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Studiul comparativ a fost realizat în cadrul proiectului „Servicii sociale integrate şi formare 

vocaţională pentru persoane cu dizabilităţi”, implementat de Asociaţia Profesionala 

Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC Baia Mare, având ca parteneri în derularea 

proiectului Organizaţia Bedrijfskundig Buro Mink (operează sub numele Adapt-Ability) 

Olanda, Asociaţia PHOENIX- SPERANŢA Mediaş, Autoritatea Naţională pentru Persoanele 

cu Handicap cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Fondul Social European. 
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INTRODUCERE 
 

În contextul abordării problemei „dizabilităţii” din perspectiva „abilităţilor”, proiectul 

„Servicii sociale integrate şi formare vocaţională pentru persoane cu dizabilităţi”, propune 

elaborarea şi implementarea unui model adaptat de evaluare a restantului funcţional 

(capacităţii de muncă) şi facilitarea formării, certificării de specialişti în domeniu şi angajării 

pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi (fizice, mentale, neuro-motorii, etc.).  

Obiectivul general îl constituie creşterea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele 

cu dizabilităţi, prin crearea unui cadru formal fundamentat ştiinţific de EVALUARE, 

ACTIVARE, ACREDITARE şi ACCESIBILIZARE.  

Proiectul propus de Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială 

ASSOC Baia Mare și partenerii săi va opera pe trei direcţii concretizate în „conceptul triplu – 

A” (Activare, Acreditare, Accesibilizare). Acest concept are la bază faza iniţiala a Evaluării, 

presupunând inventarierea potenţialului funcţional al persoanei cu dizabilităţi, fără de care 

acţiunile ulterioare ar genera doar rezultate aleatorii şi neconsistente. Proiectul îşi propune 

elaborarea unui instrument fundamentat ştiinţific privind evaluarea obiectivă a restantului 

funcţional în raport cu capacitatea de muncă a persoanei cu dizabilităţi. 

Activarea se realizează pe baza rezultatelor evaluării urmărindu-se activităţi de 

consiliere a persoanelor cu dizabilităţi (ACTIVARE), punându-se accent primordial pe 

creşterea motivaţiei acestor persoane în ceea ce priveşte dezvoltarea lor profesională şi 

personală.  

Acreditarea implică acţiuni centrate pe pregătirea profesională şi acreditarea 

profesioniştilor (consilieri vocaţionali pentru persoane cu dizabilităţi) implicaţi în ghidarea 

persoanelor cu dizabilităţi şi a organizaţiilor sau instituţiilor care angajează aceste persoane. 

Accesibilizarea vizează o campanie de informare, conştientizare şi sensibilizare 

centrată pe schimbarea mentalităţilor şi creşterea interesului angajatorilor pentru angajarea 

persoanelor cu dizabilităţi. 
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Mai multe documente şi strategii de incluziune socială asumate de către România 

(printre care POS DRU, Memorandumul Comun în Domeniul Incluziunii Sociale şi Strategia 

naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în 

perioada 2006 – 2013), menţionează persoanele cu dizabilităţi ca fiind în rândul grupurilor 

defavorizate. POS DRU, Axa prioritară 6, Promovarea incluziunii sociale, menţionează că 

„atragerea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii se va intensifica prin [...] sprijinirea lor în 

a-şi găsi şi menţine locurile de muncă, precum şi prin încurajarea angajatorilor de a le oferi 

mai multe oportunităţi.” 

Unul dintre obiectivele proiectului prevede realizarea unui studiu comparativ al celor 

două sisteme Român și Olandez, referitor la serviciile sociale integrate şi formarea 

vocaţională pentru persoanele cu dizabilităţi şi integrarea acestora pe piaţa muncii, şi 

identificarea de bune practici în domeniul evaluării, consilierii şi formării vocaţionale a 

persoanelor cu dizabilităţi (practici de lucru ale modelului AAA Olandez) în vederea 

transferului acestora la specificul mediului de lucru românesc. 

Prezentul studiu prezintă o evaluare cantitativă şi calitativă a serviciilor sociale 

integrate şi formarea vocaţională pentru persoanele cu dizabilităţi din România şi Olanda, 

date demografice, cadrul legislativ, statistici cu privire la situaţia angajării persoanelor cu 

dizabilităţi, evaluării şi încadrării în gradul de handicap, atitudinea reprezentanţilor sectorului 

privat şi de stat în ceea ce priveşte angajarea persoanelor cu dizabilităţi, precum şi percepţia 

persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora cu privire la integrarea pe piaţa muncii, 

situaţia actuală privind accesul persoanelor cu dizabilităţi la piaţa muncii. 
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A. FORMAT, ASPECTE ŞI DIMENSIUNI 
 

Studiul despre sistemele sociale din România şi Olanda concentrat pe condiţiile de 

funcţionare a persoanele cu handicap este stabilit şi elaborat pe baza unuia şi aceluiaşi 

format. 

Această abordare face un raport de comparabilitate între informaţiile şi rezultatele cele 

mai pertinente şi oferă o mai bună transparenţă. 

Formatul are 4 dimensiuni: 

 

1.  CONTEXT 

Subiect: mediul politic şi social mai general al ţărilor în ceea ce priveşte elementul cheie 

al proiectului "capacitatea". 

1. Informaţii generale demografice, sume, statistici. 

2. Grupuri ţintă, sume. 

3. Aspecte juridice, legi şi reguli. 

4. Scopuri şi obiective ale politicii. 

5. Organizaţii responsabile şi proceduri. 

6. Sistemul financiar. 

 

2.  ACTIVARE 

Subiect: programe efective pentru persoanele cu handicap, metodologia de selecţie, 

diagnoză încadrare, planificări centrate pe persoane, motivarea spre auto-dezvoltare şi 

îmbunătăţirea capacităţilor de participare şi angajare. 

1. Informaţii introduse în baze de date cu privire la grupuri ţintă. 

2. Proceduri de încadrare, diagnostic. 

3. Metode şi instrumente de testare pentru persoanele cu dizabilităţi. 

4. Activităţi în primă fază în interiorul SW. 

5. Sisteme de măsurare a dezvoltării capacităţii de muncă. 
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3.  ACCESIBILITATE 

Subiect: programe şi facilităţi pentru piaţa muncii pentru a îmbunătăţi disponibilitatea 

angajării persoanelor cu handicap. 

1. Scopuri şi obiective ale politicii actuale în direcţia accesibilităţii. 

2. Instrumente financiare, reguli, bonusuri. 

3. Campanii, informaţii şi programe de propagandă. 

4. Abordări orientate către piaţa muncii: consultanţi, îndrumători pentru alegerea locului 

de muncă, asociaţii care promovează încadrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa 

muncii 

5. Cantităţile flux, detaşare, amplasamente.  

 

4.  ACREDITARE 

Subiect: disponibilitatea de consilieri profesionali, consilieri specializaţi pentru persoane 

cu handicap, îndrumători pentru alegerea locului de muncă, mediatori, jobfinders etc. 

Existenţa programelor de formare acreditate şi profilele locurilor de muncă pentru 

consilierii specializaţi cu persoanele cu handicap, care să permită desfăşurarea unor 

programe de activare pentru persoanele cu handicap, consilierea vocaţională a acestora 

şi să medieze între angajatori şi persoanele cu handicap. 

1. Profile şi cerinţe pentru profilurile profesioniste. 

2. Studiul programelor  şi a training-urilor actuale de profesionalizare. 

3. Institute existente de formare acreditate. 

4. Asociaţiile existente pentru această ocupaţie. 

5.  Numărul de profesionişti activi în acest domeniu. 
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B. TECHNICI ŞI METODE DE CERCETARE UTILIZATE 
Metodele utilizate în cadrul studiului comparative au fost: 

- Documentarea 

- Analiza informaţiilor statistice 

- Interviuri, mini-prelegeri 

- Cercetare de teren 

- Excursii şi schimburi de experienţă 

- Focus grupul 

- Prezentări şi dezbateri tematice 
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C. SISTEMUL OLANDEZ DE SERVICII SOCIALE ŞI FORMARE 
VOCAŢIONALĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI  

 

1.  CONTEXT 

1.1. Istorie şi dezvoltări 

Conceptul de securitate socială a început să fie utilizat în Olanda începând cu secolul 

17, după obţinerea independenţei ţării în 1648, în perioada denumită şi „Secolul de aur”. 

Atunci, Olanda a devenit o mare putere maritimă şi economică, creându-şi colonii şi 

dependenţe în lume şi înregistrând o dezvoltare socială accentuată.  

Conceptul s-a orientat spre persoanele cu dizabilităţi, apărute ca o consecinţă a 

luptelor maritime purtate în acea perioadă şi soldate cu pierderea de braţe, picioare, etc. 

1.1.1. Structura securităţii sociale 

 Înţelesul denumirii de handicap / invaliditate 

 Nouă legislaţie din anul 1960 

 Bani din petrol, precum şi rezerve de gaz 

 

1.1.2. Dezvoltare de-a lungul anilor 

 

  1970 2000 

Asistenţă Nat. 40,000 400,000 

Invaliditate / Timp îndelungat       

Boală 

40,000 900,000 

Slujbe / locuri de muncă protejate 40,000 90,000 
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1.1.3. Context naţional  

 

Olanda are în prezent o populaţie de 16.7 milioane de persoane din care persoane 

care pot desfăşura activităţi profesionale (15 - 65 ani): 7.7 milioane de persoane. Veniturile 

din activităţi profesionale sunt de nivel mediu în comparaţie cu restul Europei.  

Salariile sunt mai mari decât în Spania şi Italia, dar mai mici decât în Anglia şi 

Germania, salariul mediu net fiind între 25.000 € 30.000 € pe an. Guvernul stabileşte salariul 

nivelurile minime la fiecare şase luni. La data de 1 ianuarie 2010, nivelul salariului minim brut 

a fost stabilit la € 16,891 pe an pentru persoane cu vârsta 23-65 de ani. Angajatorii sunt 

obligaţi prin lege să plătească salariaţilor lor acest salariu. Salariul minim în anul 2010 a fost 

de 1427 €/lună, începând cu vârsta de 23 de ani. Lucrătorii cu vârsta între 15 şi 23 de ani, 

beneficiază de un salariu minim de tineret, cu procente distincte pe fiecare an de vârsta. 

Beneficiile prestaţiilor de asistenţă socială, se pot ridica până la 70% din salariul 

minim.  

Speranţa de viaţă (lista ONU 2005-2010) globală este 79,8 ani (77,5 ani la bărbaţi, 

81,9 ani la femei). 8% din locuitori sunt analfabeţi 

 

1.1.4. Structuri de bază 

 

  Min. Soc. 

Afaceri 

Partenerii 

sociali 

Org. 

Indep. 

Municipalităţi 

Act Asistenţă 

Naţ. 

1970 - 

2004 

    2004 

WBB 

Invaliditate 

Wao/Wajong 

  1970-

2000 

2000 2011 

Wajong? 

Ang. protejat 

WSW 

1970-

1989 

    1989 

Buget fin. 
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O mulţime de sondaje şi, de asemenea, Investigaţii Parlamentare se luptă cu diferite 

modele şi responsabilităţi. 

 

Structura de bază a sistemului de securitate socială 

 Municipalitate, executor de legi cu bugete de la Minister (dispoziţii) 

- aceştia cunosc situaţia locală 

      - influenţată de alegerile locale 

 UWV (organism de punere în aplicare a sistemele de asigurare pt. angajaţii din Ţările 

de Jos), executor de legi cu bugete colectate de către angajatori / angajaţi       

(asigurare bazată pe muncă) 

 Transfer de la reţelele de siguranţă la trambuline 

 Stimulare, activare, toată lumea este importantă 

 

1.2. Legislaţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi și încadrarea lor 

pe piaţa muncii 

1.2.1. Drepturi ale persoanelor cu dizabilităţi 

 WWB  Asistenţă naţională şi muncă 

 WMO  Bunăstare şi îngrijire  

 WSW  Locuri de muncă protejate 

 Wajong Tineri cu handicap < 18 ani 

 WAO  Actul de invaliditate de asigurare. Acest act prevede drepturi și beneficii pentru 

angajaţii care au devenit parţial sau în totalitate apți de muncă înainte de 1 ianuarie 

2004 şi au avut acest statut pentru mai mult de doi ani. Solicitanţii WAO pot beneficia 

până la împlinirea vârstei de 65 de ani, sub rezerva reevaluări periodice.  

 Muncă şi Venituri (capacitatea de muncă) Act (WIA).  Acest act a fost introdus la 29 

decembrie 2005 şi înlocuieşte WAO. WIA prevede dreptul la prestaţii pentru angajaţii 

care au devenit improprii pentru muncă la 1 ianuarie 2004 sau mai târziu şi încă mai 
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au o incapacitate de minim 35% după 104 de săptămâni, perioada de aşteptare.  WIA 

cuprinde două sisteme:  

  Schemă de sprijin pentru venit pentru persoanele în incapacitate de muncă (IVA).  

În cadrul acestui sistem, angajaţii care devin pe deplin şi în mod permanent în 

incapacitate de muncă au dreptul la o prestaţie de invaliditate salariu-înlocuirea, 

egală cu 70% din salariul lunar. Reclamanţi pot primi acest ajutor până la împlinirea 

vârstei de 65 de ani.  

  Reluarea beneficiu de muncă pentru persoanele apte de muncă parţial (WGA).  În 

cadrul acestui sistem, angajaţii care sunt parţial în incapacitate de muncă (cel puţin 

35%) au dreptul la un beneficiu suplimenta venitul.  

 AWBZ Costuri medicale speciale  

 Zorgverzekering, costurile medicale normale 

 WML  Salariul minim şi      AOW - Pensiile de bază 

 

WWB: Asistenţa Naţională, buget de la Min. SZW 

Indicatori: 

 350.000 utilizatori 

 Municipalitatea este responsabilă pentru forfetare 

 Municipalitatea face proiecte proprii/adaptări locale 

 A început ca un venit de securitate (ABW – act referitor la asistenţa naţională) 

 Din anul 2004:  Muncă şi Venituri (WWB) 

      - parte de reintegrare / reabilitare (primele proiecte de muncă) 

      - partea de venituri, 70% din WML (salariul minim) 

 Din anul 2012: Extinderea la o dispoziţie generală pentru municipalităţi cu toate tipurile 

de oameni aflaţi la o anumită distanţă faţă de piaţa forţei de muncă 

 

WMO: Bunăstare şi îngrijire, nouă din anul 2007 

 Municipalitatea ca: organizator, antreprenor, platformă de clienţi 
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Prevederi pentru: 

 - adaptarea transportului public 

       - adaptări la domiciliu 

       - scaune cu rotile 

       - asistenţă (menaj) 

 Bugetul de la Ministerul Sănătăţii (VWS) şi taxe ale angajaţilor 

Bugetul total 1600 milioane 

 Utilizatori:  20% din totalul populaţiei din care: 

 - slab 55%;  - moderat 30%;  - grav 15% 

 Alegeri:  

 - Buget personal, management propriu 

       - Îngrijirea şi ocrotirea familiei 

       - Servicii contractate de municipalitatea 

 Comitetul de indicare / desemnare  

 

1.2.2. Legislaţia privind desfăşurarea activităţilor în unităţile protejate 

WSW: Locuri de muncă protejate 

 

 Buget de la Minister: 2400 milioane 

 Municipalităţile responsabile (aproximativ 430), cooperare 

 Municipalităţi care poartă riscuri (-/- 3%) 

 Organizaţii pentru ocuparea protejată a forţei de muncă, aproximativ 100 

 Utilizatori: 100.000  

 lista de aşteptare: 20.000 

 Organizaţiile furnizează, de asemenea, servicii pentru alte grupuri (WWB - Asistenţă 

naţională şi muncă - munca pe primul loc, reabilitare) 
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1.2.3. Istoria WSW unităţilor protejate 

 

 1969 - 1989: Salariul min. plătit 100% din salariile şi 80% din costurile operaţionale 

 1989 - 1998: Sistemul de buget finanţe 

 În 1989: Fondurile de pensii proprii Wsw 

 1998 - 2005: Statul normal al angajaţilor 

       Comitetul de desemnare, indicat în caz de 15% din capacitatea normală 

 2005 - 2011: Idei pentru schimbări şi modernizări 

    

Detalii WSW - Locuri de muncă protejate - 

 Salarii normale (medie 120% salar minim) 

 Plasare:  

- sprijinit 4% 

      - detaşare 26% 

      - serviciu de facilitare 30% 

      - plasamente interne 40% 

  Handicap:  

- fizic 32% 

      - mental 33% 

      - psihic 35% (în creştere) 

 Bugetul cu handicap grav = 1,25 rată de angajare cu normă întreagă 

 Categoria profesională / handicap 

- slab 2% 

- moderat 87% 

- grav 11% 

 Elemente cheie pentru modernizare, multe plasări în poziţii normale 
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Planul de dezvoltare personală  

 

Se aplică gradual, pe parcursul serviciilor oferite în locurile de muncă protejate şi 

cuprinde elementele prezentate mai jos: 

 

 

Wajong 

 Tineri cu handicap <18 ani, nici o experienţă de muncă 

 Comitetul de indicare/ desemnare, examinare la 18 şi 27 ani 

 Utilizatorii ai acestui sistem:150.000, 20% dintre ei lucrează în WSW (locuri de muncă 

protejate), înregistrându-se numeroase cazuri de ADHD şi sindromul Asperger, potrivit 

informaţiilor şcolare 

 Venit din 80% WML (salariul minim), a permis un câştig de până la 100 salarii minime 

 Este prioritatea cu numărul 1 pentru noi idei de securitate socială 

 

 

Unităţi protejate 

Centre de zi (Awbz) 

Testare/antrenare/pregătire 

Pregătire pentru accesul pe piaţa liberă 

Ieşirea si plasarea 

Plasarea exterioara independentă 

Accesibilizarea locurilor de muncă 

Încheierea relaţiei și funcţionarea normală 

Locuri de 
muncă 

protejate 

WSW 
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WAO 

 Organizaţie nouă UWV (organism de punere în aplicare a sistemele de asigurare pt. 

angajaţii din Ţările de Jos) 

 Wao divizat în: 

      - Wia  25-80% asigurarea de invaliditate 

      - Wga  8-10%  

 800.000 utilizatori 

 Beneficiarii sunt în majoritatea lor bărbaţi, mulţi dintre ei nu sunt olandezi  

1.2.4. Facilităţi fiscale reglementate 
 

AWBZ, costurile medicale speciale 

 Ministerul Sănătăţii este responsabil 

 Îngrijire pentru persoane cu handicap, toate categoriile 

 Centre de zi, sub 15% Wsw (loc de muncă protejat) 

 Locuinţă 

 Programe de activare: mici magazine, restaurante 

 Fermierii cu facilităţi de îngrijire 

 GGZ clinici psihiatrice 

 Îngrijire: clasificarea nevoilor de îngrijire 

 Comitetul (CIZ) de desemnare, independent 

 Mai multe soluţii bazate pe comunitate (locuinţe) 

 Politica de incluziune 

 Parte din costurile medicale speciale este transferată către municipalităţi 

 

Costuri de asigurare pentru cazuri de boală (Zorgverzekering) 

 Înainte de 2002, un sistem dual: 

-  parte colectivă (venituri <56.000 Dfl) 

-  parte privată (venituri => 56.000 Dfl) 
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 Acum un sistem complet privat, asigurare de bază + auxiliare 

 O dată pe an, există un concurs între organizaţiile de asigurare, grupurile colectivele 

 Subvenţie pentru persoanele cu venituri mici  

 Toate persoanele au o asigurare de bază, chiar dacă aceştia nu plătesc compania de 

asigurări 

 

WML, Salar minim 

 De la vârsta de 23: venituri 1424 Euro pe lună (2011) 

 15-23 ani: model pas cu pas de la 427 la 1424 Euro pe lună (2011) 

 Cele mai multe dintre locuri de muncă normale sunt parte a unui acord colectiv pe 

filială sau organizaţie (CAO) 

 Sindicate, angajatorii şi angajaţi sunt implicaţi/SER 

 

AOW, Pensie pentru vârsta înaintată 

 A început in jurul anului 1960 

 În anul 2011, salariul mediu anual este de 744 Euro / persoană 

 Cele mai multe sunt combinate cu sistemele de pensii ale angajatorilor / angajaţilor 

 Reglementarea max. de 70% din ultimul venit nu mai este posibilă 

 Soluţii:  

- sistemul de salarii medii 

- dobânzi mai mici 

-  schimbări demografice 

- nu de la 65 de ani, dar de la 67 ani 

 

Pensii WSW (locuri de muncă protejate) 

 WSW are propriul sistemul de pensii pentru angajaţi 

 Participanţii 130.000 de persoane, Capital> 3000 milioane  

 Vârsta 65 de ani, pensionarea anticipată a fost posibilă la vârsta de 62 de ani  

 Înainte de această pensie (1988), a existat un cont bancar blocat per persoană. 
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2. ACREDITARE 
 

2.1. Viziune şi principii 

Punct de plecare: 

• Munca pentru un stil de viaţă este o activitate normală 

• Trebuie să lucrezi atât timp cât poţi 

• Societatea oferă sprijin, dacă este necesar, persoanele cu abilităţi ale căror capacităţi 

de lucru sunt limitate 

• Locuri de muncă protejate (" în interior") 

• Locuri de muncă adaptate ("în afara") 

• Un sistem tip scară de la interior spre exterior 

• Munca într-un mediu de lucru normal este mai bună. 

 

Astfel, politica este orientată spre:  

• flux şi integrare (bonus) 

• nespitalizare (regularitate) 

• dezvoltarea abilităţilor de muncă 

• accesibilitatea pieţei de muncă 

• folosirea locurilor de muncă sociale pentru alte grupuri aflate la o anumită distanţă faţă 

de locul de muncă 

2.2. Date cu privire la dizabilitate şi grupul ţintă 

 

Persoanele cu dizabilităţi (fizice, mentale, sau psihologice) acele persoane a căror 

capacitate de muncă este restricţionată, şi care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 

• sunt sub 65 de ani 

• nu pot lucra numai în condiţii adaptate 

• sunt indicate prin norme / standarde oficiale 
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2.3. Procedura de încadrare, diagnosticare 

 

• Persoanele cu handicap trebuie să fie oficial indicaţi/ desemnaţi pentru locurile de 

muncă protejate de către un institut naţional 

• Desemnarea / numirea este voluntară 

• Examinarea durează max. 16 săptămâni 

• Conţinutul de desemnare / numire: 

   - gradul de handicap pentru a desfăşura o anumită activitate  

   - imposibilitatea de a munci, moderată, severă sau capacitate normală de lucru 

   - adaptări necesare 

   - perioada de timp 

   - după care, re-desemnare. 

 

3. ACCESIBILITATE 

3.1. Munca în locuri de muncă protejate 

Principalii indicatori statistici a repartiţiei locurilor de muncă: 

• 75% locuri de muncă protejate 

• 10% în grupurile de lucru din afara (detaşări) 

• 15% munca individuală în afara 

• 5% flux pe an pentru a lucra regulat 

• Lista de aşteptare: 15.000 de persoane 

• Media listei de aşteptare: 18 luni. 

Profilul persoanelor cu locuri de muncă supravegheate la sfârşitul anului 2008 

• Sex: Mai mulţi bărbaţi (71%) decât femei (29%). 

• Vârsta: tuturor persoanelor cu locuri de muncă supravegheate - o treime au peste 45 

de ani; media de vârstă e 38 de ani.  
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• Felul handicapului: 42% cu tulburări fizice, 31% cu o tulburare psihologică şi mai mult 

de un sfert (27%) cu o tulburare fizică.  

• Tulburare de lucru: patru cincimi (82%) au o tulburare moderată de lucru şi aproape o 

cincime (17%) prezintă o tulburare severă de lucru.  

 

Când ne uităm la profilul persoanelor cu locuri de muncă supravegheate pe o 

perioadă mai lungă de timp, sunt recunoscute o serie de tendinţe. În perioada ultimilor 5 ani, 

următoarea concluzie se formează: 

Creşterea mediei de vârstă. 

Numărul de persoane cu handicap sever de lucru este în scădere.  

 

3.1.1. Poziţia venituri - afluxul forţei de muncă 

 

În cazul angajărilor în conformitate cu Legea privind ocuparea forţei de muncă, 

precum şi în cazul locurilor de muncă supravegheate - fluxul vine în principal de la 

indemnizaţii de boală sau de invaliditate.  

Afluxul de la persoanele cu o angajare în baza legii privind ocuparea forţei de muncă 

este mult mai frecvent decât afluxul de la persoanele cu locurile de muncă supravegheate.   

În cazul persoanelor cu un loc de muncă supravegheat este caracteristic faptul că, în 

comparaţie cu persoanele angajate în conformitate cu legea privind ocuparea forţei de 

muncă, afluxul de la un alt venit diferit este mai mare.  

 

Gradul de angajare în aflux 

 

O altă analiză indică faptul că gradul de angajare a persoanelor care au început în 2008 

diferă de persoanele deja angajate în 2008: afluxul nou funcţionează cu 1,3 mai puţine ore 

decât actuala forţă de muncă. În cazul locurilor de muncă supravegheate nu există nici o 

diferenţă între afluxul vechi şi cel nou. 
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Amploarea şi durata ocupării forţei de muncă în ieşirea din sfera forţei de muncă 

 

Acele persoane care ies din sfera de muncă, muncesc cu aproximativ 3 ore pe 

săptămână mai puţin (media este de 29 de ore) decât acele persoane care încă sunt 

încadrate în sfera  muncii la sfârşitul anului 2008 (o medie de 31,7 ore). În cazul persoanelor 

cu locuri de muncă supravegheate, diferenţa este de 1 oră.  

Angajaţii cu locurile de muncă supravegheate care ies din sfera de muncă în 2008, au 

lucrat aproape 1,1 ani în această situaţie, iar pentru persoanele cu "noi" angajări în 

conformitate cu legea referitoare la ocuparea forţei de muncă (începând cu 01-01-1998), 

durata este de 3 ani.  

Persoanele care au fost angajate în conformitate cu legea socială referitoare la 

ocuparea forţei de muncă înainte de 1 ianuarie 1998, au fost în această situaţie mai mult de 

21 de ani înainte de ieşirea din sfera muncii.   

 

Motivul concedierilor 

 

În cazul angajărilor în conformitate cu legea referitoare la ocuparea forţei de muncă 

înainte de 1998, concedierile au fost datorate următoarelor situaţii: deces (timpuriu), 

pensionare sau boală (2 ani) este cel mai frecvent (76%).  

În cazul ieşirii din sfera de muncă în conformitate cu Legea din 1998 privind ocuparea 

forţei de muncă şi în cazul locurilor de muncă supravegheate, concedierea după terminarea 

contractului (temporar) este cel mai întâlnit motiv pentru ieşirea din sfera muncii (28% 

respectiv 46%). 

 

Destinaţia în cazul ieşirii din sfera muncii 

 

Persoanele care ies din sfera muncii din locurile de muncă supravegheate, 70% vor fi 

din nou pe lista de aşteptare.  
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De asemenea, în cadrul angajărilor în conformitate cu legea din 1998 privind ocuparea forţei 

de muncă, revenirea la lista de aşteptare este destinaţia cea mai comună pentru persoanele 

care au ieşit din sfera de muncă (30%). Cel mai frecvent motiv pentru ieşirea din sfera de 

muncă a persoanelor cu un loc de muncă în conformitate cu legea socială privind ocuparea 

forţei de muncă din perioada anterioară 1 ianuarie 1998 este: pensionarea (timpurie) sau 

beneficii cauzate de cazuri de incapacităţii sau bolii (17%).   

 

Tabel 4.10 Timpul de aşteptare - ieşirea din sfera muncii - lista de aşteptare pentru persoanele cu 

dizabilităţi (2008) 

Categoria "uşor" a fost lăsată pe dinafară. Este vorba de 18 persoane. 

      Minor Grav Total 

mai puţin de 0,5 ani  20% 20% 20% 

0,5 până la 1 an   16% 17% 16% 

1 până la 2 ani   36% 33% 35% 

2 până la 3 ani   20% 18% 20% 

3 până la 5 ani   8% 10% 8% 

5 ani sau mai mult   1% 1% 1% 

Timpul mediu de aşteptare (în luni) 18 18 18 

Total lipseşte un total de 3,5% 100% 100% 100% 

      n=9.846 n=3.164 n=13.028 

 

O altă analiză indică că timpul mediu de aşteptare a diferitelor grupuri care ies din 

sfera muncii nu este acelaşi.   

Ieşirea din sfera de muncă a persoanelor mai tinere (până la 27 ani) are loc mai 

devreme (după o medie de 16,7 luni), în timp ce ieşirea din sfera de muncă pentru grupa de 

vârstă 45 ani şi mai mult are cea mai lungă perioadă de timp (o medie de 18,5 luni).  
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În plus, timpul de aşteptare pentru persoanele cu o tulburare fizică este aproape egal 

cu timpul de aşteptare a grupului cu o tulburare mintală (o medie de 18 luni), în timp ce 

persoanele cu o tulburare psihologică au un timp de aşteptare mai scurt (în medie 17 luni).  

 

Timpul de aşteptare  

Dacă comparăm timpul de aşteptare mediu până la destinaţie după ieşirea din sfera 

muncii, timpul mediu de aşteptare pe lista de aşteptare este mai scurt pentru persoanele 

care ies dintr-un loc de muncă supravegheat (13 luni). Persoanele care ies din sfera muncii 

până la "celelalte" destinaţii (a se vedea specificaţiile din figura 4.1) sunt pe lista de aşteptare 

doar atât timp ca şi persoanele care ies din sfera muncii (18 luni).  

 

Tabel 4.11 Timpul de aşteptare - ieşirea din sfera muncii - lista de aşteptare până la destinaţie (2008) 

 

      Angajare 
Muncă 
supravegheată Alte Total 

mai puţin de 0,5 ani  19% 36% 18% 20% 

0,5 până la 1 ani   15% 20% 16% 16% 

1 până la 2 ani   35% 26% 40% 36% 

2 până la 3 ani   22% 14% 17% 20% 

3 până la 5 ani   9% 4% 8% 8% 

5 ani sau mai mult   1% 1% 1% 1% 
Timpul mediu de aşteptare (în 
luni) 18 13 18 18 

Total 
lipseşte un total 
de 0,4% 100% 100% 100% 100% 

      n=6.808 n=1.136 n=5.557 n=13.505 
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3.1.2. Forţa de muncă 

 

Forţa de muncă constă din persoane cu un loc de muncă permanent în conformitate 

cu legea socială privind ocuparea forţei de muncă sau un loc de muncă permanent 

supravegheat.  

Paragraful 5.1 oferă mai multe informaţii cu privire la persoanele cu un loc de muncă 

permanent în conformitate cu legea socială referitoare la ocuparea forţei de muncă. 

Paragraful 5.2 oferă mai multe informaţii cu privire la persoanele cu un loc de muncă 

permanent supravegheat.  

Paragraful 5.3 compară durata şi gradul de angajare şi locuri de muncă permanent 

supravegheate şi oferă informaţii suplimentare cu privire la salariile angajaţilor permanenţi.  

Paragraful 5.4 oferă informaţii cu privire la durata angajărilor, ieşirilor din sfera forţei 

de muncă, motivele concedierii şi destinaţia persoanelor care ies din sfera forţei de muncă. 

La sfârşitul anului 2008, forţa de muncă este formată din 102.168 de persoane. La sfârşitul 

anului 2008, forţa de muncă se compune din: 

54,7% angajări înainte de 1998; 

40,6% angajări începând cu 1998; 

4,6% angajaţi cu locuri de muncă supravegheate. 

