
 
  

 

 

 

„Raport de analiză privind piaţa 

muncii pentru angajarea 

persoanelor cu dizabilități” 
 

Analiza pieţei muncii şi a nevoile persoanelor cu 

dizabilităţi şi a obstacolelor întâmpinate de acestea în 

procesul lor de integrare socio–profesională 

- Raport sintetic – 

  



 
 
 
 
 

 

Pagina 2 din 52 
 
 

 

CUPRINS 

CUPRINS...................................................................................................................................................... 2 

LISTA GRAFICELOR .................................................................................................................................. 3 

LISTA TABELELOR .................................................................................................................................... 3 

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE ............................................................................................................... 5 

CAPITOLUL 2 – CONTEXT ......................................................................................................................... 7 

CAPITOLUL 3 – METODOLOGIE ............................................................................................................. 16 

CAPITOLUL 4 – REZULTATE .................................................................................................................. 19 

4.1 REZULTATELE OBŢINUTE ÎN CADRUL CERCETĂRII ÎN RÂNDUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI ................... 19 
4.2 REZULTATELE OBŢINUTE ÎN CADRUL CERCETĂRII ÎN RÂNDUL ANGAJATORILOR ......................................... 25 
4.3 REZULTATELE OBŢINUTE ÎN CADRUL CERCETĂRII ÎN RÂNDUL REPREZENTAŢILOR ANGAJATORILOR, 
INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ONG-URILOR ..................................................................................................... 30 

CAPITOLUL 5 – ANALIZA REZULTATELOR .......................................................................................... 32 

5.1 NEVOILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI PRIVITOR LA RELAȚIILE DE MUNCĂ, RELAȚIILE SOCIALE, INSTRUIRE 

ȘI REINSERȚIE PROFESIONALĂ ................................................................................................................... 32 
5.2 OBSTACOLE CULTURALE, ECONOMICE ȘI SOCIALE PRIVITOR LA ANGAJAREA ÎN MUNCĂ A PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI ............................................................................................................................................. 38 
5.3 BARIERE ȘI BENEFICII ÎN ANGAJAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, OPERAȚIUNI CARE SE PRETEAZĂ LA 

OCUPAREA ACELOR POSTURI DE CĂTRE PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI ......................................................... 43 

CAPITOLUL 6 – CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ................................................................................... 47 

ANEXE ....................................................................................................................................................... 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 

Pagina 3 din 52 
 
 

LISTA GRAFICELOR 

Figura 1: Dinamica numărului persoanelor cu handicap 1998 – 2010 ....................................... 13 

Figura 2: Dinamica numărului persoanelor cu handicap mediu 1998 – 2010 ............................ 14 

Figura 3: Ponderea persoanelor cu handicap după grad .......................................................... 14 

Figura 4: Dinamica numărului de persoane cu handicap încadrate în muncă ........................... 14 

Figura 5: Ponderea persoanelor cu handicap incadrate in munca, dupa gradul de handicap ... 15 

Figura 6: Ponderea persoanelor cu handicap încadrate în muncă, după tipul de handicap ...... 15 

Figura 7: Nevoia de ajutor în realizarea activităților zilnice în funcție de gradul de dizabilitate .. 32 

Figura 8: Percepții asupra modului de integrare în muncă a persoanelor cu dizabilități – 

angajatori versus persoane cu dizabilități ................................................................................. 34 

Figura 9: Direcția de percepție a persoanelor cu dizabilități de către angajatori ........................ 38 

Figura 10: Atitudinea angajatorilor față de angajarea persoanelor cu dizabilități/handicap ....... 44 

 

 

 

LISTA TABELELOR 

Tabelul 1: Percepția persoanelor cu dizabilități asupra integrării în muncă ............................... 50 

Tabelul 2: Opinia angajatorilor cu privire la persoanele cu dizabilități și integrarea acestora în 

muncă ...................................................................................................................................... 50 

Tabelul 3: Avantajele percepute de către angajatori ca urmare a angajării persoanelor cu 

dizabilități ................................................................................................................................. 51 

Tabelul 4: Avantajele percepute de către angajatori ca urmare a angajării persoanelor cu 

dizabilități ................................................................................................................................. 52 

  



 
 
 
 
 

 

Pagina 4 din 52 
 
 

  



 
 
 
 
 

 

Pagina 5 din 52 
 
 

CAPITOLUL 1 – Introducere 

 

Prezentul raport este realizat în cadrul activităţii A 2. Analize regionale privind ocuparea 

persoanelor cu dizabilităţi, din cadrul proiectului „RESCUE – Înfiinţarea unei Reţele de 

Economie Socială destinată integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, pornind de la 

experienţe şi bune practici în Uniunea Europeană”, contract nr. POSDRU/84/6.1/S/57994, 

proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii Sociale, 

DMI 6.1 – Dezvoltarea Economiei Sociale – Investeşte în oameni, care a avut ca obiectiv 

Creşterea nivelului de cunoaştere a pieţei muncii şi a situaţiei persoanelor cu dizabilităţi. 

Proiectul „RESCUE – Înfiinţarea unei Reţele de Economie Socială destinată integrării 

profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, pornind de la experienţe şi bune practici în Uniunea 

Europeană” urmăreşte realizarea unei Reţele de Economie Socială sustenabilă, prin 

consolidarea cooperativelor şi iniţiativelor active în domeniu, în vederea dezvoltării 

mecanismelor şi instrumentelor necesare sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi să se 

integreze/reintegreze pe piaţa muncii, marșând pe conceptul „angajare în muncă cu salariu”.  

Obiectivele generale ale analizelor realizate au fost reprezentate de determinarea nevoilor 

persoanelor cu dizabilităţi cu privire la relaţiile de muncă şi relaţiile sociale; determinarea 

obstacolelor culturale, economice şi sociale cu privire la angajarea acestora în muncă; 

determinarea problemelor legate de angajatori (bariere şi beneficii în angajarea persoanelor cu 

dizabilități, operaţiuni care se pretează la ocuparea acelor posturi de către persoanele cu 

dizabilități); evaluarea şi analiza particularităţilor pieţei muncii şi tendinţele în regiunile 

participante şi oportunităţile de muncă existente pentru persoanele cu dizabilităţi.  

Pentru obținerea unei imagini cât mai complete cu privire la modalitățile de integrare în muncă a 

persoanelor cu dizabilități a fost realizată o analiză complexă în care s-au utilizat metode 

diverse de cercetare adaptate obiectivelor specifice: cercetare calitativă, cercetare cantitativă şi 

cercetare secundară. Mixarea de tehnici a fost structurată astfel încât să se obţină informaţii cât 

mai corecte şi corelate cu rezultatele urmărite.  

Activităţile de cercetare s-au desfăşurat la nivelul următoarele regiuni: Sud-Vest Oltenia, Vest, 

Centru şi Nord-Vest. 
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Analiza a cuprins 4 cercetări:  

1. Cercetare în rândul persoanelor cu dizabilităţi  

2. Cercetare în rândul angajatorilor 

3. Cercetare în rândul reprezentanţilor angajatorilor, instituţiilor publice şi ONG-urilor 

4. Cercetarea cadrului legislativ şi instituţional 

Studiul sociologic a cuprins atât cercetări de tip cantitativ cât și calitativ. Cercetarea de tip 

cantitativ a fost desfășurată în rândul persoanelor cu dizabilități, pe un eșantion de 865 de 

respondenți, cu vârste cuprinse între 20 și 45 de ani, respectiv în rândul angajatorilor, pe un 

eșantion format din 619 subiecți, persoane responsabile cu resursele umane în cadrul firmelor 

selecționate.  

Pentru o mai bună înţelegere a problemelor întâmpinate pe piaţa muncii de către persoanele cu 

dizabilităţi, în completarea studiilor cantitative au fost realizate 2 cercetări de tip calitativ. Prima 

cercetare calitativă a fost desfăşurată în 4 oraşe din cele 4 regiuni de dezvoltare vizate 

(Craiova, Baia Mare, Arad, Sfântu Gheorghe) şi a avut ca grup ţintă persoanele cu dizabilităţi şi 

managerii de resurse umane. În fiecare oraş au fost realizate câte 20 de interviuri în profunzime 

cu persoane cu dizabilităţi, 20 de interviuri cu manageri de resurse umane, respectiv câte 4 

focus-grupuri cu persoane cu dizabilități. Cea de-a doua cercetare calitativă a constat în 

realizarea a 3 focus-grupuri în rândul reprezentanţilor angajatorilor, instituţiilor publice și ONG-

urilor in domeniu. 

O altă etapă în înțelegerea nevoilor și obstacolelor întâmpinate de către persoanele cu 

dizabilități la angajare a fost reprezentată de înțelegerea cadrului legislativ și instituțional asupra 

domeniului integrării profesionale a persoanelor cu handicap la nivel naţional. În acest sens a 

fost întreprinsă o analiză a documentelor de referinţă oficiale, atât internaţionale cât şi interne, 

care fac referire la  incluziunea și drepturile persoanelor cu dizabilități, analiză a statisticilor 

naţionale privind situaţia acestora şi evoluţia procesului de integrare în muncă în România, 

precum și prezentarea cadrului instituţional implicat în elaborarea şi punerea în practică a 

politicilor de ocupare. 

Prezentul raport (Raport sintetic) prezintă cele mai importante rezultate, concluzii și 

recomandări reieșite din studiile realizate în cadrul proiectului.  
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CAPITOLUL 2 – Context 

 

Cadrul conceptual și terminologic specific integrării persoanelor cu handicap  

Termenul de persoană cu dizabilitate a fost definit pentru prima dată în documentele 

internaţionale în anul 1975, când Organizația Națiunilor Unite a adoptat Declaraţia cu privire la 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi: “Termenul persoană cu dizabilitate înseamnă orice 

persoană aflată în incapacitatea de a asigura, prin el însuși sau ea însăși, în întregime sau  

parţial, necesităţile unei vieţi individuale sau sociale normale, din cauza unei deficienţe 

congenitale sau nu, a capacităţilor sale fizice sau mentale.” 

Regulile Standard privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu dizabilități, aprobate în anul 

1993 de Adunarea Generală ONU, evidenţiază elementele de diferențiere între termenii 

invaliditate și dizabilitate (tradus în limba română cu handicap). Folosiți adesea neadecvat, 

termenii au mai mult conotaţii medicale și mai puțin/sau chiar ignoră relația cu mediul 

înconjurător. Cei doi termeni au constituit, pe parcursul mai multor etape legislative, mai mult 

repere de eligibilitate pentru acordarea de drepturi/facilități în cadrul politicilor de asistență 

socială de la nivel național și mai puțin au provocat seturi de măsuri pentru facilitarea 

integrării/incluziunii sociale. În Regulile Standard, dizabilitatea înseamnă “pierderea sau 

limitarea şanselor de a lua parte la viaţa comunităţii la un nivel echivalent cu ceilalţi membri ai 

săi. Termenul descrie interacţiunea dintre persoana cu incapacitate şi mediu, scopul lui fiind de 

a concentra atenţia asupra deficienţelor din mediul înconjurător şi a unor acţiuni organizate de 

societate ca de exemplu: informaţiile, comunicarea şi educaţia care împiedică persoanele cu 

dizabilitate să participe în condiţii de egalitate”. 

Încă din anul 1982, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a făcut distincţie între  deficienţă, 

incapacitate şi dizabilitate: 

Deficienţa – orice pierdere sau anomalie a structurii sau funcţiei psihologice, fiziologice sau 

anatomice. 

Incapacitatea – orice restricţie sau lipsă (rezultând dintr-o deficienţă) a capacităţii de a efectua o 

activitate în maniera sau în cadrul a ceea ce se consideră normal pentru fiinţa umană. 

Dizabilitate – un dezavantaj pentru o persoană, rezultând dintr-o deficienţă sau o incapacitate, 

care limitează sau împiedică îndeplinirea unui rol care este normal, depinzând de vârstă, sex, 

factori sociali şi culturali pentru acea persoană. 
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În România, problematica dizabilității a fost tratată aproape constant din perspectiva medicală 

ceea ce a determinat abordări cu tentă caritabilă și cu influențe negative asupra politicilor 

sociale sectoriale din domeniu și, în special, asupra viziunii privind integrarea 

socială/profesională, viața/traiul independent. Termenul utilizat a fost constant cel de “handicap” 

iar argumentația s-a bazat pe existența unui articol distinct în Constituția României. 

Termenul dizabilitate nu este încă dezvoltat în DEX deși este introdus, din anul 2005, în 

Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (pag. 251), fiind  asimilat fondului 

de cuvinte si normelor limbii. Primele acte normative dedicate problematicii dizabilității au fost 

Legea nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate și Legea nr. 57/1992 

privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate. 

În cuprinsul Legii nr. 53/1992 se regăsește următoarea definiție: “persoanele cu handicap sunt 

acele persoane care, datorită unor deficienţe senzoriale, fizice sau mintale, nu se pot integra 

total sau parţial, temporar sau permanent, prin propriile lor posibilităţi, în viaţa socială şi 

profesională, necesitând măsuri de protecţie specială”. 

