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Rezultatele proiectului 
 

Activitățile efectiv derulate în vederea atingerii rezultatului  
 

1. R4: . Aplicarea sistemului de politici 
bazate pe dovezi în autorităţile şi instituţiile 
publice centrale, inclusiv evaluarea ex-ante a 
impactului atins prin Rezultat proiect 1: 
Strategia naţională privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi 2021-2027, 
elaborată şi aprobată. 

A1. Stabilirea unui set de indicatori cheie privind implementarea CDPD şi a unui plan preliminar de 
cercetare pentru colectarea de date/pentru calculul indicatorilor relevanţi 
Perioadă de derulare:  25 Ianuarie 2019 - 25 Decembrie 2019.  
Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale  
Rezultatele activităţii sunt:  
- Set de indicatori cheie privind implementarea CDPD  
- Plan preliminar de cercetare pentru colectarea de date/pentru calculul indicatorilor relevanţi. 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/11/P168612-Livrabil-
1_RO_Set_indicatoriPlan_colectare_RO.pdf 
 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-1_EN.pdf 
 

A.2. Colectarea de date cantitative şi calculul indicatorilor cheie 
Perioadă de derulare: 25 Iulie 2019 - 25 Decembrie 2020.  
Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale  
Rezultatele activităţii sunt:  
- Raport descriptiv privind indicatorii cheie pentru implementarea CDPD. 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/02/Raport-descriptiv.pdf 
 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-3_EN.pdf 
 

A.3. Elaborarea unui raport de evaluare a conţinutului şi implementării Strategiei naţionale ”O societate 
fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi”, 2016-2020 
Perioadă de derulare: 25 Ianuarie 2019 - 25 Decembrie 2019.  
Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale  

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/11/P168612-Livrabil-1_RO_Set_indicatoriPlan_colectare_RO.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/11/P168612-Livrabil-1_RO_Set_indicatoriPlan_colectare_RO.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-1_EN.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/02/Raport-descriptiv.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-3_EN.pdf


Rezultatele activităţii sunt:  
-Raport de evaluare a conţinutului şi implementării Strategiei naţionale ”O societate fără bariere pentru 
persoanele cu dizabilităţi”  
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/Livrabil-2_Cerere-rambursare-_RO.pdf 
 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-2_EN.pdf 
 

A.4. Înfiinţarea şi operaţionalizarea activităţii Comitetului Interministerial pentru asigurarea 
implementării CDPD (CIAIC), sub coordonarea ANDPDCA 
Perioadă de derulare: 25 Iunie 2019 - 25 Decembrie 2019. 
Activitatea a presupus următoarele etape: 
a) Nominalizarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice centrale implicate în 
implementarea CDPD (aproximativ 15 persoane), 
b) Participarea şi contribuţia membrilor CIAC la dezvoltarea cadrului strategic aferent perioadei 2021-
2027 şi analiza cadrului legislativ existent, pe baza concluziilor din intalnirile de lucru. 
 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/12/18.12.2019-Informare-CIAIC.pdf 
 

A5. Pregătirea unei diagnoze a situaţiei persoanelor cu dizabilităţi în România care să fundamenteze 
Strategia 2021-2027 
Perioadă de derulare:  25 Octombrie 2019 - 25 Noiembrie 2020. 
Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale  
Rezultatele activităţii sunt:  
- Diagnoza situaţiei persoanelor cu dizabilităţi în România 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/11/Diagnoza-situatiei-persoanelor-cu-dizabilitati-

in-Romania.pdf 
 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-4_EN.pdf 

 
„Diagnoza situației persoanelor cu dizabilități în România” a fost diseminată către aprox. 200 de 
instituții, organizații neguvernamentale și persoane cu dizabilități. 