 

Componenţa forţei de muncă la sfârşitul anului 2008 (n=102.168) 

 

Numărul total de persoane detaşate într-un loc de muncă permanent este de 24,5%, o 

creştere uşoară faţă de anul 2007 (22,1%).  

Procentul de persoane individuale detaşate este de 14,4%.  

Pentru detaşări în grup, procentul este de 10,1% 
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Evoluţiile din profilele persoanelor angajate permanent 

 

Dacă vom compara informaţiile de profil de date de referinţă diferite din ultimii 5 ani, 

următoarele tendinţe sunt tipice persoanelor angajate permanent (vezi tabelul 5.2) 

Creşterea numărului de femei (cu 3%); 

Creşterea mediei de vârstă cu 2 ani; 

Creşterea numărului de femei (cu 4%); 

Creşterea numărului de persoane cu un handicap psihologic (cu 5%); 

Numărul de persoane cu handicap de lucru moderat rămâne acelaşi; 

Creşterea numărului de persoane cu handicap sever de lucru (+ 3%). 

 

Tabelul 5.2 Profilul angajaţilor permanenţi de la sfârşitul anului 2003 până la sfârşitul anului 2008  

  

Sfârşitul 
anului 
2003 

Sfârşitul 
anului 
2004 

Sfârşitul 
anului 
2005 

Sfârşitul 
anului 
2006 

Sfârşitul 
anului 
2007 

Sfârşitul 
anului 
2008 

Sex             

Masculin 75% 74% 74% 73% 73% 72% 

Feminin 25% 26% 26% 27% 27% 28% 

Vârstă             
Vârsta medie (în 
ani) 43,7 44 44,3 44,8 45,2 45,6 

Felul handicapului             

Fizic 39% 38% 37% 36% 36% 35% 

Mental 34% 34% 34% 34% 35% 34% 

Psihologic 22% 24% 25% 26% 25% 27% 

Alte 5% 5% 4% 4% 4% 4% 

Handicap de lucru             

Minor 3% 3% 2% 1% 1% 0% 

Moderat 88% 87% 88% 88% 88% 88% 

Grav 9% 10% 10% 11% 11% 12% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  n=95.245 n=96.695 n=97.105 n=96.024 n=96.530 n-97.419 
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3.1.3. Caracteristici a angajaţilor cu locuri de muncă permanent supravegheate   

 

Profilul sfârşitul anului 2008 

 

La sfârşitul anului 2008, profilul angajaţilor cu locuri de muncă permanent supravegheate 

arată după cum urmează:  

Sex: Mai mulţi bărbaţi (71%) decât femei (29%). 

Vârsta: Toate persoanele cu locuri de muncă permanent supravegheate - două treimi au 

peste 45 de ani; media de vârstă este de 38 de ani.  

Felul handicapului: 42% cu tulburări psihologice, 31% are o tulburare mentală şi mai mult de 

un sfert (27%) cu o tulburare fizică.  

 

Tulburare de lucru: patru cincimi (82%) au o tulburare moderată de lucru şi aproape o 

cincime (17%) prezintă o tulburare severă de lucru.   

 

Tabelul 5.3 prezintă profilul persoanelor cu un loc de muncă supravegheat, sortat după valori 

de început, flux intrare şi ieşire, valori finale. 

 

3.2. Responsabilităţi şi reguli 

 

Cine este responsabil şi care sunt responsabilităţile? 

• Persoana în sine este responsabilă pentru viaţa sa 

• Persoană solicită o procedură de desemnare 

• O desemnare pozitivă este întotdeauna completată de un sfat cu privire la condiţiile 

speciale de care are nevoie într-un mediu de lucru 

• Persoana este, după o indicaţie / desemnare pozitivă, obligată să respecte regulile 

muncii sociale 

• Persoana trebuie să coopereze pentru propria dezvoltare 
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• Persoana primeşte un contract de angajare cu o organizaţie / societate 

• Contractul poate fi încheiat în cazul în care salariatul refuză să acţioneze în 

conformitate cu normele / standardele impuse 

• Contractul va fi încheiat în cazul în care angajatul este re-desemnat pentru munca 

normală şi regulată 

 

A fi angajat conform mijloacele sistemului locurilor de muncă protejate înseamnă: 

• Că persoana lucrează în condiţii adaptate 

• Că această muncă este îndreptată către dezvoltarea capacităţilor de muncă în condiţii 

normale 

• Că persoana lucrează pentru a învăţa 

• Că persoana trebuie să coopereze pentru acest scop 

• Că persoana primeşte un salariu 

 

Cine este responsabil pentru acest sistem 

• Guvernul central este titularul de drept 

• Ministerul a atribuit sarcina de executare a legii autorităţilor locale 

• Autoritatea locală poate delega executarea legii către organizaţiile publice şi private 

• Aceste organizaţii sunt libere să câştige bani cu produse/servicii pe care le realizează 

cu persoanele cu handicap 

• Ei trebuie să lucreze conform preţurilor şi tarifelor de pe piaţa muncii (nici un avantaj 

fals competitiv) 

• Un departament de control central controlează executarea legii cu privire la locurile de 

muncă protejate pe 2 dimensiuni 

o flux / rezultate de integrare 

o protecţia veniturilor 
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3.3. Finanţarea Legii privind locurile de muncă protejate 

 

Municipalităţile sunt responsabile pentru punerea în aplicare a Legii privind ocuparea 

forţei de muncă protejată. Toate costurile implicate în această punere în aplicare (salarii, 

costuri pentru angajatori, costurile de implementare, orientare, educaţie, locuinţe, inventar, 

investiţii) vor fi acoperite (în ordinea importanţei) prin contribuţiile municipale, vânzarea de 

producţie şi servicii şi de către subvenţiile guvernului. 

Cu bugetele oferite de către guvern pentru locurile de muncă protejate, municipalităţile 

trebuie să ofere locuri de muncă adaptate pentru cât mai mulţi locuitori care fac parte din 

grupul ţintă de ocupare a forţei de muncă protejate.  

Valoarea totală a subvenţiei pentru locurile de muncă protejate (2010: 2,3 miliarde de 

euro) şi numărul minim a locuri de muncă cu normă întreagă (2010: 90.803, 7 "ani de 

muncă") va fi determinată de către Cabinet în fiecare an. Plată şi justificarea banilor cheltuiţi 

va intra în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Sociale şi Ocuparea Forţei de Muncă.   

 

3.4. Calcularea subvenţiei şi a obiectivelor pe Municipalitate 

 

Numărul de locuri de muncă protejate care trebuie să fie realizate pe Municipalitate va 

fi stabilit de către Minister şi depinde de obiectivele atribuite municipalităţii în cauză.  

Actul referitor la locurile de muncă protejate prevede că bugetul pentru aceste locui de 

muncă se bazează pe necesitatea de locuri de muncă protejate în această municipalitate. În 

determinarea cuantumului de subvenţie acordate unei municipalităţi (ca parte din bugetul 

rezervat la nivel naţional), numărul de locuitori din zona locurilor de muncă protejate este 

esenţial. 

În avans, şi în fiecare an înainte de data de 1 octombrie cel târziu, municipalitatea 

primeşte o decizie de la Secretarul de Stat al Afacerilor Sociale şi Ocuparea a Forţei de 
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Muncă în care bugetul acordat şi numărul de locuri de muncă pentru anul următor este 

determinat.  Subvenţia este plătită în avans în 12 plăţi lunare. 

 

3.5. Plata subvenţiei 

 

Ulterior, după anul de implementare, Ministerul determină dacă obiectivele stabilite au 

fost atinse şi dacă subvenţia acordată a fost cheltuită în mod legal.   

În fiecare an până la data de 15 iulie cel târziu, împreună cu alte subvenţii acordate, 

Municipalitatea va justifica (cu o declaraţie aprobată din partea unui contabil) punerea în 

aplicare şi utilizarea subvenţiei, prin următorii factori: 

 

1. În anul precedent, numărul de locuri de muncă protejate cu normă întreagă; 

2. În anul precedent, numărul de locuri de muncă monitorizate; 

3. Numărul de locuitori cu desemnarea pentru locurile de muncă protejate din anul 

precedent; 

4. Fluxul în anul precedent. 

 

"1" este menit să determine dacă obiectivele stabilite au fost îndeplinite; 

"2" oferă Ministerului informaţii suplimentare în scopul de a calcula suma de bani 

suplimentară pe care Municipalitatea o va primi pentru stimularea locurilor de muncă 

protejate. 

"3" şi "4" sunt necesare pentru a calcula modul de împărţire a bugetului pentru locurile de 

muncă protejate între diferite municipalităţi.  

 

Site-ul web al Ministerului de Interne oferă formatul pe care municipalitatea îl poate 

utiliza pentru justificarea bugetului locurilor de muncă protejate utilizând indicatorii de mai 

sus.  (Sfat: faceţi clic pe link-ul 'Sisa-bijlage 2009 with macro's'. Alegeţi: activate macro's . În 
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categoriile afişate, selectaţi 'select specific benefit'  iar apoi selectaţi Actul 72 (Legea privind 

ocuparea forţei de muncă socială). Deschideţi categoria 'specific benefits' (beneficii specifice) 

Prin intermediul justificării primite, Secretarul de Stat al Afacerilor Sociale şi Ocuparea Forţei 

de Muncă va determina dacă Municipalitatea a cheltuit în mod legal sumele plătite în avans 

cu privire la punerea în aplicare a Legii locurilor de muncă protejate, ceea ce se referă la 

faptul că  minimul locurilor de muncă protejate cu normă întreagă a fost realizat. În acest caz 

(dacă totul este legal şi corect) municipalitatea nu va fi obligată să ramburseze plăţile în 

avans. 

O municipalitate care a realizat mai mult decât numărul ţintă de locuri de muncă 

protejate (peste planul propus), va plăti pentru aceste locuri suplimentare din resurse proprii.   

Valoarea subvenţiei primite de către Municipalitate pe locul de muncă este 

întotdeauna în legătură directă cu creşterea costurilor pentru locurile de muncă (salarii şi 

asigurări sociale). Pentru a determina plata suplimentară, se ia în considerare dezvoltarea 

sectorului subvenţionat în anul precedent. 

Din anul 2008 şi în anumite condiţii, Municipalităţile care realizează locurile de muncă 

protejate au primit un bonus financiar pe baza unui acord de stimulare pentru locurile de 

muncă protejate. Prin intermediul acestui acord, Guvernul încearcă să stimuleze 

Municipalităţile să ajute cât mai mulţi locuitori care sunt desemnaţi pentru un loc de muncă 

protejat să îşi găsească munca potrivit adaptată.  

 

3.6. Contribuţii Municipale  

 

În moduri diferite, Municipalităţile contribuie de asemenea la implementarea şi 

respectarea legii privind locurile de muncă protejate din resurse proprii. 

Prin finanţarea oricăror proiecte pentru planul propus şi prin oferirea de trasee spre 

lista de aşteptare pentru candidaţii încadraţi sub legea privind ocuparea forţei de muncă 
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protejate, multe Municipalităţii vor contribui financiar la implementarea legii privind ocuparea 

forţei de muncă protejate. 

Unele Municipalităţi au fost de acord să contribuie la costurile de execuţie cu o sumă 

fixă pentru fiecare loc de muncă. În plus, fiecare Municipalitate este responsabilă pentru 

acoperirea oricărui deficit (operaţional) prin propriile forţe. Într-un mod practic, Municipalităţile 

pot contribui prin utilizarea spaţiului financiar în cadrul regulilor proprii pentru a folosi propriul 

executant al locurilor de muncă protejate în executarea de servicii, cum ar fi peisajul, 

curăţenia şi serviciile de catering.  

 

3.7. Indicaţie – legea privind locurile de muncă sociale 

 

Oricine care doreşte un loc de muncă ajustat în conformitate cu legea privind locurile 

de muncă sociale trebuie să aibă o indicaţie pentru acest lucru. Aceste indicaţii sunt atribuite 

de către UWV Werkbedrijf  (Institutul pentru punerea în aplicare a asigurărilor pentru 

ocuparea forţei de muncă).  

Aplicarea unei indicaţii se face pe bază de voluntariat. Orice persoană care nu este în 

măsură să efectueze o muncă "normală" din cauza unui handicap, este liber să contacteze 

un birou UWV pentru mai multe informaţii şi pentru a obţine formularul de cerere. Testul 

efectiv de indicaţie va fi efectuat la unul din cele 27 de sucursale UWV în Olanda.  

Testul 

Rezultatul testului va dura până la 16 săptămâni. Prin utilizarea acestui test şi, de 

asemenea, a unui arbore de decizie, UWV îşi va face o idee despre gravitatea incapacităţii 

de muncă şi despre restricţiile de muncă care rezultă din prezenta situaţie.   

Pe baza acestui handicap, UWV decide care sunt măsurile de precauţie şi ajustările 

necesare pentru efectuarea unei munci în mod regulat.  Dacă nu se va găsi nici un loc de 

muncă cu un angajator normal, UWV decide că solicitantul aparţine grupului ţintă de ocupare 

a forţei de muncă protejate. Această decizie este prezentată sub formă unui ordin. Acest 
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ordin menţionează intervalul de timp pentru indicarea (durata) şi gravitatea handicapului . 

Mai mult, titularul ordinului va fi sfătuit cu privire la ajustările necesare ale muncii şi se va 

oferi un răspuns la întrebarea dacă persoana indicată este eligibilă pentru munca 

monitorizată.  

3.8. Reorientare/reevaluare 

Înainte ca durata indicaţiei să expire, municipalitatea trebuie să trimită o cerere către 

UWV (Institutul pentru punerea în aplicare a asigurărilor pentru ocuparea forţei de muncă) 

pentru un test de re-indicaţie / redesemnare a persoanei indicate.  

UWV va determina dacă o persoană încă face parte din grupul ţintă de ocupare 

protejată a forţei de muncă, dacă persoană este eligibilă pentru munca monitorizată şi pentru 

orice tip de muncă care poate fi efectuată de către o persoană cu handicap.   

Această redeterminare este valabilă pentru o anumită perioadă de timp. În cele mai multe 

cazuri, testul de reindicaţie / redesemnare arată că indicaţia va continua să fie valabilă. 

Această persoană este încă dependentă de un loc de muncă adaptat.  

De asemenea, UWV (Institutul pentru punerea în aplicare a asigurărilor pentru ocuparea 

forţei de muncă) poate recomanda limita inferioară a indicaţiei. Testele pot evidenţia faptul 

că, de exemplu, din cauza unei deteriorări a handicapului, numărul necesar de ore de lucru 

supravegheate este prea mare sau că productivitatea este prea mică. 

O persoană cu indicaţie la limita inferioară va rămâne angajată până când această 

persoană primeşte o alternativă adecvată de către Municipalitate.  

De asemenea, UWV (Institutul pentru punerea în aplicare a asigurărilor pentru ocuparea 

forţei de muncă)  poate recomanda o indicaţie cu limită superioară. O persoană cu indicaţie 

cu limita superioară poate fi concediată numai după ce a primit un loc de muncă adecvat, în 

condiţii normale sau atunci când el/ea a refuzat oferta.   
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3.9. Dezvoltarea Maselor 

Tabelul de mai jos arată nivelul listei de aşteptare, forţa de muncă şi numărul total de indicaţii 
în 2008. 
 
Tabelul S.1  Volum de dezvoltare socială, ocuparea forţei de muncă in 2008, în număr de persoane 

 

  început intrări ieşiri 
Scor 
final intrări ieşiri creşteri/ 

 2008   2008 % % 
scăderi 

% 

Listă de 
aşteptare 19.676 11.377 13.505 17.753 58,0% 69,0% -9,8% 

Forţă de 
muncă 100.457 9.276 6.717 102.135 9,2% 6,7% 1,6% 

Angajări 96.506 7.567 6.653 97.419 7,8% 6,9% 0,9% 
Job-uri 
supervizate  3.970 1.765 988 4.749 44,5% 24,9% 19,6% 

Prime 
orientări   11.302 (total 2008)       

Reorientări  16.608 (total 2008)    
Total 
Orientări   27.910 (total 2008)       

Procentaj intrări= intrări / scor iniţial; procentaj ieşiri= ieşiri/ scor iniţial;  
Procentul de creştere/ procentul de scădere = (diferenţă scor final-scor iniţial) / 
scor iniţial 

 
În 2008, în total 27.910 indicaţii au fost aprobate. Aceasta a condus la 11.302 prime 

orientări şi 16.608 reorientări. În 2008, numărul de prime orientări a scăzut uşor comparativ 

cu 2007 (11.784), şi a fost în mod clar sub nivelul din 2006 (14.001). Apoi, numărul de 

reorientări a scăzut puternic: 16.608 în 2008, comparativ cu 19.846 în 2007, dar a fost peste 

nivelul din 2006 (13.056). 

 

Numărul de persoane de pe lista de aşteptare a scăzut (-9,8%). Acest lucru s-a 

datorat parţial controalelor disponibilităţii  periodice obligatorii care a provocat  eliminarea 

oamenilor din lista de aşteptare în mod retroactiv şi, în parte datorită numărului scăzut de 
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prime orientări. Numărul de persoane cu un loc de muncă obţinut prin Legea socială a 

ocupării a crescut uşor (+1,6%).  A fost o creştere semnificativă a numărului de locuri de 

muncă supravegheate, şi anume 19,6%. Acest procent a fost mai mic decât creşterea din 

2007 si 2006 ( respectiv 38 si 37,2 % ). Aceste modificări în numărul locurilor de muncă 

protejate au fost relativ mari - 44.5% intrări şi 24,9 % ieşiri în 2008. 

Cota de locuri de muncă supravegheate din  totalul de ieşiri sa redus de la 24% în 2007 la 

19% în 2008. 

 3.9.1. Decizii de orientare 

 
Tabel S.2 Total  decizii de orientare în 2008 sortate după felul orientării, excluzând 
concedierile. 

 

    număr 

Prima 
orientare   11.302 

Reorientări  16.608 
Total 
orientări   27.910 

 
 

În 2008 mai mult de patru cincimi din numărul total de persoane cu o primă orientare 

au fost acceptate în grupul ţintă de ocupare a forţei de muncă prin intermediul legii sociale 

(82%). Acest procent este egal cu procentul din 2007. Cei care nu au fost acceptaţi în acest 

grup aparţin în principal  limitei superioare (16%). 3% aparţin limitei inferioară. În 2007, 

aceste procente au fost aproape egale (respectiv 15% şi 3%). 

 

Dacă comparăm profilul celor care au fost acceptaţi in cadrul Legii sociale de ocupare a forţei 

de muncă cu cei care nu au fost acceptaţi putem concluziona că: 

 Cota de bărbaţi şi femei, a indicat că grupul ţintă este aproape egal. 

 Oamenii mai în vârstă de 45 de ani sunt mai puţin frecvent indicaţi ca grup-ţintă decât 

persoanele sub 45. 

 Persoanele cu dizabilităţi mentale si fizice sunt aproape întotdeauna in grupul ţintă.   
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 Persoanele cu handicap fizic fac o excepţie clară: mult mai mult de o cincime dintre 

solicitanţi fac parte din limita superioară. 

 

Pentru 96% dintre persoanele cu o primă orientare în 2008, decizia a fost luată în termen 

de 16 săptămâni. Revenirea medie a tuturor oamenilor indicaţi este de 13,5 săptămâni, 

revenirea medie atât pentru limita superioară cât şi pentru limita inferioară de orientări abia 

se abate de la aceasta. 

 

3.9.2. Reorientări şi concedieri 

 

În 2008, 16.608 au fost periodic sau la cererea lor reorientate. În concordanţă cu 

aceste decizii de reorientare, 95.7 % dintre aceşti oameni fac încă parte din grupul ţintă al 

Legii sociale de ocupare a forţei de muncă, 2.3% aparţin limitei inferioare şi 2% limitei 

superioare. 

 

În 78% din dosarele pentru concediere există un aviz pozitiv şi în 5,5%, unul negativ. 

11% din aplicaţii nu sunt aprobate. 

 
 

3.9.3. Lista de aşteptare 

 
 

Scorul final al lista de aşteptare în 2008 era de 17.753. Comparativ cu scorul iniţial din 

2008 (19.676) aceasta este o scădere de 10%. Creşterea uriaşă a listei de aşteptare în 2004 

(51%) nu a avut loc de atunci. Scăderea listei de aşteptare este cauzată de un flux mai mare 

de ieşiri la sfârşitul anului 2007, cauzat de acţiunile de municipalităţii în primăvara anului 

2008. 

 
Profilul la sfârşitul anului 2008 şi timpul de aşteptare 
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 Sunt clar mai mulţi bărbaţi  (62%) decât femei (38%) pe lista de aşteptare. 

 Există o răspândire largă pe diferite categorii de vârstă. Mai mult de o treime (39%) este 

de 45 de ani sau mai în vârstă. Vârsta medie este de 38,5 ani. 

 • Aproape 50% au o tulburare psihologica (49%), aproape un sfert (24%) au o tulburare 

fizică şi mai mult de un sfert au o tulburare mentala (27%). 

 Mai mult de trei sferturi (77%)  au o deficienţă de muncă minoră, aproape un sfert (23%) 

au un deficit sever de lucru. 

 47% din oamenii de pe lista de aşteptare la sfârşitul anului 2008 erau calificaţi pentru 

munca protejată. 

Oamenii de pe lista de aşteptare la sfârşitul anului 2008 au aşteptat o perioadă de 15,2 luni. 

Aceasta perioada este aproape o lună mai mare decât în 2007. Pentru un sfert (26%), timpul 

de aşteptare a fost mai puţin de 6 luni, pentru 50% din oamenii de pe lista de aşteptare 

timpul de aşteptare a fost un an sau mai mult. La sfârşitul anului 2008, media timpului de 

aşteptare pentru persoanele cu handicap de lucru minor (15,5 luni) a fost aproape egal cu 

timpul de aşteptare al persoanelor cu handicap sever de lucru (timpul de aşteptare 15,5 luni). 

 

Ieşiri din lista de aşteptare 

 

50% dintre oamenii care au ajuns pe lista de aşteptare în 2008 s-au angajat sub  

Legea socială a ocupării forţei de muncă, acest procent este mai mare decât în 2007 (47%). 

O mică parte (8%)s-a încadrat intr-un loc de muncă supravegheat, această parte este mai 

mică decât a fost în 2007 (12%). Restul de 41% a dispărut din această categorie, de 

exemplu prin acceptarea unui loc de muncă obişnuit sau  prin intrarea sub incidenţa 

medicală de excepţie. Acest grup a fost la fel de mare ca în 2007.  

Profilurile oamenilor care au primit un loc de muncă în conformitate cu Legea socială de 

ocupare a forţei de muncă  şi ale celor care au primit un loc de muncă supravegheat diferă în 

funcţie de următoarele aspecte: 
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 Mai mulţi bărbaţi au primit un loc de muncă protejat  

 Media de vârstă a persoanelor cu locuri de muncă  supravegheate este cu mai mult de un 

an mai mică decât a celor care s-au angajat sub incidenţa Legii sociale de ocupare a 

forţei de muncă. 

 

Timpul mediu petrecut pe lista de aşteptare înainte de ieşirea din prima jumătate a 

anului 2008 este de 18 luni, acest lucru este egal cu 2007. În a doua jumătate a anului 2008, 

timpul mediu petrecut pe lista de aşteptare a scăzut cu o lună. Puţin peste o treime din 

persoane (39%) au aşteptat mai puţin de 12 luni pana la ieşire, pe lista de aşteptare. 

 

3.9.4. Forţa de muncă 

 
La sfârşitul anului 2008 forţa de muncă era reprezentată de 102.168 persoane. 

 54,7% angajaţi sub Legea socială de ocupare a forţei de muncă înainte de 1998, 

 40,6% angajaţi sub Legea socială de ocupare a forţei de muncă începând cu 1998, 

 4,6% locuri de muncă supravegheate. 

 

Având în vedere dezvoltarea din anul trecut a relaţiei dintre populaţia în vârstă şi 

populaţia tânără, la sfârşitul anului 2009 jumătate din forţa de muncă a fost reprezentată de 

cei care au fost angajaţi înainte de 1-1-1998.  

În 2008, cea mai mare parte a persoanelor angajate în ocuparea forţei de muncă sub 

incidenţa Legii sociale lucrează într-un mediu protejat (76%). Astfel, numărul de detaşări a 

crescut la 24%- creştere de la 22% faţă de anul 2007. Cele 24 % de detaşări sunt constituite 

din 14% detaşări individuale si 10% detaşări de grup. 

 

Profilul persoanelor angajate sub incidenţa Legii sociale la sfârşitul anului 2008  

 

• Aproape trei sferturi sunt de sex masculin (72%). 

 • Mai mult de jumătate sunt mai în vârstă de 45 ani (59%); vârsta medie este de 45,6 ani. 
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 • Mai mult de o treime (35%) au un handicap fizic, o treime (34%) au un handicap mental şi 

puţin peste un sfert (27%) au handicap psihologic.  

• Aproximativ una din opt persoane (12%) are un handicap sever de muncă. 

 

Dacă comparăm profilul angajaţilor sub incidenţa Legii sociale la diferite moment ale 

măsurării din ultimii 5 ani, putem concluziona ca numărul de femei creşte odată cu media de 

vârstă. 

Mai departe putem concluziona că numărul persoanelor cu dizabilităţi fizice scade în timp ce 

cel al persoanelor cu dizabilităţi psihologice creşte. În timp ce preocuparea este reprezentată 

de dizabilităţile de muncă, numărul persoanelor cu dizabilităţi de muncă severe creşte. 

 

Profilul persoanelor angajate în locuri de muncă supravegheate la sfârşitul anului 2008 

 

• Sex: Mai mulţi bărbaţi (71%) decât femei (29%).  

• Vârsta tuturor persoanelor cu locuri de muncă supravegheate - o treime este mai în vârstă 

de 45 de ani; media de vârstă e 38 de ani.  

• Tipul de handicap: 42% au o afecţiune fizică, 31% au o tulburare psihologică şi mai mult de 

un - sfert (27%) au un handicap fizic.  

• Dizabilităţi de muncă: patru cincimi (82%) au o dizabilitate moderată de lucru şi aproape o 

cincime (17%) au o tulburare severă de lucru. 

Când ne uităm la profilul persoanelor cu locuri de muncă supravegheate pe o perioadă mai 

lungă de timp, o serie de tendinţe sunt recunoscute. Din perioada ultimilor 5 ani se poate 

concluziona: creşte media de vârstă. Numărul de persoane cu handicap sever de lucru 

scade. 
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3.10. Rezumat într-o analiză SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi 

ameninţări) 

 

Pe scurt, aspectele descrise ale sistemului olandez de îmbunătăţire a persoanelor cu 

handicap pentru piaţa de muncă pot fi prezentate în rezumatul SWOT (puncte tari, puncte 

slabe, oportunităţi şi ameninţări) următorul: 

 

Puncte tari: 

- Disponibilitatea unei infrastructuri adecvate pentru învăţare la locul de muncă. 

- O răspândire regională bună în întreaga ţară a acestor locuri de muncă sociale. 

- Procedurile şi instrumentele independente sunt folosite pentru diagnosticarea şi 

administrarea grupurilor ţintă: 

- Disponibilitatea consilierului profesional bine pregătit în sectorul persoanelor cu 

handicap (A1) şi a programelor de formare acreditate şi a profilurilor locurilor de 

muncă. (A2) 

 

Puncte slabe: 

- Confortul cultural în zona locurilor de muncă sociale este o barieră pentru fluxul 

lucrătorilor instruiţi în piaţa de muncă 

- Costurile ridicate de exploatare a acestor infrastructuri 

 

Oportunităţi: 

- Noua lege "Munceşte cât poţi" (Werken naar Vermogen) aduce costuri inferioare şi 

proceduri şi structuri mai simple  

- Această nouă lege deschide calea pentru alte grupuri ţinte către alte locuri de muncă 

sociale (A1) 

- Locurile de muncă sociale sunt aşteptate să se dezvolte la organizaţii concentrate pe 

fluxul de muncă (A3) 
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- Transferul de cunoştinţe, sisteme şi programe în alte ţări ale UE (A2) 

 

Ameninţări: 

- Contractele colective de muncă subvenţionate pentru persoanele din sfera locurilor de 

muncă sociale sunt un obstacol pentru dorinţa lor de a activa piaţa muncii normale şi 

non-subvenţionate. 

- Criza economică aduce o scădere a subvenţiei de la Guvern 

- Criza economică cauzează întârzieri şi scăderi în vânzarea produsele fabricate de  

locuri de muncă sociale pe piaţa liberă 

- Criza economică scade şansele pentru persoanele cu handicap instruite în sectorul 

pieţei muncii 
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D. SISTEMUL ROMÂNESC DE SERVICII SOCIALE ŞI FORMARE 
VOCAŢIONALĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI 

 
 
1. CONTEXT 
 

1.1. Date generale: demografie, stare de sănătate, sărăcie 

1.1.2. Evoluţii demografice şi riscuri sociale  

Caracteristicile demografice (număr total populaţie, densitate, structura pe vârste), 

joacă un rol cheie în starea factorilor de mediu. Consumul determină nevoia de resurse, 

bunuri şi servicii influenţând în mod direct presiunile care se exercită asupra mediului. 

În perioada 1990 - 2008, populaţia României a scăzut, de la 23.211.395 locuitori, la 

21.565.119 locuitori, înregistrându-se astfel o scădere cu 7,25%. (Buzducea, 2009) 
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Structura populaţiei pe sexe şi vârste  
 

1,954,935  

9.01 % 0-14 ani, bărbaţi:  

 

1,865,577  

8.60 % 0-14 ani, femei:  

 

6,827,982  

31.49 % 15-59 ani, bărbaţi:  

 

6,839,265  

31.54 % 15-59 ani, femei:  

 

1,785,824  

8.23 % 60+ ani, bărbaţi:  

 

2,407,391  

11.10 %60+ ani, femei:  

 

 

TOTAL    21,680,974 
 

La fel ca în domeniile sociale şi economice, schimbările generate de evenimentele din 

decembrie 1989, au avut un impact şi asupra evoluţiei datelor demografice din România.  

Impactul evoluţiilor demografice asupra riscurilor sociale este unul complex şi, în 

multe cazuri, greu de identificat pentru că acţiunii factorului demografic i se asociază 

influenţe ale factorilor de altă natură. Pe de altă parte, aprecierea riscului în aria 

demograficului este oarecum improprie, datorită inerţiei, stabilităţii şi rigidităţii manifestărilor 

demografice şi faptului că schimbările care se produc şi efectele acestora sunt lente, etalate 

în timp şi, în mare măsură, previzibile. Schimbările profunde pe care le-au cunoscut 

populaţia şi fenomenele demografice în perioada tranziţiei economice şi sociale au avut şi au 

impact economic şi social, dar mai importantă este dimensiunea prospectivă a evoluţiilor şi 

implicaţiilor.  
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1.1.2. Dominantele evoluţiilor demografice de după 1989:  

 

După evenimentele din 1989 a avut loc o scădere rapidă şi masivă a natalităţii în 

prima parte a anilor 1990 şi menţinerea ei la un nivel scăzut şi relativ constant în anii 

următori (cu aproape 40% mai mic faţă de anul 1989); (Bloemers & Hajkova, 2006) 

De asemenea starea de sănătate a populaţiei s-a deteriorat, iar speranţa de viaţă la 

naştere în anii 1991-1996 a scăzut şi ea. 

