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Nr. 35/26.11.2019 

 
 
 
Catre 
In atentia dnei Madalina Turza, presedinte 

 
Stimata doamna,  
Va transmitem agregat punctul de vedere al FONSS- Federatia Organizatiilor Neguvernamentale 
pentru Servicii Sociale si Confederatiei Caritas cu privire la Hotararea de Guvern privind 
organizarea si functionarea Autoritatii pentru Drepturile persoanlor cu Dizabilitati, Copii si 
Adoptii. 
 
Observatii generale: 
 

✓ Pentru ca noua autoritate isi asuma un rol extrem de complex  prin fuzionarea celor doua 

domenii, dizabilitatea si copii, inclusiv a celui conex- adoptiile, pentru o buna apreciere a 

modului de functionare, poate util de vazut si organigrama (care este mentionata ca 

anexa la HG) deoarece la art 13, se mentioneaza ca Autoritatea preia structurile si 

posturile fostelor ANPD si ANPDCA.  

 

✓ La citirea HG, constatam un dezechilibru (nu numai numeric) intre atributiile specifice 

asumate pe cele trei domenii: dizabilitate (43 – destul de greu de urmarit aceasta lista 

lunga de atributii, unele care sunt in atributia autoritatilor judetene sau locale, s-ar putea 

structura pe sub-capitole) fata de protectia drepturilor copilului (17) si adoptie (14). 

 

✓ Sunt aspecte pozitive in document care trebuie apreciate: colaborarea cu ONGurile 

(inclusiv includerea lor in Consiliul de Coordonare) si prevederea explicita de finantare sau 

co-finantare si a proiectelor furnizate de ONGuri. 
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Observatii punctuale: 

 
1. La pagina 3. Art 4.2. punctul 3 – Care este semnificatia cuvantului « supravegheaza » ? 

Concret, ce inseamna faptul ca autoritatea supravegheaza aplicarea legislatiei ? De ce nu 
« monitorizeaza » (adica urmareste sistematic si raporteaza despre asta) sau 
« controleaza » (adica verifica periodic conformitatea cu legea) ? Consideram ca 
supravegherea nu are nici un rezultat masurabil si clar. 

2. Art. 4 (2), pct. 5- de completat cu "....acte normative, politici publice, strategii, 

standarde, metodologii...."; 

3. Art. 4, paragraf 2, lit. (a) pct 8: Centrul de Resurse pt Design Universal e prevazut sa 

acorde sprjin si indurmare metodologica institutiilor publice centrale si locale. Sugestie: 

sa se introduca si ONGurile care indeplinesc conditiile conform legii. 

4. pct. 11- explicatia termenului se face prin acelasi termen : "...promoveaza alternative de 

tip familial.......prin dezvoltarea serviciilor de tip familial..." 

Ar trebui reformulat de genul: "promoveaza alternativele de tip familial...prin dezvoltarea 

si diversificarea serviciilor sociale de zi, asistenta personala, asistenta personala 

personalizata, servicii ., servicii rezidentiale oferite in comunitate avand la baza modelul 

familial etc."... 

5. punctul 12 –are o formulare neclara, deci necesita reformulare – Ce se intelege prin 

“evalueaza necesarul serviciilor sociale pt persoanele cu dizabilitati”? Cum poate sa faca 

Autoritatea evaluarea nevoilor de servicii sociale ? Conform Legii 292/2011, asta e o 

atributie exclusiva a autoritatilor locale si judetene. Cu ce mijloace si prin ce metode isi 

propune Autoritatea sa faca evaluari de nevoi ? Stim bine ca ele presupun munca de 

teren, analiza calitativa si cantitativa, negociere de prioritati la nivel local, dialog 

participativ, etc. Poate doar sa centralizeze nevoile, dar in nici un caz sa evalueze nevoile 

pe teren.  

6. Art. 4, paragraf 2, lit. (a) la pct 34 se mentioneaza cofinantarea prin PINuri, la pct 35: 

asigurarea unor sume de la bugetul de stat pentru ONGuri (cf art 98, elg. 448) si la pct 36 

ca finanteaza proiecte ale ONGurilor. Este excelent, dar aceste prevederi sunt doar pe 

partea de proiecte si servicii pentru persoanele cu dizabilitati, nu le-am regasit si la lit. (b) 

la atributiiIe specifice pentru protectia copilului. 