 

Politica României privind integrarea profesională a persoanelor cu handicap anterioară 

anului 1989 

România a fost una dintre primele țări europene care a elaborat un sistem de securitate socială 

atât în domeniul asigurărilor sociale (prima lege a pensiilor apare în 1912) cât și cel al asistenței 

sociale. Prima legiferare a învățământului special pentru copii s-a făcut după primul război 

mondial prin Legea învățământului primar și normal primar din 1924 care  a marcat trecerea de 

la filantropie și caritate la  preocupări organizate și reglementate ale statului. Procesul de 

laicizare a intervenției sociale și de manifestare concretă a statului în aria socială a început să 

se simtă treptat. În 1920 se înființează Ministerul Muncii, Sănătății și Ocrotirii Sociale, cu rol de 

coordonare națională, metodologică și profesională, inclusiv rolul de control. În 1930 apar două 

acte normative extrem de importante: Legea sanitară și de ocrotire socială și Legea serviciului 

social (care a consfințit înființarea și funcționarea rețelei de servicii sociale comunitare). 

România a avut o activitate rodnică și în învățământul de asistență socială. Un rol important l-a 

avut Dimitrie Gusti (1880 – 1955) care, în cadrul Școlii sociologice de la București, a impus 

cercetarea sociologică a problemelor sociale. În anul 1929 a luat ființă Școala Superioară de 

Asistență Socială Principesa Ileana, de nivel universitar, la a cărei dezvoltare o contribuție 

deosebită a avut-o marele sociolog Henri H. Stahl (1901 – 1991). 
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Sistemul cooperatist a reprezentat prima structură în care au fost angajate persoane cu 

invaliditate/handicap. În perioada cuprinsă între anii 1903 - 1923 s-au emis legi speciale diferite 

pentru cooperative: Legea cooperativelor de meseriași, 1909, Decretul – lege privind 

cooperativele orășenești, 1919, iar în 1923 statul intervine și coordonează acest sector prin 

intermediul Ministerului Muncii. Perioada 1925 - 1928 este extrem de prolifică, se înființează 

peste 4.000 de cooperative; în 1928 se realizează reforma cooperației prin apariția Codului 

Cooperației, abrogat anul următor, moment în care se dă autonomie deplină cooperației față de 

stat. 

Odată cu instaurarea comunismului în România, după cel de al doilea război mondial, statul 

devine singurul ofertant de servicii, iar legislaţia referitoare la handicap aproape inexistentă. 

Deşi în această perioadă România a semnat documente și convenții internaţionale, politica este 

de a ascunde persoanele cu handicap. Sistemul de protecție și asistență socială va suferi un 

lung proces de deprofesionalizare și  marginalizare, în anul 1969 școlile de asistență socială 

fiind desființate iar profesiile de asistent social, sociolog și psiholog fiind șterse din 

nomenclatorul de profesii. 

În legislaţia existentă din perioada comunistă găsim doar referiri sporadice la anumite facilităţi 

create pentru persoanele cu deficiențe/handicap, de exemplu: art. 191 din Legea educației și 

învățământului nr. 28 din 1978 precizează faptul că „pentru copiii cu deficiențe fizice sau 

intelectuale se organizează, în condițiile legii, unitățile speciale de învățământ”.  

În regimul comunist, aproape toate asociațiile s-au desființat sau și-au redus activitatea. Totuşi, 

funcţionează două organizații neguvernamentale ale persoanelor cu deficiențe, atribuirea 

personalităţii lor juridice făcându-se pe baza Legii nr. 21/1924 care a fost uitată a fi propusă 

pentru abrogare. Astfel, prin Hotărârea Judecătoreasă nr. 1909 din 15 august 1953, se 

recunoaşte personalitatea juridică a Asociaţiei Surdo-Muţilor din Republica Populară  Română. 

Asociaţia Nevăzătorilor din România a fost înfiinţată prin Hotărârea Judecătorească nr. 3288 din 

27 septembrie 1956, ea fiind urmașa Societății Orbilor, înființată la 1 august 1906 de Regina 

Elisabeta a României. 
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Evoluția cadrului legal și instituțional privind integrarea profesională a persoanelor cu 

handicap din 1989 până în 2006 

Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici 

naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea 

participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi 

îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor. Art. 50, Constituția României, 2003 

Politicile comuniste au făcut ca situația copiilor și adulților cu handicap să fie prea puțin 

cunoscută. Imediat după evenimentele din decembrie 1989, ca urmare a mediatizării condițiilor 

din instituțiile rezidențiale, s-a pus problema creării la nivel central a unei  structuri distincte 

guvernamentale care să gestioneze reforma cadrului legislativ și instituțional privind copiii și 

persoanele adulte cu handicap, precum și resursele interne și internaționale, alocate cu 

generozitate de guvernele altor țări și de organizații internaționale.  

Perioada 1990 – 2006 este reprezentată de reforma sistemului de protecţie a persoanelor cu 

handicap, marcată de: 

 desprinderea structurilor responsabile cu politicile şi programele în domeniul analizat din 

organigrama Ministerului Muncii și Protecției Sociale și organizarea lor în cadrul 

Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap (SSPH), instituţie 

responsabilizată cu reforma și diversificarea măsurilor de protecție 

 reactivarea legii asociaţiilor şi fundaţiilor, valabilă încă din anul 1924, cu scopul 

mobilizării cetăţenilor de a se organiza în structuri proprii societății civile implicate în 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 promovarea Legii nr. 53/1992 privind promovarea drepturilor persoanelor handicapate şi 

a Legii nr. 57/1992 privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate  

 adoptarea OUG nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a 

persoanelor cu handicap prin Legea nr. 519/2002 

 reorganizarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap în diferite forme 

până la reîntoarcerea în subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 
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 adoptarea HGR nr. 1175/2005 privind Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi 

incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013 „Şanse egale 

pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări” 

  adoptarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap 

 

Politici actuale de integrare în muncă a persoanelor cu handicap din 2007 până în 

prezent  

Perioada 2007 – 2011 este caracterizată ca o etapă mai puțin prolifică din perspectiva 

numărului de legi adoptate în favoarea persoanelor cu handicap, dar orientată către 

implementarea acquis-lui comunitar, intrarea în familia europeană și aplicarea Legii nr. 

448/2006. 

Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a intrat 

în vigoare la data de 21 decembrie 2006 şi reprezintă și în prezent actul normativ - cadru în 

domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare. Legea nr. 

448/2006 cuprinde măsuri privind pregătirea pentru integrarea profesională și impune “acces 

gratuit la evaluare şi orientare profesională, indiferent de vârstă, tipul şi gradul de handicap 

pentru orice persoană cu handicap care doreşte să se integreze sau să se reintegreze în 

muncă”. În plus, Legea nr. 448/2006 stipulează că Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

să asigure, “acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu handicap, 

sprijinind accesul acestora în unităţile şi instituţiile de învăţământ superior… iniţiază programe 

de educaţie permanentă a adulţilor cu handicap şi asigură sprijin privind implementarea lor”. În 

general, Legea nr. 448/2006 promovează măsuri active de protecţie şi independenţă personală 

faţă de dependenţa de ajutoarele instituţionale. 

Actualul cadru legal ar fi suficient de încurajator pentru integrarea profesională, iar corelat și cu 

alte prevederi stimulative din alte acte normative ar trebui să se reflecte într-o creștere 

constantă a gradului de ocupare a persoanelor cu handicap în piața muncii. Faptul că acest 

lucru nu se întâmplă are mai multe explicații dintre care menționăm câteva: 

 actele normative reglementează domenii distincte dar lipsește afirmarea voinței politice 

de a asigura în mod real, unitar și continuu, șanse egale pentru persoanele cu handicap 
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 lipsește complementaritatea reglementărilor care ar trebui subsumate voinței politice 

asumate și afirmate 

 instituțional, responsabilitățile sunt mult prea disipate între factori dispuși la nivel central, 

județean și local  

 calificarea handicapului nu reflectă abordarea socială și nu dispune de instrumentele 

necesare pentru a se evidenția potențialul persoanei evaluate 

 formarea profesională nu se bazează pe identificarea si analiza nevoilor de formare 

dintr-o zona, nu este corelata cu oportunitățile de dezvoltare a acesteia și nu furnizează 

persoanelor abilitățile necesare pentru a intra în piața muncii 

 nu este menționată explicit finanțarea pentru niciuna dintre măsurile prevăzute 

 nu sunt prevăzute sancțiuni pentru încălcarea drepturilor prevăzute. 

 

Piața forței de muncă 

Statisticile oficiale din domeniul persoanelor certificate ca persoane cu handicap încep cu anul 

1998 și sunt importante pentru analiza asupra dinamicii în general dar și pentru reflecții asupra 

modului de evoluție a politicilor privind integrarea socio–profesională.    

În prezent, în România sunt înregistrate 689.680 persoane cu handicap, dintre care 61.287 

copii și 628.393 adulți (datele sunt valabile la data de 1 ianuarie 2011; sursa datelor o constituie 

direcţiile generale de asistenţă şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti). 

Deși au evoluat în parametri diferiți, caracteristicile sistemului rămân aceleași, iar exemplificările 

cu datele de la 1 ianuarie 2011, le susțin și în prezent: 

Majoritatea covârșitoare a persoanelor cu handicap trăiește în propriile familii sau independent 

(672.644 persoane – 97,5%), în timp ce 17.036 (2,5%) persoane sunt asistate în instituţiile 

rezidenţiale publice, de tipul centrelor de îngrijire și asistență, centre de recuperare și 

reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupațională etc.  
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Figura 1: Dinamica numărului persoanelor cu handicap 1998 – 2010 

 

Ponderea referitoare la mediul de viață scoate în evidență faptul că 52% persoane cu handicap 

trăiesc în mediul urban iar 48% în mediul rural. Nu există date despre oportunitățile de formare 

profesională, despre serviciile de sprijin sau despre formele de angajare protejată. Bursele 

locurilor de muncă au țintit în mare parte spre persoanele din mediul urban și nici aici nu există 

informații exacte referitoare la numărul persoanelor cu handicap angajate ori care și-au păstrat 

locurile de muncă ulterior angajării.   

Ponderea privind împărțirea pe sexe rămâne aproximativ egală, 54 % sunt femei iar 46% sunt 

bărbați. 

Majoritatea persoanelor certificate este încadrată în gradul accentuat de handicap - 373.366 

(54,2%) iar 232.985 (33,8%) în gradul grav de handicap. Numărul persoanelor cu handicap 

mediu s-a păstrat în limite aproape constante în perioada 1998 – 2006 și a avut o dinamică 

ascendentă în perioada 2007 – 2010. Explicația constă în faptul că Legea nr. 448/2006 

introduce persoanele cu handicap mediu printre beneficiarii de buget personal complementar și, 

chiar dacă cuantumul acestei prestații sociale nu este mare, persoanele cu acest grad de 

handicap s-au înregistrat în evidențele direcțiilor generale. 
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Figura 2: Dinamica numărului persoanelor cu handicap mediu 1998 – 2010 

 

Figura 3: Ponderea persoanelor cu handicap după grad 

 

Statistic vorbind, pe baza datelor oficiale, situația persoanelor cu handicap încadrate în muncă 

a evoluat în România astfel: 

Figura 4: Dinamica numărului de persoane cu handicap încadrate în muncă 
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Figura 5: Ponderea persoanelor cu handicap incadrate in munca, dupa gradul de handicap 

 

Figura 6: Ponderea persoanelor cu handicap încadrate în muncă, după tipul de handicap 

 

La 30.09.2012, conform datelor statistice de la DGASPC, în România erau angajaţi 27.654 de 

persoane cu handicap. Persoanele cu handicap angajate la nivelul celor 4 regiuni de referinţă 

(Sud – Vest Oltenia, Vest, Nord – Vest şi Centru) reprezintă 51,34% din total populaţie cu 

handicap angajată la nivel naţional.  Cele mai multe persoane cu handicap angajate în cadrul 

celor 4 regiuni sunt concentrate în regiunea Centru (4.627), urmată de regiunea Nord - Vest 

(3.998). 
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CAPITOLUL 3 – Metodologie 

 

Prezentul raport a fost elaborat pe baza a mai multor studii distincte, urmărindu-se o abordare 

multidirecţională a fenomenului integrării persoanelor cu dizabilități în muncă. Perspectivele 

puse faţă în faţă în cadrul acestui raport pleacă de la nevoile persoanelor cu dizabilități privitor 

la relațiile de muncă, relațiile sociale, instruire și reinserție. Cele mai importante aspecte ce vor 

fi analizate aici implică, pe de o parte, o observare de tip sociologic a integrării persoanelor cu 

dizabilităţi în muncă (obstacole culturale, economice şi sociale privitor la angajarea în muncă a 

persoanelor cu dizabilităţi) şi, pe de altă parte, o analiză a cadrului legislativ in vigoare. 

Abordarea problematicii inserţiei şi reinserţiei persoanelor cu dizabilităţi în muncă, din 

perspective multiple, constituie un avantaj în sensul în care permite nu doar o situare cât mai 

precisă a obiectului analizei, ci și formularea unor răspunsuri mai pertinente privitor la modul de 

a depăşi barierele şi obstacolele privind angajarea. Fiecare dintre cele patru studii aduce date 

specifice în raport cu subiectul considerat, dar şi puncte de continuitate în înţelegerea 

problematicii inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități. 

Scopul acestei analize a fost acela de a creşte nivelul de cunoaştere a pieţei muncii şi a situaţiei 

persoanelor cu dizabilităţi prin analize şi studii specifice.  