  După 1996 are loc reducerea mortalităţii pe vârste şi ascensiunea consistentă a 

speranţei de viaţă la naştere, dar fără efect pozitiv asupra ratei mortalităţii generale (decese 

la 1000 de locuitori) datorită creşterii numărului şi ponderii populaţiei vârstnice, unde se 

produce marea majoritate a deceselor (80% dintre decesele anuale au loc la populaţia în 

vârstă de 60 de ani şi peste). Printre alte modificări menţionăm: 

- instalarea scăderii naturale a populaţiei (din 1992) prin evoluţiile menţionate ale natalităţii şi 

mortalităţii generale;  

- restructurarea fluxurilor migratorii interne între urban şi rural în contextul crizei economice 

din anii 1990 care a lovit în special populaţia din urban, prin creşterea şomajului şi a 

costurilor aferente locuinţei;  

- o veritabilă explozie a migraţiei externe, componenta majoră fiind cea a migraţiei temporare 

pentru muncă.  

Reculul natalităţii nu numai că nu a amplificat riscuri sociale, dar a contribuit la 

diminuarea unora dintre acestea. Scăderea numărului de născuţi nedoriţi de către părinţi, a 

celor de ranguri superioare (trei şi peste) şi a celor proveniţi de la cupluri având statut socio-

economic inferior sunt evoluţii care, la modul general, au diminuat riscurile sociale asociate 

acestor categorii de copii.  

Nu se poate şti, acum, în ce fel migraţia externă va afecta şi ea dimensiunea acestei 

populaţii în vârstă de muncă. Dacă economia va cere o forţă de muncă superioară acestei 

oferte demografice în declin numeric dezechilibrele se vor răsfrânge în întregul sistem 

economic şi social. Faţeta cea mai dură a dezechilibrelor va fi cea a raportului dintre 
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populaţia activă economic şi populaţia vârstnică, dintre mijloacele financiare reclamate de 

creşterea rapidă a celei din urmă populaţii şi resursele financiare pe care societatea le va 

putea asigura în condiţiile diminuării drastice a populaţiei în vârstă de muncă de la care 

provin aceste resurse. Creşterea gradului de ocupare a populaţiei în activităţi economice nu 

va putea să acopere decât parţial potenţialul deficit de forţă de muncă. 

Problema atragerii de forţă de muncă străină nu trebuie neglijată numai că strategiile 

vor impune decizii foarte bine cântărite sub toate aspectele, pentru a evita efecte negative. 

Gestionarea problemelor imigraţiei este una complexă, realităţile din unele ţări europene ne-

o demonstrează, şi nu credem că la ora actuală România este pregătită pentru a adopta 

politici de imigraţie pe termen lung şi foarte lung.  

După 20 de ani de declin demografic şi deteriorare a celei mai importante structuri a 

populaţiei – cea pe vârste, şi într-un context în care problemele redresării situaţiei 

demografice a ţării nu se află la locul cuvenit pe agenda clasei politice, perspectivele 

demografice ale României, devin şi mai sumbre. Riscurile economice şi sociale pe termen 

lung şi foarte lung sunt subestimate.  

Cea mai importantă dintre recomandările care emană din aceste realităţi şi 

perspective este nevoia adoptării unor măsuri coerente care să vizeze diminuarea gradului 

de deteriorare a situaţiei demografice şi, eventual - pe termen lung - o stabilizare a numărului 

populaţiei (care nu va putea fi decât mai mic în raport cu cel actual). Unele măsuri ar putea 

avea efecte pozitive. Aceste măsuri vizează copilul, mama cu copil, starea de sănătate, 

pregătirea de personal de specialitate pentru persoanele vârstnice. (Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap, 2010) 

Populaţia în vârstă de 65 de ani şi peste în următoarele şase decenii va fi compusă 

din populaţie aflată astăzi în viaţă. Cu alte cuvinte, felul în care va evolua natalitatea în anii şi 

deceniile viitoare nu va avea nicio influenţă asupra dimensiunii acestui segment al populaţiei. 

În schimb, va determina mărimea populaţiei în vârstă de muncă şi de aici apar implicaţiile 

economice. Cele cinci milioane de persoane de 65 de ani şi peste vor reprezenta la mijlocul 

secolului 30% din populaţia ţării, de trei ori mai mult decât la începutul anilor 1990, astfel,100 
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de persoane adulte, active economic în cea mai mare parte, vor avea de susţinut economic 

aproape 55 de persoane de 65 de ani şi peste, de 2,3 ori mai multe faţă de astăzi. Numai o 

restructurare radicală a sistemului de pensii şi asigurări sociale şi medicale va putea evita 

producerea unor dezechilibre cu incontestabil potenţial de risc social.  

 

1.1.3. Caracterizarea nivelului de sărăcie (INS, 2009) 

 

Veniturile gospodăriilor constituie principala sursă de acoperire a nevoilor de consum 

ale populaţiei. Mărimea şi distribuţia acestora sunt sensibile la evoluţiile favorabile sau 

nefavorabile din economie, precum şi la şocuri induse de disfuncţionalităţi ale pieţelor 

naţionale şi mondiale. Reducerea sau pierderea veniturilor amplifică riscul de sărăcie şi 

excluziune socială.  

Veniturile gospodăriilor din România se caracterizează prin nivelul general scăzut, 

veniturile disponibile medii reprezentând mai puţin de un sfert din media veniturilor 

gospodăriilor din vechile state membre ale UE (UE-15) şi jumătate din cele ale populaţiei din 

primele zece noi state membre (NSM-10). 

 

Eurostat (Social inclusion statistics, 2009) 
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Decalajul dintre venituri este determinat de decalajul dintre productivitatea muncii şi 

de diferenţele privind nivelul si structura ocupării, în principal de ponderea salariaţilor în 

populaţia ocupată. Cea mai mare parte a veniturilor este utilizată pentru acoperirea nevoilor 

de bază, ponderea cheltuielilor pentru consumul alimentar depăşind 40% din totalul 

cheltuielilor de consum, iar aproape jumătate din gospodării nu pot face faţă cheltuielilor cu 

venitul de care dispun. Faptul că multe familii deja au probleme în a-şi acoperi nevoile face 

ca vulnerabilitatea lor în faţa riscurilor pierderii sau diminuării veniturilor şi scăderii puterii de 

cumpărare să fie mult mai mare decât în condiţiile unui nivel al veniturilor mult mai înalt. 

Riscul de degradare a condiţiilor de viaţă, sub un standard acceptabil, este amplificat 

şi de faptul că nivelul scăzut al veniturilor nu a permis nici realizarea unor economii, care să 

poată fi utilizate în situaţii de criză (şomaj, pensionare, boală, pierderea susţinătorului). 

Formarea veniturilor gospodăriilor este caracterizată prin contribuţia relativ scăzută a 

salariilor, care asigură doar jumătate din totalul veniturilor, precum şi prin contribuţia foarte 

scăzută a veniturilor băneşti din agricultură, în condiţiile în care agricultorii reprezintă un sfert 

din populaţia ocupată. Prestaţiile sociale, de care beneficiază o mare parte a populaţiei 

(vârstnici sau bolnavi, şomeri, persoane cu handicap, familii cu copii, familii ale căror venituri 

se situează sub un nivel minim etc.), asigură o cincime din veniturile gospodăriilor, proporţie 

relativ mare (a doua ca importanţă, după veniturile din salarii) care derivă, mai ales, din 

numărul mare de beneficiari, nivelul acestor venituri fiind însă scăzut în raport cu nevoile de 

protecţie a beneficiarilor, precum şi cu nivelul de protecţie asigurat în ţările europene.  

România este una dintre ţările cu un grad de inegalitate a veniturilor superior celui 

mediu la nivelul Uniunii Europene şi celui înregistrat în majoritatea statelor membre ale UE. 

Suma veniturilor celor mai „bogaţi” 20% din locuitorii României este de peste cinci ori mai 

mare decât suma veniturilor de care dispuneau cei mai săraci 20% (3,5,6) 

Conform metodei de evaluare a sărăciei utilizată în Uniunea Europeană (metoda 

relativă, în raport cu un prag stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile), în 2008, 19% 

din populaţia României (patru milioane de persoane) se afla sub incidenţa riscului de sărăcie, 

o rată a sărăciei înaltă comparativ cu majoritatea statelor membre.  
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Categoriile de populaţie cele mai expuse riscului de sărăcie în România sunt copiii şi 

vârstnicii singuri; de asemenea pensionarii agricultori, agricultorii şi şomerii. Pe tipuri de 

gospodării, riscul de sărăcie este mai mare pentru persoanele singure, cele din gospodăriile 

monoparentale şi din gospodăriile numeroase, formate din doi adulţi cu trei sau mai mulţi 

copii şi din trei sau mai mulţi adulţi cu copii. Pe medii de rezidenţă şi regiuni de dezvoltare, 

riscul de sărăcie este mai ridicat la populaţia din mediul rural şi la populaţia din regiunile 

Nord-Est şi Sud-Est Copiii vor continua să rămână categoria de vârstă cu riscul de sărăcie 

cel mai ridicat, dacă nu se vor adopta măsuri de susţinere mai accentuată a familiilor cu 

copii. Astfel de măsuri se impun pentru prevenirea riscului de perpetuare a sărăciei, de 

transmitere a acesteia următoarei generaţii, având în vedere că, pentru copii, sărăcia 

înseamnă şi riscuri legate de sănătate şi dezvoltare fizică, precum şi de participarea la 

educaţie, cu implicaţii asupra capacităţii de muncă, de ocupare şi de câştig la maturitate. O 

politică socială mai puternic orientată spre protecţia copiilor şi susţinerea familiilor cu copii se 

impune şi din perspectiva faptului că în nu se poate vorbi de responsabilitate individuală în 

cazul copiilor, de capacitatea acestora de a opta pentru o strategie de viaţă sau alta, de a 

acţiona sau a face presiuni pentru câştigarea dreptului la o viaţă mai bună sau pentru 

asigurarea respectării drepturilor conferite de lege. O astfel de politică este importantă şi 

pentru redresarea natalităţii, precum şi pentru faptul că investiţia în copii este cea mai 

importantă şi profitabilă pentru dezvoltarea viitoare a economiei şi societăţii. Evident, aceasta 

înseamnă prestaţii familiale mai generoase, diversificarea formelor de susţinere a familiilor cu 

copii în asigurarea acoperirii nevoilor de creştere, îngrijire şi educaţie a acestora, dar şi 

politici active de ocupare a persoanelor care au copii în întreţinere, implicit de evitare a 

impactului destimulativ al prestaţiilor sociale.(Buzducea, 2009) 

Combaterea sărăciei, obiectiv central, permanent al politicii sociale, presupune: - 

promovarea unor măsuri de susţinere şi stimulare a ocupării, în special a ocupării salariate, 

de garantare a unui salariu minim suficient de stimulativ şi în concordanţă cu necesitatea 

asigurării unui trai decent; modernizarea agriculturii, dezvoltarea economiei rurale şi 

dezvoltarea regională; creşterea gradului de instruire şi formare profesională; dezvoltarea 
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sistemului de protecţie socială şi adaptarea acestuia la evoluţiile din economie şi societate, la 

exigenţele şi riscurile derivate din îmbătrânirea demografică. 

Sistemul de protecţie socială nu este şi nu trebuie considerat ca fiind singurul sau cel 

mai important instrument de combatere a sărăciei. Rolul sistemului de protecţie socială 

constă, în primul rând, de prevenire a sărăciei prin asigurarea unor venituri de înlocuire 

(pensii, indemnizaţii de şomaj şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă) şi prin 

susţinerea veniturilor familiilor cu copii şi ale persoanelor cu dizabilităţi, şi de suport pentru 

populaţia aflată sub incidenţa sărăciei, la un nivel suficient de înalt, în condiţiile date de 

disponibilitatea resurselor, astfel încât să nu permită îndepărtarea prea mare a nivelului de 

trai al beneficiarilor de prestaţii sociale de cel al populaţiei ocupate. (Preda, 2001) 

România se confruntă cu o situaţie nouă: după opt ani de creştere economică (2001-

2008), începe o perioadă marcată de criză, urmare a efectului de antrenare al crizei 

economico-financiare izbucnită în SUA în octombrie 2008. Criza economică pune probleme 

suplimentare amplificând riscul de sărăcie, din cauza scăderii ocupării, în principal a scăderii 

numărului de salariaţi şi a creşterii numărului de şomeri, precum şi din cauza scăderii puterii 

de cumpărare, în special a populaţiei cu venituri mici, sub impactul inflaţiei şi a politicilor 

restrictive în domeniul salariilor şi în alocarea resurselor pentru protecţia socială. Rolul 

sistemului de protecţie socială va trebui să crească, însă va exista riscul adoptării, 

subpresiune, a unor măsuri insuficient pregătite, care ar putea afecta echilibrele sistemului, 

aplicarea regulilor şi respectarea principiilor pe care sunt construite componentele acestuia. 

(Revista de cercetare şi intervenţie socială vol.21/2008) 
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1.1.4. Rata sărăciei în România  

 
 

 
 

Evitarea riscului unor dezechilibre şi disfuncţionalităţi în sistemul de protecţie socială, 

al accentuării unor inechităţi în ceea ce priveşte nivelul de protecţie şi al apariţiei altora noi, 

impun existenţa unei instituţii care să se ocupe efectiv, cu profesionalism, de politica în 

domeniul protecţiei sociale, o instituţie care să aibă imaginea de ansamblu a sistemului de 

protecţie socială, care să vegheze la asigurarea bunei funcţionări a sistemului şi să 

promoveze politici şi măsuri de adaptare a acestuia la evoluţiile din domeniul economic şi cel 

social, iar în cele ce urmează la evoluţia acestuia în condiţiile crizei, ale unei crize care poate 

avea dimensiuni mai mari decât cele pe care le putem anticipa în prezent. Este necesară, de 

asemenea, o viziune integratoare privind politica în domeniul ocupării şi în cel al protecţiei 

sociale. 
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Pe termen lung, se conturează riscul extinderii sărăciei, în cazul menţinerii în afara 

sistemului de protecţie socială a unor categorii de populaţie, în special agricultorii şi 

persoanele ocupate în sectorul informal neagricol, care în prezent nu sunt acoperite de 

schemele de asigurări sociale. Evitarea producerii riscului sărăciei şi a amplificării nevoilor de 

asistenţă socială, în cazul acestor categorii impune adoptarea, încă de acum a unor măsuri 

de acoperire a lor cu scheme de protecţie. 

1.1.5. Starea de sănătate 

 

Starea de sănătate a populaţiei reprezintă o oglindă fidelă a nivelului de trai, în toate 

componentele sale, a calităţii asistenţei medicale, a nivelului cultural şi stilului de viaţă, a 

calităţii mediului. Indicatorul cel mai relevant al stării de sănătate este speranţa de viaţă la 

naştere. Chiar dacă valoarea acestui indicator a marcat în ultimii ani progrese care nu pot fi 
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neglijate, poziţia României în spaţiul UE rămâne critică: cea mai scăzută la femei şi printre 

cele mai scăzute la bărbaţi, potrivit datelor publicate de Eurostat. În consecinţă şi speranţa 

de viaţă sănătoasă este cu 8-9 ani mai mică decât cea din ţările dezvoltate. (OMS, 2001, 

INS, 2009) 

Aderarea României la Uniunea Europeană a făcut ca starea de sănătate şi serviciile 

sanitare oferite la nivelul ţărilor membre ale Uniunii Europene să devină cadru de referinţă şi 

pentru cetăţenii din România. (COMISIA PREZIDENŢIALĂ PENTRU ANALIZA ŞI 

ELABORAREA POLITICILOR DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE DIN ROMÂNIA, 2008) 

 
 

Datele disponibile arată că un copil care s-a născut în România în anul 2007 are de 6 

ori mai mari şanse de a deceda înaintea primei sale aniversări, în comparaţie cu un copil 

născut în aceeaşi perioadă în Suedia şi de aproape 3 ori mai mare decât unul născut în 

Ungaria.  

În acelaşi timp, afecţiuni care în multe state ale UE sunt aproape eradicate continuă 

să afecteze un număr mult prea mare de români, mai ales dintre acelea care pot fi prevenite 

şi controlate printr-un sistem sanitar public eficient şi aici se află atât multe dintre bolile 



 

 

 

 

 55 

 

 

 
 

   

Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie 6.2. ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” 
Titlul proiectului: Servicii sociale integrate şi formare vocaţională pentru persoane cu diazbilităţi 
Contract nr. POSDRU / 96 / 6.2 /S / 54702 

ID 54702 

transmisibile, precum şi multe alte afecţiuni. Spre exemplu: incidenţa hepatitei B este dublă 

faţă de media UE, România are cea mai mare incidenţă a tuberculozei din UE, iar femeile din 

România au cea mai mare rată a decesului prin cancerul de col uterin, riscul de deces prin 

această afecţiune fiind de peste 10 ori mai mare în România decât în ţări precum Franţa sau 

Finlanda şi de 3-4 ori mai mari decât în Slovacia sau Cehia, deşi această formă de cancer 

este actualmente uşor de prevenit şi de vindecat prin depistarea precoce.  

Referindu-ne la mortalitatea evitabilă, adică acele afecţiuni care pot fi tratate de către 

un sistem de sănătate funcţional, datele statistice plasează România într-o situaţie şi mai 

dificilă: aproape jumătate din decesele la bărbaţi şi peste o treime din cele la femei puteau fi 

evitate. 
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În acest context nu este surprinzător că, deşi eforturile financiare ale statului român au 

crescut considerabil, atât în cifre absolute cât şi procentual, aproape toate veniturile şi 

cheltuielile dublându-se în ultimii patru ani pentru aproape toate categoriile de servicii 

medicale, senzaţia de lipsuri din sistem continuă să persiste şi să se acutizeze. (Health 

Status and Living Conditions in an Enlarged Europe, 2005, COMISIA PREZIDENŢIALĂ 

PENTRU ANALIZA ŞI ELABORAREA POLITICILOR DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 

DIN ROMÂNIA, 2008) 

Nu doar comparaţia cu alte state ale UE arată situaţia îngrijorătoare a sănătăţii şi a 

sistemului de sănătate din România, dar şi comparaţia între diferite regiuni ale ţării şi între 

diferite grupuri populaţionale arată discrepanţe majore atât în accesul la servicii de sănătate 
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cât şi în ceea ce priveşte indicatorii sanitari; există astfel zone ale României în care numărul 

personalului medical este mult sub jumătate din media naţională, iar accesul la serviciile 

medicale de bază este puternic restricţionat, mediul rural continuând să fie în cea mai dificilă 

poziţie din acest punct de vedere. 

Din punct de vedere al stării de sănătate, populaţia României prezintă unii dintre cei 

mai defavorabili indicatori din întreaga zonă europeană, nu doar de la nivelul UE.  

Datele de morbiditate şi mortalitate prezintă un amestec de indicatori specifici ţărilor 

dezvoltate, mortalitate prin boli cardio-vasculare, creşterea bolilor neoplazice, cu indicatori 

specifici mai ales în ţările în curs de dezvoltare, precum recrudescenţa bolilor infecţioase, de 

la tuberculoză la cele cu transmitere sexuală. Astfel, deşi prezintă o uşoară îmbunătăţire, 

speranţa medie de viaţă de 71,7 ani, continuă să fie printre cele mai scăzute din regiune. 

Indicatorii de mortalitate infantilă şi mortalitate maternă, care au o puternică corelare cu 

performanţa sistemului de sănătate, plasează în continuare România pe ultimele locuri în 

Uniunea Europeană.  

Principalele cauze de deces în România sunt reprezentate de bolile aparatului 

cardiovascular, urmate de tumori, boli digestive, leziuni traumatice, otrăviri şi boli ale 

aparatului respirator. De remarcat că, spre deosebire de tendinţa de reducere a mortalităţii 

cauzate de bolile cardiovasculare din vestul UE, în România se înregistrează o puternică 

tendinţă de creştere a acesteia. În ceea ce priveşte decesele atribuibile afecţiunilor maligne, 

chiar dacă frecvenţa acestora este sub media UE, se remarcă decesele evitabile precum 

cele în cazul cancerului de col, aspect ce reprezintă un indicator direct al inadecvării 

sistemului sanitar la nevoile reale ale populaţiei. Se poate astfel constata că în România 

modelele de morbiditate şi mortalitate au suferit modificări importante în ultimele decenii, în 

sensul creşterii prevalenţei bolilor cronice şi a mortalităţii din aceste cauze, în contextul 

creşterii ponderii populaţiei vârstnice, asociată cu acţiunea multiplă a factorilor de risc 

biologici, de mediu, comportamentali şi cu influenţa condiţiilor socio-economice şi de 

asistenţă medicală.  
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Analizele UE referitoare la decesele evitabile datorate sistemului sanitar arată, că 

România ocupă primul loc în UE, atât la mortalitatea la femei cât şi la bărbaţi; mai mult, dacă 

tendinţa în acest domeniu este de scădere semnificativă în toate celelalte ţări ale UE, în 

România aceasta este fie redusă (la femei), fie staţionară (la bărbaţi). 

Nu doar comparaţiile în ceea ce priveşte indicatorii stării de sănătate sunt defavorabili, 

ci şi cei care se referă la accesul la servicii de sănătate de bază la care România prezintă 

unii dintre 10 cei mai reduşi indicatori, la aspecte precum numărul de medici, farmacişti sau 

asistenţi raportat la populaţie, ca şi numărul de consultaţii pe locuitori. Disparităţile în ceea ce 

priveşte starea de sănătate şi accesul la servicii de sănătate nu se referă însă doar la 

comparaţiile cu alte ţări, ci şi la diferite regiuni şi zone din România. Cea mai mare 

discrepanţă se întâlneşte în mediul rural, unde numărul personalului medical în general şi al 

medicilor în special este de câteva ori mai mic decât în urban, acelaşi lucru fiind evident şi 

pentru diferite instituţii medicale, de la farmacii la spitale şi centre de sănătate. 

Sistemul sanitar răspunde în continuare ineficient problemelor majore de sănătate ale 

românilor, modelul actual punând accentul pe asistenţă curativă şi preponderent pe cea 

spitalicească, în defavoarea celei ambulatorii şi de asistenţă primară. Cu jumătate din 

populaţie care locuieşte în mediul rural, unde spitalele funcţionale sunt practic inexistente, 

acest aspect duce la probleme majore în accesibilitatea la servicii de sănătate de bază. 

Finanţarea sistemului sanitar continuă să fie neadecvată şi utilizată într-un mod ineficient. În 

ciuda unei creşteri a ponderii cheltuielilor totale pentru sănătate din PIB, nivelul de finanţare 

a sistemului de sănătate din România rămâne scăzut în context european, mai ales având în 

vedere lunga perioadă de subfinanţare cronică şi lipsă de investiţii din sănătate. Pe lângă 

subfinanţare se poate vorbi de o utilizare arbitrară a resurselor; alocarea resurselor între 

diferite regiuni, între diferite tipuri de servicii de sănătate şi între diferite instituţii de sănătate 

este ineficientă şi inechitabilă. Nu se realizează şi nu se utilizează studii de cost-eficienţă 

pentru alocarea resurselor; alocarea acestora nu se face în mod transparent nefiind bazată 

pe criterii clare şi constant utilizate. Această situaţie, coroborată cu lipsa unor criterii clare şi 
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coerente de performanţă la nivelul instituţiilor de sănătate face dificilă implementarea unor 

sisteme de management eficiente care să recompenseze managerii eficienţi. 

Există un acces redus, marcat de inechităţi, la servicii sanitare de calitate, principalele 

diferenţe fiind înregistrate între mediul rural şi cel urban. Rata brută a mortalităţii a fost în 

mediul rural de aproape 2 ori mai mare decât în mediul urban, atât din cauza unui grad mai 

mare de îmbătrânire a populaţiei, dar şi datorită unor carenţe în asigurarea serviciilor de 

sănătate necesare. Asigurarea populaţiei din mediul rural cu medici este de peste 3 ori mai 

mică faţă de rata medie a asigurării cu medici în mediul urban, existând aproape 100 de 

localităţi fără niciun medic. În acelaşi timp, există importante diferenţe de acoperire regională, 

zonele cel mai slab acoperite cu personal medical în mediul rural fiind cele din Nord şi Est. 

Managementul resurselor umane din sectorul sanitar este deficitar, în condiţiile în care 

comparativ cu ţările europene, nivelul asigurării populaţiei din România cu medici şi cadre 

medii sanitare este inferior mediilor europene. În afară de distribuţia teritorială neuniformă a 

personalului medical se mai remarcă şi insuficienţa personalului de specialitate mai ales 

pentru sectoarele preventive, medico-sociale, sănătate publică şi managementul îngrijirilor 

de sănătate, pondere inadecvată a personalului auxiliar, concentrarea personalului medical 

în zonele urbane şi în spitale. Alte probleme se referă la lipsa stimulentelor pentru alegerea 

carierei medicale şi a susţinerii specialiştilor tineri, slaba organizare a procesului de formare 

continuă şi postuniversitară a medicilor, nivelul scăzut al salariilor şi lipsa de legătură între 

performanţă medicală şi veniturile realizate oficial etc. Toate aceste aspecte relevă disfuncţii 

majore la nivelul procesului de planificare şi formare a personalului medical, aspecte ce ţin 

de mai multe instituţii care nu au politici coordonate coerente în domeniu. Altă problemă o 

reprezintă lipsa de integrare a serviciilor de sănătate în cadrul sistemului astfel încât să se 

asigure continuitatea îngrijirilor.  

Sistemul de sănătate din România funcţionează cu sectoare independente unul de 

celălalt. Asistenţa primară nu are legături funcţionale cu cea spitalicească, iar cea de 

promovare a sănătăţii şi de prevenire a îmbolnăvirilor cu cea curativă.(9) 
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Modelul care presupune specializarea serviciilor şi absenţa echipelor interdisciplinare 

conduce şi el la neincluderea pacienţilor într-o abordare integrată. Sistemul de stimulente în 

funcţiune nu încurajează în niciun fel abordarea integrată a îngrijirilor, iar acest lucru nu face 

decât să fie în defavoarea pacientului. În acest context serviciile de îngrijire de lungă durată, 

cele de îngrijire la domiciliu, ca şi serviciile sociale sunt slab dezvoltate, neexistând astfel, 

alternative viabile la o parte din serviciile spitaliceşti care ar putea fi astfel preluate de 

instituţii mai eficiente. 

Colaborarea intersectorială este inadecvată, relevată şi de nivelul ridicat al 

determinanţilor de altă natură decât serviciile de sănătate care au impact negativ asupra 

stării de sănătate a populaţiei din România şi pentru care nu există programe dezvoltate şi 

acţiuni eficiente. 

Evaluarea impactului politicilor altor sectoare asupra stării de sănătate, un instrument 

deosebit de util şi insistent recomandat de către organizaţiile internaţionale, nu este 

practicată în România, neexistând o reglementare legislativă în acest sens, neexistând 

evaluatori specializaţi, iar comunicarea cu alte sectoare fiind greoaie. (COMISIA 

PREZIDENŢIALĂ PENTRU ANALIZA ŞI ELABORAREA POLITICILOR DIN DOMENIUL 

SĂNĂTĂŢII PUBLICE DIN ROMÂNIA, 2008, OMS, 2001) 

 

1.2. Dizabilitatea: date statistice, evoluţii, politici 

1.2.1. Repere istorice 

Istoria naţională consemnează preocupări pentru sprijinul acordat persoanelor 

dezavantajate social, acte ale cancelariilor domneşti, acte administrative, statute de breaslă. 

În România, ca de altfel în toate ţările aflate sub influenţa Bizantină, formele primare 

de asistenţă socială s-au dezvoltat în preajma instituţiilor religioase. Mănăstirile deţineau 

bolniţe ce asigurau protecţie săracilor bolnavi sau infirmi, ceea ce reprezenta o practică a 

occidentului European. (Buzducea, 2005) 
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În aproape toate perioadele istorice existau în provinciile româneşti forme ale 

asistenţei sociale adaptate vremurilor respective, fără să existe specialişti formaţi în aceste 

activităţi, chiar dacă autorităţile domneşti autorizau boieri epitropi, oameni cu ştiinţă de carte 

să se ocupe de aceste aşezăminte.  

Pe vremea voievozilor când prinţul era garantul legilor, mecanismele de realizare a 

protecţiei sociale erau uneori rudimentare, dar cu toate acestea dreptatea şi justiţia socială 

funcţiona. Spre exemplu existau spitale-azil pentru săraci, dar le lipsea medicul. 

Toate activităţile de asistenţă socială trebuie privite în contextul istoric în care s-au 

dezvoltat, spre exemplu practica din secolul XVII de a oferi câte o pară pe zi din bugetul 

vistieriei ar putea fi considerată ca o formă de acordare a venitului minim garantat, asigurat 

astăzi în majoritatea statelor europene.  

La 1741, domnitorul Constantin Mavrocordat poruncea ca orbii, şchiopii, ciungii fără 

familie şi care nu pot să se hrănească să fie scutiţi de impozite, obicei al domnitorilor luminaţi 

din creştinătate, şi astăzi persoanele cu handicap beneficiază de asemenea scutiri.  

În 1792 Mihai Sutu poruncea boierilor epitropi administratori ai cutiei milelor ce 

reprezenta o instituţie publică, să acorde cerşetorilor câte un taler şi jumătate pe lună, bani 

de mâncare, în timpul epidemiei de ciumă.( OMS, 2001) 

La sfârşitul feudalismului s-a resimţit nevoia unui sistem organizat de asistare a 

săracilor, astfel s-au organizat instituţii publice de asistare şi protejare a persoanelor 

vulnerabile. Acestea ar putea fi considerate instituţii publice de asistenţă socială, întrucât 

erau construite şi susţinute de către autorităţi. În perioada premergătoare apariţiei statului 

modern, voievozii provinciilor româneşti erau conectaţi la ideile de protecţie socială care 

circulau la vremea aceea. Ca atare nu numai mila şi învăţătura creştină i-a determinat la 

ridicarea de instituţii de asistenţă socială ci şi dorinţa de a alinia ţările lor din punct de vedere 

al politicilor sociale tendinţelor europene ale acelor timpuri.  

În perioada contemporană sistemul naţional de asistenţă socială a parcurs trei etape 

fundamentale: 
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 1) perioada în care sistemul de asistenţă socială a cunoscut o dezvoltare deosebită 

administrativ şi organizatoric, dezvoltare susţinută de consecinţele celor două războaie 

mondiale la care a participat România, cât şi de iniţiativele anterioare promulgate de către 

curţile domneşti.  

2) sistemul comunist - când sistemul de asistenţă socială este aproape distrus întrucât 

ideologia de partid şi de stat respingea din start nevoia de asistenţă socială. 

3) reconstrucţia sistemului de asistenţă socială începută după revoluţia din 1989. 

(Preda, 2001) 

 

1.2.2. Situaţia persoanelor cu dizabilităţi după anul 1989 

Se estimează că în lume trăiesc 650 milioane de persoane cu dizabilităţi, iar dacă sunt 

incluse şi familiile acestora se consideră că 2 miliarde de persoane sunt afectate de acest 

fenomen, adică aproape o treime din populaţia Terrei. Aceste cifre arată faptul că tema 

dizabilităţii nu poate fi ignorată de politicile publice. Încă din antichitate asistarea persoanelor 

cu handicap se realiza prin intermediul filantropiei/carităţii, persoanele fiind, în general, 

considerate a fi ajuns în situaţia respectivă din motive neimputabile lor şi, prin urmare, 

meritau ajutorul celorlalţi (Albrecht, 2006; Buzducea, 2009).  

