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Numărul total de 
persoane cu dizabilităţi 
era, la finele anului 
trecut, de 797.104, 
reprezentând 
3,59% din populaţia 
României, conform 
datelor centralizate de 
Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu 
Dizabilităţi (ANPD).

Din totalul persoane-
lor cu dizabilităţi, 779.066 
persoane (97,74%) se 
aflau în îngrijirea familiilor 
şi/sau trăiau independent 
(neinstituţionalizate) şi 
18.038 persoane (2,26%) 
se aflau în instituţiile pu-
blice rezidenţiale de asis-
tenţă socială pentru per-
soanele adulte cu dizabi-
lităţi (instituţionalizate), 

coordonate de Ministerul 
Muncii, prin ANPD. Pe ju-
deţe/municipii, numărul 
cel mai mare de persoane 
cu dizabilităţi se înregis-
tra în municipiul Bucureşti 
(62.957) urmat de judeţul 
Prahova (37.140), iar cel 
mai mic număr se înre-
gistra în judeţul Covasna 
(6.025 persoane). Feme-
ile reprezentau, la fine-
le anului trecut, 53,02% 
din totalul persoanelor 
cu dizabilităţi. Numărul 
persoanelor cu vârsta de 
peste 50 ani reprezenta 
70,21% din totalul per-
soanelor adulte cu diza-
bilităţi. Din centralizarea 
datelor pe grupe de vâr-
stă rezultă că 56,24% 
sunt persoane cu vârste 
cuprinse între 18 şi 64 de 
ani (413.129 persoane) 

şi 43,76% au peste 65 
ani (321.444 persoane). 
Numărul persoanelor cu 
handicap grav reprezen-
ta 38,13% din total (faţă 
de 36,81% la 31 decem-
brie 2016), cele cu han-
dicap accentuat 50,62% 
(faţă de 51,71% la 31 de-
cembrie 2016), iar cele cu 
handicap mediu şi uşor 
11,24% (faţă de 11,49% 
la 31 decembrie 2016).

475 de instituții 
publice

Numărul instituţiilor 
publice de asistenţă so-
cială pentru persoanele 
adulte cu dizabilităţi era 
la 31 decembrie 2017 de 
475 (faţă de 448 la 31 de-
cembrie 2016), dintre ca-
re: 417 rezidenţiale (faţă 

de 388 la 31 decembrie 
2016) şi 58 nerezidenţia-
le - de zi (faţă de acelaşi 
număr 60 la 31 decem-
brie 2016). Aproxima-
tiv două treimi (58,75%) 
din instituţiile rezidenţia-
le publice pentru persoa-
nele adulte cu dizabili-
tăţi sunt centre de îngriji-
re şi asistenţă (28,30%), 
având 6.535 de benefi-
ciari şi locuinţe protejate 
(30,46%), având 907 de 
beneficiari. Aceştia repre-
zintă 41,26% din numă-
rul total de 18.038 per-
soane aflate în instituţii-
le rezidenţiale. Un număr 
semnificativ de benefici-
ari există şi în cele 74 de 
centre de recuperare şi 
reabilitare neuropsihiatri-
că, respectiv 6.367 per-
soane (35,30%).

Categorii de 
handicap

Conform Legii 
448/2006 privind protec-
ţia şi promovarea dreptu-
rilor persoanelor cu diza-

bilităţi, republicată, tipu-
rile de handicap sunt: fi-
zic, vizual, auditiv, surdo-
cecitate, somatic, mintal, 
psihic, HIV/SIDA, asociat, 
boli rare.

social

Noi clădiri pe harta Spotlight
Între 12 și 15 aprilie, 
Calea Victoriei din 
Capitală devine o 
expoziție itinerantă 
în aer liber, cu ocazia 
celei de-a patra ediții 
Spotlight - Bucharest 
International Light 
Festival. Harta 
instalațiilor de lumină 
va fi extinsă în 2018 cu 
noi locații din București. 
Astfel, pe lângă traseul 
deja consacrat - Calea 
Victoriei, între Biblioteca 
Centrală Universitară și 
Splaiul Independenței 
- clădiri emblematice 
din București precum 
Arcul de Triumf, Ateneul 
Român sau Palatul 
Știrbei vor face parte în 
premieră din programul 
celei de-a patra ediții 
Spotlight, organizată de 
Primăria Capitalei prin 
ARCUB. Un alt element de 
noutate este concursul 
internațional de video 
mapping pe fațada 

Palatului CEC.
Cu o temă inspirată de 
celebrarea Centenarului, 
ediția Spotlight din acest 
an este intitulată United 
We Shine și aduce la 
București 27 de instalații, 
proiecții și sesiuni de 
video mapping din 
Franța, Australia, Israel, 
Germania, China, Rusia, 
Italia, Spania și România.
Programul Spotlight 
începe, în fiecare zi de 
festival, de la ora 20.30 
și se încheie la ora 23.00. 
Detalii despre program 
și instalațiile participante 
la Spotlight 2018 sunt 
disponibile pe arcub.ro și 
spotlightfestival.ro.