 

A.6. Pregătirea unei Note Strategice cu recomandări detaliate privind fundamentarea Strategiei 2021-
2027 
Perioadă de derulare:  25 Februarie 2020 - 25 Noiembrie 2020. 
Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale  
Rezultatele activităţii sunt:  

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/Livrabil-2_Cerere-rambursare-_RO.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-2_EN.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/12/18.12.2019-Informare-CIAIC.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/11/Diagnoza-situatiei-persoanelor-cu-dizabilitati-in-Romania.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/11/Diagnoza-situatiei-persoanelor-cu-dizabilitati-in-Romania.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-4_EN.pdf


- Nota Strategică cu recomandări detaliate privind fundamentarea Strategiei. 
 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/02/Nota-strategica.pdf 
 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-5_EN.pdf 
 

A.7. Organizarea şi desfăşurarea a 8 ateliere de lucru 
Perioadă de derulare:   25 Mai 2020 - 25 Noiembrie 2020. 
Au fost puse în discutie temele cheie din cele 8 domenii relevante ale CDPD, pe baza Notei Strategice. 
Atelierele de lucru au avut loc în perioada 18-23 noiembrie 2020. Fiecare atelier de lucru s-a desfășurat 
în sistem videoconferință, în prezența a minim 30 de participanți, după cum urmează:  Atelierul 1 - 
Participare politică și publică = 36 participanți; Atelier 2 – Protecția efectivă a drepturilor persoanelor cu 
dizabilități = 45 de persoane; Atelier 3 – Protecția socială, inclusiv abilitare/reabilitare = 42 de participanți; 
Atelier 4 - Viață independentă și integrare în comunitate, inclusiv accesul la servicii publice = 41 de 
participanți; Atelier  5 – Educație = 44 de persoane; Atelier 6 – Ocupare = 36 de participanți; Atelier 7 – 
Accesibilitate și mobilitate = 35 de participanți; Atelier 8 - Sănătate = 35 de participanți.  
În cadrul atelierelor de lucru a fost asigurată interpretarea în limbaj mimico-gestual cu interpreți 
autorizați.  
Prezentările din cadrul celor 8 ateliere de lucru sunt disponibile astfel: 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-prot-efectiva-a-
drepturilor.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-participare-politica-si-
publica.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-prot-soc-abilit-
reabilit.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-viata-indep.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-educatie.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-ocupare.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-de-lucru-accesibilitate-si-
mobilitate.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-de-lucru-sanatate.pdf 
 

A8. Elaborarea Strategiei 2021-2027 şi a Planului Operaţional pe baza Notei Strategice şi a concluziilor 
obţinute în urma atelierelor de lucru 
Perioadă de derulare:   25 August 2020 - 25 Decembrie 2020. 
Proiectul Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 și planul 
operational privind implementarea Strategiei  a fost elaborată luând în considerare criteriul pentru 

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/02/Nota-strategica.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-5_EN.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-prot-efectiva-a-drepturilor.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-prot-efectiva-a-drepturilor.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-participare-politica-si-publica.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-participare-politica-si-publica.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-prot-soc-abilit-reabilit.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-prot-soc-abilit-reabilit.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-viata-indep.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-educatie.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-ocupare.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-de-lucru-accesibilitate-si-mobilitate.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-de-lucru-accesibilitate-si-mobilitate.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-de-lucru-sanatate.pdf


pentru îndeplinirea condiției favorizante aflat în responsabilitatea instituției noastre, și anume: 
obiective cu ținte măsurabile, un mecanism de colectare și monitorizare a datelor.  
Proiectul Strategiei naționale și planul operațional se află în procedura  de avizare de către ministerele 
implicate. 
Rezultatele activităţii sunt:  
- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 și planul operațional 
elaborate  

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/Proiect-SNDPD-2021-2027-PO.pdf 
 

A 9. Organizarea şi desfăşurarea unei sesiuni de consultare a Strategiei 2021-2027 şi a planului 
operaţional. 
Perioadă de derulare:   25 August 2020 - 25 Februarie 2021. 
Sesiunea de consultare a Strategiei naționale 2021-2027 a fost organizată în data de 23 februarie 2021 
prin intermediul platformei webex, consultare la care au participat 96 reprezentanți ai autorităților 
publice.  
http://anpd.gov.ro/web/sesiunea-de-consultare-a-strategiei-nationale-privind-drepturile-persoanelor-
cu-dizabilitati-2021-2027-si-a-planului-operational/ 
 
Prezentările din cadrul sesiunii de consultare sunt disponibile astfel: 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Accesibilitate-si-mobilitate.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Educatie.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Ocupare.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Participare-politica-si-publica.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Protectia-drepturilor-persoanelor-cu-
dizabilitati.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Protectia-sociala-inclusiv-abilitare-
reabilitare.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Sanatate.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Viata-independenta-si-integritate-in-
comunitate-inclusiv-accesul-la-servicii-publice.pdf 
 
 

2. Rezultat program R4 atins prin 
Rezultat proiect 2: Mecanism funcţional de 
monitorizare a implementării Strategiei 
2021-2027. 