Odată cu dezvoltarea sistemelor de protecţie socială şi profesionalizarea asistenţei 

sociale, statul şi-a asumat un rol tot mai important în integrarea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi. 

Înainte de 1989, abordarea integrată privind persoanele cu dizabilităţi era scăzută. 

Informaţiile disponibile erau limitate la recunoaşterea existenţei acestor persoane, a căror 

incluziune socială era foarte dificilă, în special pentru  dizabilitatea fizică, mentală sau 

asociată. Statul a ales doar să instituţionalizeze persoanele cu dizabilităţi în „centre 

speciale”, fără a se implica mai mult decât în finanţarea acestor colonii de exterminare lentă.  

În privinţa cifrelor, acestea nu au reprezentat realitatea nici înainte de 1989 şi nici 

după, din motive diferite. Înainte de 1989 din motivul atât de scump ideologiei comuniste, 

“omul nou, sănătos şi fericit datorită griji statului comunist”.  
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Recunoaşterea publică a persoanelor cu dizabilităţi de către sistemul de protecţie 

socială din România a început în 1990 prin crearea Secretariatului de Stat pentru 

Handicapaţi (cf. HG. Nr. 1100/1990), fiind urmată în 1992 de alte legi privind protecţia 

specială (legea 53/1992) şi încadrarea în muncă (legea 57/1992).  

Regimul comunist a promovat îngrijirea în instituţii a persoanelor cu deficienţe, astfel 

că pe fondul deteriorării condiţiilor de îngrijire din anii 1980, imaginile dramatice cu copii cu 

handicap din instituţii au marcat mass-media internaţională.  

Până la sfârşitul anilor 1990 îngrijirea în instituţii a rămas cea mai răspândită formă de 

sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi, iar posibilităţile unei vieţi autonome erau aproape 

inexistente.  

Finanţarea deficitară şi situarea instituţiilor preponderent în mediul rural a afectat 

calitatea serviciilor oferite atât în privinţa dotărilor, cât şi a personalului calificat. Înfiinţarea 

unui fond special (Fondul de Risc şi Accident) nu a condus la creşterea nivelului finanţării şi a 

calităţii serviciilor oferite persoanelor din instituţii. 

Începând cu 1999, s-au adoptat o serie de măsuri care vizează diversificarea 

serviciilor de sprijin pentru adulţii şi copiii cu dizabilităţi. 

În 2005, ANPH a elaborat o strategie 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”, tradusă prin HG 1175 din 2006, 

şi prin planul de măsuri aprobat, care stabileşte obiective, termene, activităţi. Această 

strategie îşi propune trecerea de la o politică pasivă, la crearea de oportunităţi pentru 

elaborarea unor politici de tip activ (în special în sensul creşterii acoperirii persoanelor cu 

handicap cu servicii educaţionale şi formare profesională). O politică activă presupune 

regândirea tipurilor de instituţii şi servicii de asistenţă socială prin diversificarea acestora şi 

prin participarea crescută a sectorului neguvernamental în furnizarea unor servicii 

complementare. (Preda, 2001, Comisia prezidenţială pentru analiza riscurilor sociale şi 

demografice, 2009) 
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Ultimii ani ai perioadei de referinţă au înregistrat o creştere a numărului persoanelor 

cu dizabilităţi. În anul 2000, tendinţa de a aplica într-un sens mai larg definiţia dizabilităţii şi a 

gradelor de handicap a condus la situaţia în care orice persoană în vârstă, suferindă de 

afecţiuni specifice vârstei, putea fi uşor catalogată ca fiind o persoană cu dizabilităţi. Ca 

rezultat, cifrele reprezentând numărul estimativ al persoanelor cu dizabilităţi în România au 

început să crească în mod necontrolat.  

Acest fapt a necesitat o înăsprire a legislaţiei în domeniu şi o definiţie mai precisă a 

termenului de „dizabilitate”.  

Pentru anul 2003 statisticile arată o scădere şi pentru anul 2004 se înregistrează o 

uşoară creştere a numărului persoanelor cu dizabilităţi fizice, somatice, auditive şi vizuale, 

făcând excepţie numărul persoanelor cu dizabilităţi mentale şi neurologice, care a crescut 

constant (Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că pentru anul 2020, psihoza bipolară 

va deveni a treia cauză a mortalităţii în lume). 

Evoluţia numărului persoanelor cu handicap înregistrate în România  

 

 

   Sursa : ANPH 

Dinamica numărului de persoane înregistrate arată creşteri spectaculoase imediat 

după adoptarea legislaţiei specifice (în 1993, creşterea faţă de anul anterior a fost de 

aproximativ 3 ori) până în 1996, după care o perioadă de relativă stabilitate, creşterea fiind 

reluată în 2005. Cea mai plauzibilă explicaţie a acestei situaţii este că numărul persoanelor 
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care au o dizabilitate este mai mare decât arătau cifrele de după 1990 dar aceste persoane 

au preferat să se ascundă de teama reacţiei celor din jur. Abia în momentul în care situaţia 

materială s-a înrăutăţit au decis să apeleze la autorităţi şi să solicite încadrarea într-un grad 

de handicap.  

O altă posibilă explicaţie a creşterii rapide a numărului de persoane cu handicap este 

considerată utilizarea încadrării într-un grad de invaliditate (cum era prevăzut în legile din 

1992) ca modalitate de pensionare anticipată la începutul anilor 1990, astfel reducând 

presiunea asupra pieţei muncii. Aceste cifre se corelează cu ponderea ridicată a persoanelor 

vârstnice tinere (peste 55 de ani) în rândul persoanelor cu handicap şi cu creşterea 

numărului de pensionari de după 1990.  

Structura persoanelor cu dizabilităţi înregistrată la nivel naţional în 2010 trimestrul III, 

este următoarea: 

 

Ponderea adulţilor cu handicap instituţionalizaţi şi neinstituţionalizaţi în România  
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Ponderea adulţilor cu handicap neinstituţionalizaţi România  
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Ponderea adulţilor cu dizabilităţi neinstituţionalizaţi adulţi Judeţul MARAMUREŞ 
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Ponderea adulţilor cu dizabilităţi neinstituţionalizaţi Judeţul Maramureş pe tipuri de 

handicap  
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Evolutia numarului de persoane cu handicap 
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Din analiza trendului, putem trage concluzia, că numărul persoanelor cu handicap 

instituţionalizate este relativ constant, creşterea constatată în ultimii ani, fiind datorată 

preponderent persoanelor cu handicap neinstituţionalizate. De asemenea se remarcă 

prevalenţa handicapului grav şi accentuat.  

Estimările organismelor internaţionale arată că la nivel mondial, aproximativ 10% din 

populaţie este reprezentată de persoane cu dizabilităţi, în timp ce în România această 

pondere este sub 3%. Diferenţa se poate explica pe de o parte prin definiţiile adoptate, iar pe 

de altă parte prin subraportarea numărului de persoane cu handicap/dizabilităţi din România 

(datorită faptului că persoanele şi familiile acestora nu accesează serviciile). O altă posibilă 

explicaţie este legată de definiţia handicapului/criteriile de încadrare într-un grad de 

handicap, care în România sunt mai restrictive decât în alte ţări. (Comisia prezidenţială 

pentru analiza riscurilor sociale şi demografice, 2009)  

În privinţa locului în care se află persoana cu handicap, numărul celor aflaţi în instituţii 

s-a menţinut relativ constant, creşterea numărului persoanelor cu handicap fiind înregistrată 

în principal la adulţi neinstituţionalizaţi (vezi grafic), tendinţa fiind de a se crea instituţii 
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rezidenţiale cu un număr mic de beneficiari, dar există în continuare şi instituţii cu un număr 

mare de beneficiari. 

În 2004, în România erau înregistrate 19.949 de persoane cu dizabilităţi 

instituţionalizate. 

Personalul care lucra în aceste instituţii era de 13.031 de angajaţi (faţă de 16.071 

necesari), ceea ce ilustrează o lipsă de personal pe beneficiar de 19%. Proporţia 

personalului angajat pe beneficiar (0,65%) nu este suficientă pentru a asigura calitatea 

serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi asistate.  

Numărul personalului implicat în asistenţa persoanelor cu dizabilităţi este insuficient 

(din cauza lipsei de fonduri), atât în ceea ce priveşte sprijinul cât şi reabilitarea. Există o 

serioasă lipsă de asistenţi sociali, psihologi, consilieri, ergoterapeuti, etc. Personalul medical 

şi administrativ este predominant, ceea ce demonstrează o mai mare preocupare pentru 

asistenţa medicală a pacientului şi o preocupare redusă sau inexistentă pentru incluziunea 

socială a acestuia.  

Lipsa fondurilor este o alta cauza a capacităţii limitate de a pune la dispoziţie numărul 

de personal conform standardelor, dar mai ales baza materială necesară unui proces de 

recuperare şi educaţie adecvat, adică ateliere de instruire pentru muncă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Instituţii de asistenţă socială rezidenţiale şi nerezidenţiale - Număr personal 

angajat ( A.N.O.F.M., 2010) 
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Scăderea numărului persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate şi creşterea sprijinului 

statului acordat familiilor pentru a le încuraja să păstreze persoanele cu dizabilităţi în grija lor 

este încă limitat de insuficienta dezvoltare a serviciilor comunitare în ceea ce priveşte 

cuprinderea, diversitatea şi calitatea locurilor specializate în reabilitare, instruire.  

Numărul de centre de zi la nivelul ţării, care oferă servicii terapeutice şi programe de 

incluziune socială persoanelor cu handicap, este extrem de mic (4 centre). 

Până în 2002, rata ocupării persoanelor cu dizabilităţi nu a fost niciodată analizată. 

Mai mult, ocuparea persoanelor cu dizabilităţi nu a făcut niciodată obiectul unei politici active 

şi coerente de abordare a nevoilor speciale ale persoanelor cu dizabilităţi. De aceea, nu 

există date disponibile pentru anii 1999 şi 2002, care să descrie evoluţia ratei de ocupare a 

persoanelor cu dizabilităţi.  

Tabelul 2 -  Evoluţia trimestrială a numărului persoanelor cu handicap, la 31 martie 2010 
(ANPH, 2010) 
 

 

 
Total 

31 Martie 2010  

Faţă de: (To:)  

(+/-) 

31 Martie 2009 

(March 31, 2009) 

30 Iunie 2009 

(June 30, 2009) 

31 Decembrie 2009 

(December 31, 2009) 

Număr persoane, total 

(Number of persons, total) 
686.798 43.340 30.738 5.240 

din care: femei 

(out of which: women 
373.338 23.009 16.328 2.590 

din total: 

(out of total:) 
        

- copii
1  

  (children
1
 

61.824 1.307 1.102 308 

- adulţi 

  (adults 
624.974 42.033 29.636 4.932 

În familie - neinstituţionalizate 

(In family - non- institutionalised) 
669.800 43.369 30.831 5.391 

din care: femei 

(out of which: women 
364.750 23.096 16.431 2.725 

din total: 

(out of total:) 
        

- copii
1  

61.766 1.333 1.122 308 
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  (children
1
 

- adulţi 

  (adults 
608.034 42.036 29.709 5.083 

Instituţionalizate 

(Institutionalised) 
16.998 -29 -93 -151 

      din care: femei 

(out of which: women 
8.588 -87 -103 -135 

din total: 

(out of total:) 
        

- copii
1  

  (children
1
 

58 -26 -20 0 

- adulţi 

  (adults 
16.940 -3 -73 -151 

 

 

1.3. Aspecte generale cu privire la integrarea pe piaţa muncii şi politici de 

ocupare pentru persoanele cu dizabilităţi 

 

Într-o societate ale cărei mecanisme  economice se bazează pe principiile economiei 

concurenţiale, prosperitatea unei familii depinde în primul rând de angajarea membrilor ei în 

activităţi economice aducătoare de venituri. O categorie aparte de familii o reprezintă cele 

care au în componenţa lor persoane cu dizabilităţi. Pe lângă multe altele, aceste familii au 

probleme economice mai mari decât celelalte, datorită dificultăţii persoanelor cu dizabilităţi 

de a desfăşura activităţi productive şi a slabei susţineri financiare din partea statului. 

În contextul unor modificări structurale în economia românească, şansele reale de 

angajare a persoanelor cu dizabilităţi sunt limitate. Adesea persoanele cu dizabilităţi suferă o 

combinaţie de dezavantaje pe piaţa muncii, datorate în principal mentalităţilor generate de 

lipsa de  informare. În aceste condiţii perspectivele de angajare ale persoanelor cu dizabilităţi 

sunt minime.  

Tradiţional, dizabilitatea a fost identificată cu incapacitatea (Barnes, 2000). O 

abordare corectă a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi nu poate trece cu vederea 
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potenţialul acestora, inclusiv cel de munca. Aşadar orice politică socială care pretinde că 

este democratică şi umanistă, trebuie să trateze dizabilitatea ca pe o situaţie individuală, ca 

pe un complex de limite şi dotări, aşa cum sunt toţi oamenii. Drumul de la excluziune la 

incluziune este identic cu cel de la vorbe la fapte. Teoretic, persoanele cu dizabilităţi se 

bucură de drepturi egale (Morgan, 2007). Cu alte cuvinte, eu îţi dau o bicicleta, pedalează! 

Nu-i vina mea că n-ai picioare! 

Principalele surse ale nedreptăţii sunt: insuficienta recuperare timpurie, de la naştere, 

lipsa evaluărilor potenţialului funcţional alături de evaluările medicale care pun în evidenţă 

lipsa abilităţilor, absenţa specialiştilor în terapie ocupaţională, a educatorilor vocaţionali 

precum şi a adaptării spaţiilor, inclusiv a celor de muncă. Piaţa muncii este aproape 

impenetrabilă deoarece angajatorii cred că trebuie să amestece business-ul cu socialul, 

politicienii văd în social trambulina lor electorală, familiile şi persoanele cu dizabilităţi se 

complac adesea în aşteptarea milei publice, aşa-zisele şcoli speciale de meserii sunt rupte 

de realitate şi rareori performante. Şi toate astea pentru că “statul” şi “performanţa” sunt două 

noţiuni care se exclud reciproc. 

Dificultăţile întâmpinate de persoanele cu dizabilităţi pornesc de la naştere şi continuă 

cu recuperarea, şcolarizarea, evaluarea multiplă şi ireală, lipsa alternativelor de afirmare a 

potenţialului, lipsa posibilităţilor de trai independent, lipsa locurilor de muncă adaptate. 

În calitate de cetăţeni cu drepturi depline, persoanele cu handicap beneficiază de 

aceleaşi drepturi ca şi restul populaţiei. Au dreptul la demnitate, la tratament egal, la o viaţă 

autonomă şi la o participare deplină în cadrul societăţii. 

Ultimii ani au adus o vizibilă schimbare la nivel de gândire socială, mai ales ca 

presiune a UE. Astfel, crearea unui cadru menit să le permită persoanelor cu handicap să se 

bucure de toate aceste drepturi reprezintă principalul obiectiv pe termen lung al strategiei 

comunitare pentru incluziunea activă a persoanelor cu handicap. 

UE promovează incluziunea activă a persoanelor cu handicap şi participarea deplină a 

acestora în cadrul societăţii. Handicapul este o problemă care trebuie abordată în contextul 

drepturilor omului, şi care, prin urmare, nu poate face obiectul liberului arbitru. Această 
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abordare se află şi în centrul Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, la 

care Comunitatea Europeană este parte semnatară. 

Persoanele cu handicap reprezintă aproape a şasea parte din totalul populaţiei 

europene cu vârsta de muncă. Totuşi, rata de ocupare în rândul acestora este, prin 

comparaţie, foarte scăzută. Din acest motiv, şomajul în rândul persoanelor cu dizabilităţi este 

dublu faţă de şomajul înregistrat în rândul celorlalte categorii ale populaţiei active.  

Angajatorii români refuză adesea încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi, pe 

motiv că profilul unităţii este incompatibil cu pregătirea acestor persoane, iar în multe cazuri 

persoana cu dizabilităţi trebuie să renunţe la locul de muncă din cauza lipsei adaptărilor 

necesare nevoilor specifice, a atitudinilor negative a angajatorilor sau colegilor de muncă.  

Legea actuală nu îl face efectiv interesat pe angajator de forţa de muncă reprezentată 

de persoanele cu dizabilităţi, determinându-l doar, să plătească o amendă simbolică ( 50% 

din salariul minim pe economie) şi să refuze angajarea. 

Toate aceste lucruri se întâmplă dintr-o lipsă de informare şi educare a angajatorilor 

cu privire la capacităţile şi posibilităţile persoanelor cu dizabilităţi dar şi a atitudinii  pe care un 

angajator ar trebui să o aibă cu privire la persoanele  cu dizabilităţi şi drepturile acestora.  

La aceasta se adaugă lipsa educaţiei adecvate a marii mase a persoanelor cu 

dizabilităţi, lipsa programelor de determinare a potenţialului individual şi de furnizare a 

instruirii adecvate, lipsa serviciilor de îndrumare pentru găsirea unui loc de muncă potrivit şi 

multe altele care se pot rezuma în “nevoia unei reforme reale a sistemului social”. 

Pentru o imagine clară iată şi evidenţa persoanelor cu dizabilităţi angajate, pe tipuri de 

handicap, pe regiuni/judeţe la 30 septembrie 2010 (DGASPC): 
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 Tabelul 1 - Persoane cu handicap angajate, pe tipuri de handicap, pe 
regiuni/judeţe, la 30 septembrie 2010 

 

 

Regiun
e/Judeţ 
(Regio
n/Coun

ty 

Total 

Fizic 

Physica

l 

Somatic 

Somatic

 

Auditiv 

Auditive

 

Vizual 

Visual 

Mintal 

Mental 

Psihic 

Psychic

 

Asociat 

Associate

d 

HIV/SID
A 

HIV/AID
S) 

Boli rare 

Rare 

diseases 

Surdocecit
ate 
(Deafness-
blindness) 

 TOTAL 29.163 6.987 11.248 3.449 3.283 902 1.484 1.068 204 450 88 

 Nord-
Est 

2.837 600 1.006 451 349 79 130 84 20 118 0 

 Bacău 497 98 56 114 38 13 43 9 11 115 0 

 
Botoşa
ni 

288 106 78 11 63 6 6 14 3 1 0 

 Iaşi 1.130 155 577 177 131 14 43 31 2 0 0 

 Neamţ 275 64 64 61 67 5 2 10 0 2 0 

 
Suceav
a 

348 80 103 65 22 35 25 16 2 0 0 

 Vaslui 299 97 128 23 28 6 11 4 2 0 0 

 Sud-
Est  

3.038 799 1.054 287 396 55 97 241 26 5 78 

 Brăila 332 81 133 37 40 24 4 10 3 0 0 

 Buzău 376 92 145 48 46 3 16 24 2 0 0 

 
Consta
nţa 

609 175 181 94 84 10 27 24 10 4 0 

 Galaţi 436 149 121 10 41 7 6 18 7 0 77 

 Tulcea 566 103 233 45 125 5 24 29 2 0 0 
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Vrance
a 

719 199 241 53 60 6 20 136 2 1 1 

 Sud-
Munte
nia 

4.008 909 1.636 560 373 53 252 192 23 10 0 

 Argeş 1.148 284 370 224 106 13 57 86 7 1 0 

 
Călăraş
i 

174 46 76 29 16 1 1 4 1 0 0 

 
Dâmbo
viţa 

503 167 190 58 47 19 5 14 2 1 0 

 
Giurgiu 

199 25 130 14 10 3 4 8 5 0 0 

 
Ialomiţ
a 

239 90 79 22 32 4 6 6 0 0 0 

 
Prahov
a 

1.537 216 721 190 145 8 175 70 6 6 0 

 
Teleor
man 

208 81 70 23 17 5 4 4 2 2 0 

 Sud-
Vest  
Oltenia 

2.550 607 1.025 248 238 77 112 142 3 98 0 

 Dolj 304 106 125 16 33 3 6 10 1 4 0 

 Gorj 512 169 141 46 38 34 37 45 0 2 0 

 
Mehedi
nţi 

643 105 304 18 67 12 12 39 0 86 0 

 Olt 300 57 92 67 26 21 8 29 0 0 0 

 Vâlcea 791 170 363 101 74 7 49 19 2 6 0 

 Vest  3.383 872 1.052 461 439 133 190 52 22 161 1 

 Arad 494 137 135 99 72 20 15 9 5 2 0 

 Caraş-
Severin 

460 100 219 37 37 18 42 5 2 0 0 

 
Huned
oara 

886 223 213 100 94 37 45 21 6 147 0 

 Timiş 1.543 412 485 225 236 58 88 17 9 12 1 
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Un studiu efectuat în 2007 de Agenţia de Monitorizare a Presei pe un număr de 23 de 

instituţii publice locale şi centrale a relevant faptul că acestea practică în mod curent plata 

impozitelor cuvenite la bugetul de stat pentru asistarea persoanelor cu dizabilităţi. 

O cercetare mai recentă a Agenţiei de Monitorizare a Presei (2009) scoate în evidenţă 

preocuparea mai redusă a puterilor centrale (prefecturi) pentru incluziune socială decât a 

direcţiilor judeţene şi a primăriilor. Explicaţia poate fi una de ordin politic ( în agenda politică, 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nu apare ca o prioritate), sau de ordin 

 
 
Regiune/Ju
deţ 
(Region/Co

unty 

Total 

Fizic 

Physi

cal 

Som
atic 

Soma

tic 

Auditi
v 

Auditi

ve 

Vizual 

Visual 

Minta
l 

Ment

al 

Psihic 

Psychi

c 

Asoci
at 

Associ

ated 

HIV/SI
DA 

HIV/AI
DS) 

Boli 
rare 

Rare 
disea

ses 

Surdocecitate 
(Deafness-
blindness) 

 Nord-Vest 3.883 1.166 1.474 437 391 106 186 101 16 6 0 

 Bihor 719 237 246 120 63 13 31 8 0 1 0 

 Bistriţa-
Năsăud 

299 90 107 31 33 6 10 22 0 0 0 

 Cluj 1.139 461 281 141 124 42 44 31 15 0 0 

 
Maramureş 

471 83 248 47 28 22 37 5 1 0 0 

 Satu Mare 322 104 51 67 63 11 14 12 0 0 0 

 Sălaj 933 191 541 31 80 12 50 23 0 5 0 

 Centru 4.901 1.219 2.019 513 556 277 158 104 41 12 2 

 Alba 1.113 296 386 94 72 196 36 32 0 1 0 

 Braşov 917 215 341 130 105 10 67 23 25 0 1 

 Covasna 138 45 50 22 10 1 1 4 1 4 0 

 Harghita 272 98 61 63 32 5 5 7 0 0 1 

 Mureş 926 226 380 57 203 27 20 0 13 0 0 

 Sibiu 1.535 339 801 147 134 38 29 38 2 7 0 

 Bucureşti-
Ilfov 

4.563 815 1.982 492 541 122 359 152 53 40 7 

 Mun. 
Bucureşti 

4.326 774 1.902 446 513 114 332 151 52 36 6 

 Ilfov 237 41 80 46 28 8 27 1 1 4 1 
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pragmatic( direcţiile judeţene au un contact mai apropiat cu această categorie şi implicit o 

mai mare experienţă de lucru). Indiferent de interpretare, nevoia de conştientizare la nivel 

înalt a acestei problematici este stringentă.  

Dintre instituţiile care s-a dovedit că nu au angajate persoane cu dizabilităţi (41,4%), 

există instituţii care ignoră complet prevederile legii 448/2006; cum ar fi Ministerul Turismului 

care nici nu plăteşte contribuţiile la fondul de stat, nici nu contractează servicii de la atelierele 

protejate.  

În cadrul aceluiaşi studiu, Ministerul Apărării Naţionale a raportat un număr de 86.300 

de angajaţi din care numai 13 sunt persoane cu dizabilităţi. 

Ceea ce se poate lesne concluziona este că numărul persoanelor cu dizabilităţi 

angajate este mult sub prevederile legale, chiar şi în cazul instituţiilor care nu încalcă în mod 

flagrant legea.  

Motivele cele mai importante care obstrucţionează accesul persoanelor cu dizabilităţi 

pe piaţa muncii rămân mentalitatea angajatorilor şi a celorlalţi angajaţi. Obstacole reale sunt 

în continuare, în ordinea importanţei, dificultăţile de accesibilizare a condiţiilor de lucru pentru 

persoanele cu dizabilităţi, lipsa sau inadecvarea calificării profesionale şi nivelul de educaţie 

al persoanei cu dizabilităţi. 
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Figura 2 – Raport cu privire la situaţia ocupării persoanelor cu dizabilităţi in România 

(Liga română de sănătate mintală, 2007) 

Gradul scăzut de angajare al persoanelor cu dizabilităţi este recunoscut atât la nivel 

naţional cât şi european (Commission of the European Communities, 2007). Legislaţia 

actuală (L448/2006) prevede măsuri de încurajare a angajării persoanelor cu dizabilităţi prin 

stabilirea unei cote de 4% pentru firmele cu mai mult de 50 de angajaţi, prin stimulente 

fiscale şi prin angajarea în forme protejate (ateliere protejate, unităţi protejate) care, de 

asemenea, beneficiază de facilităţi fiscale.  

Datele ANPH arată o tendinţă de creştere a angajării în ultimii ani.  
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Evoluţia numărului persoanelor cu handicap angajate până în 2008 

 

Sursa ANPH 

 

Această tendinţă crescătoare este păstrată şi în ultimii doi ani, în 2010 numărul 

persoanelor angajate fiind de 29 435 persoane, cu un număr de 417 pentru judeţul 

Maramureş. 

Efectele măsurilor de stimulare a participării pe piaţa muncii a persoanelor cu 

dizabilităţi, prin intermediul facilităţilor acordate şi al proiectelor finanţate, au început să se 

facă simţite începând cu 2004, în 2010 este adoptat ordinul 1372/2010, care reglementează 

modul de autorizare al unităţilor protejate. 

Comparativ, în SUA, rata de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi de 16-64 de ani era 

de aproximativ 20% faţă de 65% a populaţiei generale, iar rata şomajului de 14%, faţă de 

8,7% a populaţiei generale (U.S. Bureau of Labor, 2009). Acest raport este păstrat şi în UE, 

unde se constată că femeile cu dizabilităţi participă pe piaţa muncii într-o măsură mai 

scăzută decât cele fără dizabilităţi.  



 

 

 

 

 82 

 

 

 
 

   

Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie 6.2. ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” 
Titlul proiectului: Servicii sociale integrate şi formare vocaţională pentru persoane cu diazbilităţi 
Contract nr. POSDRU / 96 / 6.2 /S / 54702 

ID 54702 

Legislaţia actuală prevede că persoana cu dizabilităţi poate lucra: pe piaţa liberă, în 

unităţi/ateliere protejate dar şi la domiciliu. Autorizarea (şi implicit recunoaşterea) unităţilor 

protejate a început din anul 2003, numărul acestora a crescut constant în ultimii ani, numărul 

persoanelor angajate în acest tip de unităţi la nivel naţional este de 1454 pentru 471 unităţi. 

 

 

Congresul “Europa pentru dizabilitate”, martie 2002, prin “Declaraţia de la Madrid face 

cunoscute 6 teze fondate pe cercetarea teoretică şi empirică : 

1. Dizabilitatea este un subiect din sfera tematică a drepturilor omului. 

2. Persoanele cu dizabilităţi doresc egalitate de şanse nu acte caritabile. 

3. Barierele în societate duc la discriminare şi excluziune socială. 
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4. Persoanele cu dizabilităţi sunt cetăţenii nevăzuţi. 

5. Persoanele cu dizabilităţi sunt altfel. 

6. Lipsa discriminării şi acţiunea pozitivă = incluziune socială1 

Preocuparea continuă a statelor lumii şi a organizaţiilor internaţionale pentru 

respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi se reflectă şi în adoptarea în decembrie 

2006 a Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.  

În anul 2007 România a semnat Convenţia, iar în a doua parte a anului 2008 Guvernul 

a început demersurile pentru ratificarea acesteia. Strategiile şi reglementările europene în 

domeniu, aflate în concordanţă cu prevederile Convenţiei ONU, vizează accesul egal şi 

nediscriminatoriu al tuturor persoanelor cu dizabilităţi la drepturile lor.  

Pentru perioada 2008-2009, Planul de acţiuni privind dizabilitatea al UE este centrat 

pe accesibilitate, scopul fiind acela de a stimula participarea deplină a persoanelor cu 

dizabilităţi, astfel încât acestea să beneficieze pe deplin de drepturile lor fundamentale.  

Cea mai importantă strategie este Planul UE de acţiuni privind dizabilitatea (Disability 

Action Plan) elaborat pentru perioada 2003-2009 (anul 2003 fiind anul dizabilităţii la nivel 

european).  

La rândul său, OMS a propus în 2001 (OMS, 2001/2004) o viziune revizuită asupra 

dizabilităţii prin intermediul Clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii 

(cunoscută drept CIF), această viziune fiind adoptată de 191 ţări. CIF constituie un document 

programatic ce marchează schimbări importante.  

Deşi Fondul Naţional de Solidaritate Socială a depăşit în 2000/2001 cheltuielile 

realizate cu protecţia persoanelor cu handicap, ca urmare a unei capacităţi relativ reduse de 

alocare şi gestionare a fondurilor şi a unui sistem de finanţare relativ greoi, calitatea vieţii 

persoanelor cu handicap aflate în instituţii nu a crescut semnificativ.  

Anul 2010 a fost proclamat An european împotriva excluziunii sociale şi sărăciei, în 

scopul de a trezi conştiinţa publică în faţa situaţiei persoanelor afectate de sărăcie şi 

excluziune socială (una dintre numeroasele cauze ale acestora fiind chiar dizabilităţile), 
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pentru combaterea percepţiei colective stereotipe a acestora, în scopul de a apela la 

principiile călăuzitoare ale solidarităţii, pentru ca toţi cetăţenii să aibă parte şi să ia parte 

activă la viaţa societăţii. (7) 

Numeroase organizaţii europene, printre care Inclusion Europe, care reprezintă 

persoane cu dizabilităţi din 36 de ţări, conlucrează cu Comisia Europeană şi Parlamentul 

European, activând în 3 domenii :  

1. lupta împotriva discriminării 

2. drepturile omului cu handicap intelectual 

3. includerea tuturor oamenilor în societate. 

Numeroase lucrări ştiinţifice, mai cu seamă între 2003-2010, documentează prin 

rezultatele cercetărilor, perspectivele europene ale incluziunii sociale.  

Astfel, sunt chemaţi să conlucreze, să-şi împărtăşească reciproc experienţa, opiniile şi 

proiectele, specialişti din: sănătate, administraţia locală, învăţământ/educaţie, actori ai muncii 

sociale cu tineretul, migranţi, persoane cu dizabilităţi. 

În cadrul acestor studii şi a confruntării cu conceptul de incluziune socială s-a născut 

convingerea că această nouă paradigmă este capabilă să creeze noi impulsuri şi orientări 

printre care :  

- comunicarea cu politicieni, cetăţeni, tehnocraţi 

- comutarea centrelor de interes şi logicilor instituţionale asupra drepturilor, resurselor şi 

nevoilor omului. 