PAGInĂ REALIzATĂ DE CARMEn ISTRATE

Nr. 2, în a doua semifinală 
Eurovision
Trupa The Humans, 
care va reprezenta 
România la Eurovision 
2018, va avea cel 
de-al doilea show în 
semifinala cu numărul 
2 a competiției 
cântecului european, 
informează site-ul 
organizatorilor. Ordinea 
intrării pe scenă a fost 
anunțată zilele trecute 
de către producătorii din 
țara gazdă, Portugalia - și 
anume RTP.
Pe 8 mai va avea loc 
prima semifinală, 
iar țările care își vor 
prezenta show-urile 
aici sunt, în ordine: 
Azerbaidjan, Islanda, 
Albania, Belgia, 
Republica Cehă, Lituania, 
Israel, Belarus, Estonia, 
Bulgaria, Macedonia, 
Croația, Austria, Grecia, 
Finlanda, Armenia, 
Elveția, Irlanda și Cipru. 
Pe 10 mai, în a doua 

semifinală, vor evolua 
artiștii următoarelor 
țări, în ordine: norvegia, 
România, Serbia, San 
Marino, Danemarca, 
Rusia, Republica 
Moldova, Olanda, 
Australia, Georgia, 
Polonia, Malta, Ungaria, 
Letonia, Suedia, 
Muntenegru, Slovenia 
și Ucraina. Ordinea 
de intrare a artiștilor 
în Marea Finală va 
fi stabilită de către 
producători, la începutul 
zilei de 11 mai. Marea 
Finală Eurovision 2018 va 
avea loc la Lisabona, pe 
12 mai.

Aproape 4% din populație, rata persoanelor cu dizabilități

De atunci au trecut 
168 de ani de ani de exis-
tenţă a Jandarmeriei, în 
slujba cetăţeanului şi a 
legii.

Inspectoratul Jude-
ţean de Jandarmi (IJJ) 
Ilfov a dorit să marche-
ze evenimentul  printr-o 
întâlnire festivă a cadre-
lor, la care au partici-
pat Marius Cristian Ghin-
cea, prefectul judeţului 
llfov (care a primit din 
partea jandarmilor ilfo-
veni o diplomă de onoa-
re), Florentina Costea, 

inspector şcolar gene-
ral al judeţului, comisar 
şef de poliţie Manuel Bă-
răitaru, din partea IPJ Il-
fov, şi col. Dumitru - Iu-
lian Sibişeanu, împuter-
nicit comandant al Şcolii 
de Aplicaţie pentru Ofiţeri 
”Mihai Viteazul” a Jandar-
meriei Române (fost ca-
dru al unităţii). Col. Bog-
dan Enescu, inspector 
şef al IJJ şi lt.col. Dumi-
tru Dumitriu, împuter-
nicit prim adjunct al In-
spectoratului, au prezen-
tat mesajele transmise 
jandarmilor de către mi-
nistrul Afacerilor Interne, 
Carmen Dan, şi de că-
tre col. Gheorghe-Sebas-
tian Cucoş, împuternicit 
inspector general al Jan-
darmeriei Române.

”În ciuda provocărilor 
mai vechi sau mai recen-
te, Jandarmeria rămâne 
o componentă importan-
tă a Ministerului Aface-
rilor Interne, o instituţie 
pe care ne putem ba-
za în situaţii dintre ce-
le mai dificile. Iar aceas-
tă încredere este consoli-

dată de faptul că în Jan-
darmeria Română sunt 
angajaţi profesionişti, 
militari în slujba apărării 
democraţiei şi a statului 
de drept, oameni care, de 
fiecare dată, şi-au făcut 
datoria faţă de români şi 
faţă de ţară”, a sublini-
at ministrul Carmen Dan. 
Aceasta şi-a exprimat 
recunoştinţa faţă de jan-
darmi - bărbaţi şi femei în 
uniformă - care, pe lân-
gă gestionarea cu tact şi 
inteligenţă a misiunilor 
sensibile din zona ordinii 
publice, intervin, alături 
de pompieri şi autorităţi 
locale, pentru proteja-
rea oamenilor şi salva-
rea comunităţilor afecta-
te de zăpezi şi alunecări 
de teren, precum şi pen-
tru consolidarea digurilor 
şi îndepărtarea riscului de 

inundaţii. Referindu-se la 
misiunile internaţionale, 
ministrul Afacerilor Inter-
ne a subliniat faptul că, în 
ultimii ani, efectivele de 
jandarmi au fost prezen-
te în teatre de luptă sau 
zone de conflict, repre-
zentând cu cinste MAI şi 
România.

Apoi, în sală a rulat 
un film interesant despre 
misiunile si istoricul Jan-
darmeriei Române. Fina-
lul întâlnirii festive a ve-
nit cu anunţul avansării 
în gradul militar următor, 
înaintea expirării stagiu-
lui minim a 2 ofiţeri şi a 
9 subofiţeri. Au mai fost 
acordate, de asemenea, 
prin ordin al inspectorului 
şef al IJJ Ilfov, şi alte re-
compense, precum diplo-
me de merit, mulţumiri 
sau felicitări.

Jandarmeria Română a aniversat 168 de ani de 
la întemeiere

Avansări în grad, diplome de merit și 
mulţumiri, la IJJ Ilfov, în ceas aniversar
Numiţi „Oamenii 
Măriei Sale” 
de către Mihai 
Viteazul, jandarmii 
au existat ca 
structură din 
momentul în 
care societatea 
a avut nevoie de 
un corp care să 
asigure ordinea 
şi liniştea internă. 
Astfel, pe 3 aprilie 
1850, domnitorul 
Moldovei, Grigore 
Alexandru Ghica, 
a semnat actul 
de înfiinţare a 
Jandarmeriei: 
„Legiuirea pentru 
reformarea 
Corpului Slujitorilor 
în Corp de 
Jandarmi”.