A10. Dezvoltarea unui sistem de indicatori 
Perioadă de derulare:  25 Iulie 2019 - 25 Ianuarie 2021. 
Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale  
Rezultatele activităţii sunt:  

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/Proiect-SNDPD-2021-2027-PO.pdf
http://anpd.gov.ro/web/sesiunea-de-consultare-a-strategiei-nationale-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati-2021-2027-si-a-planului-operational/
http://anpd.gov.ro/web/sesiunea-de-consultare-a-strategiei-nationale-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati-2021-2027-si-a-planului-operational/
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Accesibilitate-si-mobilitate.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Educatie.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Ocupare.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Participare-politica-si-publica.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Protectia-drepturilor-persoanelor-cu-dizabilitati.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Protectia-drepturilor-persoanelor-cu-dizabilitati.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Protectia-sociala-inclusiv-abilitare-reabilitare.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Protectia-sociala-inclusiv-abilitare-reabilitare.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Sanatate.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Viata-independenta-si-integritate-in-comunitate-inclusiv-accesul-la-servicii-publice.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Viata-independenta-si-integritate-in-comunitate-inclusiv-accesul-la-servicii-publice.pdf


- Set comprehensiv de indicatori pentru monitorizarea implementării noii Strategii Naționale pentru Persoanele cu 
Dizabilități, 2021-2027 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/Livrabil-6_Cerere-rambursare_-RO.pdf 
 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-6_EN.pdf 

 

A11. Dezvoltarea unui plan de lucru comprehensiv 
Perioadă de derulare:   25 Octombrie 2020 - 25 Aprilie 2021. 
Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale  
Rezultatele activităţii sunt:  
-Plan de lucru comprehensiv pentru monitorizarea Strategiei naționale pentru drepturile persoanelor cu 
dizabilități, 2021-2027 care conține și  
-  Plan de studiu privind colectarea unor date statistice ce nu pot fi colectate în mod regulat prin 
sistemul de monitorizare 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/09/Livrabil-A.-11_RO.pdf 
 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-7_EN.pdf 
 

A12. Colectarea de date şi realizarea primului raport de monitorizare privind Strategia 2021-2027 
Perioadă de derulare:    25 Ianuarie 2021 - 25 Noiembrie 2021. 
Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale  
Rezultatele activităţii sunt:  
-Primul raport de monitorizare privind Strategia 2021-2027. 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/12/Livrabil-8_Cerere-rambursare_-RO.pdf 
 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-8_EN.pdf 
 

A13 Realizarea unei sesiuni de consultare cu membri CIAIC şi alţi actori relevanţi 
Perioadă de derulare:     25 Mai 2021 - 25 Noiembrie 2021. 
Sesiunea de consultare cu membri CIAIC și alți actori relevanți a avut loc în data de 28 octombrie 2021, 
în sistem online și a urmărit implicarea acestora în procesul atingerii obiectivelor Strategiei 2021-2027.   
În cadrul acestei întâlniri au participat peste 60 de persoane, în calitate de personal tehnic al autorităților 
și instituțiilor publice implicate în îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Convenția privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități. 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/12/27.10.2021-Comunicat-sesiune-consultare-
CIAIC.pdf 
 

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/Livrabil-6_Cerere-rambursare_-RO.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-6_EN.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/09/Livrabil-A.-11_RO.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-7_EN.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/12/Livrabil-8_Cerere-rambursare_-RO.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-8_EN.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/12/27.10.2021-Comunicat-sesiune-consultare-CIAIC.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/12/27.10.2021-Comunicat-sesiune-consultare-CIAIC.pdf


Prezentările din cadrul sesiunii de consultare sunt disponibile astfel: 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/28.10.2021-Prezentare_proiect.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/28.10.2021-Prezentare-sistem-monitorizare.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/28.10.2021_Fise-surse-date.pdf 
  
 