Astfel incluziunea socială devine o paradigmă societală relevantă, pe diferite paliere: 

- ca fundament moral pentru relaţiile private şi personale 

- ca fundament pentru conceperea de măsuri social-politice sau oferte de servicii 

sociale 

- în cercetare sau ca premisă a politicilor sociale 

- în modernizarea modelului social european (trecerea de la caritate la servicii) 

Conceptul de incluziune oferă, faţă de eşecul ideologiilor absolute şi concepţiilor imuabile, 

posibilitatea unui nou limbaj, care să fundamenteze echilibrul între răspunderea pentru 
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propria persoană şi solidaritate, astfel încât să formeze coloana vertebrală a unui nou stat 

social, care să se impună după statul social caritabil. (11,12) 

Este necesară analizarea pe de o parte a : 

- posibilităţilor (politicilor sociale europene şi locale) 

- instrumentelor cu care acestea se pot realiza 

- obstacolelor de care se lovesc instituţiile şi cetăţenii în realizarea acestora 

şi pe de altă parte a : 

- legislaţiei antidiscriminare şi aplicarea sa 

- tematicii corelaţiei migranţi (sau alte categorii, precum grupuri etno-lingvistice) – 

incluziune, inclusiv problema identităţii şi capacitatea/voinţa de autoorganizare 

- muncii sociale ca prestare de servicii sociale 

- serviciilor medicale pentru persoane cu dizabilităţi şi influenţa acestora asupra calităţii 

vieţii lor 

În Europa există în jur de 84 milioane de persoane periclitate acut de spectrul sărăciei, a 

căror existenţă este în permanenţă nesigură şi care duc o viaţă lipsită de acele lucruri, care 

pentru ceilalţi 400.000.000 de cetăţeni ai UE sunt de la sine înţelese. Viaţa în sărăcie aduce 

cu sine lipsa de alimente, de îmbrăcăminte, de adăpost, ceea ce duce inevitabil la 

excluziunea socială.  

Persoanele cu dizabilităţi sunt mult mai expuse sărăciei şi deci excluziunii, decât altele, 

accesul lor la bunuri şi servicii, considerat garantat, este considerabil redus. Riscul 

pauperizării şi izolării lor sociale este mult mai mare. 

Calea cea mai eficientă în scopul evitării acestor riscuri este găsirea şi păstrarea unui loc 

de muncă. Totuşi, participarea pe piaţa muncii reprezintă o provocare majoră pentru 

persoanele cu dizabilităţi. 

1/6 din populaţia aptă de muncă din UE este clasificată cu dizabilităţi, dar se luptă pentru 

locuri de muncă. 
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Rata angajării este de 50% la persoanele cu dizabilităţi faţă de 68% la restul populaţiei 

apte de muncă. Doar 20% dintre persoanele cu handicap sever participă la competiţia de pe 

piaţa muncii. 

Cheia rezolvării este educaţia, totuşi, numărul persoanelor cu dizabilităţi cu acces la 

nivelul educaţional terţiar (studii superioare) este foarte scăzută iar al angajării acestora şi 

mai redusă. 

Din păcate, izolarea socială este mai periculoasă decât sărăcia : 1 din 2 persoane cu 

dizabilităţi nu au participat niciodată la activităţi sportive sau de timp liber, 1/3 din populaţia 

cu dizabilităţi a UE nu a călătorit niciodată peste graniţe.  

Deoarece există 65 milioane persoane cu dizabilităţi în UE, Disability Action Plan 

2004-2010 propune măsuri ce privesc : 

- angajarea 

- educaţia 

- accesul la bunuri şi servicii al acestora 

Noua strategie EU-Disability Strategy for 2010-2020 şi UN Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities au fost sau sunt discutate în prezent în scopul :  

- promovării, protecţiei, asigurării integrale şi egale a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi, a respectului pentru demnitatea lor 

inalienabilă (prin iniţierea acţiunilor de angajare în muncă, a legislaţiei adecvate, 

garantării/asigurării de drepturi şi facilităţi). 

Pe de altă parte, diversitatea privită ca şansă chiar creează şanse, dacă ne gândim că 

incluziunea socială este un drept al omului : oamenii cu dizabilităţi aparţin societăţii, ca 

oricare alţii, au dreptul să decidă, ei sunt de la naştere îndreptăţiţi la incluziune în toate 

domeniile vieţii societăţii : educaţie, muncă, locuire, timp liber. 11,12) 
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1.4. Aspecte legale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi din 

prisma incluziunii sociale şi a accesului pe piaţă 

 

1.4.1. Aspecte ale legislaţiei internaţionale 

Uniunea Europeană are un număr mare de persoane cu dizabilităţi care se confruntă 

cu o multitudine de dificultăţi în viaţa de zi cu zi şi care nu îşi pot exercita întotdeauna 

drepturile. 

Pornind de la aceste nevoi şi de la principul egalităţii de şanse au rezultat mai multe 

documente legislative internaţionale cu aplicabilitate în toate statele membre ale Uniunii 

Europene şi care au ca scop următoarele:  

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor lor prin politicile de 

integrare a persoanelor cu dizabilităţi implementate de Ministerele responsabile; 

 luarea de măsuri pentru combaterea discriminării bazate pe sex, origine etnică, rasă, 

religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă sau orientarea sexuală prin Directiva 

2000/78/EC din 27 Noiembrie 2000, care stabileşte cadrul general pentru tratament 

egal în angajare şi ocupare şi recunoaşterea importanţei combaterii fiecărei forme de 

discriminare (cap. 21 din Carta Drepturilor Fundamentale); 

 Integrarea politicilor, legislaţiei şi practicilor proprii în Planul de acţiune al Consiliului 

Europei  

 Aplicarea în statele membre a recomandărilor directivelor  

 Promovarea egalităţii de şanse în domeniul angajării şi ocupării  

 Promovarea drepturilor şi a deplinei participări a persoanelor cu dizabilităţi în societate  

 Efectuarea de campanii de conştientizare, prin cooperarea cu sectorul privat şi 

societatea civilă, implicând în mod deosebit organizaţii neguvernamentale 

reprezentative ale persoanelor cu dizabilităţi  
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 Recunoaşterea şi respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi de a beneficia de 

măsurile care sunt luate cu scopul de a le asigura independenţă, integrarea socială şi 

ocupaţională în viaţa comunităţii (cap. 26 din Carta); 

 O Europă fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi; 

 Oportunităţi egale pentru copiii şi studenţii cu dizabilităţi în educaţie şi formare; 

 facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la cunoştinţele de bază ale societăţii. 

Strategia Europeană de Angajare este un instrument cheie pentru integrarea persoanelor 

cu dizabilităţi pe piaţa muncii. 

Angajarea este un factor primordial al integrării sociale şi al independenţei economice 

pentru toţi cetăţenii apţi de muncă. Indicele de ocupare în muncă al persoanelor cu 

dizabilităţi este foarte redus în comparaţie cu situaţia persoanelor fără dizabilităţi.  

Politicile care vizează creşterea indicelui de ocupare trebuie diversificate conform 

potenţialului persoanelor cu dizabilităţi de a ocupa un loc de muncă şi pentru a putea elimina 

toate obstacolele ce îngrădesc participarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa forţei de 

muncă.  

Îmbunătăţirea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi va avea efect pozitiv atât asupra 

acestora cât şi asupra angajatorilor şi a societăţii în ansamblul său. 

În ideea unei abordări holistice în muncă din domeniile dezvoltării sociale, drepturilor 

omului şi nondiscriminării, şi ţinând cont de recomandările Comisiei pentru Drepturile Omului 

şi Comisiei pentru Dezvoltare Socială, s-a adoptat  Convenţia privind Drepturile Persoanelor 

cu Dizabilităţi. 

Scopul principal al acestei convenţii este de a promova, proteja şi asigura exercitarea 

deplină şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de 

către toate persoanele cu dizabilităţi şi de a promova respectul pentru demnitatea lor 

intrinsecă. 

Persoanele cu dizabilităţi includ acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, 

intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot 
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îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu 

ceilalţi. 

 

1.4.2. Aspecte legislative în România 

Pornind de la prevederile Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi de la 

alte reglementări internaţionale vom face o trecere în revistă şi o analiză a legislaţiei din 

România privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi din prisma incluziunii sociale şi a 

accesului pe piaţa forţei de muncă. 

Pentru a avea acces pe piaţa muncii în primul rând trebuie să ne asigurăm că aceste 

persoane au acces la educaţie, că toţi tinerii cu dizabilităţi beneficiază de stagii de pregătire 

profesională care să le permită dezvoltarea propriilor competenţe şi informarea privind 

practicile angajării, au acces la serviciile de sănătate care acordă atenţie problemelor 

specifice, inclusiv refacerea stării de sănătate şi că va creşte gradul de conştientizare în 

societate, inclusiv în rândul familiei, în legătură cu persoanele cu dizabilităţi şi pentru 

promovarea respectării drepturilor şi demnităţii acestora. Nu în ultimul rând  trebuie să ne 

asigurăm că persoanele cu dizabilităţi au acces la toate acestea prin accesibilizarea 

facilităţilor şi serviciilor oferite, prin existenţa cadrului legislativ care să acopere toate aceste 

probleme, prin respectarea şi promovarea de către instituţiile abilitate a acestor prevederi 

legislative şi prin informarea corespunzătoare a persoanelor cu dizabilităţi şi a societăţii cu 

privire la drepturile şi libertăţile persoanelor cu dizabilităţi şi la facilităţile oferite acestora şi 

angajatorilor în vederea promovării accesului pe piaţa muncii a acestor categorii de persoane 

ca o măsură a nondiscriminării. 

Din perspectiva Convenţiei, statul trebuie să recunoască dreptul persoanelor cu 

dizabilităţi de a munci în condiţii de egalitate cu ceilalţi, aceasta incluzând şi dreptul la 

oportunitatea de a-şi câştiga existenţa prin exercitarea unei activităţi liber alese sau 

acceptate pe piaţa muncii, într-un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil persoanelor cu 

dizabilităţi.  
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Statul va proteja şi promova dreptul la muncă, inclusiv pentru cei care dobândesc o 

dizabilitate pe durata angajării, prin luarea de măsuri adecvate,  inclusiv de ordin legislativ 

pentru a interzice discriminarea pe criterii de dizabilitate referitoare la toate aspectele şi 

formele de încadrare în muncă, inclusiv la condiţiile de recrutare, plasare, angajare şi 

menţinere în muncă  la progresul în carieră şi la condiţii de sănătate şi securitate la locul de 

muncă. 

Statul trebuie să protejeze drepturile persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu 

ceilalţi, din punct de vedere al condiţiilor corecte şi favorabile de muncă, inclusiv al 

oportunităţilor şi remuneraţiei egale pentru  muncă egală, al condiţiilor de sănătate şi 

securitate la locul de muncă, al protecţiei împotriva hărţuirii şi prin reglementarea conflictelor, 

trebuie să se asigure că persoanele cu dizabilităţi sunt capabile să-şi exercite dreptul la 

muncă şi drepturile sindicale în condiţii de egalitate cu ceilalţi. De asemenea, trebuie să 

permită persoanelor cu dizabilităţi accesul efectiv la programele generale de orientare  

tehnică şi vocaţională, la servicii de plasare şi formare profesională continuă, să promoveze, 

pe piaţa muncii, oportunităţile de angajare şi de progres în carieră pentru persoanele cu 

dizabilităţi şi să ofere asistenţă în căutarea, obţinerea şi menţinerea unui loc de muncă, 

inclusiv  pentru revenirea la locul de muncă, să promoveze oportunităţile pentru activităţi 

independente, dezvoltarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea de cooperative şi începerea 

unei afaceri proprii, să angajeze persoane cu dizabilităţi în sectorul public. 

Statul prin instituţiile abilitate trebuie să promoveze angajarea persoanelor cu dizabilităţi 

în sectorul privat prin politici şi măsuri adecvate, care să  includă  programe de acţiune 

pozitive, stimulente şi alte măsuri, să se asigure oferirea unor  adaptări adecvate  

persoanelor cu dizabilităţi, la locul de muncă, să încurajeze obţinerea, de către persoanele 

cu dizabilităţi, a unei experienţe în muncă, pe piaţa liberă a forţei  de muncă, să promoveze 

reabilitarea vocaţională şi profesională, menţinerea locului de muncă şi programele de 

reintegrare profesională pentru persoanele cu dizabilităţi. 

Statul se va asigura că persoanele cu dizabilităţi sunt protejate, în condiţii de 

egalitate cu ceilalţi, împotriva muncii forţate sau obligatorii. 
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Prevederile Convenţiei sunt completate de prevederile Recomandării 

Rec(2006)5 a Comitetului de Miniştri către Statele membre ale Consiliului Europei cu 

privire la Planul de Acţiune pentru promovarea drepturilor şi a  deplinei participări a 

persoanelor cu dizabilităţi în societate: îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu 

dizabilităţi în Europa 2006-2015. 

Orientarea şi asistenţa în formarea profesională joacă un rol important în sprijinirea 

persoanelor cu dizabilităţi în identificarea activităţilor care le corespund cel mai bine şi în 

orientarea către nevoile de instruire sau spre o  viitoare activitate profesională. Este foarte 

important ca persoanele cu dizabilităţi să aibă acces la evaluări, orientare şi formare 

profesională care să le ajute să îşi folosească propriile capacităţi. 

Obiectivele Liniei de acţiune 5 din Recomandarea Rec (2006)5 şi a proiectului Servicii 

sociale integrate şi formare vocaţională pentru persoane cu dizabilităţi au aceeaşi direcţie: 

 promovarea angajării persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa forţei de muncă asociind 

măsurile anti-discriminatorii cu acţiuni pozitive, în scopul garantării de şanse egale 

pentru persoanele cu dizabilităţi  

  promovarea participării persoanelor cu dizabilităţi în domeniile evaluării, orientării 

şi formării profesionale, precum şi a altor servicii care vizează încadrarea în 

muncă. 

Strategia europeană 2010 -2020 pentru persoanele cu handicap are ca şi obiectiv general 

oferirea capacităţii persoanelor cu handicap de a se bucura de drepturi depline şi de a 

participa complet la viaţa socială şi economică europeană, mai ales prin intermediul pieţei 

unice. Strategia se axează pe eliminarea barierelor prin opt domenii de acţiune principale: 

 accesibilitate,  

 participare, 

  egalitate,  

 ocuparea forţei de muncă, 

  educaţie şi formare,  

 protecţie socială,  
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 sănătate  

 acţiune externă. 

 Locurile de muncă de calitate asigură independenţa economică, favorizează reuşita 

personală şi oferă cea mai bună protecţie împotriva sărăciei. 

 Potrivit strategiei, acţiunile Uniunii Europene vor sprijini şi completa eforturile naţionale 

desfăşurate pentru a analiza situaţia  persoanelor cu handicap în ceea ce priveşte ocuparea 

forţei de muncă, pentru a lupta împotriva prejudecăţilor legate de anumite prestaţii de 

invaliditate care descurajează persoanele cu handicap să intre pe piaţa forţei de muncă 

 În îndeplinirea acestor obiective stabilite prin convenţii, strategii şi recomandări 

internaţionale, statul prin instituţiile abilitate trebuie să se asigure că persoanele cu dizabilităţi 

au acces la o evaluare individuală obiectivă care: 

 Identifică opţiunile privind potenţialele oferte de locuri de muncă; 

 Pune acceptul pe evidenţierea capacităţii mai degrabă decât pe cea a dizabilităţii şi 

pe apropierea de exigenţele specifice locurilor de muncă; 

 Constituie baza unui program de formare profesională; 

 Oferă sprijin pentru găsirea unui loc de muncă corespunzător. 

 Statul trebuie să se asigure că măsurile de susţinere, precum cele de angajare 

protejată sau asistată, sunt disponibile persoanelor cu dizabilităţi, ale căror nevoi nu pot fi 

susţinute fără un suport adecvat pe piaţa liberă a muncii. De asemenea, trebuie să facă 

posibilă tranziţia persoanelor cu dizabilităţi de la angajare protejată sau asistată la un loc de 

muncă pe piaţa liberă a muncii. 

Acesta este cadrul general de la care trebuie să se pornească în analiza legislaţiei şi 

aceste aspecte trebuie urmărite:  

a) în ce măsură sunt prevăzute de legislaţie, respectate şi promovate şi ce instituţii au 

atribuţii în acest sens 

b) cum sunt puse-n practică aceste atribuţii 

c) care ar fi piedicile în realizarea obiectivului: accesul neîngrădit pe piaţa muncii a 

persoanelor cu dizabilităţi.   
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Regimul general aplicabil persoanelor cu dizabilităţi din România este stabilit prin 

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

 Legea nr. 448/2006 are caracter complex, cuprinzând dispoziţii privind:  

 drepturile persoanelor cu handicap;  

 serviciile şi prestaţiile sociale;  

 accesibilitatea persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi 

comunicaţional;  

 orientarea, formarea profesională, ocuparea şi angajarea în muncă a persoanelor 

cu handicap; 

 încadrarea în grad de handicap;  

 parteneriate;  

 finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap;  

 răspunderea juridică.  

 Drepturile persoanelor cu dizabilităţi sunt: 

 ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare; 

 educaţie şi formare profesională;  

 ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;  

 asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;  

 locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la 

mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;  

 petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;  

 asistenţă juridică;  

 facilităţi fiscale;  

 evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de 

către membrii Comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani. 

Prestaţiile sociale de care beneficiază persoanele adulte cu dizabilităţi: 

   Indemnizaţie lunară, indiferent de venituri : 
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o în cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav ;  

o în cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat. 

   Buget personal complementar lunar , indiferent de venituri: 

a. în cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handicap grav; 

b. în cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat; 

c. în cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu. 

 

 Orice persoană cu dizabilităţi care doreşte să se integreze sau să se reintegreze în 

muncă are acces gratuit la evaluare şi orientare profesională, indiferent de vârstă, tipul şi 

gradul de handicap.  

 Persoana cu handicap participă activ în procesul evaluării şi orientării profesionale, 

are acces la informare şi la alegerea activităţii, conform dorinţelor şi aptitudinilor sale.  

 Beneficiază de orientare profesională persoana cu handicap care: 

   este şcolarizată şi are vârsta corespunzătoare; 

   nu are loc de muncă; 

   nu are experienţă profesională; 

   Deşi este încadrată în muncă, doreşte reconversie profesională. 

  

Persoanele cu handicap au dreptul să li se creeze toate condiţiile pentru a-şi alege şi 

exercită profesia, meseria sau ocupaţia, pentru a dobândi şi menţine un loc de muncă, 

precum şi pentru a promova profesional. 

Persoanele cu handicap aflate în căutarea unui loc de muncă sau încadrate în muncă 

beneficiază de următoarele drepturi: 

 cursuri de formare profesională;  

 adaptare rezonabilă la locul de muncă;  

 consiliere în perioada prealabilă angajării şi pe parcursul angajării, precum şi în 

perioada de probă, din partea unui consilier specializat în medierea muncii;  
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 o perioadă de probă la angajare, plătită, de cel puţin 45 de zile lucrătoare;  

 un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea 

contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului pentru motive 

neimputabile acestuia;  

 posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, în condiţiile legii, în cazul în care 

beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare în acest sens;  

 scutirea de plata impozitului pe salariu pentru persoanele cu handicap grav şi 

accentuat; 

 concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare; 

 în cazul angajării la domiciliu: transport gratuit la şi de la domiciliul al materiilor 

prime şi materialelor necesare în activitate, precum şi produselor finite realizate 

Angajarea persoanei cu handicap în muncă se realizează în următoarele forme: 

 pe piaţa liberă a muncii; 

 la domiciliu; 

 în forme protejate. 

 

 Formele protejate de angajare în muncă sunt: 

 

 loc de muncă protejat; 

 unitate protejată autorizată. 

 Unităţile protejate sunt acelea înfiinţate de orice persoană fizică sau juridică, de drept 

public sau privat, care angajează persoane cu handicap.  

 Unităţile protejate pot fi: 

 cu personalitate juridică;  
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 fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub forma de secţii, ateliere sau 

alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice ori din cadrul 

organizaţiilor neguvernamentale, precum şi cele organizate de persoana cu 

handicap autorizată, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi economice 

independente.  

 Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel 

puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel 

puţin 4% din numărul total de angajaţi.  

 Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu 

angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute mai sus, pot opta pentru îndeplinirea 

uneia dintre următoarele obligaţii: 

 să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de 

bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de munca în care nu au 

angajat persoane cu handicap;  

 să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de 

parteneriat, în suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat.  

 Unităţile protejate autorizate beneficiază de următoarele drepturi: 

 scutire de plata taxelor de autorizare la înfiinţare şi de reautorizare;  

 scutire de plată a impozitului pe profit, cu condiţia ca cel puţin 75% din fondul 

obţinut prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achiziţionarea 

de echipamente tehnologice, maşini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau amenajarea 

locurilor de muncă protejate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 alte drepturi acordate de autorităţile administraţiei publice locale finanţate din 

fondurile proprii.  
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 Angajatorii persoanelor cu handicap, alţii decât unităţile protejate, beneficiază de 

următoarele drepturi: 

 deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptării locurilor de 

muncă protejate şi achiziţionării utilajelor şi echipamentelor utilizate în procesul de 

producţie de către persoana cu handicap;  

 deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor 

cu handicap de la domiciliu la locul de muncă, precum şi a cheltuielilor cu 

transportul materiilor prime şi al produselor finite la şi de la domiciliul persoanei cu 

handicap, angajată pentru munca la domiciliu;  

 decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a cheltuielilor specifice de 

pregătire, formare şi orientare profesională şi de încadrare în muncă a persoanelor 

cu handicap;  

 o subvenţie de la stat, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Legea 76/2002 la  Art. 80 prevede:  

 Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor 

instituţii de învăţământ sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei 

datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi 

primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent:  

a) 1 salariu de bază minim brut pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru 

absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;  

b) 1,2 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, 

pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;  

c) 1,5 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, 

pentru absolvenţii de învăţământ superior.  
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(2) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul 

persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute la 

alin. (1) pe o perioadă de 18 luni.  

(3) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) si (2) angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, 

de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, pentru absolvenţii din 

această categorie.  

  În vederea asigurării evaluării, orientării, formării şi reconversiei profesionale a 

persoanelor cu dizabilităţi, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:  

   a) să realizeze/diversifice/susţină financiar programe privind orientarea profesională 

a persoanelor cu handicap;  

   b) să asigure pregătirea şi formarea pentru ocupaţii necesare în domeniul 

handicapului;  

   c) să coreleze pregătirea profesională a persoanelor cu handicap cu cerinţele pieţei 

muncii;  

   d) să creeze cadrul necesar pentru accesul la evaluare şi orientare profesională în 

orice meserie, în funcţie de abilităţile persoanelor cu handicap.  

  Evaluarea şi orientarea profesională a adulţilor cu handicap se realizează de Comisia 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în condiţiile legii.  

În această parte de evaluare a persoanelor cu dizabilităţi, de formare profesională 

pentru a fi competitive pe piaţa muncii, autorităţile publice mai au de făcut paşi importanţi, 

deoarece, deşi este prevăzută în legislaţie, această parte nu se simte pe piaţa muncii şi nici 

în viaţa persoanelor cu dizabilităţi. 

 În acest sens, evaluarea ar trebui să fie mai complexă şi făcută în sensul de a evalua 

abilităţile acestor persoane şi de a scoate în evidenţă ceea ce pot, ce loc de muncă li se 

potriveşte şi nu ceea ce nu pot. 
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 O persoană cu o anumită dizabilitate are numeroase abilităţi, care dacă sunt scoase 

la lumină şi puse în valoare ar putea schimba în totalitate viaţa persoanei evaluate şi ar duce 

la incluziune socială şi la respect de sine al respectivei persoane. 

Ţara noastră se confruntă cu diverse probleme în ceea ce priveşte problematica 

persoanelor cu dizabilităţi, precum numărul mare de persoane cu dizabilităţi fără loc de 

muncă, lipsa unei evaluări realiste a abilităţilor şi capacităţilor acestora de a exercita o 

meserie, lipsa unor programe de formare şi orientare profesională a lor şi lipsa unor 

demersuri constante de conştientizare a angajatorilor cu privire la facilităţile acordate la 

încadrarea în muncă a unei persoane cu dizabilităţi. 

În acest sens, trebuie făcute demersuri pentru : 

 Diversificarea programelor destinate recalificării la locurile de muncă; 

 Flexibilizarea pieţei muncii (locuri de muncă cu timp parţial, angajarea la domiciliu) 

prin programe de angajare ţintite; 

 Măsuri de ocupare a persoanelor cu handicap adecvat nevoilor sale, precum şi 

cointeresarea, stimularea angajatorilor pentru angajarea acestei categorii de 

persoane; 

  Dezvoltarea de noi abilităţi pentru noi locuri de muncă; 

  Favorizarea creării de noi locuri de muncă în special pentru grupurile 

dezavantajate prin dezvoltarea sectorului economiei sociale: definirea conceptului 

de întreprindere socială şi sprijinirea creării de întreprinderi sociale; 

  Crearea de locuri de muncă prin care să se promoveze meseriile tradiţionale ; 

 Sistem naţional de previzionare a pieţei muncii; 

 Creşterea gradului de conştientizare/ educare a angajatorilor cu scopul de a 

elimina reticenţa acestora atunci când angajează persoane aflate în dificultate; 

 Asigurarea resurselor financiare pentru implementarea măsurilor active; 

 Acte normative care să permită evaluarea abilităţilor individului şi a capacităţii 

acestuia de muncă şi nu doar pe gradul de handicap; 
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 Specificarea clară în actele normative  a responsabilităţilor care revin fiecărei 

autorităţi publice locale referitor la punerea în practică a prevederilor legale privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi modul în care acestea trebuie să colaboreze 

cu organizaţiile nonguvernamentale şi să le susţină în activităţile lor.  

Ministerul muncii lucrează şi intenţionează elaborarea până la începutul lunii februarie 

a unui Cod social care va pune bazele unei reforme sociale. 

 În opinia reprezentanţilor ministerului acest cod va sprijini mai mult familiile 

defavorizate, persoanele cu dizabilităţi şi copiii şi va îmbunătăţi serviciile pe care le acordă 

statul.  

 Cuantumul ajutoarelor sociale se va modifica, precum şi modalitatea de acordare a 

acestora. Se vor reuni ajutoarele acordate în câteva categorii şi se va micşora numărul 

beneficiarilor, urmând să beneficieze de ajutoare sociale doar cei care au într-adevăr nevoie. 

 Vor apărea modificări şi în cuantumul indemnizaţiei de şomaj deoarece nivelul 

acesteia este foarte apropiat de nivelul salariului minim şi nu stimulează persoanele şomere 

să se încadreze în muncă. 

 Parlamentul României a adoptat Legea 221 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea 

Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi adoptată la New York de ONU în 

2006. Prin această Convenţie Statele părţi se angajează să asigure şi să promoveze 

exercitarea deplină a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate 

persoanele cu dizabilităţi, fără niciun fel de discriminare pe criterii de dizabilitate.  

În acest scop, statele părţi se angajează:  

 să adopte toate măsurile adecvate legislative, administrative şi de altă natură pentru 

implementarea drepturilor recunoscute prin convenţie;  

 să ia toate măsurile corespunzătoare, inclusiv cele legislative, pentru a modifica sau 

abroga legile, reglementările, cutumele şi practicile existente care constituie 

discriminare a persoanelor cu dizabilităţi;  

 să ia în considerare protecţia şi promovarea drepturilor omului pentru persoanele cu 

dizabilităţi în toate politicile şi programele;  
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 să se abţină de la a se angaja în orice act sau practică ce contravine prezentei 

convenţii şi să se asigure că autorităţile şi instituţiile publice acţionează în 

conformitate cu convenţia;  

  să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a elimina discriminarea pe criterii de 

dizabilitate de către orice persoană, organizaţie sau întreprindere privată;  

 să iniţieze sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea bunurilor, serviciilor, 

echipamentelor şi facilităţilor concepute pe baza designului universal, aşa cum este 

definit acesta în art. 2, care ar presupune o adaptare minimă şi la cel mai scăzut 

cost, pentru a răspunde nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilităţi, să 

promoveze existenţa şi să încurajeze utilizarea acestor bunuri, servicii, 

echipamente şi facilităţi concepute pe baza designului universal, precum şi să 

promoveze designul universal în elaborarea standardelor şi liniilor directoare;  

 să întreprindă sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea, să facă cunoscută 

oferta şi să încurajeze utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice şi 

de comunicaţii, dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive şi tehnologii de 

asistare, adecvate persoanelor cu dizabilităţi, acordând prioritate tehnologiilor cu 

preţuri accesibile;  

 să furnizeze informaţii accesibile persoanelor cu dizabilităţi despre dispozitivele 

auxiliare pentru mobilitate, dispozitivele şi tehnologiile de asistare, inclusiv noile 

tehnologii, precum şi alte forme de asistenţă, servicii de suport şi facilităţi;  

 să susţină formarea, în domeniul drepturilor recunoscute de prezenta convenţie, a 

profesioniştilor şi a personalului care lucrează cu persoane cu dizabilităţi, în 

vederea îmbunătăţirii furnizării asistenţei şi serviciilor.  

 În funcţie de schimbările politice şi de o continuitate în strategiile, politicile sociale, în 

conducerea instituţiilor  şi de modalitatea de a pune în practică prevederile Directivelor 

Uniunii Europene depinde şi coerenţa sistemului social din România. Aplicarea unei strategii 

pe termen lung coerente indiferent de partidul de la putere şi păstrarea în posturile cheie din 

instituţiile publice a profesioniştilor formaţi, fără conotaţii politice, este esenţială pentru a 
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putea face un pas înainte în combaterea discriminării, în încercarea de a îmbunătăţii viaţa 

persoanelor cu dizabilităţi şi pentru a le creşte respectul de sine prin încadrarea lor în muncă. 

 Trebuie să existe coerenţă în îndeplinirea obiectivelor propuse şi guvernul  trebuie să 

garanteze punerea în aplicare efectivă a prevederilor Convenţiei ONU care sunt obligatorii 

pentru toate statele membre UE. 

 Un alt aspect important este necesitatea  consultării prealabile a organizaţiilor 

neguvernamentale care au ca şi scop sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi şi pe care le 

preocupă problemele acestora, precum şi consultarea persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor 

acestora în toate deciziile care se iau cu privire la acestea şi în modificările legislative care 

apar şi le privesc.  

De asemenea, există necesitatea formalizării şi a stabilirii unui flux de colaborare 

public-privat între instituţiile administraţiei publice locale şi ONG-uri, în sensul de a sprijini şi 

încuraja aceste colaborări din care persoanele defavorizate vor avea de câştigat prin 

eliminarea birocraţiei şi prin servicii oferite de organizaţii pentru care primează nevoile 

persoanei cu dizabilităţi . 