În vederea atingerii acestui scop, s-au desfăşurat mai multe cercetări, respectiv: 

1. Cercetare în rândul persoanelor cu dizabilități 

2. Cercetare în rândul angajatorilor 

3. Cercetare în rândul reprezentanţilor angajatorilor, instituţiilor publice, ONG-uri 

4. Cercetarea cadrului legislativ şi instituţional 

Prezentul raport a fost elaborat pe baza a patru cercetări distincte, urmărindu-se o 

abordare pluridirecţională.  

În continuare prezentăm pe scurt metodologia utilizată pentru fiecare dintre cele patru 

studii considerate în elaborarea prezentului raport: 

1. Cercetarea în rândul persoanelor cu dizabilităţi Această cercetare s-a realizat în 

două etape.  
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 În prima etapă a studiului, s-a realizat o cercetare calitativă exploratorie1, în câte 

un oraş al fiecărei regiuni de referinţă: Craiova pentru regiunea Sud – Vest Oltenia, 

Arad – pentru regiunea Vest, Baia – Mare pentru regiunea Nord – Vest, Sfântul 

Gheorghe pentru regiunea Centru. Au fost alese pentru cercetare doar persoanele 

cu certificat de încadrare în grad de handicap, având vârstele între 20 şi 45 ani. 

Persoanele intervievate au fost alese aleator din listele cu persoane cu dizabilităţi 

puse la dispoziţie de DGASPC, de către partenerul principal al proiectului ONPHR. 

În fiecare oraş au fost organizate 4 focus – grupuri, la care au participat, în medie, 

între 6 şi 9 participanţi. La aceste focus grupuri au participat persoane cu dizabilităţi 

fizic uşoare (adică deplasabile), cele cu dizabilităţi somatice, cu dizabilităţi de auz şi 

cele cu dizabilităţi vizuale. La cele 4 focus-grupuri s-au adăugat şi 20 de interviuri 

în profunzime realizate cu persoane cu dizabilităţi fizice (greu deplasabile), mentale 

şi psihice având un handicap asociat, cu HIV/SIDA sau boli rare.  

 În etapa a doua a studiului s-a realizat o cercetare cantitativă în rândul populaţiei 

ţintă (persoane cu dizabilităţi între 20 şi 45 ani) din mediul urban şi rural, indiferent 

de tipul de dizabilitate, neinstituţionalizată, din regiunile Sud – Vest Oltenia, Vest, 

Nord – Vest şi Centru), pe un eşantion de 865 de subiecţi.  

2. Cercetarea în rândul angajatorilor. Această cercetare s-a realizat în două etape.  

 În prima etapă a studiului, s-a realizat o cercetare calitativă exploratorie2, în câte 

un oraş al fiecărei regiuni de referinţă: Craiova pentru regiunea Sud – Vest Oltenia, 

Arad – pentru regiunea Vest, Baia – Mare pentru regiunea Nord – Vest, Sfântul 

Gheorghe pentru regiunea Centru. Au fost organizate 20 de interviuri în 

profunzime în fiecare localitate selectată cu directori de resurse umane, persoane 

responsabile de angajare, administratori pentru companiile mai mici.  

 În etapa a doua s-a realizat o cercetare cantitativă în rândul populaţiei ţintă 

constituită din persoane responsabile cu resursele umane reprezentând un angajator 

(pentru companiile mici au fost intervievați managerii sau administratorii acestora, 

sau alte persoane responsabile cu angajările), din mediul urban şi rural, pe un 

eşantion de 619 de subiecţi. 

                                                        
1 Studiul exploratoriu este acelea în care nu se porneşte în cercetare de la premise apriorice şi se încearcă 
validarea sau invalidarea lor prin studiu, ci în care principalul rezultat este chiar determinarea problemelor. 
2 Studiul exploratoriu este acelea în care nu se porneşte în cercetare de la premise apriorice şi se încearcă 
validarea sau invalidarea lor prin studiu, ci în care principalul rezultat este chiar determinarea problemelor. 
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3. Cercetare în rândul reprezentanţilor angajatorilor, instituţiilor publice, ONG-uri. 

Cercetarea a fost de tip calitativ. În cadrul acestei cercetări au fost realizate 3 focus – 

grupuri în localităţile: Baia – Mare, Oradea şi Lugoj, cu reprezentanţi ai angajatorilor, 

instituţiilor publice cu rol de ocupare, DGASPC-uri,  ONG-uri care activează în domeniul 

persoanelor cu dizabilităţi.  

4. Cercetare cadrului legislativ şi instituţional, a fost o cercetare de tip desk research. 

Aceasta a presupus inventarierea legislaţiei care influenţează integrarea socio-

profesională a persoanelor cu dizabilităţi şi analiza acesteia.  
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CAPITOLUL 4 – Rezultate 

 

4.1 Rezultatele obţinute în cadrul cercetării în rândul persoanelor cu 

dizabilităţi   

Cercetarea în rândul persoanelor cu dizabilităţi a urmărit: 

 Determinarea nevoilor persoanelor cu dizabilităţi cu privire la relaţiile de muncă şi 

relaţiile sociale 

 Determinarea obstacolelor culturale, economice şi sociale cu privire la angajarea 

acestora în muncă; 

În continuare vom prezenta principalele rezultatele obţinute în urma cercetării, grupate pe cele 

două obiective urmărite. 

 

Nevoile şi dorinţele persoanelor cu dizabilităţi 

 

 Persoanele inactive pe piaţa muncii au nevoie de ajutorul celor din jur (78%) într-o 

proporţie mai mare decât persoanele care au un loc de muncă şi care consideră că se 

pot descurca singuri (52,6%).  

 În general, persoanele cu dizabilităţi care au experiență în muncă, care au un grad 

ridicat de integrare socială, încearcă şi vor să se descurce singuri, nu-şi manifestă 

dorinţa de a fi ajutaţi. Singurul ajutor necesar văzut de aceştia este oferirea de şanse 

reale, egale.  

 Există şi destul de multe cazuri de persoane cu dizabilităţi care au nevoie de ajutor, 

asistenţă în orice activitate, chiar şi cele de rutină ale vieţii de zi cu zi. În cazul lor 

se impune un ajutor cât mai personalizat, o îngrijire profesională specifică, acces la 

recuperare medicală specifică.  
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 Patru persoane din cinci (77%) declară că ar face orice ca să muncească, iar mai puțin 

de trei sferturi dintre acestea consideră că locurile de muncă ar trebui adaptate 

angajaților (71%), că pot câștiga mai mulți bani decât cei primiți de la stat (61%) sau că 

au nevoie să învețe mai mult pentru a fi calificați pentru o anumită meserie (60%). 

 În ceea ce privește dorința de a munci, cu cât respondenții au o vârstă mai înaintată, cu 

atât declară într-o proporție mai mare că nu pot munci: 64% dintre respondenții de 20-24 

ani ar vrea și pot să muncească, față de doar 54% dintre respondenții de 40-46 ani. Mai 

mult, aceleași persoane cu vârste mai mici declară într-o mai mare măsură că ar face 

orice ca să muncească (79,2% dintre cei cu vârste între 20 și 24 de ani), față de 72,2% 

în cazul celor mai în vârstă persoane din eșantion (35-39 ani). 

 Opiniile persoanelor cu dizabilităţi sunt împărţite în două categorii: cei care au lucrat 

ar face orice să muncească, singurele limitări fiind date de natura dizabilităţii lor şi de 

accesul sau şansa la un loc de muncă  şi persoane care nu au nici o experienţă de 

muncă, nici măcar cea dată de activităţi casnice, ei fiind asistaţi permanent, neavând 

conştiinţa ca ar putea fi utili sau implicaţi într-o activitate productivă. Unii, consideră că 

dacă ar lucra, şi asta îi face să nu îşi dorească să lucreze, ar fi mai degrabă o povară 

pentru alţii sau că aşteptările legate de calitatea muncii nu ar putea fi atinse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mă descurc şi eu singură, dar câteodată o aştept pe mama să vină să mă 

ajute, că ea e singura care mai vine şi mă ajută”. 

„Sunt momente când n-am nevoie de ajutor şi momente în care am nevoie 

de ajutor. Sunt lucruri pe care le pot face singur şi lucruri pe care nu le pot 

face singur”. 

„Eu încerc să mă descurc singur, nu că nu am nevoie de ajutor”. 

„În limita posibilităţilor, pentru că eu dacă n-aş fi cu cineva nu m-aş putea 

descurca.” 

„Eu...având familie, fac orice să muncesc, să-mi întreţin familia”. 

„Dar după posibilitățile pe care le am, cum pot eu să muncesc, după ritmul 

meu”. 

„Ai vrea să munceşti şi n-ai cum. Am chef de muncă, îi văd pe alţii şi stau 

acasă...” 
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 Persoanele cu dizabilităţi îşi doresc un minim posibil: program flexibil, înţelegere, 

respect, post specific.  Nu există o tendinţă majoritară într-o direcţie sau alta: lucru 

împreună cu alte persoane cu dizabilităţi sau lucru cu persoane fără dizabilităţi 

 Referindu-se la nivelul de cunoștințe pe care îl au și necesitatea de a învăța lucruri noi, 

rezultatele sunt puternic influențate de statusul ocupațional al respondenților – dorința 

de a învăța lucruri noi este mult mai mare în cazul persoanelor care au un loc de muncă 

(81,1%) față de cele care nu lucrează (55,1%). 

 Întrebați despre disponibilitatea de a învăța alte meserii, trei respondenți din cinci 

(63,7%) au declarat că nu doresc asta. Și de această dată respondenții de vârste mai 

mici sunt mai dornici în a performa în plan profesional, 44% dintre aceștia fiind dispuși 

să învețe noi meserii, procentul fiind din ce în ce mai mic pe măsură ce subiecții 

înaintează în vârstă și ajungând la 29,4% în cazul persoanelor de peste 40 de ani. 

Aceeași situație se întâlnește și în ceea ce privește nivelul de educație a respondenților: 

cu cât numărul de clase absolvite crește, cu atât respondenții sunt mai predispuși la a 

învăța lucruri noi (mai mult de jumătate dintre ei în cazul absolvenților de cursuri 

postliceale sau ale unor facultăți, față de 12,8% în cazul celor absolvenți de 4 clase sau 

chiar 2,7% în cazul celor fără studii). 

 Majoritatea persoanelor cu dizabilităţi doresc să înveţe o altă meserie sau să se califice, 

însă dorinţa este de a practica meseria, nu doar de a acumula informaţii.  

 

 

 Mai mult, pentru facilitarea învățării noilor meserii, cursurile de recalificare ar trebui să se 

desfășoare într-un sistem care să le ofere respondenților posibilități sporite de 

„Pe meserie m-aş reprofila ca să pot să-mi întreţin familia, să mai învăţ încă 

o meserie, dar să merg la o facultate să am o diplomă şi să stau cu ea acasă, 

nu m-aş duce” 

 

 „Nu mi-am căutat loc de muncă pentru c-am ştiut că o să fiu respins. E 

foarte enervant, dar m-am resemnat. Totuşi, aş vrea să lucrez. Când văd 

alţii sunt sănătoşi şi nu găsesc de loc de muncă, nu cred că pot să-mi găsesc 

eu loc de muncă”. 

„Şi aşa aş vrea (n.a. în starea actuală de boală), dar mă gândesc că decât să 

fac un lucru şi să nu-l fac aşa cum trebuie, să stric un lucru sau să încurc pe 

cineva, mai bine să stau departe decât să ajung să fac lucruri care nu sunt 

bune sau care încurcă alte persoane de lângă mine”. 

 



 
 
 
 
 

 

Pagina 22 din 52 
 
 

participare – în primul rând ar trebui să fie recunoscute oficial diplomele obținute 

(79,6%), locația să fie în localitatea de reședință a respondenților și durata să fie de 

câteva ore pe săptămână (77,3%) și să se asigure angajarea după absolvirea acestor 

cursuri (59%). De asemenea, partea practică a cursurilor este foarte importantă (73,5%). 

 Doar un respondent din zece (14%) a participat vreodată la un curs de formare 

profesională, motivele pentru care acest procent este atât de mic fiind faptul că le-ar fi 

fost inutile (34,1%), nu au știut de existența unor astfel de cursuri atunci când s-au 

organizat (25,7%), nu au găsit cursuri care să-i intereseze (12,5%), costau prea mult 

(7,9%) sau nu au vrut să facă astfel de cursuri (6,9%). 

 Majoritatea persoanelor cu dizabilităţi sunt de părere că nu au acces la informaţii legate 

de locuri de muncă disponibile. Aceste informaţii nu sunt într-o formă care să îi 

încurajeze să aplice pentru posturile disponibile, ca persoană cu dizabilităţi. Cei care au 

acces la internet spun că nu au o problemă în a găsi informaţii legate de locuri de 

muncă disponibile. Majoritatea persoanelor cu dizabilităţi nu au apelat la AJOFM sau 

alte firme de recrutare. Acest canal de angajare a fost folosit numai în cazul când 

persoanele cu dizabilităţi se aflau în şomaj. 

 

Motivele pentru angajare  sau de neangajare a persoanelor cu dizabilităţi 

 

 Motivele principale pentru care respondenții care lucrează au luat decizia de a-și găsi un 

loc de muncă este mărirea veniturilor (92%), pentru a face altceva decât să stea acasă 

(40%), pentru a avea un program (40%) ori pentru a ieși din casă (25,1%) și a se întâlni 

cu alți oameni (24,6%). 

