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Operator de date cu caracter personal cu nr. 35666                                        Nesecret 

      

                                                   

                                                      D E C I Z I E 

 
 Nr. 767 din 29.10.2019 

 
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, numit în funcţie în baza 

Deciziei prim – ministrului nr. 238/17.09.2019; 

 

Având în vedere: 

- Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea 

Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 

2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010;  

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Măsurile: 1.5 ,,Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu 

ceilalți, la mediul fizic - clădiri civile și spațiul urban și rural”, 2.5 ,,Asigurarea accesului 

persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la sistemul de transport public – 

mijloace de transport și infrastructură tehnicoedilitară aferentă, 3.5 ,,Asigurarea accesului 

persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la informație și mijloace de 

comunicare, inclusiv la tehnologii și sisteme informatice și de comunicații” stabilite în cadrul 

Obiectivelor specifice ale Planul operațional privind implementarea Strategiei naționale ,,O 

societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2016-2020, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr.655/2016;  

- Referatul de aprobare a proiectului de decizie privind stabilirea Premiului Oraș accesibil și 

aprobarea Metodologiei de acordare a premiului în cadrul concursului Un oraș fără bariere pentru 

cetățeni! nr.  9240/28.10.2019  al  Serviciului Juridic, Contencios, Resurse umane;  

În temeiul art.5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.50/2015 privind organizarea funcționarea și 

atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

emite prezenta 

 

D E C I Z I E : 

Art.1 Începând cu anul 2019, la nivelul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități se 

instituie concursul Un oraș fără bariere pentru cetățeni!  dotat cu Premiului Oraș accesibil. 

Art. 2 Se aprobă Metodologia de acordare a premiului Oraș accesibil în cadrul concursului Un oraș 

fără bariere pentru cetățeni! cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
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Art.3 Direcţia Generală Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Serviciul Juridic,Contencios şi 

Resurse Umane și Serviciul Economic, Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

decizii. 

PREŞEDINTE, 

Mihai TOMESCU 
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Anexa  

la Decizia Președintelui ANPD nr.767/29.10.2019 

 

Metodologia de acordare a premiului Oraș accesibil în cadrul  

concursului Un oraș fără bariere pentru cetățeni! 

 

Art.1 - Premiul Oraș accesibil, denumit în continuare premiu, instituit începând cu anul 

2019, la propunerea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, denumită în 

continuare Autoritate, reprezintă o distincție acordată autorităților administrației publice 

locale participante la concursul Un oraș fără bariere pentru cetățeni!, denumit în continuare 

concursul. 

Art.2 – Scopul premiului este acela de a recunoaște implicarea responsabilă a autorităților 

administrației publice locale în crearea unui mediu fizic, informațional și comunicațional 

accesibil, care să răspundă cerințelor specifice ale persoanelor cu dizabilități și în 

consultarea și implicarea persoanelor cu dizabilități în procesul de luare a deciziilor, în 

elaborarea de politici, programe, acţiuni sau măsuri la nivel local. 

 Art.3 – Premiul se acordă în data de 03 decembrie- Ziua internațională a persoanelor cu 

dizabilități, la finalul concursului, care se desfășoară anual. 

Art.4 – Responsabilitatea privind organizarea și desfășurarea concursului și a activității de 

premiere revine Autorității. 

Art.5 – Pe site-ul Autorității va fi creată o secțiune specială dedicată concursului. 

Art.6 – Lansarea concursului se va efectua anual, prin publicarea anunțului pe site-ul 

Autorității cu cel puțin 30 de zile înainte de acordarea premiului.  

Art.7 – (1) Pentru depunerea candidaturilor este necesară îndeplinirea următoarelor criterii: 

a) completarea în totalitate a setului de întrebări aflat în Anexa nr.1 de către primăriile 

de la nivelul orașelor, municipiilor, inclusiv București și de la nivelul sectoarelor ale 

acestuia; 

b) existența unui parc de mijloace de transport în comun urban din care cel puțin 50%  

sunt adaptate; 

c) existența a peste 50% dintre operatorii de taxiuri cu mașini adaptate; 

d) existența adaptărilor la mediul fizic, informațional și comunicațional la clădirile cu 

funcțiuni publice aflate în subordinea primăriei; 

e) existența unor programe de îmbunătățire a accesibilității, asumate de către 

autoritățile administrației publice locale, în ceea ce privește clădirile cu funcțiuni 

publice aflate în subordinea primăriei, a parcului de mijloace de transport în comun 

sau în ceea ce privește autorizațiile de transport acordate operatorilor de taximetrie; 
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f) participarea la nivel local a cetățenilor persoane cu dizabilități în luarea deciziilor, în 

elaborarea de politici, programe, în acţiuni sau măsuri de la nivel comunitar. 

Art.8 – Candidaturile se depun anual până la data de 18.11.2019, în format fizic, la adresa 

menționată în anunț. 

Art.9 – Dosarul de candidatură va conține setul de răspunsuri la întrebările din Anexa nr.1 la 

prezenta Metodologie și descrierea elementelor solicitate în anexa respectivă, cu 

respectarea cerinței privind descrierea în cca.500 de cuvinte a inițiativelor, a 

proiectelor realizate în perioada anterioară concursului și a planurilor pentru 

perioadele ulterioare acestuia. 

Art.10 – (1) Evaluarea candidaturilor se va face de către o comisie desemnată prin 

decizie a președintelui Autorității.   

(2) Comisia de evaluare este formată din 7 membri: un reprezentant al Autorității, 

cu rol de președinte, un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, un reprezentant al  Ministerului Culturii și Identității 

Naționale, un reprezentant al Ministerului Educației Naționale, un reprezentant al 

Ministerului Sănătății, un reprezentant  al Asociației Municipiilor din România și un 

reprezentant al unei organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul 

dizabilității sau al accesibilizării mediului fizic, informațional și comunicațional, a 

cărui selecție va fi efectuată de către Autoritate. 

(3) Membrii comisiei de evaluare vor respecta cerințele de confidențialitate și de 

imparțialitate. 

Art. 11- (1) Comisia de evaluare procedează întâi la verificarea eligibilității dosarelor 

depuse și va comunica, în vederea publicării pe site-ul Autorității, lista candidaților 

declarați eligibili. 

(2) Evaluarea candidaturilor se realizează în baza criteriilor de evaluare prevăzute în 

Anexa nr.2 la prezenta Metodologie. 

Art.12 – Analiza dosarelor se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

ultimei zile de înscriere. 

Art.13 – Numele primăriei câștigătoare va fi postat pe site-ul Autorității în maxim 5 

zile lucrătoare de la decernarea premiului. 

Art.14 – Premiul constă într-o plachetă gravată, personalizată, care va fi acordată într-

un cadru festiv. 

Art.15 – Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 

 