 În anul 2012 vor avea loc următoarele alegeri locale şi parlamentare şi rămâne de 

văzut în ce sens vor evolua politicile sociale în România după aceste alegeri. 
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1.5. Organizaţii responsabile şi proceduri 

Guvern

Ministerul 
Sanatatii Publice

Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 

Sportului 

Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei 

Sociale

Directia Generala 
pentru Protectia 

Pesoanelor cu 
Dizabilitati

Directia 
Generala 
Protectia 
Copilului

Directia 
Generala 

de 
Inspectie 
Sociala 

Agentia 
Nationala 

de Ocupare 
a Fortei de 

Munca

Inspecti
a Muncii

Casa 
Nationala 
de Pensii

Directia 
Servicii 

Sociale si 
Incluziune 

Sociala

Directia 
Asigurari 
Sociale

Parlament

Agentia 
Nationala de 
Asigurari de 

Sanatate
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Autoritati publice 
responsabile la nivel 

teritorial/ local

Consiliul Judetean

Spitale, Clinici, Sanatorii, Școli, 
Scoli Profesionale, Colegii, 
Centre de Plasament, Case 
pentru varstnici, Directia 

Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului, Comisia de 

Evaluare

Consiliul Local/ Primaria

Spitale, Clinici, Școli, Colegii, 
Case pentru varstnici,  Serviciu 

Public de Asistenta Sociala, 
Sanatorii

Casa Judeteana de 
Asigurari de Sanatate

Angajatori

ONG-uri, Unitati 
Protejate, Centre 

Rezidentiale, Centre 
de zi
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 Parlamentul României este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica 

autoritate legiuitoare a României. Parlamentul este bicameral, fiind alcătuit din Senat şi 

Camera Deputaţilor. 

 Parlamentul împreună cu Guvernul au şi dreptul de iniţiativă legislativă. 

 Guvernul este autoritatea centrală a puterii executive, care funcţionează in baza 

votului de încredere acordat de Parlament şi care asigură realizarea politicii interne si 

externe a ţării si exercită conducerea generală a administraţiei publice . 

 Ministerul Sănătăţii Publice implementează politica şi strategia Guvernului în domeniul 

asigurării sănătăţii publice, este responsabil pentru reforma din sectorul sănătăţii şi intervine 

în prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează sănătăţii. 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului planifică şi aplică strategia 

globală în domeniul educaţiei, trasează obiectivele sistemului de educaţie. 

 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, aparat public al administraţiei centrale 

subordonat Guvernului, cu rolul de a sintetiza, aplica şi coordona politicile şi strategia 

Guvernului în domeniul: 

 Muncii 

 Familiei 

 Egalităţii de şanse  

 Protecţiei sociale. 

  

 Direcţia Generală pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi coordonează la nivel 

central activităţile de protecţie specială şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, 

dezvoltă politici, strategii şi standarde în promovarea drepturilor. 

  

 Direcţia Generală Protecţia Copilului are misiunea de a monitoriza/ supraveghea 

drepturile tuturor copiilor, de a lua măsuri pentru a construi o societate adaptată pentru copii, 

implicând în acest proces autorităţi centrale şi locale, societatea civilă, părinţi şi copii. 
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2. ACTIVARE 
 

2.1. Date cu privire la situaţia actuală a grupului ţintă 

Persoanele cu handicap sunt considerate una dintre categoriile sociale cu risc ridicat 

de excluziune socială multiplă. Consecinţele handicapului se răsfrâng pe mai multe niveluri:  

a) la nivel individual prin reducerea şanselor de integrare socială şi a celor 

afectaţi de a avea acces la resursele societăţii. (4) 

b) la nivel familial efectele se manifestă prin asumarea îngrijirii de către familie, 

în special de femeile din familie, prin reducerea veniturilor familiei, a 

participării pe piaţa muncii, ceea ce creşte riscul familiei (şi, specific, al 

femeii) de a ajunge în sărăcie şi nu în ultimul rând prin stigmatizarea cu care 

familia se confruntă din partea celorlalţi.  

c) la nivel comunitar avem de-a face, pe de o parte cu creşterea riscului de 

sărăcie în cadrul comunităţii (determinată de reducerea 

capacităţii/competitivităţii forţei de muncă), iar pe de altă parte cu posibile 

tensiuni în cadrul comunităţii determinate de stigma asociată handicapului.  

d) la nivelul societăţii efectele sunt vizibile din punct de vedere economic, la 

nivelul pieţei muncii prin scăderea numărului de persoane angajate şi 

creşterea numărului celor asistate, în acelaşi timp cumulându-se 

consecinţele/riscurile manifestate la nivelurile anterioare. (14) 
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Tabel 2. Persoane cu handicap, pe grade de handicap, la 30 septembrie 2010 
Disabled persons, by degrees of deficiencies, on September 30, 2010 
 

 Total 

Faţă de: (To:) 
(+/-) 

În familie (neinstituţionalizate) 

In family - non-institutionalised) 

Instituţionalizate 

Institutionalised 

Total 

Faţă de: (To:) 
(+/-) 

Total 

Faţă de: (To:) 
(+/-) 

30 
septembrie 
2009 
(September 
30, 2009) 

31 
decembrie 
2009 
(December 
31, 2009) 

30 
septembri
e 
2009 
(Septemb
er 30, 
2009) 

31 
decembrie 
2009 
(December 
31, 2009) 

30 
septembri
e 
2009 
(Septemb
er 30, 
2009) 

31 
decembrie 
2009 
(December 
31, 2009) 

Număr persoane, total 
(Number of persons, 
total) 

691.579 22.056 10.021 674.602 22.169 10.193 16.977 -113 -172 

din care, pe grade de 
handicap: (out of which, 
by degrees of 
deficiencies:) 

                  

- grav severe 234.126 4.658 1.378 227.380 4.867 1.536 6.746 -209 -158 

- accentuat marked 375.242 9.366 3.408 366.729 9.244 3.409 8.513 122 -1 

- mediu medium 77.887 7.142 4.523 76.419 7.167 4.547 1.468 -25 -24 
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- uşor minor 4.324 890 712 4.074 891 701 250 -1 11 

din total: (out of total:)                   

- Copii (Children) 61.774 541 258 61.738 570 280 36 -29 -22 

- grav severe 30.331 540 413 30.304 561 428 27 -21 -15 

- accentuat marked 12.802 -291 -277 12.797 -284 -270 5 -7 -7 

- mediu medium 18.203 239 217 18.200 241 218 3 -2 -1 

- uşor minor 438 53 -95 437 52 -96 1 1 1 

- Adulţi Adults 629.805 21.515 9.763 612.864 21.599 9.913 16.941 -84 -150 

- grav severe 203.795 4.118 965 197.076 4.306 1.108 6.719 -188 -143 

- accentuat marked 362.440 9.657 3.685 353.932 9.528 3.679 8.508 129 6 

- mediu medium 59.684 6.903 4.306 58.219 6.926 4.329 1.465 -23 -23 

- uşor minor 3.886 837 807 3.637 839 797 249 -2 10 

Sursa: Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 

Source: General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts of Bucharest 
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2.2. Proceduri de diagnoză 

 

În ceea ce priveşte diagnoza persoanelor cu dizabilităţi realizată în România avem: 

1. Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap: 

Printre atribuţiile Comisiei de evaluare se numără: 

- stabileşte încadrarea în grad de handicap pe baza analizei dosarului întocmit de serviciul 

de evaluare complexă, dosar ce cuprinde: un referat de stare prezentă eliberat de medicul 

specialist, o scrisoare medicală– tip de la medicul de familie, investigaţii paraclinice solicitate 

de serviciul de evaluare complexă, ancheta socială efectuată de serviciul social specializat 

din cadrul primăriei 

- ca metode de evaluare, pe lângă analiza dosarului, comisia utilizează observaţia şi interviul 

- are atribuţii de evaluare şi orientare înspre servicii care să răspundă nevoilor identificate, 

însă această orientare este făcută doar la cererea persoanei cu dizabilităţi şi este 

descurajată, este doar formală, persoanele cu dizabilităţi nefiind informate cu privire la 

această opţiune 

2. Serviciul public de asistenţă socială: 

Începând cu 1 noiembrie 2010, SPAS are acreditat Centrul de Informare şi Consiliere 

Vocaţională, serviciu de care pot beneficia diverse categorii de persoane sau grupuri 

defavorizate. 

SPAS-ul oferă sprijin financiar organizaţiilor pentru desfăşurarea de servicii tip centru de 

zi, recuperare şi terapie ocupaţională pentru persoane cu dizabilităţi 

3. Agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă: 

ANOFM organizează, furnizează şi finanţează servicii de prevenire a şomajului, de 

stimulare a ocupării forţei de muncă în concordanţă cu strategiile şi politicile de ocupare a 

forţei de muncă şi cu tendinţele care se manifestă pe piaţa internă a forţei de muncă. De 

asemenea informează, orientează şi consiliază profesional persoanele neîncadrate în muncă 

în vederea găsirii unui loc de muncă. 
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ANOFM mediază între cererea şi oferta pe piaţa muncii şi oferă calificare şi recalificare 

persoanelor neîncadrate în muncă. 

Din 2010 s-a înfiinţat un Centru pilot de consiliere vocaţională pentru persoanele 

vulnerabile. 

Toate aceste servicii sunt, pentru persoanele cu dizabilităţi, foarte puţine sau nu se 

realizează deloc. 

4. Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă: 

Acest centru asigură educarea şi instruirea profesională a tinerilor cu cerinţe educative 

speciale (în prezent fiind înregistraţi un număr de 184 de persoane). 

Acesta cuprinde: Săli de clasă, cabinete pentru terapii specifice şi consiliere, cabinet 

pentru comisia internă de evaluare continuă, sală de sport şi cabinet de cultură fizică, 

medicală/kinetoterapie, laboratoare şi cabinete pentru învăţarea limbilor străine şi de 

informatică, ateliere pentru servicii practice sau de profesionalizare, sală de festivităţi, 

ludotecă, bibliotecă/centru de documentare metodico-ştiinţifică, sală de lectură, baza 

logistică necesară desfăşurării activităţilor de formare şi de editare de materiale didactice. 

sală de mese şi bloc alimentar, spaţii de joacă special amenajate pentru copii. Toate aceste 

dotări sunt prevăzute în cadrul unui proiect, realizabil în 3 ani. 

5. Medicina muncii 

Medicii de medicina muncii realizează o evaluare a persoanelor care urmează să se 

angajeze pe piaţa muncii, având contract cu angajatorii şi urmând, în evaluare, politica 

acestora. 

6. Colegiul psihologilor din România 

COPSI acreditează teste, chestionare, cursuri de specializare/perfecţionare şi specialiştii 

(psihologi). 
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2.3. Instrumente de evaluare a persoanelor cu dizabilităţi în scopul orientării 

vocaţionale 

A. În ceea ce priveşte evaluarea realizată de instituţii ale statului: 

- nu există teste, chestionare sau alte instrumente adresate special persoanelor cu 

dizabilităţi 

- nu există un test sau o baterie de teste care să se utilizeze unitar în comisiile de 

evaluare la nivel naţional, ceea ce reduce egalitatea de şanse atât în evaluare, cât şi 

în orientarea şi încadrarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi 

- evaluarea este axată mai mult pe criterii medicale şi pe acea dizabilitate, incapacitate 

sau dificultăţi cu care se confruntă persoana 

- nu este evaluat restantul funcţional şi posibilitatea de dezvoltare a capacităţii de 

muncă 

- nu există un traseu educaţional clar al persoanei cu dizabilităţi, un dosar sau o 

evidenţă a evaluărilor şi reevaluărilor sale, a terapiilor şi serviciilor sociale şi/sau de 

recuperare de care a beneficiat pe parcursul vieţii şi o evidenţă a progresului său 

B. În ceea ce priveşte evaluarea realizată de organizaţii, asociaţii 

neguvernamentale: 

Există unele organizaţii au achiziţionat, prin proiecte cu finanţări europene, teste, 

scale de evaluare şi alte resurse pentru consilierea şi orientarea vocaţională a persoanelor 

cu dizabilităţi. 

Pentru expertizarea şi evaluarea din punct de vedere psihointelectual şi 

psihoeducaţional există următorul set de instrumente de evaluare şi expertizare: 

1. Evaluarea nivelului intelectual:   

   a) matricele progresive Colorate-Raven;  

   b) matricele progresive Standard-Raven;  

   c) W.P.P.S.I; scara Wechsler-Bellvue;  
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   d) WISC; scara Wechsler-Bellvue;  

   e) WAIS; scara Wechsler-Bellvue;  

   f) Binet-Simon;  

   g) cuburile Kohs pentru adulţi, de Goldstein;  

   h) cuburile Kohs pentru copii, de H. Santucci;   

   2. Evaluarea motricităţii şi psihomotricităţii:  

   a) proba Ozeretski-Guillmain;  

   b) Gesell, scara de dezvoltare;  

   c) scara Brunet-Lezine;  

   d) proba de lateralitate Harris;  

   e) testul pentru gnozia digitală, Gertsmann;   

   f) test de sinkinezie a membrelor superioare, Stambak;  

   g) proba de motricitate digitală, A. Rey;  

   h) probe de asamblare (pătrat, triunghi);  

   i) proba Piaget-Head (orientare în spaţiu);  

   3. Examinarea psihologică a personalităţii:  

   a) chestionare de personalitate;  

   b) TAT, testul tematic de apercepţie;  

   c) Lucher, testul culorilor;  

   d) Szondi 

   e) testul arborelui;  

   f) testul Rorschach;  

   g) Freiburg;  

   4. Probe pentru evaluare a activităţii psihice:  

   A. percepţia:  

   a) testul figurilor complexe, A. Rey;  

   b) testul de orientare spaţială, H. Head;  

   B. afectivitatea:  
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   a) testul de frustraţie Rosenzweig;   

   D. memoria:  

   a) proba A. Rey pe bază de cuvinte;  

   b) testul figurilor complexe, A. Rey;  

   c) proba Pieron;  

   d) WISC (proba de memorie);  

   E. atenţia:  

   a) proba Toulouse-Pieron;  

   b) proba Bourdon-Amfimov;  

   c) proba Praga;  

   d) labirinte;  

   5. Probe pentru evaluarea deficienţei de vedere:  

   a) scala Barraga pentru deficienţa vizuală;  

   b) scala de evaluare Blounsky;  

   c) scala Reynell-Zinkin;  

   d) scala Maxfield-Bucholz;  

   e) Oregon;  

   6. Probe de evaluare a nivelului intelectual pentru deficienţii de auz:  

   a) Borelli-Oleron;  

   b) testul Sans-paroles;  

   c) testul Snijdern-Oomen;  

   d) scala Webster.  

   7.  Scala de suport (Scale of Support - SoS) R. McConkey şi J. Walsh 
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2.4. Unităţile protejate şi activităţi desfăşurate în cadrul acestora în România  

Unitatea protejată reprezintă spaţiul adaptat nevoilor persoanelor cu handicap, unde 

acestea desfăşoară activităţi de formare, dezvoltare şi perfecţionare a abilităţilor, şi care 

poate funcţiona în locaţii din comunitate, în centre de zi, în centre rezidenţiale şi în unităţi de 

învăţământ speciale. 

Unităţile protejate pot fi înfiinţate şi autorizate de către persoane fizice sau juridice, de 

drept public sau privat, care îndeplinesc următoarele condiţii: 

 sunt operatori economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate şi 

organizare, care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap 

încadrate cu contract individual de muncă; 

 sunt secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor 

publice sau din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie şi cel 

puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap; 

 sunt persoane fizice cu handicap autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi 

economice independente, inclusiv asociaţii familiale care au în componenţă o 

persoana cu handicap.  

Beneficiile de ordin fiscal obţinute de unităţile protejate autorizate potrivit legii sunt 

următoarele:  

 scutirea de plată a taxelor de autorizare la înfiinţare şi de reautorizare;  

 scutire de plată a impozitului pe profit, cu condiţia ca cel puţin 75% din fondul obţinut 

prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achiziţionarea de 

echipamente tehnologice, maşini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau amenajarea locurilor 

de muncă protejate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal; 
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 alte drepturi şi facilităţi acordate de autorităţile administraţiei publice locale, finanţate 

din fondurile proprii ale acestora.  

Potrivit datelor oficiale  de la ANPH, la 1 noiembrie 2009 existau în România, 394 de 

unităţi protejate autorizate. Faţă de 1 ianuarie 2009, când erau înregistrate 262 de unităţi, 

constatăm o spectaculoasă creştere a numărului acestora. 

O statistică referitoare la persoanele cu handicap angajate în aceste unităţi protejate 

arată că: 

 Din totalul de 394 de unităţi protejate, 232 au o singură persoană cu handicap 

angajată, iar în 83 din aceste 232 de unităţi protejate persoana cu handicap este 

singurul angajat al unităţii respective, patronul apărând ca administrator. 

 Din totalul de 394 de unităţi protejate, doar 30 activează ca secţii create în cadrul unor 

ONG-uri – organizaţii neguvernamentale (sub 10% din total), restul fiind agenţi 

economici tip S.C. etc. SRL.  

 În cele 394 de unităţi protejate lucrează 2693 persoane valide şi doar 1255 cu 

handicap, dar trebuie subliniat că un număr de 735 persoane cu handicap sunt 

angajate în cadrul a doar 47 de unităţi protejate care au cel puţin 5 angajaţi cu 

handicap (majoritatea fiind cooperative meşteşugăreşti), şi astfel rezultă că  restul 

de 520 de persoane cu handicap sunt angajate în 347 de unităţi protejate, adică o 

medie de 1,5 persoane cu handicap angajate / unitate protejată. Faţă de ultima 

statistică, la 1 ianuarie 2009, media a scăzut cu 0,1%, atunci procentul era de 1,6. 

 Dintr-un total de 3948 de persoane angajate în unităţile protejate, 68% îl reprezintă 

persoanele valide, în timp ce doar 32% sunt cu handicap, deşi raportul ar fi trebuit să 

fie invers. 

În cadrul unităţilor protejate din România se realizează următoarele tipuri de activităţi: 

-    Evaluarea iniţială a beneficiarilor 
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- identificarea nevoilor beneficiarilor şi prioritizarea acestora având ca urmare realizarea 

planurilor de intervenţie 

- stabilirea relaţiei de colaborare cu beneficiarii 

- elaborarea unor broşuri informative referitoare la diferite tipuri de handicap 

- activităţi de recuperare şi recreare în week-end 

- stabilirea legăturii de colaborare cu familia beneficiarilor 

- Evaluarea periodică a beneficiarilor (odată la 6 luni) cu scopul monitorizării evoluţiei 

acestora şi consemnarea observaţiilor/concluziilor într-un raport scris 

- Activităţi de grup pentru (re)dobândirea şi menţinerea abilităţilor de viaţă independentă 

şi pregătirea pentru angajare a tinerilor şi adulţilor cu dizabilităţi: dezvoltare personală, 

comunicare, meloterapie, terapie prin pictură, teatru, activităţi sportive, activităţi 

recreative, activităţi gospodăreşti etc. 

- Ateliere lucrative pentru dezvoltarea de noi abilităţi practice 

- consiliere psihologică, psihiatrică, juridică, vocaţională, socială, terapie ocupaţională, 

logopedie pentru tinerii şi adulţii cu dizabilităţi 

- întâlniri de consiliere cu aparţinătorii tinerilor şi adulţilor cu dizabilităţi 

- Activităţi de instruire în utilizarea calculatorului 

- întâlniri de informare cu potenţialii angajatori 

- Campanii de promovare, informare şi conştientizare: creare şi distribuire ghiduri 

pentru angajatori, pliante, broşuri cu informaţii despre drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi 

- Organizare expoziţii şi evenimente stradale şi dezvoltarea unor pagini web cu 

informaţii despre persoanele cu dizabilităţi, avantajele angajării tinerilor şi adulţilor cu 

dizabilităţi 

- Activităţi de dezvoltare la cei cu dizabilităţi a unor abilităţii de informare despre toate 

aspectele legate de situaţia lor specifică, şi de viaţa socială în general (ce drepturi au, 

ce cursuri se organizează, cum să ducă o viaţă sănătoasă, etc.) 

- Consilierea psihologică, social-educativă, juridică, profesională, medicală 
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- Activităţi de mobilizare a tinerilor faţă de ei înşişi pentru a schimba accentul de pe 

„aşteptări faţă de ceilalţi” pe „aşteptări faţă de propria persoană”  

- evaluarea competenţelor, deprinderilor, aptitudinilor, potenţialului, carenţelor 

- evaluarea globală a personalităţii, a nivelului de dezvoltare a trăsăturilor de 

personalitate 

- activităţi individuale şi de grup pentru familiarizarea cu legislaţia muncii şi formarea 

unei atitudini pozitive faţă de muncă 

- activităţi de stimulare a experienţei şi participarea la acţiuni în mediul deschis, în 

comunitate, precum şi implicarea comunităţii 

- activităţi de formare a deprinderilor de autonomie personală, socializare, integrare 

socială sub directa îndrumare a specialiştilor 

- activităţi de dezvoltare a abilităţilor pentru angajarea în muncă a beneficiarilor 

- realizarea unor profiluri ocupaţionale 

- training vocaţional 

- training pentru abilităţi sociale 

- activităţi de timp liber (jocuri de echipă, concursuri de dans, mini-petreceri, participare 

la festivaluri etc.) 

- activităţi pentru dezvoltarea capacităţii de gestionare a banilor şi de stabilire a 

priorităţilor 

- şcoli de vară 

- întâlniri de discuţii pe diverse teme (drepturile persoanelor cu dizabilităţi, angajarea în 

muncă şi responsabilităţile ce decurg din acest nou statut, cum legăm prietenii, cum 

ne purtăm la film sau în diverse situaţii etc.) 

- organizarea de seminarii şi conferinţe pe tema angajării în muncă a persoanelor cu 

dizabilităţi 

- psihoterapie, terapie prin artă, programe de stimulare cognitivă şi voliţională, 

informare şi consiliere de grup 

- organizarea expoziţiilor cu produsele beneficiarilor 
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- activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi interrelaţionare 

- activităţi pentru dezvoltarea imaginii de sine 

Iniţiatorii proiectului ATLAS, un proiect Leonardo, finanţat de Directoratul General pentru 

Educaţie, consideră că o bună angajare sprijinită poate fi rezumată sub cinci titluri principale: 

 Cunoaşterea persoanei şi a potenţialului său (trasarea profilului 

vocaţional) 

 Găsirea unui post 

 Analiza postului, armonizarea şi repartizarea 

 Formarea pentru post 

 Demersurile pentru păstrare. 

a) Cunoaşterea persoanei şi a potenţialului său (trasarea profilului vocaţional) 

Scopul trasării profilului vocaţional este de a aduna informaţii cu privire la preferinţele de 

muncă ale unui individ şi la aptitudinile sale care sunt relevante pentru un anumit post 

(inclusiv competenţele sale sociale). Formatele de profil vocaţional pot varia, dar ele ar trebui 

să acopere următoarele zone largi: 

 Motivul pentru care persoana doreşte un post - oamenii trebuie să fie motivaţi pentru a 

obţine un post. 

 Tipul de post pe care îl doreşte persoana respectivă - unii oameni au idei, alţii au 

nevoie de ajutor pentru a-şi construi o viziune. 

 Competenţele de muncă ale persoanei respective şi nivelul probabil de sprijin necesar 

- aptitudinile pe care le are persoana (de exemplu, ţinuta fizică şi mişcarea motorie 

generală, manipularea motorie fină, cogniţia, aptitudinile sociale, înţelegerea şi 

utilizarea limbajului, aptitudinile academice), activităţile în care are experienţă 

persoana (de exemplu, acasă, în comunitate, experienţa de călătorie, utilizarea 

banilor), cunoştinţele pe care le are persoana (de exemplu, ritmurile zilei/ale 

săptămânii de lucru, geografia zonei), motivaţia, disciplina sau perseverenţa de care 

dă dovadă persoana când desfăşoară o activitate, posibilele scăpări critice din aceste 

domenii şi nivelul probabil de sprijin de care va avea nevoie. 
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 Preferinţele persoanei pentru tipul de mediu de lucru - dacă munca se desfăşoară în 

interior sau în aer liber, într-un ritm mai lent sau mai rapid, într-un loc cu temperatură 

ridicată, normală sau scăzută, cu nivel de zgomot ridicat sau scăzut, implicând 

colaborarea cu alte persoane sau activităţi individuale etc. 

 Orice alte informaţii cu privire la persoană care ar pute-o ajuta pe aceasta să 

găsească postul potrivit şi să înveţe cum să lucreze în acel post - de exemplu, stilul de 

învăţare, experienţa de muncă anterioară, modul în care venitul va influenţa ajutorul 

de bunăstare, aspectele practice cum ar fi demersurile necesare pentru călătorit şi 

preferinţele legate de prânz. 

 Informaţii cu privire la potenţialele obstacole în calea muncii - de exemplu, eventualele 

practici de operare care ar trebui evitate, modificate sau abordate flexibil, dificultăţile 

de ordin comportamental şi elementele care declanşează comportamentul dificil, 

obiceiurile personale, abilităţile/deficienţele fizice/senzoriale sau problemele de 

sănătate.  

b) Repartizare - trasarea profilului vocaţional 

             - găsirea unui post 

             - analiza postului, armonizarea şi repartizarea 

c) Formare - formarea pentru post 

d) Păstrare - atenuarea sprijinului temporar 

    - stabilirea sprijinului continuu 

    - dezvoltarea carierei 

Este posibil ca persoanele cu deficienţe să nu aibă suficientă experienţă pentru a face 

alegeri avizate cu privire la angajare. În plus, ar putea fi dificil pentru personalul care face 

angajarea să evalueze unele competenţe pe care oamenii au puţine şanse de a le pune în 

practică. Aceste probleme tind să se agraveze pe măsură ce creşte severitatea deficienţei. 

Posturile de probă (numite uneori şi posturi de testare) pot ajuta oamenii să ia o decizie 

avizată cu privire la natura muncii pe care ar dori cel mai mult să o presteze; de asemenea, 
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ele pot ajuta personalul care face angajarea să înţeleagă nevoile şi atuurile comportamentale 

ale acestor oameni.  

 

2.5. Analiza SWOT a sistemului românesc de diagnoză şi evaluare a 

persoanelor cu dizabilităţi 

 

Puncte tari: 

- cadrul legislativ existent, deşi nerespectat 

- structuri administrative care ar putea asigura resurse umane şi cadrul logistic 

pentru un parteneriat cu structuri neguvernamentale în vederea elaborării şi 

implementării de  norme în evaluare şi în serviciile de sprijin pentru accesul pe 

piaţa muncii 

- buget destinat specific asistenţei persoanelor cu dizabilităţi,  deşi utilizat pentru 

prestaţiile sociale (bani folosiţi direct în asigurarea nevoilor de bază, fără a oferi 

posibilitatea ca prin finanţarea serviciilor sociale să se creeze valoare 

adăugată) 

- preocupări pentru educaţia specialiştilor, acreditarea instrumentelor de 

evaluare 

- proiecte pilot – Centre de Consiliere vocaţională şi formare profesională, a 

căror grup ţintă include persoanele cu dizabilităţi 

- crearea Centrelor de Educaţie Incluzivă, care oferă cadrul pentru educaţie 

adecvată, cu adaptare la nevoile speciale ale copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi 

- există ONG-uri care folosesc proceduri şi instrumente de evaluare la nivelul 

standardelor europene 

- există specialişti (în special în ONG-uri) în consiliere vocaţională 
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- existenţa unui sprijin financiar oferit organizaţiilor pentru desfăşurarea de 

servicii tip centru de zi, recuperare şi terapie ocupaţională pentru persoane cu 

dizabilităţi  

Puncte slabe: 

- nu există o istorie a cercetărilor şi elaborării de instrumente şi proceduri de 

evaluare 

- nerespectarea eticii şi deontologiei profesionale cel puţin în evaluarea socială şi 

psihologică a persoanelor cu dizabilităţi – anchete sociale făcute din birou, 

evaluări psihologice care nu se bazează pe instrumente acreditate, 

standardizate, etalonate 

- lipsa preocupărilor pentru evaluarea calităţii serviciilor sociale – Inspecţia 

Socială are scopul de a se asigura că serviciile sociale respectă cadrul legal, 

dar nu fac evaluări ale eficacităţii serviciilor sau ale rezultatelor – din 

perspectiva beneficiarilor 

- ineficienţa instrumentelor de monitorizare şi control din cadrul DNPH – de ex. 

tolerarea nerespectării prevederilor legale în domeniu – accesibilizarea formală, 

lipsa planurilor de intervenţie personalizată pentru asigurarea serviciilor de 

asistenţă sau recuperare pentru persoanele cu dizabilităţi 

- învăţământ incluziv fără asigurarea resurselor şi formării necesare 

- lipsa preocupărilor pentru monitorizarea evoluţiei persoanelor cu dizabilităţi; 

baze de date inexistente sau nefuncţionale; dosare personale incomplete 

- lipsa interesului pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi – 

ex. Comisia nu orientează cazurile înspre servicii ale ONG-urilor din comunitate 

şi nu realizează orientarea profesională pe care ar trebui să o realizeze 

- lipsa programelor de educaţie timpurie şi a  formării continue pentru o viaţă 

independentă a persoanelor cu dizabilităţi 

- dificultatea accesului la servicii medicale 
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- modelul medical în evaluarea şi încadrarea în grad de handicap pune accent 

pe dizabilitatea persoanei – reprezentările legate de aptitudinile persoanelor cu 

dizabilităţi vizează minusurile şi lipsa de abilităţi a persoanei 

- nu există la nivel naţional o metodă sau un instrument/procedură unitară în 

evaluarea persoanelor cu dizabilităţi, ceea ce reduce egalitatea de şanse atât 

în evaluare, cât şi în orientarea şi încadrarea profesională a persoanelor cu 

dizabilităţi 

- nu există instrumente de evaluare adresate nevoilor speciale ale persoanelor 

cu dizabilităţi 

- există standarde minime de calitate pentru servicii furnizate persoanelor cu 

dizabilităţi, care prevăd obligaţia existenţei unei perioade pentru evaluarea 

iniţială realizată de o echipă multidisciplinară, însă nu sunt specificate 

instrumentele de evaluare recomandate 

- cele mai multe instituţii publice folosesc instrumente insuficiente şi proceduri 

care permit doar o evaluare parţială 

- există programe ale unor instituţii publice (SPAS, ANOFM) care oferă servicii 

de consiliere şi formare profesională persoanelor din grupuri vulnerabile  

Oportunităţi: 

- parteneriatele transnaţionale 

- acces la finanţări ale UE 

- preocupările DNPH pentru elaborarea de standarde de calitate în domenii 

specifice ale asistenţei persoanelor cu dizabilităţi 

- preocupări pentru elaborarea de standarde ocupaţionale pentru persoane care 

lucrează în aceste domenii 

- pregătirea modificărilor legislative 

- ONG-uri care oferă servicii sociale şi dezvoltă propriile proceduri pentru 

evaluarea şi activarea persoanelor cu dizabilităţi 
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- Campanii de informare şi conştientizare a persoanelor cu dizabilităţi, 

angajatorilor şi societăţii cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi 

facilităţile oferite pentru angajarea acestora 

- Acreditarea unei baterii de teste care să evalueze restantul funcţional 

- Programe de formare pentru specialişti în consilierea şi evaluarea vocaţională a 

persoanelor cu dizabilităţi 

Constrângeri: 

- lipsa sau inconsistenţa politicilor organizaţiilor sau firmelor cu privire la 

egalitatea de şanse 

- stereotipuri privind calităţile şi aptitudinile de muncă ale persoanelor cu 

dizabilităţi la nivelul angajatorilor 

- autopercepţia devalorizantă a persoanelor cu dizabilităţi 

- dezvoltarea economică lentă, locuri de muncă insuficiente 

- tolerarea corupţiei încadrării în grad de handicap (falsificarea documentelor din 

dosarul pentru comisie în vederea obţinerii beneficiilor sociale) 

 

3. ACCESIBILITATE 
 

3.1. Scopuri şi obiective ale actualei politici 

 În data de 14/10/2005 Guvernul României aprobă “Strategia naţională pentru 

protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap” în perioada 2006-

2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre (Hotărâre nr. 1175 

din 29/09/2005, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 14/10/2005). Scopul 

Strategiei este asigurarea exercitării totale de către persoanele cu handicap a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale, în vederea creşterii calităţii vieţii acestora.  

