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Stimate domn/Stimată doamnă, 
 
 
În contextul actualei campanii pentru alegerea membrilor Parlamentului European din acest an 
în cadrul căreia sunteți implicat, profităm de acest moment pentru a vă semnala o serie de 
disfuncționalități la nivelul politicilor de incluziune a persoanelor cu dizabilități pe care apreciem 
că statul român, deși membru UE deja cu experiență (inclusiv din perspectiva absorbției de 
fonduri structurale), nu le aplică corespunzător, cu efecte directe asupra noastră – persoanele 
cu dizabilități.   
 
Vă semnalăm 3 vulnerabilități majore cu care, la începutul unui nou exercițiu financiar din 
fonduri UE 2014 -2020, dar și în prag de noi alegeri pentru Parlamentul European, România se 
confruntă. Ca cetățeni ai acestei țări ne dorim ca acestea, printre altele, să constituie priorități 
importante pentru autoritățile române și sperăm ca aportul dvs. - de a menține aceste subiecte 
pe agenda publică la nivel european - să fie consistent: 

• România nu și-a asumat încă o Strategie clară care să arate un angajament ferm 
privind accesibilizarea principalelor servicii publice (drumuri publice, trotuare, clădiri ale 
instituţiilor publice, etc.)  pentru persoanele cu dizabilitati, deși accesibilitatea este un 
principiu european fundamental consfințit de Convenția ONU privind Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități și reglementat prin Directive la nivelul Parlamentului 
European. 
 

• Din păcate, România a investit deja fonduri structurale semnificative în instituții 
rezidențiale segregaționiste pentru persoanele cu dizabillități (conform datelor 
Ministerului Fondurilor Europene privind obiectivele proiectelor finanțate, estimăm că 
suma investită în centre rezidențiale care ating și 200 de beneficiari ajunge în prezent la 
peste 38 milioane euro), contrar angajamentelor asumate prin ratificarea Convenției 
ONU privind Drepturile Persoanele cu Dizabilități, în exercițiul financiar pe care ne 
pregătim să îl închidem curând, ratându-se oportunitatea dezvoltării de servicii sociale în 
comunitate, acestea fiind singurele dovedite în Europa ca putând sprijini o viață cât mai 
independentă pentru aceste persoane. 
 

• În România nu sunt asumate politici publice eficiente pentru sprijinirea incluziunii 
persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, recentul curent de implusionare a creării 
întreprinderilor sociale reprezentând o soluție, dar nu va putea fi singura pentru 
integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. În România, conform statisticilor 
oficiale, peste 80% dintre persoanele cu dizabilități nu au un loc de muncă. Țara noastră 
nu dă un semnal clar privind viziunea sa față de incluziunea socială a grupurilor 
vulnerabile mai ales a adulților cu dizabilități care nu au consituit, ca în cazul altor 
categorii, un grup vulnerabil prioritar. 
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Suntem persoane care au avut experiențe dificile – unele în instituții rezidențiale, trăim acum o 
viață  nu lipsită de griji dar independentă și responsabilă,  susţinuţi   fiind  în ultimii ani de către  
Asociaţia Ceva de Spus, Asociaţia Pro Act Suport şi Institutul pentru Politici Publice (IPP).  
 
Vă rugăm să aveți în vedere apelul nostru și să faceți din agenda persoanelor cu dizabilități un 
punct central al preocupărilor dvs. nu numai în campanie ci mai ales după campanie, în 
dezbaterile din Parlamentul European. România este stat membru cu drepturi depline dar și 
obligații și vă rugăm ca, având în vedere funcția importantă pe care ați putea-o deține ca 
europarlamentar, să amintiți, prin acțiuni concrete, autorităților de la București despre dreptul 
tuturor cetățenilor României de a trăi o viață așa cum și-o doresc, nu cum le este impusă de un 
sistem care îi condamnă constant la segregare. 
 
Vă mulțumim anticipat pentru faptul că ați alocat timp lecturii apelului nostru și vă rămânem la 
dispoziție pentru eventualitatea în care apreciați că o discuție cu noi ar fi oportună (Asociația 
Ceva de Spus: Raluca Popescu - raluca.popescu@cevadespus.ro, Elisabeta Moldovan – 
eli@cevadespus.ro; Asociația Pro Act Suport: Alina Toader – alinatoader@proactsuport.ro; Tel. 
031 425 59 76; Fax. 031 425 59 86). La rândul nostru ne rezervăm dreptul de a urmări cu 
atenție aportul dvs. în politicile incluzive și vă dorim succes! 
 
Cu respect, 
  
 
Raluca Popescu - Co-preşedinte Asociaţia „Ceva de Spus” 

 
 
Elisabeta Moldovan - Co-preşedinte Asociaţia „Ceva de Spus” 

  
                                                                                     
 
Simona Bîgiu – Rezidentă Centru Pilot de Incluziune Socială, Asociația ”Pro ACT Suport” 

  
 
Gabriela Iurci - Rezidentă Centru Pilot de Incluziune Socială, Asociația ”Pro ACT Suport” 

                    
  
Marin Tudor – Rezident Centru Pilot de Incluziune Socială, Asociația ”Pro ACT Suport” 
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