 Majoritatea persoanelor cu dizabilităţi care şi-au manifestat dorinţa de a munci, doresc 

acest lucru pentru: bani, relaţii, „să ai un rost”, “să ai un program”, satisfacţie, respect, 

“să cunoşti oameni”, pentru siguranţă socială.  Motivele de a lucra par să fie identice cu 

cele ale persoanelor fără dizabilităţi, nici unul dintre aceste motive nefiind legat în vreun 

fel de dizabilitatea lor. 

 Respondenții care nu au fost niciodată angajați declară că principalele motive pentru 

care au ales să nu intre pe piața muncii au fost atât cele date de dizabilitatea pe care o 

au (58,3% au probleme încă de la naștere sau din copilărie și nu pot munci, iar 35,3% 

nu pot lucra din cauza bolii), cât și cele legate de factori externi (22% declară că nu i-ar 

angaja nimeni chiar dacă ar vrea să muncească). 
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Obstacole culturale, economice şi sociale  

Discriminarea şi percepţia de sine 

 Trei din cinci respondenți (59,1%) consideră că dizabilitatea pe care o au îi face pe cei 

din jur să îi privească altfel, fie că este vorba de toate persoanele (39,1%) sau doar 

unele dintre ele (20%), iar mai mult de un sfert dintre aceștia (29,5%) nu cred că sunt 

priviți în mod diferit în comparație cu o persoană normală, fără dizabilități. 

 Respondenții care au un loc de muncă, fie el permanent sau ocazional, consideră într-o 

mai mică măsură (53,1%) că sunt discriminați față de cei care sunt inactivi din punct de 

vedere profesional (60,6%).  

 Două treimi dintre respondenții cu grad grav de dizabilitate (68%) consideră că sunt 

discriminați de toate sau de unele dintre persoanele cu care intră în contact, procent 

care se diminuează în cazul celor cu grad accentuat de dizabilitate (57,3%) și ajunge la 

puțin peste jumătate în cazul celor cu dizabilitate medie/ușoară (44,7%). 

 

 Cei care consideră că sunt priviți într-un mod diferit sunt de părere că oamenii îi evită 

(40,7%), îi privesc cu milă (36%), cu dispreț (34,4%) sau cu înțelegere (24,5%), nu au 

încredere în capacitățile lor de a face anumite activități (23,3%). 

 

Bariere economice  

 Principala sursă de venit este, pentru nouă din zece respondenți (93,6%), indemnizația 

pentru handicap. Aceasta este completată de veniturile altor membri ai familiei, sursă 

care este indicată de mai mult de jumătate dintre subiecți (54,2%).  

 Mai mult de două treimi dintre persoanele intervievate (67,2%) declară că resursele 

financiare le ajung doar pentru întreținerea personală, iar două persoane din cinci 

declară că le ajung doar pentru a plăti utilitățile (39,9%), mai mult de un sfert dintre 

aceștia (28,8%) fiind constant în situația de a avea datorii către terți (28,8%). 

 (95,6%) dintre respondenţi au declarat că primesc indemnizație de handicap, mai mult 

de o treime dintre aceștia (69,4%) au parte de gratuități de transport, iar trei persoane 

din cinci (58,8%) primesc medicamente gratuite sau compensate. 

 În urma cuantificării numărului de ajutoare de tip diferit primite de către respondenți se 

poate observa faptul că toți respondenții primesc cel puțin un ajutor din partea Statului, o 
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treime dintre aceștia (32,7%) primesc patru tipuri de ajutoare, iar mai puțin de o treime 

(31,1%) primesc trei categorii de ajutoare 

Educaţie 

 Un procent de 31,4% din totalul respondenților a absolvit o școală profesională (10 

clase), iar un sfert dintre aceștia (26,6%) sunt absolvenți de liceu. 

 Doar 54,6% dintre respondenți declară că știu să practice o meserie, iar mai puțin de 

jumătate dintre aceștia (44,9%) pot practica această meserie și o treime dintre aceștia 

(33,3%) declară că nu o pot practica din cauza situației în care se află. 

 Ponderea persoanelor fără educație este mai des întâlnită în rândul respondenților cu 

grad ridicat de dizabilitate (19,9%), iar cu cât gradul de dizabilitate este mai scăzut, cu 

atât ponderea persoanelor care urmează mai mulți ani de școală este mai mare, 

ajungând până la 48,1% absolvenți de liceu sau școală postliceală în rândul persoanelor 

cu grad mediu sa ușor de dizabilitate. 

Apartenenţa la asociaţii şi relaţia cu instituţii ale statului 

 Din punctul de vedere al apartenenței la asociații a persoanelor cu dizabilități, doar o 

persoană din zece (15,4%) este înscrisă într-o astfel de organizație, existând diferențe 

semnificative în ceea ce privește acest aspect între persoanele care lucrează (26,3%) și 

cele care nu au un loc de muncă (12,6%), dar și din punctul de vedere al gradului de 

dizabilitate (persoanele cu grad grav de dizabilitate sunt înscrise într-o pondere mai 

mare în asociații – 22,5% – față de cele cu grad mediu sau ușor – 5,3%) 

 În ceea ce privește tipul de organizație din care ar prefera să facă parte părerile sunt 

împărțite, jumătate dintre respondenți (50,3%) consideră că soluția cea mai bună este 

ca asociațiile să fie organizate la nivel local și să ofere servicii persoanelor cu dizabilități, 

aceeași pondere (51,8%) fiind de părere că asociațiile ar trebui să fie unele la nivel 

național cu filiale locale, iar mai mult de o treime dintre participanții la sondaj (38,7%) ar 

fi de acord cu înscrierea într-o organizație locală care este membră a unei federații 

naționale. 
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4.2 Rezultatele obţinute în cadrul cercetării în rândul angajatorilor 

 

Cercetarea în rândul angajatorilor a urmărit: 

 Determinarea problemelor legate de angajatori (bariere şi beneficii în angajarea 

persoanelor cu dizabilități, operaţiuni care se pretează la ocuparea acelor posturi de 

către persoanele cu dizabilități).  

În continuare sunt prezentate principalele rezultate obţinute: 

Dificultăţi în angajarea personalului 

 Dificultățile de angajare a personalului potrivit pentru munca desfășurată au apărut în 

special în cazul posturilor de muncitor calificat (50,4%), dar și în cazul vânzătorilor 

(21,4%), al muncii necalificate (11,7%), al serviciilor (10%) sau al relațiilor cu clienții 

(7,9%) 

Recrutare şi selecţie 

 Modalitățile preferate de recrutare și selecție a personalului sunt cele prin recomandări 

(47,4%), anunțurile din ziare (30,7%), site-urile de internet (19%) sau prin aplicațiile 

directe făcute de persoanele interesate să lucreze în respectivele societăți (17,4%). 

 Pe lângă criteriile profesionale luate în calcul atunci când se decide angajarea sau 

respingerea unui candidat pe un post scos la concurs de organizațiile participante la 

sondaj, importante sunt și alte caracteristici personale are celor care doresc acel loc de 

muncă. Câteva atribute par a fi extrem de importante în decizia de angajare: încrederea 

pe care o inspiră (79,8%), punctualitatea (66,5%), ușurința de a comunica/relaționa cu 

cei din jur (64,4%), capacitatea de a respecta termenele impuse (31,5%), recomandările 

primite de la alte persoane de încredere (29,2%), rezistența la stres (28,3%) 

 În ceea ce privește facilitățile pe care firmele le au atunci când angajează personal dintr-

o anumită categorie socială, companiile preferă tinerii absolvenți (69%) sau 

persoanele aflate în șomaj (58,2%). Doar un sfert dintre respondenți (22,4%) 

declară că țin cont de avantajele aduse de angajarea persoanelor cu dizabilități și 

le preferă pe acestea la angajare.  
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Percepţia persoanelor cu dizabilităţi de către angajatori 

 Mai mult de o treime (35,5%) au o atitudine nediscriminatorie, 13,9% îi privesc pe 

aceștia drept persoane cu probleme/nevoi speciale, 12,3% consideră că o persoană cu 

dizabilități este caracterizată în principal prin dizabilitatea pe care o are, iar 11,6% au o 

atitudine de discriminare pozitivă a persoanelor din această categorie de populație. 

 Rugați să identifice caracteristicile care includ sau nu o persoană în categoria celor cu 

dizabilități, nouă respondenți din zece (91,4%) au indicat persoanele cu deficiențe fizice, 

aproximativ două treimi au indicat persoanele cu deficiențe de auz (70,9%), cu probleme 

de vorbire (65,9%), probleme de vedere (65,3%) ori persoanele cu probleme psihice 

(59%). De asemenea, o treime dintre respondenți (37%) consideră că persoanele cu 

afecțiuni neurologice pot fi incluse în categoria celor cu dizabilități. 

 Nouă respondenți din zece (92%) consideră că persoanele fără handicap ar trebui să 

protejeze/ajute persoanele cu dizabilități, iar trei respondenți din cinci (61%) sunt de 

părere că statul își bate joc de acești indivizi. Mai mult de trei sferturi dintre respondenți 

(75%) sunt de părere că societatea trebuie să includă fiecare om și nu că omul trebuie 

să se adapteze societății (25%). 

 În ceea ce privește integrarea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii, părerile sunt 

într-o mai mare măsură spre adaptarea omului la locul de muncă (65%) mai degrabă 

decât adaptarea locului de muncă la fiecare om (35%). 

 Ponderea respondenților care consideră că societatea ar trebui să se adapteze astfel 

încât să includă fiecare om este mai mare în firmele care au un departament de resurse 

umane (83,5%) față de cei care provin din societăți ce nu au un astfel de departament 

(73,3%). De asemenea, persoanele din prima categorie sunt de părere într-o mai mare 

măsură că locurile de muncă ar trebui adaptate angajaților (41,8%) față de cei din cea 

de-a doua categorie (33,7%).  

 În ceea ce privește nevoile persoanelor cu handicap, patru respondenți din cinci (79,5%) 

sunt de părere că acestea au nevoi speciale, iar o persoană din cinci (16,5%) nu știe ce 

să răspundă în legătură cu acest aspect. 

 Primele trei necesități ale persoanelor cu handicap indicate de către respondenți au fost 

facilitățile de infrastructură oferite (6,9%), accesibilizarea locului de muncă (6,9%), și 

necesitatea ajutorului dat de stat sau fundații (5%).  
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 Principalele probleme cu care se confruntă o persoană cu dizabilități sunt, în opnia 

respondenților, lipsa unui loc de muncă (94%), imposibilitatea de a-și găsi de lucru 

(90%), izolarea/lipsa vieții sociale (89%), discriminarea făcută de alții (89%), faptul că 

locurile de muncă nu sunt adaptate nevoilor lor (88%), faptul că veniturile lor sunt 

scăzute (87%) sau ajutorul prea mic oferit de către stat (87%) 

 Ponderea respondenților care consideră că persoanele cu handicap au un nivel mai 

scăzut al educației este mai mare în firmele care au un departament de resurse umane 

(73%) față de cei care provin din societăți ce nu au un astfel de departament (67%).  

Existența în cadrul instituției a unui departament specializat de resurse umane are o influență 

semnificativă asupra răspunsurilor oferite de către respondenți în cazul unora dintre problemele 

cu care se pot confrunta persoanele cu handicap. Astfel, ponderea respondenților care 

consideră că persoanele cu handicap au un nivel mai scăzut al educației este mai mare în 

firmele care au un departament de resurse umane (73%) față de cei care provin din societăți ce 

nu au un astfel de departament (67%). 

Politici de angajare a persoanelor cu dizabilităţi 

Din punctul de vedere al politicilor privind șansele egale și diversitatea în angajare, aproape 

jumătate dintre reprezentanții firmelor declară că acestea au astfel de programe (48%), iar doi 

respondenți din cinci afirmă că astfel de programe nu există la ei în instituție (39,3%). Existența 

unui departament specializat de resurse umane influențează acestui tip de strategii: 65,9% 

dintre firmele în care este prezent un astfel de departament declară că au strategii privind 

șansele egale în angajare, față de 44,9% în cazul firmelor fără departament de resurse umane. 

Mai mult, firmele cu mai mult de 50 de angajați au într-o mai mare măsură (70,8%) astfel de 

politici față de cele cu mai puțin de 50 de angajați (46,1%). Totodată, pentru trei din cinci firme 

incluse în eșantion (60,6%) aceste politici sunt neoficiale/nescrise, iar în jumătate din cazuri 

(51,2%) ele se referă și la angajarea persoanelor cu dizabilități 

Cele mai des întâlnite aspecte privind angajarea persoanelor cu dizabilități la nivelul politicilor 

firmelor se numără recrutarea (47,2%), consultarea cu angajații cu dizabilități despre nevoile lor 

(45,1%), adaptarea orelor de muncă pentru persoanele cu dizabilități angajate după cum este  

necesar (43,7%), adaptarea modului de muncă pentru persoanele cu dizabilități angajate după 

cum este necesar (41,5%) sau instruirea și dezvoltarea (41,5%) 
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Beneficii versus dezavantaje ale angajării persoanelor cu dizabilităţi 

Sunt considerate avantaje în angajarea persoanelor cu dizabilităţi: deducerea fiscală de la stat, 

interesul persoanelor cu dizabilităţi pentru muncă şi calitatea muncii lor. În acelaşi timp, pentru 

unele companii aceleaşi avantaje ale unora sunt considerate dezavantaje. De exemplu, 

deducerea de 4% este considerată foarte mică  şi greu de recuperat.  