 Conceptul fundamental al Strategiei este alegerea: persoana cu handicap are 

posibilitatea de a lua hotărâri privind viaţa sa, de a gestiona bugetul personal complementar 
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şi de a alege serviciile de care are nevoie precum şi furnizorii lor, în baza unor contracte 

individuale de servicii. 

ANPH urgentează: 

• măsurile concrete de acţiune, solicitând ca fiecare judeţ să-şi întocmească un plan de 

restructurare, mergând până la închiderea instituţiilor mari. 

•  Aprobate ca anexă la Strategiile judeţene în domeniul persoanelor cu handicap, prin 

Hotărâre de Consiliu Judeţean, Planurile de Restructurare au fundamentat cererile de 

finanţare în cadrul Programului PHARE accesat de către ANPH.  

• Programul PHARE/2003/005-551.01.04 – Sprijinirea reformei sistemului de protecţie a 

persoanelor cu handicap - a reprezentat prima finanţare importantă acordată în 

vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor adulte cu handicap. Valoarea totală a 

programului a fost de 21.355.195 euro. 

• Programul PHARE s-a desfăşurat în perioada 29 noiembrie 2005 – 29 octombrie 2007 

şi a cuprins derularea unui număr de 36 contracte de finanţare nerambursabilă, având 

drept beneficiari 20 de consilii judeţene şi Consiliul local al sectorului 3 – Bucureşti. Au 

fost înfiinţate 78 de servicii noi.  

 

3.2. Informare, campanii şi programe derulate în vederea accesibilizării 

În scopul accesibilizării instituţiilor publice, investiţiile s-au centrat pe accesibilizarea 

fizică a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii (rampe, toalete, platforme). Alte forme de 

accesibilizare, cum ar fi cele necesare persoanelor cu dizabilităţi senzoriale sau mintale, sunt 

complet ignorate. De asemenea, informaţiile cu privire la caracteristicile şi capacitatea de 

muncă a unei persoane cu deficienţă mintală sunt foarte limitate, fapt pentru care accesul 

acestora pe piaţa muncii este aproape imposibil de realizat.   

În vederea identificării disfuncţionalităţilor în ceea ce priveşte asigurarea accesului 

persoanei cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, Inspecţia Socială 
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verifică anual, începând cu anul 2008, instituţii publice şi private de utilitate publică, pentru a 

constata modul în care acestea au respectat termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.  

 Misiunile de inspecţie din cadrul temei ”Controlul aplicării legislaţiei referitoare la 

asigurarea accesului persoanei cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional” 

au fost realizate în concordanţă cu Planul anual de inspecţie (tematic) aferent anului 2009 

(sursa MMFPS).  

Cele 183 de instituţii publice şi private de utilitate publică inspectate au fost defalcate 

pe trei categorii, după cum urmează: primării– 27;hoteluri –140, aeroporturi – 16. 

Pe baza informaţiilor furnizate de către echipele de inspecţie putem formula 

următoarele concluzii:  

- în România accesibilitatea mediului fizic, informaţional şi comunicaţional este 

realizată într-un mod necorespunzător, cele mai multe dintre entităţile 

inspectate nu au respectat termenele privind accesibilitatea, prevăzute de 

Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare, republicată 

- entităţile inspectate întâmpină dificultăţi în înţelegerea caracteristicilor tehnice 

ale adaptărilor la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional 

- în cazul primăriilor, elementele cele mai accesibilizate sunt uşa de acces în 

instituţie, căile interioare de acces ghişeul pentru informaţii/registratură, urmat 

de lift, la polul opus aflându-se telefoanele cu telefax şi teletext, pagina de 

internet şi interpretul mimico-gestual; în cazul hotelurilor, elementele cele mai 

accesibilizate sunt uşa de acces în hotel, urmat de mâna curentă şi rampa de 

acces, la polul opus aflându-se harta tactilă a clădirii şi pavajul tactil 

- în cazul aeroporturilor, elementele cele mai accesibilizate sunt rampa de acces, 

asigurarea asistenţei, asistenţa fără taxă, îmbarcarea fără refuz, formarea 

personalului, siguranţa echipamentelor de mobilitate şi a dispozitivelor de 

asistenţă, procedurile distincte de soluţionare a plângerilor, lipsa plângerilor 

formulate, la polul opus aflându-se benzile directoare/pavajul tactil 
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- instituţiile  responsabile cu acordarea autorizaţiei de construcţie nu verifică 

îndeplinirea proiectului în ceea ce priveşte realizare accesului în clădire, în 

raport cu prevederile Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului 

urban aferent, la exigenţele persoanelor cu handicap Indicativ NP 051/2001, 

pentru a împiedica astfel crearea de noi bariere şi apariţia unor noi surse de 

discriminare 

- conducătorii instituţiilor inspectate şi-au exprimat disponibilitatea pentru 

îmbunătăţirea accesului persoanei cu handicap la mediul fizic, informaţional şi 

comunicaţional, prevăzând în buget fondurile necesare realizării adaptărilor, 

acestea urmează a fi puse în practică odată cu obţinerea resurselor financiare 

- nu s-au realizat suficiente campanii de informare şi mediatizare pe tema 

accesibilităţii, la nivelul întregii societăţi civile. 

Pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap la locurile de muncă vacante, 

Agenţia a organizat, în data de 17 iunie 2005, Bursa locurilor de muncă pentru persoanele cu 

handicap.  

În urma organizării acestei acţiuni, la care au participat 1.012 agenţi economici care 

au oferit 11.015 locuri de muncă, au fost selectate în vederea angajării 1.027 persoane cu 

handicap. 

O contribuţie deosebită la atingerea acestor rezultate au avut-o şi cele 8 centre de 

mediere şi consiliere speciale care funcţionează în structura a 7 agenţii judeţene pentru 

ocuparea forţei de muncă şi a agenţiei municipiului Bucureşti, câte unul pentru fiecare 

regiune de dezvoltare”. 
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4. ACREDITARE 
 

4.1. Acreditarea şi specializarea profesioniştilor 

 

Conform ANOFM, Luminiţa Daneş, „consilierii de orientare în cariera din cadrul 

centrelor pilot de consiliere şi mediere pentru persoanele cu dizabilităţi, indică faptul că de 

cele mai multe ori aceste persoane dispun de puţine informaţii cu privire la drepturile lor şi la 

modul în care pot beneficia de acestea. 

Rolul principal al specialiştilor din centrele pilot este în primul rând acela de a acorda 

informaţii cât mai clare şi de actualitate cu privire la drepturile acestora, facilităţile oferite prin 

lege, oportunităţile de formare şi/sau ocupare şi alte informaţii utile cu privire la piaţa muncii.” 

Participarea redusă a persoanelor cu dizabilităţi la programele de formare 

profesională şi reticenţa pe care o au faţă de ocuparea unui loc de muncă se datorează în 

mare măsura faptului că până în anul 2004, odată cu încadrarea în muncă, persoanele cu 

handicap îşi pierdeau indemnizaţia lunară corespunzătoare tipului de handicap diagnosticat. 

Atitudinea rezervată pe care încă o mai au aceste persoane faţă de angajare se 

datorează lipsei de informaţii actualizate cu privire la facilităţile introduse de Legea 448/2006, 

care prevede dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a păstra un anumit procent din această 

indemnizaţie lunară, chiar şi după angajare - 50% pentru handicap grav şi 30% pentru 

handicap accentuat). Pentru cursurile de formare profesională, multe dintre persoanele cu 

dizabilităţi care abandonează cursurile, invocă o durată prea mare a acestora. 

Legătura educaţiei cu dizabilitatea poate fi privită din două perspective. Pe de o parte, 

educaţia ar putea avea o influenţă asupra instalării dizabilităţii. Astfel, persoanele care au 

dobândit niveluri mai ridicate de educaţie au o probabilitate mai mare să lucreze în ocupaţii 

cu riscuri mai scăzute de boli şi accidente sau în medii de lucru mai sigure.  
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În plus, educaţia influenţează nivelul veniturilor şi prin aceasta accesul la servicii 

medicale şi de recuperare care pot elimina sau limita efectul unor boli sau accidente. De 

asemenea, nivelul educaţiei şi veniturilor poate avea un impact asupra stilului de viaţă şi prin 

urmare un risc mai scăzut privind anumite boli cronice. Pe de altă parte însă, persoanele cu 

dizabilităţi pot avea un acces mai dificil la educaţie şi ca urmare un număr mai mare dintre 

aceştia ar avea un nivel de şcolarizare mai scăzut cu implicaţii asupra ocupării.  

Ca urmare a acestor aspecte, în analiza datelor obţinute privind impactul educaţiei 

asupra ocupării, am luat în considerare şi momentul instalării deficienţei, făcând distincţie 

între cea dobândită la naştere sau cea instalată ulterior, pe parcursul vieţii. 

Un studiu anterior ce analizează datele din Anchetele Forţei de Muncă din 2002 şi 

2004, arată că în toate statele membre ale UE, inclusiv România, nivelul de educaţie tinde să 

fie cu atât mai scăzut cu cât dizabilitatea este mai severă. În plus, persoanele cu o 

dizabilitate severă din naştere au un dezavantaj evident în ce priveşte nivelul şcolarizării, 

reflectând un acces mai limitat la educaţie. În cazul României, acest dezavantaj se extinde şi 

asupra celor care au o dizabilitate de gravitate medie dar dobândită la naştere.  

Cu cât nivelul de educaţie este mai scăzut, cu atât probabilitatea de a avea un loc de 

muncă este mai mică. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 63 şi Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările aduse prin 

Legea nr. 107/2004, persoanele în căutarea unui loc de muncă pot participa la programe de 

formare profesională care să le asigure creşterea şi diversificarea competenţelor 

profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii. 

Programele de formare profesională asigură, conform legii, iniţierea, calificarea, 

recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă. 

Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se face ţinându-

se seama de cerinţele de moment şi de perspective ale pieţei muncii şi în concordanţă cu 

opţiunile şi aptitudinile individuale ale persoanelor respective. 
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Formele prin care se realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui 

loc de muncă sunt: cursuri, stagii de practică şi specializare, precum şi alte forme, în 

condiţiile legii. 

Legea oferă cadrul general privind formarea profesională, fără a se face referire 

expresă la persoanele cu dizabilităţi, la nevoile acestora, la capacităţile fizice şi psihice, la 

pregătirea profesională adaptată gradului de afectare în vederea obţinerii unei calificări/ 

recalificări care să răspundă ofertei pieţei muncii. 

Acţiuni premergătoare integrării pe piaţa muncii (consiliere, instruire vocaţională) 

Serviciile de care pot beneficia persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă aflate 

în baza de date a agenţiilor de ocupare a forţei de muncă finanţate de Agenţia Naţională de 

Ocupare a Forţei de Muncă, prin agenţiile judeţene, oficiile locale şi furnizorii acreditaţi pe 

baza de contract sunt: 

- Informare şi consiliere profesională; 

- Mediere; 

- Formare profesională; 

- Consultanţă pentru iniţierea unei activităţi independente sau a unei afaceri pe cont propriu; 

În anul 2004 ANOFM a demarat un proiect destinat exclusiv persoanelor cu dizabilităţi 

„Servicii de consiliere şi mediere pentru persoanele cu dizabilităţi”, prin intermediul căruia au 

fost înfiinţate 8 centre pilot de consiliere şi mediere pentru persoane aparţinând acestui grup 

ţintă. Scopul general al proiectului a fost acela de a spori şansele de ocupare ale persoanelor 

cu dizabilităţi din România prin valorificarea abilităţilor, experienţelor şi cunoştinţelor fiecărei 

persoane asistate.  

Proiectul şi-a propus o modificare a atitudinii societăţii în general şi a reprezentanţilor 

ei: instituţii, persoane valide, persoane cu dizabilităţi, angajatori, etc., cu privire la integrarea 

sau reintegrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi.  

Din raportul  ANOFM 2005 amintim: 

“Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap prin aplicarea setului de măsuri active 

prevăzute pentru promovarea includerii sociale a persoanelor cu handicap, apte de muncă, 
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cu restant funcţional, s-a reuşit încadrarea în muncă a 658 persoane din care 217 persoane 

prin subvenţionarea locului de muncă. 

Ponderea persoanelor cu handicap încadrate în muncă pe perioada nedeterminată din 

totalul persoanelor cu handicap încadrate în muncă este de 68,5 %. 

Implicarea ONG-urilor în dezvoltarea sistemului de angajare a persoanei cu dizabilităţi pe 

piaţa muncii 

În cadrul Centrului Pentru Voi Timişoara, angajarea în muncă a persoanelor cu 

dizabilităţi intelectuale începe cu pregătirea acestora în ateliere de lucru în care desfăşoară o 

serie de activităţi necesare pentru dezvoltarea abilităţilor profesionale.  

Astfel, unii din beneficiarii centrului sunt în atelierul de copy-center, unde realizează 

activităţi de xerocopiere, tehnoredactare pe calculator, editare, printare, spiralare etc. 

În atelierul de croitorie, beneficiarii învaţă să coase la maşină şi să croiască materiale. 

Atelierul de artizanat este dedicat realizării figurinelor din gips, aranjamentelor florale, 

felicitărilor. 

În atelierul de tâmplărie beneficiarii învaţă să lucreze în lemn, fac icoane şi lumânări, 

iar în gradină învaţă cultivarea legumelor şi fructelor. 

Toate aceste activităţi pe care beneficiarii le realizează zilnic în atelierele centrului sunt 

menite pregătirii temeinice a persoanelor cu dizabilităţi pentru angajarea cu carte de muncă 

la diferite firme. 

Selecţia beneficiarilor pentru angajarea în muncă se realizează în funcţie de profilurile 

vocaţionale întocmite, de motivaţia acestora pentru a lucra şi de potenţialităţile şi capacităţile 

lor.  

Activitatea de selecţie a beneficiarilor se centrează pe persoana cu dizabilităţi, pe 

abilităţile, calităţile şi potenţialităţile sale, evidenţiate prin activitatea în cadrul atelierului din 

centru în care lucrează. Ca urmare, consilierul de orientare profesională trebuie să cunoască 

şi să inventarieze cât mai detaliat aptitudinile asistaţilor, pentru a reuşi astfel să le cunoască 

atât nevoile, cât şi posibilităţile lor individuale, şi pentru a transforma aceste nevoi şi 

posibilităţi în calităţi. 
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Proiectul “ Absolvent” – Children on the Edge România - Fundaţia „Children on the 

Edge România” lucrează din 1990 cu asistaţii din centrele de plasament.  

Urmărind longitudinal cazurile preluate iniţial de către fundaţie s-a putut observa că 

printre problemele şi obstacolele cu care copiii din centrele de plasament se confruntă pe 

măsura înaintării lor în vârstă, se regăseşte obsedant frica de momentul părăsirii instituţiei. 

Pentru cei mai mulţi dintre ei împlinirea vârstei de 18 ani este privită cu maximă îngrijorare, 

ca prag între viaţa în mediul securizant al instituţiei şi mulţimea necunoscutelor privitoare la 

găsirea unei locuinţe, a unui loc de muncă, traiul independent. Acest moment evidenţiază 

problemele cu care se confruntă tinerii: 

1) nivelul redus al studiilor absolvite de tineri (complementare sau profesionale) reprezintă un 

obstacol în găsirea unui loc de muncă stabil şi remunerat corespunzător; 

2) necunoaşterea de către tineri a meseriei în care au fost calificaţi şi lipsa experienţei 

profesionale atrag după sine o motivaţie scăzută pentru integrarea lor profesională în aria 

respectivă şi necesitatea înscrierii lor la cursuri de recalificare în meserii cu o mai mare 

căutare pe piaţa locurilor de muncă; 

3) refuzul angajatorilor de a primi tineri proveniţi din centre de plasament, faptul că unii 

angajatori profită de naivitatea acestor tineri şi refuză să le încheie contracte legale de 

muncă/ să le plătească salariile cuvenite sau contravaloarea orelor suplimentare/ îi obligă 

frecvent să lucreze mai multe ore decât este prevăzut în legislaţia muncii – toate aceste 

practici nu fac decât să îi descurajeze pe tineri în a-şi căuta un angajament stabil; 

4) salariile foarte mici obţinute de aceşti tineri după angajare nu le permit să îşi închirieze o 

locuinţă şi să se întreţină în momentul părăsirii proiectului; 

5) stima de sine scăzută a acestor tineri reprezintă un obstacol în derularea proiectului, fiind 

necesare şedinţe de consiliere pentru a contracara atitudinea lor de dependenţă, a-i 

determina să-şi facă planuri de viitor, a-i motiva să-şi caute un loc de muncă şi să ducă o 

viaţă independentă. 

Pentru a găsi o rezolvare acestei situaţii, în 1996 a fost iniţiat proiectul „Absolvent” , 

proiect care este dedicat unui grup aflat sub semnul unei duble vulnerabilităţi: 
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a) un prim aspect decurge din manifestările sindromului de 

instituţionalizare la această vârstă - complexul de 

provenienţă,intrarea abruptă în viaţa socială sunt condiţionări ale 

neîncrederii în sine, fragilităţii psihice, dificultăţii de stabilire a relaţiilor 

social-afective dezvoltate de aceşti tineri 

b) pe de altă parte, vorbim de caracteristicile psihologice ale vârstei - 

adolescentul doreşte să fie primit în lumea adulţilor, îşi afirmă dreptul 

la identitate personală şi autonomie, dar societatea încă îl consideră 

nepregătit să-şi asume rolurile şi statusurile unui adult. 

Serviciul de integrare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi oferit de Fundaţia 

Motivation încearcă să vină în întâmpinarea nevoii de integrare socială şi profesională pentru 

a limita unul dintre cele mai dramatice efecte ale dizabilităţii - izolarea individului.  

Lipsa unei ocupaţii constante, nevoia de apartenenţă la un grup şi de valorizare 

socială, fac dizabilitatea mult mai greu de suportat, determinând deteriorarea bunăstării 

individuale şi familiale. De aceea, acest serviciu mediază plasarea pe piaţa muncii a 

persoanelor cu dizabilităţi care pot şi vor să muncească. 

Începând cu anul 2009, Motivation dezvoltă acest serviciu prin intermediul a două noi 

proiecte: 

 1) ŞANSE EGALE pentru integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale din 

România.  Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! pe o perioadă 

de 3 ani, începând cu data de 1 septembrie 2009.  

Scopul proiectului este asigurarea şanselor egale la integrare pe piaţa muncii pentru 

un număr de 500 de persoane cu dizabilităţi intelectuale din Regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-

Vest, Nord-Est şi Sud-Vest, prin oferirea de oportunităţi de ocupare, servicii de sprijin şi 
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acompaniere şi prin conştientizarea tuturor actorilor de pe piaţa muncii şi a comunităţii cu 

privire la abilităţile, drepturile şi beneficiile sociale ale participării acestora la comunitate şi pe 

piaţa muncii. 

Proiectul este dezvoltat în parteneriat de Fundaţia Motivation România împreună cu 

SC Motivation SRL şi Fundaţia Special Olympics din România. 

2) START pentru egalitatea de şanse a persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii. Proiectul 

este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! Este implementat pe o perioadă de 3 

ani, începând cu data de 1 noiembrie 2009 şi îşi propune facilitarea accesului persoanelor cu 

dizabilităţi pe piaţa muncii din Regiunile Nord-Vest, Nord-Est şi Sud-Vest.  

Prin intermediul unui parteneriat trans-naţional şi al colaborării cu AJOFM şi DGASPC din 

judeţele ţintă, Motivation creează o reţea de 3 Centre Regionale de Incluziune Socială şi 

Angajare a persoanelor cu dizabilităţi, în care oferă servicii în domeniul motivării, consilierii, 

medierii, accesibilizării şi/sau asistării post-angajare a 1400 de persoane cu dizabilităţi pe 

piaţa muncii.  

Parteneriatul cu organizaţia britanică Shaw Trust permite învăţarea din experienţa lor în ceea 

ce priveşte integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi.  

Pe de altă parte, cu sprijinul Societăţii Academice din România (de asemenea, 

partener în proiect) se identifică principalele motivaţii şi piedici în calea angajării persoanelor 

cu dizabilităţi. 

3) Asociaţia INTEGRA România – Oradea Economia socială: model inovator pentru 

promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate POSDRU/14/6.1/S/2 

Beneficiar:  

 Ministerul Muncii Parteneri: ANOFM, Bernard Brunhes International – Franţa, 

European Network for Social Integration Entreprises – Belgia, DGASPC Sector 1, 
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Bucureşti, Direcţia de Asistenţă Socială, Consiliul local Timişoara, Consiliul Local al 

Municipiului Piatra Neamţ, Asociaţia INTEGRA România – Oradea 

În cadrul acestui proiect se are în vedere înfiinţarea unui Centru Naţional de Resurse, 

precum şi a 3 centre locale (Bucureşti, Piatra Neamţ şi Timişoara) care au ca scop oferirea 

de consultanţă, asistenţă şi sprijin actorilor interesaţi în dezvoltarea economiei sociale. 

 

4) Fundaţia Estuar, Fundaţia Speranţa, Haga Group, Asociaţia Alternativa 2003, Fundaţia 

Motivation, Asociaţia ProVocaţie - Orizont 2009 “Proiect cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”   

PARTENERI: DGASPC Sector 6, DGASPC Prahova, Fundaţia Estuar, Fundaţia Speranţa, 

Haga Group, Asociaţia Alternativa 2003, Fundaţia Motivation, Asociaţia ProVocaţie. Proiectul 

vizează:  

- evaluare aptitudinilor şi încadrarea în muncă a 60 de persoane cu dizabilităţi 

- formarea profesională a specialiştilor implicaţi în procesul de integrare socio-profesională 

- evaluarea şi consilierea vocaţională a 450 persoane cu dizabilităţi, în vederea integrării pe 

piaţa muncii 

- introducerea în COR a ocupaţiei de consilier vocaţional, elaborare standard ocupaţional 

pentru consilierul vocaţional şi formare şi certificare consilieri vocaţionali 

- înfiinţarea a 3 centre de evaluare vocaţională 

ONG-urile amintite sunt doar câteva exemple de bună practică din acest domeniu, în 

ţară existând mai multe exemple de acest gen.  
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4.2. Studiu calitativ privind politicile de ocupare pentru persoane cu 

dizabilităţi în România 

 În cadrul studiului celor două sisteme, român şi olandez, s-a recurs la utilizarea focus 

grupului ca metodă de evaluare a nivelului de informare, percepţie şi situaţiei actuale privind 

integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii, în Baia Mare şi Mediaş.  

Repere metodologice  

Obiective ale cercetării  

• Identificarea credinţelor, atitudinilor şi stereotipurilor cu privire la problematica ocupării în 

cazul persoanelor cu dizabilităţi, în rândul populaţiei generale şi a unor categorii specifice 

(angajatori, autorităţi publice, persoane cu dizabilităţi şi aparţinătorii acestora); 

 Identificarea nivelului de informare cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

 Identificarea nivelului experienţei în raport cu piaţa muncii şi dizabilitatea 

 Identificarea unor elemente cheie şi a unor direcţii de acţiune pentru desfăşurarea 

unor campanii informative specifice tematicii cercetării şi a unor acţiuni specifice de 

promovare a ocupării pentru persoane cu dizabilităţi 

 Evaluarea cunoştinţelor generale despre dizabilităţi şi despre politici sociale de 

protecţie şi suport a persoanelor cu dizabilităţi 

 Investigarea opiniilor generale ale publicului cu privire la şansele de integrare 

vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi 

 Investigarea explicaţiilor şi a cauzelor situaţiei actuale, în care puţine persoane cu 

dizabilităţi beneficiază de măsuri de integrare vocaţională 

 Identificarea barierelor anticipate de persoanele din publicul ţintă cu privire la 

angajarea pe piaţa liberă a muncii a persoanelor cu dizabilităţi 

 Identificarea unor bune practici sau a unor situaţii problematice cu privire la tematica 

dizabilităţii şi integrarea în muncă 

 Aprecierea rolului instituţiilor statului în integrarea în muncă a persoanelor cu 

dizabilităţi 
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 Identificarea unor direcţii de dezvoltare de politici în domeniu 

 

Grupurile ţintă pentru focus grupuri: 

• Persoane cu dizabilităţi (grupuri omogene – persoane cu dizabilităţi psihice, auditive, 

motorii, etc.) şi aparţinătorii acestora 

 Reprezentanţi ai organizaţiilor, instituţiilor care oferă servicii de consiliere vocaţională 

persoanelor cu dizabilităţi (ONG-uri, SPAS, DGASPC, Direcţia muncii etc.) 

 Reprezentanţi ai Comisiei de evaluare, medici de medicina muncii, psihologi de 

psihologia muncii 

 Angajatori, reprezentanţi ITM, Finanţe 

Feedback-ul aşteptat din partea participanţilor: 

• Aprecierea critică, din perspectiva participanţilor, a politicilor sociale de reabilitare 

vocaţională pentru persoanele cu dizabilităţi (în general). Sunt incluse aici referiri la 

posibilitatea angajatorilor de a angaja, cu anumite facilităţi, persoane cu dizabilităţi şi 

tipul de dizabilităţi care sunt agreate de angajatori. 

• Opinii despre cauzele pentru care un angajator nu doreşte să (mai) lucreze cu o 

persoană cu dizabilităţi. 

• Colectarea unor exemple pozitive care pot fi folosite ca modele pentru motivarea celor 

implicaţi 

• Poziţia participanţilor faţă de problematica angajării persoanelor cu dizabilităţi 

• Surprinderea unor atitudini şi reacţii în ceea ce priveşte situaţii de zi cu zi care implică 

angajarea sau lucrul cu o persoană cu dizabilităţi. 

Materiale utilizate: 

 Pentru desfăşurarea focus grupurilor s-au utilizat ghiduri de interviu care să ofere 

informaţii în funcţie de obiectivele stabilite (vezi anexe) 

Organizarea cercetării calitative.  
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 În perioada decembrie 2010- ianuarie 2011, echipa de experţi a realizat 4 focus 

grupuri cu grupurile ţintă în Baia Mare şi Mediaş. 

Întâlnirile de grup au durat între 50 de minute şi o oră jumătate. Întâlnirile au fost 

înregistrate audio sau video şi fotografiate şi în prezenta analiză s-a lucrat cu transcripturile 

realizate după înregistrările digitale.  

Toate întâlnirile au fost făcute sub semnul acordului de participare şi folosire a imaginilor 

şi înregistrărilor realizate. 

Ca o remarcă generală, cunoştinţele despre politici sociale de protecţie şi suport ale 

persoanelor cu dizabilităţi sunt în general scăzute în rândul respondenţilor. Persoanele care 

şi-au exprimat opiniile în cursul interviurilor şi focus-grupurilor au o vagă cunoaştere a legii 

448, puţine dintre acestea beneficiind sau făcând apel la lege.  

Prevederile legale sunt considerate vagi de către angajatori, iar absenţa unor norme de 

aplicare clare, duc la concluzia că prevederile legii, în absenţa unei mediatizări şi a unei 

informări detaliate şi adecvate a angajatorilor şi persoanelor cu dizabilităţi, sunt în cel mai 

bun caz formal aplicate, fără a încuraja o politică activă de ocupare. 

Nici persoanele în cauză nu manifestă interes pentru schimbarea atitudinii sociale/ pentru 

găsirea unui loc de muncă.  

În cadrul focus grupului realizat cu persoanele cu dizabilităţi,  participanţii care au 

experimentat un loc de muncă au răspuns afirmativ la întrebarea cu privire la avantajul 

acestui tip de integrare. 

“ Mai uităm de boală, avem o ocupaţie, ne încadrăm între oameni normali” 

” Avem o ocupaţie, ne-am făcut prieteni” 

“ Poţi să-ţi ajuţi familia” 

“Mai vine un salariu în plus, mai înveţi câte ceva, mai plăteşti datorii” 

“Dacă poate, persoana cu dizabilităţi trebuie să muncească; decât să stea, să se plictisească 

sau să se legene” 

 Cele mai multe dintre persoanele cu dizabilităţi, din cauza familiilor care aleg o modalitate de 

protecţie exagerată sau din teama confruntării cu comunitatea, aleg să supravieţuiască doar 
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cu veniturile care le revin prin prisma dizabilităţii (“ Să vorbească părinţii pentru mine ca să 

mă angajez”).  

Mijloacele de activare în acest scop sunt reduse şi lipsite de creativitate: persoanele 

cu dizabilităţi nu cunosc legislaţia, nu îşi cunosc drepturile, se tem de posibila pierdere a 

veniturilor deja existente sau chiar au asimilat concepţia că nu sunt apte pentru prea multe 

activităţi ( “ Nu ştim să vorbim poate, nu ne descurcăm ca alţii care sunt mai presus ca noi” ). 

Auto-marginalizarea şi auto-stigmatizarea, absenţa unei vieţi publice şi sociale, nu fac decât 

să lărgească acest cerc vicios şi să crească imposibilitatea unei vindecări naţionale. 

Trecerea de la stadiul de persoană cu dizabilităţi la cea de agent activ, de la o stare 

pasivă de inactivitate la un stil de viaţă activ, conştient asumat, este un demers provocator 

chiar şi pentru o persoană obişnuită. Teama de o posibilă respingere, un profund sentiment 

de inferioritate în combinaţie cu lipsa de informare şi neîncredere în autorităţi duc la 

constantă şi prelungirea perioadei de inactivitate.  

Majoritatea furnizorilor de locuri de muncă resping ideea obligativităţii impuse de legea 

448/2006, nu cunosc posibilitatea achiziţionării de produse de la atelierele protejate. De 

asemenea, consideră că un ajutor suplimentar din partea statului ar creşte rata angajării 

persoanelor cu dizabilităţi. 

Un context pozitiv, care să recompenseze angajările, în locul celui punitiv ar 

reprezenta un cadru mult mai propice integrării în muncă. 

Problema normelor de aplicare şi a facilităţilor oferite angajatorilor  a fost menţionată 

de majoritatea participanţilor la discuţii-opinia generică este că angajatorii preferă să 

plătească taxele la stat decât să angajeze persoane cu dizabilităţi, nu neapărat din rea voinţă 

ci mai degrabă din necunoştinţa existenţei unor variante alternative avantajoase. 

Chiar dacă există exemple de bună practică, opinia generală este mai degrabă una 

rezervată cu privire la şansele reale de integrare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi. 

Exemplele pozitive sunt mai degrabă excepţii, regula generală fiind aceea a unui dezinteres 

al autorităţilor competente faţă de această problemă, a unor temeri şi rezerve atât din partea 
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angajatorilor cât şi din partea posibililor angajaţi faţă de accesul persoanelor cu dizabilităţi pe 

piaţa muncii. 

Găsirea locului de muncă actual se  bazează rareori pe iniţiativa proprie a persoanei 

cu dizabilităţi (mare parte dintre participanţii la focus grup nu şi-ar căuta singuri locul de 

muncă, unii din cauza eşecului unor acţiuni anterioare). 

“Am încercat, mi-au zis să îmi fac o cerere, am făcut-o şi nu m-au mai chemat.” 

“Am aşteptat degeaba telefon! 

Cu privire la bursa locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi: “ Am văzut o 

grămadă de locuri de muncă, am făcut o cerere şi nu m-a căutat nimeni.” 