7. Pagina 4  Art 4.2. punctul 14 – de ce avizul de infiintare este mentionat doar pentru 

centrele de zi si cele rezidentiale ? In esenta, ce rol are acest aviz, care de altfel a generat 
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atatea probleme? Surse din interiorul autoritatii ne-au spus ca acest aviz a fost gandit 

pentru autoritatile publice care dezinstitutionalizeaza, dar asta e o discriminare masiva in 

raport cu furnizorii privati. Ori renuntati la el de tot, ori devine obligatoriu pentru toate 

tipurile de servicii sociale (sugeram prima varianta).Propunem scoaterea avizului de 

infiintare din partea ANDPDCA, deoarece exista suprapunere intre ceea ce face IS si noua 

institutie. Daca IS isi face bine treaba, nu mai este necesar acest aviz, IS fiind cea care 

licentiaza sau nu serviciul. Altminteri, in mod similar ar trebui un aviz si pe partea de 

servicii pentru copii, ceea ce inseamna mai multa birocratie si complicarea activitatii. 

Oricum, solicitarea si acordarea avizului apare in art 51 din legea 448/2006, deci practic 

trebuie schimbata legea pentru a se renunta la obligatia de solicitare si primire a acestui 

aviz din partea autoritatii; 

8. punctul 18 – sugam adaugarea unui paragraf nou, in care sa se precizeze mai clar faptul 

ca, pentru a coordona metodologic implementarea standardelor, Autoritatea 

colaboreaza cu ANPIS sau cu evaluatori independenti ai calitatii acestor servicii. 

« Coordonarea metodologica » a fost mereu hiba. In fapt nu s-a coordonat nimic, iar cand 

au fost depistate abateri grave de la calitate, Autoritatea, Ministerul nu au intervenit 

corespunzator. E momentul unei pozitionari clare pe tema asta.  

9. pct 24- propunem completarea cu "...identifica nevoile de formare si supervizare a 

personalului..." 

10. Pagina 5, Art 4.2. punctul 36 – Sugeram completarea urmatoare : Finanteaza proiecte pe 

baze competitive , activitati si servicii ale organizatiilor neguvernamentale etc. Trebuie 

sa renuntam sa privim ONG-urile doar ca implementatori de proiecte. Ei sunt angajatori 

si furnizori de servicii, punct. Pe de alta parte, in acest moment exista anumite ONG care 

primesc anual bani de la ANPD, fara nici un fel de criterii de competitie, ceea ce nu este 

normal si induce ideea de ONG preferentiale. Este si un aspect ce vizeaza si modificarea 

legii 448/2006. 

11. pct. 37 - propunem adaugarea  "participa in calitate de initiator si/sau partener...." 

12. pct. 40- trebuie o abordare unitara, in sensul ca, pentru ONG active in domeniul 

dizabilitatii,  ANDPDCA propune acordarea statutului de utilitate publica iar pentru ONG 

active in zona de protectia copilului, ANDPDCA propune Guvernului.... vezi b)pct 16 

13. Pagina 8 articolul 5 – In locul acestei expresii care nu inseamna nimic, am sugera 

“Autoritatea mentine un dialog constant cu cetatenii, prin…. » si sa completati apoi 

concret cum anume vadeti acest dialog. « Promovarea facilitarii »…. asta e o expresie 

goala de continut. Pentru toata lumea ar fi mult mai util sa existe un mecanism bine  
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definit, predictibil si transparent, de dialog cu cetateanul (dar asta dincolo de audiente si 

de dezbaterile publice etc). In tarile europene, exista de pilda intervale ale anului in care 

se organizeaza reuniuni consultative pe anumite teme anuntate din timp, la ministerele 

de linie. Exista de asemenea grupuri consultative pe anumite teme. O lista a tuturor 

mecanismelor de dialog si consultare cu cetatenii ar fi aici foarte utila. 

14. Pagina 9 – art.5, paragrafele (3) si (4) – Credem ca e nevoie de mai multa claritate aici. 

Obtinerea de informatii in 15 zile calendaristice poate fi prea putin (depinde de data 

postei etc). Iar la paragraful 4 trebuie mentionat clar cine este acest personal cu drept de 

control. Oricine de la Autoritate poate veni in control, fara ca persoana controlata sa stie 

daca cel ce vine are sau nu aceasta atributie ? 

15. Pe partea de dizabilitate, nu vad un paragraf din care sa rezulte elaborarea standardelor 

de calitate. La copii exista, la dizabilitate nu.  

16. Exista o diferenta si la acordarea statutului de utilitatea publica pt ONGurile din zona 

dizabilitatii  pentru care la art. 4, lit (a) pct 40 se mentioneaza ca se acorda statutul de 

utilitate publica .... iar pentru ONGurile din protectia copilului la lit. (b) pct. 16 e 

scris...propune Guvernului recunoasterea ONGurilor ca fiind de utilitatea publica. 

Art. 9 - Completare cu litera l) FONSS. 
 
 
 

Cu stima,  
 
Mihaela Steliana Munteanu , 
Director de comunicare si advocay FONSS   
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