 

Pentru unii dintre angajatori, motivele eventuale de angajare a persoanelor cu dizabilităţi nu ţin 

în principal de deducerile fiscale sau de alt sprijin de la stat, fiindcă ele nu sunt oricum suficiente 

sau sunt greu de recuperate. Din acest punct de vedere, unii angajatori iau în calcul angajarea 

persoanelor cu dizabilităţi căutând doar criterii profesionale, alţii din contră, refuză acest lucru 

tot pe baza criteriilor profesionale, considerând că persoanele cu dizabilităţi nu corespund 

profesional pentru a lucra în companiile lor.   

 

 

 

 

 

 

 

Numărul dezavantajelor în angajarea persoanelor cu dezabilităţi este destul de ridicat în mintea 

majorităţii angajatorilor:  

 asistarea lor în procesul muncii (care necesită personal în plus),  

 supravegherea continuă,  

 riscul crescut al accidentelor (ceea ce presupune cheltuieli sau răspundere 

crescută),  

 productivitate mai mică (ceea ce ar presupune scăderea randamentului companiei),  

 îngrijiri medicale repetate  

 absenteism crescut.   

Această mentalitate a majorităţii angajatorilor (găsirea unor motivaţii de respingere care nu 

sunt pur şi simplu în concordanţă cu realitatea), pare să fie principala barieră în angajarea 

persoanelor cu dizabilităţi.  

„Există deduceri de la stat. 4% deducere” 

„Dacă îşi îndeplineşte sarcinile, ar face lucruri de calitate.” 

„Doar din partea statutului, oricum e greu cu ei.” 

„Nu pentru avantaj îi angajăm, că oricum nu ştiu dacă ei fac faţă.” 

„Există foarte puţine (avantaje)” 

„Subvenţiile pentru posturi, sunt nesemnificative faţă de suma de afaceri.” 
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Disponibilitatea angajatorilor de a primi informaţii  

Nouă respondenți din zece (87,2%) declară că nu au căutat sau primit vreodată informații, 

sprijin sau consultanță cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilități.  

Existența unui departament specializat de resurse umane în cadrul companiei determină o rată 

mai mare de accesare a acestui gen de informații (14,3% față de 5,9% în cazul firmelor care nu 

au un astfel de departament).  

  

„Există un risc, o grijă mai mare în ceea ce priveşte protecţia muncii” 

„Pot avea productivitate mai mică, un absenteism mai mare” 

„Au o productivitate mai mică pentru că sunt totuşi cu probleme, nu sunt 

normali” 

„Persoanele cu dizabilităţi pot avea o productivitate mai mică, absenteism 

şi lipsă de experienţă” 
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4.3 Rezultatele obţinute în cadrul cercetării în rândul reprezentaţilor 

angajatorilor, instituţiilor publice şi ONG-urilor 

Situaţia parteneriatelor existente şi oportunităţi de încheiere de noi parteneriate 

 Participanţii la focus – grupuri au menţionat că nu cunosc în mod special dacă la nivel 

naţional există parteneriate între mediul de afaceri, instituţii publice locale şi ONG-uri 

care să asigure/faciliteze oportunităţi de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, dar că 

la nivel local există astfel de parteneriate.   

 

 

 

 

 

 

 Participanţii la focus – grupuri consideră că parteneriatele trebuie să aibă în vedere 

asigurarea sustenabilităţii şi atunci când acestea sunt încheiate trebuie luate în 

considerare toate costurile asociate; 

 

 

 

 

Piaţa forţei de muncă la nivel local şi regional 

Piaţa forţei de muncă la nivel local şi regional pentru persoanele cu dizabilităţi diferă de la 

localitate la localitate şi de la regiune la regiune. Din analiza datelor a reieşit că la nivelul 

municipiului Baia – Mare, de exemplu, există o cerere mai mare pentru angajarea persoanelor 

cu dizabilităţi faţă de celelalte regiuni. 

„În Baia – Mare pot fi date multe exemple de parteneriate utile.” 

„Inclusiv, prin Hotărâre Locală se susţine realizarea de protocoale de 

colaborare, susţinere financiară.” 

„Ca exemplu, parteneriatul între Asistenţă Socială şi Esperando şi ASSOC, 

Asociaţia Greco – Catolică, şamd” 

„De exemplu, acest parteneriat pe care Municipiul Baia – Mare îl are cu 

ASSOC durează de 18 ani” 

„Noi avem parteneriate, de fapt colaborări cu ONG-uri la nivel local, cred cu 

vreo 10 astfel de asociaţii. Parteneriate doar cu DGASPC-uri.” (Oradea) 

„Eu apreciez parteneriatele care asigură sustenabilitatea” 

„Parteneriatele sunt extraordinare dacă fiecare îşi respectă angajamentele 

şi se implică.” 

„Atunci când faci un parteneriat trebuie să ai în vedere, cheltuielile 

operaţionale post – proiect. Sunt şi organizaţii care respectă acordul de 

parteneriat, protocolul de colaborare.” 
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Din partea unor angajatori există disponibilitate scăzută pentru angajarea persoanelor cu 

dizabilități, o parte din aceştia recomandând organizaţiilor care lucrează cu persoane cu 

dizabilităţi să deruleze activităţi economice, urmând ca apoi să le achiziţioneze produsele.  

 

 

Puterea de absorbţie a persoanelor cu dizabilităţi în cadrul întreprinderilor de economie socială, 

respectiv unităţi protejate este mică, comparativ cu celelalte întreprinderi.  

 

 

 

 

 

 

 

 Angajatorii sunt interesaţi în primul rând de seriozitate şi mai puţin de subvenţiile pe care 

le pot primi, dacă angajează persoane cu dizabilităţi. 

 

  

„Avem o cerere pentru 50 de angajaţi persoane cu dizabilități. În general 

persoane cu dizabilități nu vin la agenţie să se înregistreze. Există locuri de 

muncă, dar câteodată firmele pun condiţii la angajare pe care persoane cu 

dizabilități nu le pot îndeplini.” 

„Anul 2011 a fost de succes la noi, am avut 62 de angajări, media a fost cam 
de 40-50 pe an.” 

„4% la 1400 de angajaţi câţi avem noi este foarte mult. Aşa că mai bine, 

dumneavoastră care lucraţi cu persoane cu dizabilități ar fi mai bine să vă 

autorizaţi ca unitate protejată şi să noi să achiziţionăm produse de la voi.” 

 

„În cadrul întreprinderii de economie socială avem 11 persoane cu 

dizabilități din 15 angajate. În cadrul UP avem o singură persoană. Nu vom 

putea angaja un mare procent. Şi noi avem 10 persoane angajate din care 7 

cu dizabilităţi. Noi am încercat dar neavând activităţi ca să putem să ne 

permitem să asigurăm o remuneraţie pe măsură, ne oprim.  Chiar dacă mai 

deschidem şi alte unităţi, tot nu putem să absorbim. În medie putem asigura  

3 – 4 locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități la un ONG. Poate un 

ONG ca ASSOC să angajeze 10 persoane cu dizabilităţi dar tot nu putem să 

asigurăm angajarea acestora. Sunt persoane cu dizabilități care şi-au găsit 

locuri normal, dacă putem spune aşa. Pentru celelalte s-au dezvoltate astfel 

de proiecte. Proiectele astea chiar dacă au ca finalitate înfiinţarea de 

întreprinderi de economie socială tot nu îi va putea angaja pe toţi. „ 
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CAPITOLUL 5 – Analiza rezultatelor  

 

5.1 Nevoile persoanelor cu dizabilități privitor la relațiile de muncă, 

relațiile sociale, instruire și reinserție profesională 

 

Majoritar, persoanele cu dizabilități au nevoie de ajutorul unei alte persoane pentru realizarea 

activităților zilnice din gospodărie parțial sau în totalitate (35% dintre persoanele cu dizabilități 

au declarat că pot face destul de bine și singuri aceste activități, dar împart activitățile zilnice cu 

o altă persoană, iar 28% dintre respondenți au nevoie de o persoană care să se ocupe în 

totalitate de activităţile zilnice din gospodărie). Această necesitate a persoanelor cu dizabilități 

este strâns legată de gradul de dizabilitate. Astfel, o persoană cu un grad de dizabilitate 

mediu/ușor își poate realiza singură activitățile zilnice într-o măsură mai mare decât cele cu un 

grad de dizabilitate accentuat sau grav (Figura 7).  

Figura 7: Nevoia de ajutor în realizarea activităților zilnice în funcție de gradul de dizabilitate 

 

Gradul de dependență de cei din jur se răsfrânge asupra vieții profesionale a persoanelor cu 

dizabilități, cercetarea cantitativă în rândul acestora arătând că persoanele inactive pe piaţa 

muncii au nevoie de ajutorul celor din jur (78%) într-o proporţie mai mare decât persoanele care 

au un loc de muncă şi care consideră că se pot descurca singuri (53%). 
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De asemenea, cercetarea calitativă în rândul persoanelor cu dizabilități a arătat că, în general,  

persoanele care au experiență în muncă nu-și manifestă dorința de a fi ajutați, ci încearcă să se 

descurce pe cont propriu 

 

Studiul calitativ în rândul angajatorilor a arătat că, în general, perspectiva acestora asupra 

persoanelor cu dizabilităţi este una pozitivă şi promiţătoare, existând multe aprecieri la adresa 

persoanelor cu dizabilităţi. Ei sunt văzuţi ca persoane normale, dornice de muncă, care pot 

lucra orice, şi cel mai important, care au nevoie de o şansă. Totuşi, modalitatea în care această 

problemă este conștientizată de către angajatori ascunde o relativă perspectivă negativă sau de 

ignoranţă. Ei sunt persoane “ca şi mine”, dar trebuie sa facă “mult mai mult efort ca să se 

descurce ca şi mine”. 

 

Din studiul cantitativ în rândul persoanelor cu dizabilități a reieșit că aceștia au o percepție 

pozitivă asupra muncii. Astfel, mai mult de trei sferturi dintre persoanele cu dizabilități (77%) și-

au exprimat acordul cu privire la afirmația „Aș face orice să muncesc”. Această atitudine este 

Angajatori 

“In funcţie de dizabilităţi se poate descurca şi singură şi poate avea un 

randament la fel ca un om normal.”  

 “Este o persoană ca şi mine. Trebuie să facă mult mai mult efort ca să se 

descurce ca şi mine.”  

 “Nu este diferită din punct de vedere profesional pentru ocuparea unui 

post, nu depinde dacă este sau nu cu dizabilităţi.”  

“Are nevoie de ajutorul nostru, pentru integrarea lor in societate. Dizabilii 

nu au abilitatea de a se acomoda în mediul în care trăiesc. Nu 

conștientizează ce trebuie să  facă într-o societate.”  

 “Este o persoană perfect normală.”  

“E o persoană care are de înfruntat mai multe obstacole decât o persoană 

sănătoasă.” 

Persoane cu dizabilităţi 

„Mă descurc şi eu singură, dar câteodată o aştept pe mama să vină să mă 

ajute, că ea e singura care mai vine şi mă ajută”. 

„Sunt momente când n-am nevoie de ajutor şi momente în care am nevoie 

de ajutor. Sunt lucruri pe care le pot face singur şi lucruri pe care nu le pot 

face singur”. 

„Eu încerc să mă descurc singur, nu că nu am nevoie de ajutor”. 
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susținută și de răspunsurile la următoarele afirmații: locurile de muncă ar trebui adaptate 

angajaților (acord 71%), pot câștiga mai mulți bani decât cei primiți de la stat (61%). De 

asemenea, 3 din 5 persoane cu dizabilități (60%) sunt de acord că au nevoie să învețe mai mult 

pentru a fi calificați pentru o anumită meserie, iar mai mult de jumătate (57%) sunt de părere că 

trebuie să muncească (vezi Tabelul 1). 

La nivel declarativ, angajatorii au o percepție pozitivă asupra integrării în muncă a persoanelor 

cu dizabilități, majoritatea reprezentanților firmelor fiind de părere că persoanele cu dizabilități 

trebui să încerce să muncească (87%), dar și că persoanele cu dizabilități ar face orice să 

muncească (86%) (Tabelul 2). 

Dacă în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă de către persoanele cu dizabilități, 

tendința este de acceptare atât în cazul angajatorilor, cât și în cazul persoanelor cu handicap, 

percepția se schimbă radical în ceea ce privește modul în care ar trebui să fie integrate în 

muncă aceste persoane. Două treimi dintre angajatori (65%) sunt de acord cu afirmația potrivit 

căreia oamenii ar trebui să corespundă locurilor de muncă, în timp ce doar 3 din zece persoane 

cu dizabilități susțin această afirmație (29%) (Figura 8). 

Figura 8: Percepții asupra modului de integrare în muncă a persoanelor cu dizabilități – angajatori versus 

persoane cu dizabilități 

 

Deși majoritatea angajatorilor (80%) sunt de părere că persoanele cu dizabilități au anumite 

nevoi speciale, cu toate acestea două treimi dintre cei care au declarat acest lucru nu știu să 
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menționeze concret niciuna dintre aceste nevoi. Această situație relevă faptul că o bună parte 

dintre angajatori nu s-au confruntat sau nu au oferit atenția cuvenită acestor aspecte legate de 

angajarea persoanelor cu dizabilități. În rândul angajatorilor care au menționat astfel de nevoi 

speciale ale persoanelor cu dizabilități, cele mai des menționate au fost facilitățile de 

infrastructură oferite (7%), accesibilizarea locului de muncă (7%), și necesitatea ajutorului dat 

de stat sau fundații (5%). Deși la nivel declarativ angajatorii sunt de acord cu integrarea în 

muncă a persoanelor cu dizabilități, situația de mai sus ne arată faptul că interesul lor în a 

facilita această integrare este destul de scăzut. 

