
 
 

 
 

 
 

4.  Adrese utile 

 
Direcţia Protecţia Persoanelor cu Handicap (DPPH) este direcţie de 

specialitate în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
DPPH coordonează la nivel central activităţile de protecţie specială şi de 

promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaborând politicile, 
strategiile şi standardele în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu 

handicap, asigurând urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul 
propriu. 

  Adresa: Calea Victoriei nr. 194, Bucuresti 
  Telefon: +4-021-212-5438, +4-021-212-5439 

  Fax: +4-021-212-5443 

  Site: http://www.anph.ro 
 

 
Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii 

Sociale a Persoanelor cu Handicap– INPCESPH 
Este instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Autoritaţii 

Naţionale a Persoanelor cu Handicap  
Adresa: Str. Cezar Bolliac, nr. 42, 030912 Bucureşti - Sector 3, 

România 
 Tel./Fax: 021 322 09 76 

 E-mail: inpcesph at incluziune.ro 
 Web: www.incluziune.ro 

   www.antidiscriminare.ro 
 

 

Direcţia Generalã Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, 
Familiei Şi Protecţiei Sociale 

Instituţie publică în subordinea Ministerului Muncii, Familiei Şi 
Protecţiei Sociale care are, printre atribuţiile sale şi pe aceea de 

coordonare a activitatilor de protecţie a copiilor cu deficienţe.  
  Adresa: Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 7, 010322     

Bucureşti - Sector 1, România 
  Tel.: 021 315 36 33; 021 315 36 30; 021 310 07 89; 021 310 07 90 

  Fax: 021 312 74 74 
  E-mail: office at anpca.ro 

  Web: www.anph.ro 

http://www.mmuncii.ro/
http://www.anph.ro/
http://www.incluziune.ro/
http://www.antidiscriminare.ro/
http://www.anph.ro/


 
 

 
 

 
 

 

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) 
Orice persoană care se consideră discriminată în condiţiile legii 48/2002 se 

poate adresa CNCD printr-o sesizare scrisa. CNCD primeşte petiţii şi 
sesizări, le analizează şi adoptă măsurile corespunzătoare  

  Adresa: Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, 010155 Bucureşti –  
Sector 1, România 

  Tel./Fax: 021 312 65 85; 312 65 78 
  E-mail: cncd at cncd.org.ro 

  Web: www.cncd.org.ro 
  www.romanicriss.org 

 
 

BACH - Biroul de Asistenta si Consiliere pentru persoane cu 
Handicap  

BACH, o reţea naţională formată din 11 Birouri de Asistenţă şi Consiliere 

pentru persoane cu Handicap, care urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii 
persoanelor cu handicap şi promovarea integrării lor în 

societate.Programul este derulat de către Confederaţia Caritas România, 
fiind finanţat şi susţinut profesional de către Deutscher Caritas Verband. 

  http://www.bach.ro 
 

 
 

Centrul de Pregatire Profesionala şi Consiliere a Persoanelor au 
Deficienţe Auditive. Centrul işi desfăşoară  activitatea în cadrul Camerei 

de Comerţ şi Industrie "OLTENIA". 
  Adresa:  Strada Brestei, nr.21,Craiova, 

  Judetul Dolj 
  Tel: 0251/418876; 

  Fax: 0251/412652 

  http://www.ccidj.ro/programe/deficiente/activitati.php 
 

 
 

 Centrul de formare şi consiliere Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil 
Arhiepiscopia Iaşilor 

  www.sfintiiarhangheli.ro 
 

 
 

http://www.cncd.org.ro/
http://www.romanicriss.org/
http://www.bjc.ro/infoutil/modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=534
http://www.bjc.ro/infoutil/modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=534
http://www.bach.ro/
http://www.ccidj.ro/programe/deficiente/activitati.php
http://www.sfintiiarhangheli.ro/
http://www.sfintiiarhangheli.ro/
http://www.sfintiiarhangheli.ro/


 
 

 
 

 
Fundaţia Ruhama 

 

Fundatia Ruhama este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit cu o 
echipă interdisciplinară care dezvoltă programe şi servicii raspunzând 

nevoilor sociale ale grupurilor şi comunităţilor vulnerabile din regiunea de 
vnord vest a ţării pentru cresterea calităţii vieţii.  

 www.ruhama.ro 
 

 
 

Asociaţia Naţională a Surzilor  din România (ANSR) 
Asociaţia Naţională a Surzilor din România  este o asociaţie a surzilor 

fondată în anul 1919 la iniţiativa unui grup de meseriaşi surzi sub 
patronajul Maiestăţii sale, Regina Maria. Asociaţia are mai multe filiale în 

fiecare judeţ. În cadrul ANSR, se organizează activităţi culturale şi 
sportive: concursuri de frumuseţe, concursuri de cultură generală, 

festivale de teatru şi pantomimă, concursuri sportive etc. 

Adresa : Str. Italiana, nr.3, sector 2, cod 020973, Bucuresti  
 Telefon mobil : 0768.105.700 Telefon : 021 / 311.30.61  

 E-mail : ansr2003@yahoo.com  
  www.ansr.org.ro 

  Departament presa : ansrpress@yahoo.com 

 

http://www.ruhama.ro/
http://www.ansr.org.ro/
mailto:ansrpress@yahoo.com

