); 

◆ Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS); 

◆ Consiliul Județean Olt; 

◆ Instituția Prefectului Județul Olt; 

◆ Agenția Județeană a Finanțelor Publice Olt; 

◆ Muzee; 

◆ Săli de spectacol; 
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◆ Hoteluri; 

◆ Tribunalul;  

◆ Judecătoria  

◆ clădirea unei secții urbane de poliție. 

◆ a fost evaluat un segment de trotuar aflat în fața clădirii publice indicate în 

eșantion, pe partea acesteia, cuprins între cele mai apropiate două 

intersecții. 

◆ toate stațiile de transport public prezente pe trotuarul analizat. 

La încheierea misiunilor de control, inspectorii sociali au încheiat un Proces 

verbal de control pentru fiecare entitate verificată. Urmare verificărilor 

inspectorii sociali au dispus măsuri, din care unele au fost îndeplinite, iar altele 

sunt în curs de îndeplinire. 

Acţiunile inspecției sociale au condus la îmbunătățirea punctuală a aspectelor/ 

elementelor urmărite în cadrul activităţilor de control, însă nu s-a avansat spre 

schimbări de esenţă întrucât politicile locale nu sunt orientate în eliminarea 

barierelor care împiedică deplasarea persoanelor cu dizabilități la spațiul public. 
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