În general, angajatorii intervievaţi sunt conștienți de nevoile persoanelor cu dizabilităţi,  făcând 

însă confuzia între nevoile lor propriu-zise şi adaptările necesare mijloacelor de satisfacere a 

nevoilor. Nevoia de a ajunge la locul de muncă este confundată cu nevoia de rampă sau 

transport. Din acest punct de vedere, nevoile lor par a fi speciale, când de fapt, nevoile acestora 

sunt aceleași  cu ale persoanelor fără dizabilităţi. Mijloacele de satisfacere ale acestor nevoi 

însă nu pot fi aceleaşi cu ale persoanelor fără dizabilităţi. 

 

Angajatorii sunt de părere că nevoile persoanelor cu dizabilităţi sunt legate de respect, drepturi 

egale, condiţii speciale de muncă specifice dizabilităţii lor, condiţii de adaptare. În plus, 

angajatorii, în general, consideră că persoanele cu dizabilităţi s-ar integra mai bine dacă ceilalţi 

angajaţi ar fi fără dizabilităţi. Există și angajatori care consideră că nu este bine să lucreze 

împreună cu persoane fără dizabilităţi, fiindcă „tendinţa de victimizare” a persoanelor cu 

dizabilităţi ar crea probleme în firmă. Se poate constata în puţine cazuri, o atitudine 

discriminatorie (Studiu calitativ în rândul angajatorilor).   

Nevoile pe care persoanele cu dizabilităţi le-au menționat referitor la locul de muncă se 

manifestă pe 2 planuri, pe de o parte sunt la nivelul locului de muncă efectiv (program flexibil si 

Angajatori 

„Trebuie să fie sprijiniți, pentru a avea încredere. Unii nu pot să muncească. 

Unii au nevoi speciale: rampa. Ar face orice că să muncească.”  

„Da, au nevoi speciale, depinde de dizabilitate. Persoanele cu dizabilităţi vor 

să muncească, pentru că au conştiinţa mai ridicată.[...] Au nevoi diferite: 

locuri special amenajate, nu şi faţă de alţi angajaţi şi nici faţă de manager. 

Au nevoie de toate: transport, acces, crearea unui ambient la locul de 

muncă în care nu trebuie să se simtă că sunt bolnavi. ”    

„Nevoi legate de accesibilitatea la locul de muncă: utilităţile şi transportul.” 
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post specific) și pe de altă parte se referă la relațiile inter-umane (înțelegere și respect) Aceste 

persoane nu manifestă o tendinţă anume între a prefera lucrul împreună cu alte persoane cu 

dizabilităţi sau a prefera lucrul cu persoane fără dizabilităţi. Spre deosebire de angajatori, 

părerile persoanelor cu dizabilităţi sunt împărţite. Colectivul are un rol esenţial, unele persoane 

cu dizabilităţi ar prefera colegi cu dizabilităţi de același tip pentru că ar evita eventualele 

probleme, însă pentru alţii aceasta poate conduce la deprimarea lor, tocmai din cauza 

numărului mare de probleme. Alte persoane cu dizabilităţi preferă colegi fără dizabilităţi pentru a 

putea ţine legătura cu ceilalţi sau pentru o relaţionare dincolo de dizabilitatea lui (Studiu calitativ 

în rândul persoanelor cu dizabilități). 

 

 

La nivel declarativ, două treimi dintre persoanele cu dizabilități știu să practice o meserie. Dintre 

aceștia, aproximativ 1 din zece (14%) ar putea să practice această meserie dacă ar putea lucra 

de acasă. Totodată, alți 2 din zece (19%) declară că până acum s-au lovit de refuzuri repetate 

în a fi angajați pentru a practica această meserie. 

Disponibilitatea persoanelor cu dizabilități de a învăța noi meserii este relativ redusă (64% au 

declarat că nu doresc să învețe alte meserii) și se află în concordanță cu capacitatea și 

disponibilitatea de a învăța lucruri noi în funcție de vârstă, persoanele tinere fiind mai 

predispuse spre a învăța meserii noi față de cele în vârstă. Prin urmare, nu vine ca o surpriză 

Angajatori 

„Relaţiile cu angajaţii ar trebui să fie normale, de înţelegere, la fel şi în 

relațiile cu managementul.”  

„Înţelegerea de către ceilalţi angajaţi a nevoilor lor”  

„Nu au nevoii diferite în relaţiile cu alţi angajaţi sau cu managementul”  

„Nu trebuiesc diferenţiaţi de ceilalţi angajaţi”  

„Mediul îi poate ajuta, colectivul de asemenea, pentru a încerca să aibă o 

viaţă normală.”  

“Pot exista probleme între angajaţii normali şi cei cu dizabilităţi datorită 

tendinţei lor de victimizare.” 

Persoane cu dizabilităţi 

„Am eu destule probleme, dacă îi vad şi pe alţii mă deprimă”  

„Eu aş merge spre persoanele cu dizabilităţi ,dar să nu mă tragă in jos”  

„Psihic te simți mai bine, nu că aş avea ceva cu ceilalți, dar psihic poate te 

simţi mai bine că sunt şi alţii ca tine.” 
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faptul că prezența la cursurile de formare profesională în rândul persoanelor cu dizabilități este 

redusă, doar un respondent din zece (14%) declarând ca a participat cel puțin odată la un astfel 

de curs. Cercetarea calitativă în rândul persoanelor cu dizabilități a arătat însă că există în 

rândul acestora o tendinţă de a dori să învețe o altă meserie, sau să se califice, atâta timp cât 

nu rămâne la stadiul de acumulare de informaţii şi pot profesa ulterior. 

 

  

Persoane cu dizabilităţi 

„Pe meserie m-aş reprofila ca să pot să-mi întreţin familia, să mai învăţ încă 

o meserie, dar să merg la o facultate să am o diplomă şi să stau cu ea acasă, 

nu m-aş duce” 



 
 
 
 
 

 

Pagina 38 din 52 
 
 

5.2 Obstacole culturale, economice și sociale privitor la angajarea în 

muncă a persoanelor cu dizabilități 

 

Un prim obstacol privitor la angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilități îl reprezintă 

discriminarea și percepția de sine. Astfel, trei din cinci persoane cu dizabilități (59%) consideră 

că dizabilitatea pe care o au îi face pe cei din jur să îi privească altfel. Această percepție este 

influențată de gradul de dizabilitate pe care îl au respondenții: cu cât problemele pe care le au 

sunt mai grave, cu atât sunt priviți diferit în comparație cu o persoană normală. Mai mult, cei 

care consideră că sunt priviți într-un mod diferit sunt de părere că oamenii îi evită (41%), îi 

privesc cu milă (36%), cu dispreț (34%) sau cu înțelegere (25%), nu au încredere în capacitățile 

lor de a face anumite activități (23%). 

În ceea ce privește percepţia persoanelor cu dizabilități de către angajatori, mai mult de o 

treime dintre angajatori (36%) au o atitudine nediscriminatorie, 14% îi privesc pe aceștia drept 

persoane cu probleme/nevoi speciale, 12% consideră că o persoană cu dizabilități este 

caracterizată în principal prin dizabilitatea pe care o are, iar 12% au o atitudine de discriminare 

pozitivă a persoanelor din această categorie de populație (Figura 9). 

Figura 9: Direcția de percepție a persoanelor cu dizabilități de către angajatori 
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În urma analizei datelor obținute în cadrul cercetării calitative din rândul persoanelor cu 

dizabilități a reieșit că un alt obstacol la angajare îl reprezintă percepția angajatorilor cu privire 

la persoanele cu dizabilități. Aceștia au declarat că au primit de cele mai multe ori un refuz 

direct din partea angajatorilor tocmai datorită dizabilităţi lor. Majoritatea persoanelor cu 

dizabilităţi care au încercat să se angajeze, nu au primit o şansă reală sau egală, de cele mai 

multe ori angajatorii refuzându-i din start, chiar și atunci când dizabilitatea nu era vizibilă. 

 

Percepția angajatorilor ca și obstacol în integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități a fost 

reiterată în studiul calitativ în rândul angajatorilor, instituțiilor publice și ONG-urilor din domeniu. 

Există o tendinţă în rândul angajatorilor că încadrarea în muncă a unei astfel de persoane este 

problematică, fiind necesară crearea unui mediu de lucru special. 

 

Un alt obstacol cu care se confruntă persoanele cu dizabilități îl reprezintă statutul economic. 

Aproape toate persoanele cu dizabilități (94%) au declarat că au ca și principală sursă de venit 

indemnizația pentru handicap. Jumătate dintre subiecți (52%) sunt sprijiniți financiar de către 

alte persoane. Mai mult de două treimi dintre persoanele intervievate (67,2%) declară că 

Angajatori, reprezentanți instituții publice și ONG-uri 

 „Piaţa muncii nu este deschisă pentru persoanele cu dizabilităţi. Există încă 

anumite percepţii, o teamă, o teamă că trebuie să asigure acele condiţii 

speciale şi preferă să se orienteze spre o persoană normală.” 

„Au rămas foarte mulţi fără loc de muncă [persoanele cu dizabilități 

mentale] şi au creat în jurul lor, în rândul angajatorilor ideea asta că nu 

pot fi inseraţi”. 

 
 

Persoane cu dizabilităţi 

„Am încercat mai multe locuri (de muncă), dar când au auzit ca am boală 

nici nu au mai discutat cu mine. mi-au spus că nu mă pot angaja. Aşa cred 

că o persoana cu handicap ca şi al meu poate munceşte chiar mai mult şi 

mai cu suflet, dar patronii nu prea iau asta în considerare”  

„Am umblat din 3 in 3 zile la diferite locuri unde am văzut că aş putea să 

mă angajez, dar m-am simțit foarte rău când  m-au refuzat spunând că ei 

caută oameni sănătoşi şi mai adaptabili ca mine”   

„Am aprofundat eu ce înseamnă boala asta, şi-am mai încercat, am mai 

depus şi la confecţii şi acolo chiar mi-au spus în faţă:  Din cauză că ești 

bolnavă , fără nici o reţinere.” 
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resursele financiare le ajung doar pentru întreținerea personală, iar două persoane din cinci 

declară că le ajung doar pentru a plăti utilitățile (39,9%). 

Astfel, aspectul financiar este principalul motiv pentru care persoanele cu dizabilități doresc să 

muncească. Printre motivele pentru care persoanele cu dizabilități care lucrează au luat decizia 

de a-și găsi un loc de muncă se regăsesc următoarele: pentru mărirea veniturilor (92%), pentru 

a face altceva decât să stea acasă (40%), pentru a avea un program (40%) ori pentru a ieși din 

casă (25%) și a se întâlni cu alți oameni (25%). Acest lucru corelează cu datele reieșite din 

studiul calitativ asupra persoanelor cu dizabilități. Majoritatea persoanelor cu dizabilităţi care şi-

au manifestat dorinţa de a munci, doresc acest lucru pentru: bani, relaţii, „să ai un rost”, “să ai 

un program”, satisfacţie, respect, “să cunoşti oameni”, pentru siguranţă socială.  Motivele de a 

lucra par să fie identice cu cele ale persoanelor fără dizabilităţi, nici unul dintre aceste motive 

nefiind legat în vreun fel de dizabilitatea lor. 

Angajatorii s-au referit la aceleaşi tipuri de motive precum persoanele cu dizabilităţi: venit 

financiar, un rost, un program, siguranţa zilei de mâine, cunoașterea a noi oameni, etc. În 

această privinţă, nu există o barieră în ceea ce priveşte motivaţia muncii. Şi angajatorii văd 

exact aceleaşi avantaje pentru munca persoanelor cu dizabilităţi, ca şi persoanele cu dizabilităţi 

înseşi. 

 

În general, persoanele cu dizabilități au un nivel mediu de educație, peste 70% fiind absolvenţi 

de cel puţin şcoală profesională sau liceu. Cu toate acestea există o percepţie destul de 

puternică în rândul angajatorilor că lipsa de educaţie a persoanelor cu dizabilităţi reprezintă una 

Angajatori 

„Locul de muncă îi creşte încrederea în sine, venit financiar.” 

„Au un loc de muncă şi o ocupaţie.” 

„Menţinerea unui confort psihic, câştigarea unui salariu decent.” 

„Salariu, şi intră în contact cu lumea.” 

„Da există, venitul, ar fi ocupat ca să nu se mai gândească la boală.” 

„Comunică cu ceilalți au un mediu de cunoştinţe” 

„Devin pentru ei înşişi un sprijin.” 

“Fac ceva util.” 

“Venit, comunicare şi o forma de reabilitare.” 

“Salariul în primul rând, dar şi ieşitul din casă” 

“Crearea unui sistem de relaţii” 

“Acumularea de experienţă” 
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dintre principalele probleme cu care aceștia se confruntă (68% dintre angajatori au considerat 

această problemă ca fiind de importanță medie sau mare). 

Cercetarea calitativă în rândul angajatorilor a arătat o percepție pozitivă a acestora asupra 

nivelului de pregătire al persoanelor cu dizabilități. Aceste rezultate vin oarecum în contradicție 

cu cele obținute în cadrul cercetării cantitative din rândul angajatorilor, unde educația scăzută 

era văzută ca una dintre principalele probleme ale persoanelor cu dizabilități, și pot fi atribuite 

conformismului angajatorilor și dorinței acestora de a da răspunsuri dezirabile. 