A14 Dezvoltarea unui plan pentru evaluarea unui număr limitat (4-5) de obiective/ţinte specifice 
implementate în cadrul Strategiei 2021-2027 
Perioadă de derulare:  25 Martie 2021 - 25 Noiembrie 2021   
Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale  
Rezultatele activităţii sunt:  
- Plan pentru evaluarea unui număr limitat (4-5) de programe specifice implementate în cadrul Strategiei 2021-2027 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/12/Livrabil-9_Cerere-rambursare_-RO.pdf 
 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-9_EN.pdf 
 

3. Rezultat program R12. Cunoştinţe şi 
abilităţi ale personalului din autorităţile 
publice centrale îmbunătăţite atins prin 
Rezultat proiect 3: Cunoştinţe şi abilităţi ale 
personalului din autorităţile publice centrale 
în utilizarea instrumentelor de lucru şi 
standardelor realizate în cadrul proiectului 
pentru asigurarea exercitării drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi, îmbunătăţite.  

A15 O sesiune de instruire privind instrumentele de lucru 
Perioadă de derulare:   25 Martie 2021 - 25 Noiembrie 2021 
 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/09/21.09.2021-Comunicat-sesiune-instruire.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/SUPORT-CURS-SESIUNE-INSTRUIRE-22_24-
SEPTEMBRIE.pdf 
 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/09/Comunicat-sesiune-instruire_Banca-
Mondiala.pdf 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/SUPORT-CURS-SESIUNE-INSTRUIRE-15_17-
SEPTEMBRIE.pdf 
 
Activitatea s-a desfășurat și cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale  
Rezultatele activităţii sunt:  
-  O sesiune de instruire privind instrumentele de lucru 
- 90 de participanți la instruire, dintre care 24 certificați 

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/12/Livrabil-10_Cerere-rambursare_RO.pdf 
 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-10_EN.pdf 
 

A.17. Informarea si publicitatea proiectului 

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/28.10.2021-Prezentare_proiect.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/28.10.2021-Prezentare-sistem-monitorizare.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/28.10.2021_Fise-surse-date.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/12/Livrabil-9_Cerere-rambursare_-RO.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-9_EN.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/09/21.09.2021-Comunicat-sesiune-instruire.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/SUPORT-CURS-SESIUNE-INSTRUIRE-22_24-SEPTEMBRIE.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/SUPORT-CURS-SESIUNE-INSTRUIRE-22_24-SEPTEMBRIE.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/09/Comunicat-sesiune-instruire_Banca-Mondiala.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/09/Comunicat-sesiune-instruire_Banca-Mondiala.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/SUPORT-CURS-SESIUNE-INSTRUIRE-15_17-SEPTEMBRIE.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/SUPORT-CURS-SESIUNE-INSTRUIRE-15_17-SEPTEMBRIE.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/12/Livrabil-10_Cerere-rambursare_RO.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-10_EN.pdf


 

 

Activitatea s-a derulat pe toată perioada 
proiectului 

Perioadă de derulare:  25 Ianuarie 2019 - 25 Noiembrie 2021 
 
Conferința de deschidere a proiectului  la care au participat 61 persoane 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/05/Comunicat-de-presa-CDPD-22-mai-2019.pdf 
 
Conferința de închidere a proiectului s-a desfășurat cu 124 de reprezentanți ai instituțiilor publice, 
ONG-uri și persoane cu dizabilități. În cadrul evenimentului au fost diseminate rezultatele proiectului. 
Pe întreaga perioadă de desfășurare a fost asigurată interpretarea în limbaj mimico-gestual. 
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/23.11.2021_Prezentare-conferinta-inchidere-
FINAL.pdf 
 
 

A.16 Managementul proiectului 
Perioadă de derulare:  25 Ianuarie 2019 - 25 Noiembrie 2021 
Activitate transversală care a cuprins acțiuni specifice în vederea asigurării unei implementări optime a 
proiectului și a inclus toate activitățile de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control și 
evaluare necesare realizării obiectivelor proiectului în condițiile utilizării eficiente a resurselor umane, 
materiale și financiare. 

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/05/Comunicat-de-presa-CDPD-22-mai-2019.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/23.11.2021_Prezentare-conferinta-inchidere-FINAL.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/23.11.2021_Prezentare-conferinta-inchidere-FINAL.pdf