 

Nivelul de educație ca și obstacol în ceea ce privește inserția persoanelor cu dizabilități pe piața 

muncii este susținut și de cercetarea calitativă în rândul angajatorilor, instituțiilor publice și 

ONG-urilor din domeniu. Nivelul de pregătire al persoanelor cu dizabilități variază în funcție de 

persoană și de gradul de handicap pe care acestea îl au, însă actualul context economic 

coroborat cu disponibilitatea locurilor de muncă îşi pun amprenta într-un mod negativ asupra 

șanselor de ocupare a unui loc de muncă, ajungându-se în situația în care niciun nivel de studii 

superior nu le garantează ocuparea unui loc de muncă. Există ideea că, preponderent, locurile 

de muncă oferite persoanelor cu dizabilități sunt din sfera muncitorilor calificați/necalificați, 

acesta fiind și motivul pentru care multe asociații organizează cursuri de formare profesională. 

 

Angajatori, reprezentanți instituții publice și ONG-uri 

„Lucrăm cu persoane cu dizabilităţi de la fără studii la studii superioare.” 

„Sunt locuri cerute pentru persoane cu dizabilităţi, cele mai multe sunt în 

domeniul confecţiilor textile, îmbrăcăminte, sunt în general cele mai multe 

oferte.” 

„Nu întotdeauna se potrivesc locurile de muncă cu ceea ce doresc 

persoanele.  Dra X are studii superioare, şi-ar fi dorit să lucreze în 

învăţământ, ...sigur ce i-am oferit noi a fost o activitate de muncitor 

necalificat.” 

„Am dascăl (învăţător) care a terminat institutul şi nu are unde lucra, 

pentru că a dus certificatul de handicap.” 

 
 

Angajatori 

„Mulţi sunt bine pregătiţi.” 

„Sunt şi bine pregătiţi.” 

„Sunt unii foarte bine pregătiţi.” 

„Există şi persoane cu dizabilităţi bine pregătite, nu mă îndoiesc.” 
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Necunoașterea ofertelor de muncă reprezintă un obstacol în inserția pe piața muncii a 

persoanelor cu dizabilități. Majoritatea persoanelor cu dizabilităţi sunt de părere că nu au acces 

la informaţii legate de locuri de muncă disponibile, iar în situația în care au acces informaţiile nu 

sunt într-o formă care să îi încurajeze să aplice pentru posturile disponibile, ca persoană cu 

dizabilităţi. Cei care au acces la internet spun că nu au o problemă în a găsi informaţii legate de 

locurile de muncă disponibile. Majoritatea persoanelor cu dizabilităţi nu au apelat la AJOFM sau 

alte firme de recrutare. Acest canal de angajare a fost folosit numai în cazul când persoanele cu 

dizabilităţi se aflau în şomaj. Legat de posturile disponibile pe piaţa muncii, cercul de prieteni 

pare să fie un mijloc de informare mult mai folosit de către persoanele cu dizabilităţi. 

Recomandarea joacă un rol important şi pentru angajatori, majoritatea firmelor apreciază 

potenţialii angajaţi veniţi cu recomandare. 

 

 

  

Angajatori 

„Anunţuri, recomandări, am trimis şi la licee, am vorbit cu directorul de la 

Electrica pentru forţa de muncă tânără.” 

 

Persoane cu dizabilități 

„Mai citesc, mă mai uit la tv, mă mai duc şi prin oraș să văd dacă se mai 

întâmplă ceva.” 

„O mare parte a timpului îl petrec la calculator.” 

„Timpul mi-l petrec la calculator. m-am săturat de refuzuri pentru servici. 

Am spus că mai bine aştept ceva concret decât să bat pe la uşi, să mi se 

închidă uşa în nas.” 

 



 
 
 
 
 

 

Pagina 43 din 52 
 
 

5.3 Bariere și beneficii în angajarea persoanelor cu dizabilități, 

operațiuni care se pretează la ocuparea acelor posturi de către 

persoanele cu dizabilități 

 

Opinia generală reieșită din studiul în rândul reprezentanților angajatorilor, instituțiilor publice și 

ONG-urilor din domeniu este că singurele facilități pe care le are astfel o persoană cu 

dizabilitate pentru a se angaja sunt date de legile create pentru a susține integrarea acestora în 

muncă (ex.: Legea nr. 57/1992 privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate, OUG 

nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, 

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap etc.). 

Persoanele cu dizabilități, în ciuda proiectelor legislative menite să îi ajute, au probleme în 

găsirea și păstrarea unui loc de muncă, de multe ori angajarea fiind făcută doar pentru 

facilitățile oferite angajatorilor prin lege. 

 

Aproximativ jumătate dintre reprezentanții firmelor (48%) au declarat că acestea au programe 

privind egalitatea de șanse și diversitatea în angajare. Pentru trei din cinci firme incluse în 

eșantion (61%) aceste politici sunt neoficiale/nescrise, iar în jumătate din cazuri (51%) ele se 

referă și la angajarea persoanelor cu dizabilități. Printre cele mai des întâlnite aspecte privind 

angajarea persoanelor cu dizabilități la nivelul politicilor firmelor se numără recrutarea (47%), 

consultarea cu angajații cu dizabilități despre nevoile lor (45%), adaptarea orelor de muncă 

pentru persoanele cu dizabilități angajate după cum este necesar (44%), adaptarea modului de 

muncă pentru persoanele cu dizabilități angajate după cum este necesar (42%) sau instruirea și 

dezvoltarea (42%). 

Din punctul de vedere al atitudinii față de angajarea persoanelor cu dizabilități, doi din cinci 

angajatori (44%) declară că firmele pe care le reprezintă nu au nici un fel de politică sau viziune 

pentru sau împotriva angajării persoanelor cu dizabilități, iar 16% afirmă că încurajează activ 

angajarea acestei categorii de persoane. 1 din zece angajatori (9%) a declarat că nu angajează 

în mod normal persoane cu dizabilități/handicap (Figura 10). 

Angajatori, reprezentanți instituții publice și ONG-uri 

 „Firmele private angajează persoane cu dizabilități din obligație și pun 

anumite condiții pe care foarte greu le găsești la persoane cu dizabilități.” 

„Angajatorii nu prea anunţă locurile de muncă, nici măcar pe cele pe care le 

au.” 
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Figura 10: Atitudinea angajatorilor față de angajarea persoanelor cu dizabilități/handicap 

 

În ceea ce privește susținerea muncii persoanelor cu handicap, trei sferturi dintre respondenți 

(73%) nu întreprind nicio acțiune întrucât nu există obligații legale în acest sens, iar o persoană 

din cinci (17%) declară că firma la care lucrează achiziționează produse sau servicii de la 

ateliere protejate sau firme care au astfel de personal. Nouă din zece (93%) firme care nu au 

angajate persoane cu dizabilități declară că această situație este urmare a faptului că nicio 

persoană cu handicap nu a aplicat pentru un loc de muncă la respectivele societăți. 

Beneficiile pe care angajatorii consideră că le primesc ca urmare a angajării de persoane cu 

dizabilități nu sunt doar de natură economică. Astfel principalul avantaj perceput este legat de 

îmbunătățirea relației dintre angajați și creșterea moralului persoanelor cu dizabilități (90%), 

urmat de îmbunătățirea accesului sau a facilităților pe care toți clienții/angajații le pot folosi 

(85%).  

Dintre facilitățile economice de care beneficiază firmele în urma angajării persoanelor cu 

dizabilități, cle mai des au fost menționate: subvențiile de la stat (84%), decontarea cheltuielilor 

specifice de pregătire, formare profesională ca și încadrare în muncă (84%), deducerea a 

sumelor aferente adaptării locurilor de muncă protejate și achiziționării utilajelor și 

echipamentelor utilizate în producție de către persoanele cu dizabilități (83%) sau deducerea 

tuturor cheltuielilor cu transportul în timpul anului în curs a persoanelor cu dizabilități de la 

domiciliu la locul de muncă (83%) (Tabelul 3). 

4% 

27% 

9% 

44% 

16% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Altele

Nu ştiu

În mod normal nu angajăm persoane cu dizabilităţi/
handicap

Nu avem nici un fel de politică sau viziune pentru sau
împotriva angajării persoanelor cu dizabilităţi/

handicap

Încurajăm activ angajarea persoanelor cu
dizabilităţi/handicap

Care dintre următoarele variante descrie cel mai bine atitudinea dvs 
faţă de angajarea persoanelor cu dizabilităţi/ handicap? 
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Din studiul calitativ în rândul angajatorilor reies preponderent aceleași avantaje în angajarea 

persoanelor cu dizabilităţi: deducerea fiscală de la stat, interesul persoanelor cu dizabilităţi 

pentru muncă şi calitatea muncii lor. Unele dintre aceste avantaje pot fi însă considerate 

dezavantaje în practică: deducerea de 4% este considerate foarte mică  şi greu de recuperat. 

Pentru unii dintre angajatori, motivele eventuale de angajare a persoanelor cu dizabilităţi nu ţin 

în principal de deducerile fiscale sau de alt sprijin de la stat, fiindcă ele nu sunt oricum suficiente 

sau sunt greu de recuperate. Din acest punct de vedere, unii angajatori iau în calcul angajarea 

persoanelor cu dizabilităţi căutând doar criterii profesionale, alţii din contră, refuză acest lucru 

tot pe baza criteriilor profesionale, considerând că persoanele cu dizabilităţi nu corespund 

profesional pentru a lucra în companiile lor. 

 

Principalele dezavantaje pe care instituțiile care angajează persoane cu handicap le au sunt 

dificultatea cu care se poate accesa suportul oferit de stat sau cea cu care se recuperează 

investiția (86%) sau suportul mic din partea statului (84%), În același timp, nevoia îngrijirilor 

medicale frecvente este văzută ca un dezavantaj de o treime dintre respondenți (35%), iar o 

persoană din cinci consideră că ajustările locului de muncă sau flexibilizării programului sunt 

prea costisitoare pentru instituție (18%), faptul că un loc de muncă poate fi nesigur pentru o 

persoană cu dizabilități (18%) ori că persoanele cu handicap au o productivitate mică (17%) 

(Tabelul 4). 

Și în urma cercetării calitative în rândul angajatorilor a reieșit un număr mare de dezavantaje 

privind angajarea persoanelor cu dizabilități: asistarea lor în procesul muncii (care necesită 

personal în plus), supravegherea continuă, riscul crescut al accidentelor (ceea ce presupune 

cheltuieli sau răspundere crescută), productivitatea mai mică (scăderea randamentului 

companiei), îngrijiri medicale repetate, absenteism crescut. 

Angajatori 

„“Există deduceri de la stat. 4% deducere. “ 

“Dacă îşi îndeplineşte sarcinile, ar face lucruri de calitate.”  

“Doar din partea statului, oricum e greu cu ei.”  

“Nu pentru avantaj îi angajăm, că oricum nu ştiu daca ei fac faţă.”  

“Există foarte puţine (avantaje).” 

“Subvenţiile pentru posturi, sunt nesemnificative faţă de suma de afaceri.” 
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Această mentalitate a majorităţii angajatorilor (găsirea unor motivaţii de respingere a 

persoanelor cu dizabilități) coroborată cu dificultățile de a obține facilitățile economice pentru 

angajarea persoanelor cu dizabilități duc la crearea unei imagini nefavorabile asupra acestora 

din urmă și la îngreunarea procesului de inserție pe piața muncii. 

Dintre barierele impuse de angajatori în angajarea persoanelor cu dizabilități au fost identificate, 

în cadrul studiului calitativ în rândul angajatorilor, următoarele: dezinteres din partea 

managerilor datorat lipsei de informare a acestora despre capacităţile persoanelor cu 

dizabilităţi; mulţi angajatori consideră că domeniul lor de activitate nu este compatibil cu o 

persoană cu dizabilităţi; lipsa de interes a angajatorilor în ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi, 

considerând că aceştia sunt mai mult o bătaie de cap; lipsa locurilor de muncă destinate în 

special persoanelor cu dizabilităţi; preferinţa angajatorilor de a nu se complica prin angajarea 

unor persoane cu dizabilităţi.  

 

Persoanele cu dizabilităţi au identificat, în cadrul cercetării calitative, ca fiind o barieră 

importantă aceea a aplicării unui tratament discriminatoriu, dar şi dificultatea în a găsi informaţii 

în legătură cu posturile, lipsa unor condiţii speciale, şi scăderea locurilor de muncă la nivel local. 

  

Angajatori 

„Şi situaţia actuală este foarte grea şi nu știu cum să le facem loc lor când 

toţi avem nevoie de ajutor şi locuri de muncă.”  

“Puţina experiență în domeniu, pentru ca nu mulţi vor să-i angajeze, ei nu 

reușesc să-şi facă experienţă.“ 

Angajatori 

„Există un risc, o grija mai mare în ceea ce priveşte protecţia muncii.”  

“Pot avea productivitate mai mică, un absenteism mai mare” 

“Dacă sunt angajaţi la locul potrivit de muncă, totul merge bine”  

„Au o productivitate mai mică pentru că sunt totuşi cu probleme, nu sunt 

normali.”  

„Pot exista dar daca tot îi angajăm nu mai cerem acum imposibilul, să facă 

şi ei cât pot” 

„Persoanele cu dizabilităţi pot avea o productivitate mai mică, absenteism 

si lipsă de experienţă”. 
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CAPITOLUL 6 – Concluzii şi Recomandări 

 
NEVOILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI PRIVITOR LA RELAȚILE DE MUNCĂ, 

RELAȚIILE SOCIALE, INSTRUIRE ȘI REINSERȚIE PROFESIONALĂ  

 există o nevoie ridicată de asistenţă pentru persoanele cu dizabilităţi atât la locul de 

muncă cât şi în desfăşurarea activităţii zilnice; 

 persoanele cu dizabilităţi care au experienţă în muncă sau care au un grad mai ridicat 

de integrare în societate vor să se descurce pe cont propriu; 

 nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități nu sunt cunoscute sau sunt foarte puțin 

cunoscute în rândul angajatorilor; 

 o nevoie recunoscută de persoanele cu dizabilităţi este aceea de instruire într-o altă 

meserie, instruire care nu este văzută ca o acumulare de cunoştinţe, ci ca o sansă reală 

(dorinţa acestora fiind ca şansa să fie reală) de a practica acea meserie; 

 la locul de muncă, nevoia persoanelor cu dizabilităţi este de un posibil: program flexibil, 

înțelegere, respect, post specific pregătirii lor. 

Recomandări: 

 crearea unei rețele de suport post angajare și de servicii post angajare pentru 

persoanele cu dizabilități, care să asigure integrarea acestora la locul de muncă; 

 îmbunătățirea comunicării cu angajatorii în vederea unei mai bune cunoașteri a 

serviciilor oferite pentru inserția în muncă a persoanelor cu dizabilități. 

 adaptarea programelor de formare profesională la nevoile persoanelor cu dizabilităţi și la 

cerințele pieței muncii. 
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OBSTACOLE CULTURALE, ECONOMICE ȘI SOCIALE PRIVITOR LA ANGAJAREA ÎN 

MUNCĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

 există o lipsă de informaţii atât la nivelul persoanelor cu dizabilităţi cât şi la nivelul 

angajatorilor cu privire la locurile de muncă disponibile, la abilităţile persoanelor cu 

dizabilităţi, la rolul unui asistent a persoanei cu dizabilităţi la locul de muncă etc.; 

 obstacolele în procesul de integrare a persoanelor cu dizabilităţi sunt determinate şi de 

accesibilitatea redusă a locurilor de muncă şi inflexibilitatea angajatorilor cu privire la 

programul de lucru al acestora;  

 nivelul scăzut de educaţie, încrederea scăzută în forţele proprii, dependenţa de familie, 

reprezintă în continuare bariere în rândul persoanelor cu dizabilităţi în procesul lor de 

integrare socio-profesională; 

 barierele personale ale persoanelor cu dizabilităţi sunt completate de barierele datorate 

angajatorilor, care nu au încredere în competenţele şi abilităţile acestora, de nivelul 

scăzut al veniturilor; 

Recomandări: 

 facilitarea accesului la anunţurile de angajare pentru persoanele cu dizabilităţi; 

 schimbarea sistemului de evaluare şi încadrare a persoanelor cu dizabilităţi, reliefând 

principalele abilități ale acestora, și nu deficiențe. 
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BARIERE ȘI BENEFICII ÎN ANGAJAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, OPERAȚIUNI 

CARE SE PRETEAZĂ LA OCUPAREA ACELOR POSTURI DE CĂTRE PERSOANELE CU 

DIZABILITĂȚI  

 în general, firmele derulează programe care susțin egalitatea de șanse și diversitatea în 

angajare, fiind inclusiv programe care susțin angajarea persoanelor cu dizabilități 

 multe dintre companii nu întreprind nicio acțiune în ceea ce privește susținerea muncii 

persoanelor cu handicap, întrucât nu există obligații legale în acest sens; 

 angajatorii consideră că există anumite avantaje în angajarea persoanelor cu dizabilităţi  

cum ar fi deducerea fiscală de la stat, interesul persoanelor cu dizabilităţi în muncă şi 

calitatea muncii lor; 

 cu toate acestea, procesul de obținere a unora dintre aceste beneficii este unul destul 

de anevoios (deducerea fiscală de 4%); 

 numărul și importanța dezavantajelor în angajarea persoanelor cu dizabilităţi este mai 

ridicat în mintea majorităţii angajatorilor, constituind o barieră serioasă în calea angajării 

persoanelor cu dizabilităţi. 

Recomandări: 

 realizarea unor campanii agresive de conştientizare şi de informare atât în rândul 

persoanelor cu dizabilităţi cât şi în rândul angajatorilor cu privire la beneficiile integrării 

socio-profesionale ale persoanelor cu dizabilităţi şi rolului pe care îl au diferiţi actori în 

acest proces; 

 simplificarea acordării facilităţilor fiscale pentru organizaţiile care angajează persoane cu 

dizabilităţi şi a raportării către autorităţi.  
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ANEXE 

Tabelul 1: Percepția persoanelor cu dizabilități asupra integrării în muncă 

În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații? 
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Lumea trebuie să mă  
protejeze/ajute 

72% 9% 18% 14% 30% 7% 7% 7% 7% 28% 
Nu am nevoie să 
mă ajute nimeni, mă 
descurc singur(ă) 

Nu pot să muncesc 43% 5% 7% 10% 22% 22% 14% 12% 8% 57% 
Trebuie să încerc să 
muncesc 

Statul mă ajută cât 
poate 

42% 28% 8% 2% 4% 22% 6% 10% 21% 58% 
Statul îşi bate joc de 
mine 

Nu am nevoie să mai 
învăţ nimic 

40% 22% 8% 3% 7% 22% 9% 15% 14% 60% 
Am nevoie să mai 
învăţ pentru a fi 
calificat 

Sunt mulţumit cu 
banii primiţi de la stat 

39% 28% 5% 2% 3% 22% 9% 13% 17% 61% 
Pot şă câştig mai 
mult 

Oamenii ar trebui să 
corespundă locurilor 
de muncă 

29% 9% 8% 3% 9% 26% 12% 19% 12% 71% 
Locurile de muncă 
ar trebui adaptate 
angajaţilor 

Omul trebuie să se 
adapteze societăţii 

28% 9% 7% 3% 9% 31% 17% 14% 9% 72% 
Societatea trebuie 
să includă pe 
fiecare om 

Nu vreau să 
muncesc 

23% 10% 3% 3% 7% 34% 16% 14% 13% 77% 
Aş face orice să 
muncesc 

 

Tabelul 2: Opinia angajatorilor cu privire la persoanele cu dizabilități și integrarea acestora în muncă 

Referindu-ne strict la părerea dumneavoastră, vă rugăm să citiţi ambele afirmaţii şi să bifaţi în funcţie de acordul 
pe care îl daţi uneia sau alteia dintre afirmaţii. 
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Persoanele fără handicap 
trebuie să protejeze/ajute 
persoanele cu 
dizabilităţi/handicap 

92% 53% 11% 17% 11% 3% 2% 0% 2% 8% 

Persoanele cu handicap 
nu au nevoie să îi 
ajute nimeni, se descurcă 
singuri 

Oamenii ar trebui să 
corespundă locurilor de 
muncă 

65% 23% 9% 16% 17% 10% 8% 5% 12% 35% 
Locurile de muncă ar 
trebui adaptate angajaţilor 
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Referindu-ne strict la părerea dumneavoastră, vă rugăm să citiţi ambele afirmaţii şi să bifaţi în funcţie de acordul 
pe care îl daţi uneia sau alteia dintre afirmaţii. 
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Statul ajută cât poate 
persoanele cu dizabilităţi/ 
handicap 

39% 4% 2% 9% 23% 20% 13% 7% 21% 61% Statul îşi bate joc de ei 

Omul trebuie să se 
adapteze societăţii 

25% 11% 2% 5% 6% 11% 16% 9% 38% 75% 
Societatea trebuie să 
includă pe fiecare om 

Persoanele cu dizabilităţi/ 
handicap nu vor să 
muncească 

14% 2% 1% 2% 9% 34% 23% 13% 16% 86% 
Persoanele cu dizabilităţi/ 
handicap ar face orice să 
muncească 

Persoanele cu dizabilităţi/ 
handicap nu pot să 
muncească 

13% 3% 1% 2% 7% 19% 23% 12% 33% 87% 
Persoanele cu dizabilităţi/ 
handicap trebuie să 
încerce să muncească 

 

Tabelul 3: Avantajele percepute de către angajatori ca urmare a angajării persoanelor cu dizabilități 

Din punctul dumneavoastră de vedere, cat sunteţi de acord că următoarele aspecte reprezită avantaje? 

 

S
u
m

ă
 1

-5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S
u
m

ă
 6

-1
0
 

Îmbunătățirea relaţiei între angajaţi şi 
creşterea moralului persoanelor cu 
dizabilităţi/ handicap  

10% 2% 1% 2% 1% 5% 4% 42% 18% 7% 19% 90% 

Îmbunătăţirea accesului sau a 
facilităţilor (exemplu: rampe, lifturi) pe 
care toţi clienţii/angajaţii le pot folosi 

15% 4% 2% 1% 1% 5% 28% 28% 6% 6% 17% 85% 

Subvenţiile de la stat  16% 5% 2% 1% 2% 6% 3% 50% 6% 6% 18% 84% 

Decontarea cheltuielilor specifice de 
pregătire, formare şi orientare 
profesională ca şi de încadrare în 
muncă 

16% 5% 2% 2% 2% 5% 5% 53% 5% 5% 16% 84% 

Deducerea (în cursul anului următor) a 
sumelor aferente adaptării locurilor de 
muncă protejate şi achiziţionării 
utilajelor şi echipamentelor utilizate în 
producţie de către persoana cu 
dizabilităţi 

17% 4% 2% 2% 2% 7% 3% 52% 6% 6% 17% 83% 

Deducerea (în cursul anului următor) a 
tuturor cheltuielilor cu transportul, în 
timpul anului în curs,  a persoanelor cu 
dizabilităţi/ handicap de la domiciliu la 
locul de muncă 

17% 6% 2% 2% 2% 6% 28% 28% 5% 5% 16% 83% 

Îmbunătăţirea practicilor de personal 
(recrutare, instruire etc.) 

19% 4% 1% 2% 3% 7% 57% 5% 6% 4% 10% 81% 

Îmbunătăţirea retenţiei personalului şi 
reducerea costurilor de recrutare 

19% 4% 2% 2% 2% 9% 5% 5% 58% 4% 8% 81% 

Scăderea absenteismului şi creşterea 
nivelului de prezenţă 

19% 7% 3% 2% 2% 6% 57% 6% 5% 5% 9% 81% 

Îmbunătăţirea imaginii organizaţie faţă 
de clienţi 

19% 6% 2% 2% 2% 7% 29% 30% 5% 6% 11% 81% 
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Din punctul dumneavoastră de vedere, cat sunteţi de acord că următoarele aspecte reprezită avantaje? 
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Deducerea (în cursul anului următor) a 
cheltuielilor cu transportul materiilor 
prime şi al produselor finite la şi de la 
domiciliul persoanei cu dizabilităţi/ 
handicap angajată pentru munca la 
domiciliu 

19% 7% 2% 2% 2% 7% 18% 39% 5% 6% 14% 81% 

Beneficii din mărirea numărului de 
clienţi 

25% 9% 3% 3% 2% 8% 54% 5% 5% 4% 8% 75% 

Tabelul 4: Avantajele percepute de către angajatori ca urmare a angajării persoanelor cu dizabilități 

Din punctul dumneavoastră de vedere, cat sunteţi de acord că următoarele aspecte reprezită dezavantaje? 

 

S
u
m

ă
 1

-5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S
u
m

ă
 6

-1
0
 

Suportul oferit de stat este greu 
accesibil sau investiţia este greu de 
recuperat 

14% 4% 1% 2% 2% 5% 58% 2% 6% 6% 14% 86% 

Suportul oferit de stat este prea mic 16% 5% 2% 2% 1% 5% 59% 4% 4% 4% 14% 84% 

Au nevoie de îngrijiri medicale mai 
frecvente 

65% 6% 2% 4% 3% 49% 18% 5% 4% 3% 5% 35% 

Ajustările locului de muncă sau 
flexibilizării programului sunt prea 
costisitoare pentru firmă/instituţie 

82% 7% 5% 4% 3% 63% 3% 3% 5% 2% 5% 18% 

Un loc de muncă poate fi nesigur/ 
periculos pentru o persoană cu 
dizabilităţi 

82% 10% 5% 3% 3% 61% 3% 4% 4% 2% 5% 18% 

Au o productivitate mai mică 83% 8% 4% 4% 5% 62% 4% 4% 3% 2% 4% 17% 

Nu pot face faţă cerinţelor firmei/ 
instituţiei 

83% 10% 4% 4% 4% 60% 3% 4% 3% 3% 5% 17% 

Au experienţă redusă de muncă 85% 10% 4% 4% 28% 39% 3% 4% 3% 2% 3% 15% 

Au un absenteism mai mare 87% 12% 5% 5% 58% 8% 3% 3% 3% 1% 3% 13% 

Clienţii ar avea o atitudine ostilă 90% 18% 6% 57% 2% 6% 4% 2% 2% 1% 2% 10% 

Au o influenţă negativă asupra celorlalţi 
angajaţi 

95% 21% 8% 58% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 

Dau o imagine negativă firmei 95% 25% 7% 58% 2% 3% 2% 1% 1% 0% 1% 5% 

 