Sprijinul din partea instituţiilor publice a fost limitat pentru persoanele cu care am intrat 

în contact, niciunul nu a primit ajutor sau asistenţă din partea autorităţilor locale sau AJOFM. 

“ Mergem o dată şi vedem că nu rezolvăm nimic, dacă mergem şi a doua oară zic că i-am 

zăpăcit de cap. Sunt răi, urlă că de ce nu ai făcut actul ăla şi te plimbă de la unul la altul.” 

Privind ocuparea persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva angajatorilor, s-au 

observat atitudini pozitive faţă de principiul integrării acestora pe piaţa muncii, însă ceva mai 

multă reticenţă în ce priveşte angajarea acestora. Motivele invocate de angajatorii din 

România în grupul focus şi interviuri, nu diferă în mod esenţial de argumentele angajatorilor 

din alte ţări. Aceştia se arată preocupaţi faţă de posibila productivitate scăzută a persoanelor 

cu dizabilităţi, necesitatea mai mare de supervizare, probabilitatea crescută a absenţelor 

cauzate de problemele medicale şi costurile impuse de adaptarea locului de muncă.  

Studii realizate în Statele Unite bazate pe sondaje de opinie printre angajatori au 

arătat că nu există diferenţe între lucrătorii cu dizabilităţi şi ceilalţi în ce priveşte performanţa 

la locul de muncă, prezenţa şi siguranţa lor. 

Bazele de date ale AJOFM cuprind un număr foarte mic de şomeri cu dizabilităţi, iar 

firmele au apelat mai degrabă la organizaţii neguvernamentale şi la publicarea de anunţuri la 

DGASPC-uri. 

Alţi angajatori au menţionat dificultatea de a găsi persoane cu dizabilităţi care să aibă 

pregătirea necesară pentru posturile disponibile. Din aceste informaţii rezultă, de fapt, că la 
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nivel naţional există o problemă de adaptare a cererii de forţă de muncă la oferta de locuri 

existentă cauzată în principal de inexistenţa sau eficienţa relativ scăzută a serviciilor de 

mediere a muncii pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi de nivelul scăzut al educaţiei 

acestora. 

Un alt aspect menţionat de angajatori privea nevoia de adaptare a locului de muncă. 

Atât la nivel european cât şi la nivel naţional, legislaţia prevede că angajatorul trebuie să 

ofere o adaptare rezonabilă a locului de muncă pentru a facilita dreptul la muncă al 

persoanei cu dizabilităţi. Aceasta presupune posibilitatea modificării programului de lucru, 

achiziţionarea de echipament, dispozitive şi tehnologii de asistare, modificarea spaţiului de 

lucru şi alte măsuri similare. Unii dintre angajatorii intervievaţi s-au declarat nemulţumiţi de 

faptul că întreg costul acestor adaptări trebuie suportat de angajatori.  

În ce priveşte adaptările mediului fizic şi a echipamentelor există însă o altă problemă, 

după cum au subliniat organizaţiile neguvernamentale şi persoanele cu dizabilităţi în cadrul 

focus grupurilor, şi anume lipsa furnizorilor de astfel de servicii. Datorită cererii reduse şi 

lipsei de expertiză în evaluarea, prescrierea şi realizarea unor astfel de adaptări, acest 

segment de piaţă este aproape inexistent. Parţial, aceste servicii sunt oferite de organizaţii 

neguvernamentale. 

Persoanele cu dizabilităţi prezente şi aparţinătorii au o reprezentare clară a ceea ce 

înseamnă o piaţă a muncii ideală pentru persoanele cu dizabilităţi („ locuri de muncă 

adecvate, adaptate, angajatori stimulaţi, care să aibă răbdare cu persoanele cu dizabilităţi, 

angajatori motivaţi şi stimulaţi să angajeze persoane cu dizabilităţi, promovarea locurilor de 

muncă, angajatori care să înţeleagă problemele, nevoile persoanelor cu dizabilităţi, informare 

cu privire la existenţa locurilor de muncă, persoane care să medieze între persoana cu 

dizabilităţi şi angajatori, cursuri de calificare şi recalificare special pentru persoane cu 

dizabilităţi, cadru legal, respect, şanse egale, etc.). 

Persoanele cu dizabilităţi prezente cunosc faptul că angajatorii au nişte facilităţi dacă 

angajează persoane cu dizabilităţi, însă totuşi susţin că atunci când o astfel de persoană 

doreşte să se angajeze frecvent este respinsă. 
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Participanţii consideră că sprijinul primit din partea serviciilor publice se reduce la 

completarea, din birou, a unei anchete sociale. Discuţiile relevă o slabă informare cu privire 

la alte servicii de sprijin ale instituţiilor publice sau ONG-urilor şi drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, lipsă de informaţii cu privire la legislaţie, care alături de alţi factori (neîncredere în 

oferta ONG-urilor, generalizarea convingerilor date de experienţele neplăcute) duce la 

subutilizarea serviciilor de sprijin existente. Există un interes clar pentru felul în care 

funcţionează serviciile de sprijin în alte ţări, participanţii fiind mult mai bine informaţi cu privire 

la această problematică. 

Proiectele personale de viitor ale participanţilor au repere foarte vagi sau nu există. 

Toţi participanţii valorizează munca – cu diferite sensuri: „munca e importantă pentru că pot 

să îi încurajez pe alţii”, „munca te ajută să uiţi de probleme şi de durere”, „dacă eşti util, 

merită să trăieşti”, “te simţi folositor pentru societate”.  

Persoanele cu diferite tipuri de dizabilitate par centrate pe nevoile lor specifice, uneori 

fără a vedea beneficii în implicarea comună, Unele persoane cu dizabilităţi refuză ajutorul 

sau se izolează (persoanele cu dizabilităţi auditive prezente şi-au expus punctul de vedere 

cu privire la accesul lor pe piaţa muncii, experienţe personale cu privire la această temă şi 

nevoile lor, însă au refuzat să discute despre problemele şi nevoile celorlalte persoane, 

considerând că ar fi un efort cam mare comunicarea). 

Aşadar, cele mai importante piedici în calea angajării se referă în principal la situaţia 

economică generală, la propriul mod al persoanei cu dizabilităţi de a-şi percepe 

disfuncţionalitatea, la limitările obiective produse de dizabilitatea care generează handicapul 

şi la opinia celorlalţi faţă de persoana cu dizabilităţi. 

Dintre aceste piedici, cel mai dificil de transformat este conjunctura economică, 

celelalte fiind mult mai uşor de depăşit. 

Bariere legate de anturaj: 

 mentalitatea generală a societăţii (persoanele cu dizabilităţi sunt un balast, o povară); 

 rolul uneori inhibitor al familiei în încadrarea persoanei; 
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 mentalitatea angajatorului ( respingere, neîncredere) ; 

 atitudinea colegilor de muncă („Făceau diferenţe, la mesele între angajaţi pe mine mă 

uitau, regretau că sunt colega lor şi mă simţeam dată la o parte.” ) ; 

 lipsa de informare în legătură cu persoanele cu dizabilităţi. 

Bariere legate de persoana în cauză: 

 Dizabilitatea limitează alternativele de angajare; 

 Lipsa motivaţiei de a munci; 

 Lipsa pregătirii profesionale şi a experienţei de muncă; 

 Nivelul scăzut de independenţă; 

 Neîncredere în sine, imagine de sine nestructurată („Înainte eram foarte fricoasă, 

important e să mai ieşi şi tu printre oameni”) ; 

 Abilităţi sociale slabe, dificultăţi de comunicare şi/ sau de adaptare; 

 Lipsa responsabilităţii; 

 Necunoaşterea propriilor drepturi garantate de lege; 

 Carenţe educaţionale. 

Bariere legate de situaţia socio-economică în general: 

 Legislaţia economică nu oferă suficiente facilităţi pentru stimularea angajării 

persoanelor cu dizabilităţi; 

 Cerinţele pieţei muncii cresc odată cu dezvoltarea tehnologică; 

 oferta pieţei muncii e săracă iar salariile sunt mici; 
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 cerinţe mari de calitate şi concomitent viteză de lucru; 

 lipsa cvasitotală de servicii sociale comunitare de sprijin a tinerilor cu dizabilităţi 

şi a familiilor lor pentru integrare socio-profesională; 

 carenţele serviciilor de informare a angajatorilor cu privire la specificul lucrului cu 

persoane cu dizabilităţi şi la potenţialul acestora pentru diferite categorii 

ocupaţionale; 

 lipsa unui instrument de evaluare care să capaciteze procentual persoana cu 

dizabilităţi. 

Modalităţi de îmbunătăţire a accesului pe piaţa muncii, propuse de participanţi: 

o Asistenţi sociali „pe teren” care să răspundă cât mai complet nevoilor 

persoanelor cu dizabilităţi (şi care să poată fi, de exemplu, chemaţi prin telefon 

atunci când este nevoie) 

o Servicii de transport cu personal instruit pentru a oferi mobilitate persoanelor cu 

dizabilităţi locomotorii 

o Prioritate/facilitarea accesului în meserii în care persoane cu diferite tipuri de 

abilităţi îşi pot manifesta cât mai bine potenţialul sau în meserii în care anumite 

capacităţi lipsă sau slab dezvoltate la persoanele cu dizabilităţi nu sunt absolut 

necesare (de ex., prioritate la angajare pentru persoanele cu deficienţe de auz 

în locuri de muncă în care nu este nevoie de auz sau în locuri de muncă 

stresante pentru persoanele care aud, din cauza zgomotului) 

o Translator, facilitarea comunicării pentru medic, avocat, la poliţie, pompieri, sau 

alte sisteme de comunicare (limbaj mimico-gestual, labiolectură, Braille) 

o Cursuri de calificare sau recalificare pentru persoane cu dizabilităţi în mai multe 

domenii (hotelier, sănătate-infirmieră, brutărie, poştă, curăţenie, secretariat, 

fotocopiere etc. /locuri de muncă diversificate 
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o Diversificarea specializărilor pentru tinerii cu dizabilităţi, în funcţie de cererea pe 

piaţa muncii  

o Educaţie integrată şi curricule care să formeze copiii pentru o viaţă cât mai 

independentă şi care să faciliteze integrarea prin muncă (în contextul actual 

„educaţia e paralelă cu piaţa muncii”) 

o Consilierea şi orientarea vocaţională încă din şcoală 

o Potrivirea ofertei educaţionale din şcolile profesionale cu cererea pe piaţa 

muncii 

o Stimularea angajatorilor pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi 

o Informarea angajatorilor cu privire la facilităţile de care pot beneficia pentru 

angajarea unei persoane cu dizabilităţi 

Concluziile întâlnirii Focus Grup cu specialişti (medici, psihologi) implicaţi în evaluarea 

şi încadrarea în gradul de handicap şi avizarea încadrării în muncă a persoanelor cu 

dizabilităţi evidenţiază câteva constrângeri privind încadrarea în muncă a persoanelor cu 

dizabilităţi: 

- prejudecăţile angajatorului reflectate în politica firmei privind angajarea (de genul: “să 

nu intre în firmă epileptici, alcoolici, debili mintali”) 

- facilităţile fiscale nu sunt suficiente; deşi sunt şi situaţii când, cunoscând facilităţile 

angajatorul doreşte angajarea persoanelor cu dizabilităţi 

- există şi prejudecăţi din partea persoanelor cu dizabilităţi mintale, care nu au 

încredere în capacitatea lor de învăţare 

- societatea, ceilalţi angajaţi manifestă o oarecare respingere a persoanelor cu 

dizabilităţi (o interpretare este faptul că prea multe persoane cu dizabilităţi apelează la 

asistenţă socială sub forma indemnizaţiilor) 

- abordarea medicului de medicina muncii trebuie să urmeze politica angajatorului. O 

posibilitate de a limita această constrângere este ca medicul să nu fie în raport direct 

contractual cu angajatorul. 
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- Avizul de inapt îl lasă pe cel în cauză “în aer” – alternativa este schimbarea 

domeniului/locului de muncă, fără vreun sprijin oferit angajatului 

- Adaptarea locului de muncă, prezenţa unui mediator între persoana cu dizabilităţi şi 

angajator sau flexibilizarea programului de lucru sunt luate în calcul cu disponibilitate 

diferită de la angajator la angajator 

Dintre instrumentele şi procedurile de evaluare utilizate de comisia de evaluare se numără: 

- Procedura de evaluare în Serviciul de evaluare complexă se bazează pe “observaţie 

şi 10 min. de dialog cu persoana care, pe baza documentelor prezentate, este 

încadrată (ca şi propunere, până la validarea încadrării de către Comisie)” într-un grad 

de handicap. Percepţia evaluatorilor este că cei prezenţi pentru încadrare nu vor să 

muncească şi nu au încredere în faptul că prin angajare nu îşi pierd indemnizaţia la 

care au dreptul prin încadrarea în gradul de handicap. Percepţia specialiştilor din 

Serviciul de evaluare complexă este că persoanele cu dizabilităţi prezintă selectiv 

informaţiile despre starea lor, în aşa fel încât aceste informaţii să întărească statutul 

lor de persoană cu dizabilităţi, care nu poate să lucreze şi are nevoie de sprijin 

financiar 

- în practică, persoanele cu o pregătire medie sau sub medie au dificultăţi de implicare 

în sarcinile de testare (de ex., în cazul în care în dotarea cabinetului nu există o gamă 

prea largă de instrumente – în exemplul oferit, doar CAS)  

- în fişa de identificare a factorilor de risc profesional, folosită de medicul de medicina 

muncii, categoria de “persoane cu dizabilităţi” nu se regăseşte în rubrica de 

suprasolicitări 

- o variantă mai bună este utilizarea profesiogramei – în care apar contraindicaţiile 

pentru respectiva profesie 

- Ca şi concluzie privind evaluarea medicului de medicina muncii “concepţia nouă 

privind incluziunea socială prin muncă nu se suprapune abordării reflectate în prezent 

în legislaţie 
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- Se pare că nici medicul de medicina muncii, nici psihologul, nici măcar medicul de 

familie nu adună informaţii suficiente despre persoana care îşi doreşte să se angajeze 

- Există percepţia că decizia medicului prevalează în luarea deciziei şi stabilirea avizului 

pentru muncă 

 

Concluzii ale cercetării 

 Nivelul ocupării persoanelor cu dizabilităţi este foarte scăzut comparativ cu populaţia 

generală, distanţa fiind de circa 57 de puncte procentuale. Cauzele sunt multiple. Unii factori 

ce ţin de aspectele pur medicale împiedică persoanele cu dizabilităţi să caute un loc de 

muncă. Alţii, precum accesul la educaţie, accesibilitatea arhitecturală, deschiderea şi 

flexibilitatea pieţei muncii, sau discriminarea sunt factori ce ţin de mediu şi care pot ridica 

bariere insurmontabile pentru incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în piaţa muncii, şi în 

general, în societate. 

Studiul de faţă a încercat să vadă care este realitatea ocupării pentru persoanele cu 

dizabilităţi, ce anume determină o rată atât de scăzută şi care sunt factorii ce încurajează 

ocuparea. 

Datele prezentei anchete, coroborate cu rezultatele studiului calitativ, subliniază însă 

complexitatea fenomenului:  

 Instituţiile publice, în mare parte, nu fac o promovare explicită a ofertei unor posturi 

pentru persoane cu dizabilităţi. În mare măsură, ele se comportă similar firmelor 

private, pentru care este mai confortabil să plătească sumele cuvenite la bugetul de 

stat sau, într-o mai mică măsură, să contracteze anumite servicii 

 Fenomenul stigmatizării poate fi incriminat ca principal motiv pentru care, în instituţiile 

publice sau în companiile mari lucrează persoane cu dizabilităţi cu angajări obişnuite. 

Relatările din cursul cercetării calitative oferă exemple de persoane care ar refuza o 

angajare pe poziţia de persoane cu dizabilităţi, chiar dacă dizabilitatea lor este 

evidentă. Din relatări, reiese că dezvăluirea la locul de muncă a unei dizabilităţi 
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“ascunse”, cum ar fi aceea a unei tulburări psihice sau a unei afecţiuni cronice (cum ar 

fi seropozitivitatea HIV), par inacceptabile pentru majoritatea celor intervievaţi 

 Ipoteza stigmatizării poate explica, într-o oarecare măsură, numărul redus de aplicaţii 

pentru posturile dedicate persoanelor cu dizabilităţi menţionate de angajatorii din 

sectorul public şi privat (în secţiunea calitativă a cercetării, se va reveni asupra acestui 

aspect). O altă posibilă explicaţie este lipsa de capacitare a unor sub-grupuri din 

cadrul grupului persoanelor cu dizabilităţi, care duce la o proactivitate mai scăzută în 

solicitarea unor angajări sau descurajează persoana – uneori cu suportul familiei – în 

a accesa o angajare. Stigmatizarea şi lipsa de capacitare sunt, din perspectiva 

noastră, explicaţii mai plauzibile decât lipsa de competenţe pentru o anumită angajare, 

pornind de la datele din prezenta anchetă 
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E. CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE TRANSFER DE BUNE 
PRACTICI 
 

Nevoia de a dezvolta sistemul românesc de promovare şi respectare a drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi pare stringentă prin comparaţia cu un sistem funcţional al unei  ţări 

cum este Olanda. 

Diferenţele mari care apar la nivelul contextelor economice, sociale şi la nivelul 

mecanismelor care reglează funcţionarea acestor sisteme ne determină să apreciem că este 

mai adecvată o încercare de schimbare sau îmbunătăţire a sistemului românesc, având 

viziunea modelului olandez, dar pornind de la o diagnoză cât mai pertinentă a celui 

românesc. 

Urmând o abordare sistemică, este de aşteptat ca încercările de schimbare să fie 

întâmpinate de tendinţa sistemului de a-şi păstra echilibrul.  

În acelaşi timp, este de aşteptat ca o propunere de modificare care reflectă o diferenţă 

prea mare faţă de starea actuală să nu fie percepută sau să nu mobilizeze eforturile de 

schimbare la fel de mult ca şi o propunere de modificare mai “apropiată”. 

Modelul olandez, care reflectă funcţionarea actuală a mecanismelor de sprijin pentru 

accesul pe piaţa muncii al persoanelor cu dizabilităţi în Olanda, poate părea “îndepărtat”. 

Exista însă mai multe şanse de a ne urma acest model în paşi mici, căutând în modelul 

olandez răspunsuri sau sprijin punctual pentru disfuncţionalităţi sau nevoi de îmbunătăţire 

identificate în sistemul românesc. 

Principalele disfuncţionalităţi ale sistemului românesc, identificate în cadrul studiului, 

sunt:  
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a) Cadrul legislativ: 

Legislaţia din România este în acord cu legislaţia europeană (legea 448/2006), 

cuprinde facilităţi şi drepturi privind încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi şi 

elemente de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestora, dar datorită 

insuficientei cunoaşteri a legislaţiei atât de către beneficiari şi familiile lor, cât şi de către 

angajatori, prevederile legale sunt insuficient aplicate.  

Facilităţile pentru angajatori, implementate prin intermediul AJOFM sunt insuficient 

valorificate cel puţin datorită întârzierilor şi birocraţiei în legătură cu întocmirea documentaţiei 

pentru aceste facilităţi. 

Totodată Comisia de Evaluare nu respectă în totalitate prevederile legale privind 

orientarea profesională şi incitarea persoanelor cu dizabilităţi înspre găsirea unei activităţi, 

fapt care se traduce prin neelaborarea planurilor de intervenţie personalizate, neinformarea 

persoanelor cu dizabilităţi şi lipsa de orientare de către serviciile sociale din comunitate. 

Standardele de accesibilizare a instituţiilor şi a tuturor segmentelor vieţii (tren, spitale, 

trotuare etc.) nu sunt respectate. 

Deşi România a ratificat Convenţia privind respectarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi, dar nu sunt legiferate mecanismele prin care statul, va duce la îndeplinire 

obligaţiile asumate lasă posibilitatea de a înţelege că incapacitatea sistemului românesc de 

respectare a drepturilor şi asigurare de şanse egale pentru accesul pe piaţa muncii este 

oficial recunoscută. 

Comparând cu modelul olandez unde munca reprezintă normalitatea pentru  viaţa 

fiecărei persoane, ajungem la necesitatea modificării modului de evaluare a persoanelor cu 

dizabilităţi din România, nu doar din punct de vedere medical pentru stabilirea gradului de 

handicap, ci şi din punctul de vedere al abilităţilor persoanelor cu dizabilităţi, al stabilirii 

capacităţii de muncă a acestora. În acest sens, Comisia de evaluare ar trebui să realizeze o 

evaluare amplă, prin care să testeze capacităţile fiecărui individ în parte, să facă 

recomandării asupra tipurilor de muncă la care ar putea să facă faţă cu succes şi aceste 

recomandări să fie trecute în fişa personală a fiecărei persoane cu dizabilităţi. Să se 
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stabilească împreună cu persoana cu dizabilităţi un plan de formare vocaţională personalizat 

în funcţie de abilităţile, capacităţile si înclinaţiile fiecărei persoane evaluate şi în funcţie de 

orientarea profesională stabilită prin planul complex de evaluare. 

În vederea realizării acestor obiective propunem modificarea legislativa in sensul 

completării Legii 448/2006 cu articole privind extinderea evaluării complexe a persoanelor cu 

handicap cu evaluarea abilităţilor fiecărei persoane, stabilirea obligatorie pentru fiecare 

persoană a capacităţii de muncă, a unui plan personalizat de orientare si formare 

vocaţională. În vederea realizării evaluării complexe se poate propune colaborarea cu 

organizaţiile nonguvenamentale care au ca obiectiv activităţi de formare, orientare 

profesională, de încadrare in muncă a persoanelor cu dizabilităţi şi colaborarea cu unităţile 

protejate în vederea încadrării în muncă a acestor persoane. 

 

b) Educaţie: 

În România şcolile speciale de meserii sunt rupte de realitate şi rareori performante, 

oferta educaţională fiind limitată şi în neconcordanţă cu piaţa reală a muncii, sistemul de 

educaţie nu dezvoltă încă suficient abilităţile de viaţă independentă, iar metode educaţionale 

sunt insuficient adecvate la nevoile speciale specifice diferitelor tipuri de dizabilităţi. 

S-au creat recent Centre de educaţie incluzivă care încearcă să asigure educarea şi 

instruirea profesională a tinerilor cu cerinţe educative speciale. În cadrul acestor Centre tinerii 

sunt specializaţi în meserii ca bucătar, tinichigiu, vopsitor auto, lucrător în construcţii, 

confecţioner îmbrăcăminte, însă persoanele cu dizabilităţi şi-ar dori diversificarea 

specializărilor şi o mai largă varietate a locurilor pe piaţa muncii destinate lor. 

 Lipsa alternativelor de valorificare a talentelor sau potenţialului copiilor şi adulţilor cu 

dizabilităţi face ca interesul lor pentru dezvoltarea personală, sport, cultură şi artă să fie 

frecvent reduse, în acord cu limitările în participarea la viaţa publică, pe care societatea 

ajunge să le impună. 

c) Evaluarea şi încadrarea persoanelor cu dizabilităţi: 
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 În România evaluarea pune accent pe dizabilitate şi mai puţin pe abilitatea 

persoanelor cu dizabilităţi. 

Tratarea preponderent medicală a persoanelor cu dizabilităţi fără o procedură 

adecvată de evaluare şi dezvoltare a restantului funcţional împiedică orientarea vocaţională a 

acestora potrivit nivelului lor de dezvoltare şi posibilitatea de activare pentru piaţa muncii. 

Persoanele cu dizabilităţi percep evaluarea în cadrul Serviciului de Evaluare complexă 

şi în Comisia de încadrare în grad de handicap ca fiind una formală. Mulţi dintre ei se simt în 

postura de a demonstra cât de bolnavi sau dizabili sunt. O barieră înspre o evaluare corectă 

şi în interesul persoanei cu dizabilităţi este însăşi percepţia persoanei cu privire la limitările şi 

posibilitatea de performanţă a sa, odată cu autodevalorizarea, excluderea din partea 

societăţii şi limitarea la sprijinul financiar pe care îl primesc. 

 

d) Recuperare şi reabilitare:  

Serviciile de intervenţie timpurie, screening-uri în vederea orientării înspre servicii de 

specialitate/ recuperare insuficiente sau absente, fac ca şansele de integrare pe piaţa muncii 

a persoanelor cu dizabilităţi din România, să fie diminuate. 

Informaţiile cu privire la potenţialul persoanelor cu dizabilităţi sunt lacunare datorită lipsei 

instrumentelor şi procedurilor de evaluare a restantului funcţional, dar şi păstrării modelului 

medical în abordarea evaluării şi încadrării în gradul de handicap. 

 

e) Formarea profesională a specialiştilor: 

În România pregătirea profesională a specialiştilor existenţi în serviciile publice este 

insuficient bazată pe date ştiinţifice care susţin principiile integrării sociale şi profesionale a 

persoanelor cu dizabilităţi, acest lucru fiind evidenţiat de oferta redusă de formare din 

universităţile româneşti pentru domenii cum sunt: terapie ocupaţională, ergonomie, consiliere 

vocaţională pentru persoane cu dizabilităţi. 
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Societatea românească se îndreaptă, la  “invitaţia” Uniunii Europene  înspre 

conştientizarea nevoii de acceptare a diversităţii şi înspre asigurarea de şanse egale pentru 

integrarea socială şi pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi.  

Modele europene sau internaţionale oferă şi suportul pentru pregătirea specialiştilor 

care să asigure acest demers.  

Din păcate, sistemul public are mai puţină disponibilitate şi flexibilitate pentru 

acceptarea sau impunerea unei formări profesionale a specialiştilor din sistem care să fie în 

acord cu noile abordări privind sprijinul pentru accesul pe piaţa muncii a persoanelor cu 

dizabilităţi. Aceste noi specializări ar însemna pregătirea pentru evaluare, orientare şi 

consiliere vocaţională, mediere (job coaching, job finding) şi toate acestea adaptate pentru 

nevoi specifice ale diferitelor categorii de persoane cu dizabilităţi. 

Specialiştii formaţi în acest domeniu au, în plus, misiunea de a schimba mentalităţi – 

la nivelul persoanelor cu dizabilităţi şi la nivelul angajatorilor, astfel încât să modifice viziunea 

simplistă asupra resursei umane, care în prezent se limitează la aspectul legat de « aduce 

profit/nu aduce profit ». 

În abordarea conceptuală a acestui proiect, disfuncţionalităţile prezentate pot fi 

structurate în 3 domenii de analiză şi intervenţie în vederea creşterii accesului persoanelor 

cu dizabilităţi la piaţa muncii. Transferul de bune practici dinspre modelul olandez este gândit 

în acest model conceptual AAA. 

Rezultatul global al comparaţiei dintre cele două sisteme sociale ne duce la concluzia 

că există o mulţime de oportunităţi în acest domeniu pentru un transfer substanţial de 

cunoştinţe şi experienţă şi sisteme din Olanda în România. 

Transferul poate fi în special cu privire la aspectele de profesionalizare a consilierilor 

de carieră specializaţi în persoanele cu dizabilităţi prin: 

- Programe acreditate (A4) 

- Activităţi personale centrate şi sisteme pentru a activa şi pune în mişcare persoanele 

cu handicap (A2) 
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- Şi programe şi facilităţi pentru a îmbunătăţi disponibilitatea pieţei de muncă de a 

angaja acest grup ţintă (A3) 

România poate primi impulsuri interesante prin intermediul unui program de transfer din 

Olanda. 

 Transferul bunelor practici poate fi realizat în trei paşi: 

 

1. Transferul de cunoştinţe: 

 instruirea trainerilor de programe 

 expediţii şi schimburi de experienţă în Olanda 

 elaborarea unei co-construcţii pentru profesionalizare 

 

2. Transfer metodologic şi instrumental: 

 instrumente, modele 

 sistem de monitorizare şi evaluare a clientului 

 metode, concepte 

 

3. Transferul modelului de gândire/ mentalităţi: 

 modalităţi de gândire 

 inspiraţie pentru noi abordări, posibilităţi şi şanse 

 

Această modalitate în 3 paşi aduce soluţii adecvate şi durabile. 

 

a) ACREDITAREA profesioniştilor 

Acreditarea implică formarea personalului care va constitui, pe orizontală, suport 

pentru consilierul vocaţional care va desfăşura acţiuni în vederea încadrării în muncă a 

persoanelor cu dizabilităţi. 
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Este importantă introducerea în COR a profesiei de evaluator consilier vocaţional 

pentru persoane cu dizabilităţi, precum şi elaborarea de metodologii şi instrumente specifice, 

necesare acestui proces. 

Formarea profesioniştilor pentru dobândirea de competenţe specifice muncii cu 

persoane cu dizabilităţi va fi asigurată printr-un program de formare, structurat în 9 module, 

care vizează specializarea şi dezvoltarea competenţelor acestora în consilierea şi evaluare 

vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi 

 

b) ACTIVAREA persoanelor cu dizabilităţi 

Evaluarea persoanelor cu dizabilităţi, a nevoilor acestora, creşterea motivaţiei pentru a 

munci, dezvoltarea lor personală şi profesională va fi îmbunătăţită prin dezvoltarea de 

programe de activare, în cadrul unităţii protejate, în parteneriat cu experţii olandezi. 

Dezvoltarea serviciilor de formare şi ocupare astfel încât acestea să asigure accesul 

persoanelor cu dizabilităţi. Pentru creşterea gradului de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi 

ar trebui desfăşurate următoarele activităţi: 

- Sprijin timpuriu efectiv (dezvoltarea/ îmbunătăţirea sistemului educaţional şi de formare 

profesională corelat cu nevoile identificate în vederea creşterii gradului de incluziune socială/ 

incluziune ocupaţională) 

- Dezvoltarea  de programe speciale de calificare pentru persoanele cu dizabilităţi, în funcţie 

de tipul şi gradul de handicap al persoanei cu dizabilităţi 

- Corelarea cererii cu oferta de forţă de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi 

- Îmbunătăţirea serviciilor de sprijin în vederea angajării persoanelor cu dizabilităţi şi 

dezvoltarea serviciilor de sprijin la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi 

- Monitorizarea şi acordarea de servicii de consiliere post-angajare, în vederea identificării 

problemelor şi dificultăţilor cu care s-ar putea confrunta atât persoana cu dizabilităţi angajată, 

cât şi angajatorul sau colectivul şi de a identifica modalităţi eficiente de sprijin în vederea 

acomodării şi adaptării. 

 

c) ACCESIBILIZAREA mediului de muncă şi a integrării 
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Accesibilizarea presupune adaptarea locurilor de muncă şi creşterea disponibilităţii 

angajatorilor pentru a crea sau adapta locuri de muncă pentru persoane cu dizabilităţi. 

Specialiştii formaţi vor susţine procesul de căutare a unui loc de muncă şi medierea între 

persoana cu dizabilităţi şi angajatori. 

Sensibilizarea opiniei publice, pe mai multe paliere, începând cu beneficiarii direcţi şi 

indirecţi (persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora), continuând apoi cu factorii direct 

implicaţi în acest proces: angajatori, autorităţi locale, servicii deconcentrate ale instituţiilor 

centrale. 

Este foarte important ca mentalitatea, la toate nivelurile, să se modifice şi să privim 

persoana cu dizabilităţi nu din punct de vedere medical, respectiv „ceea ce nu poate face” o 

persoană cu dizabilităţi, ci din perspectiva pozitiv-activă, adică din punct de vedere al 

restantului funcţional al acestei persoane. 
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F. LISTA ABREVIERILOR 
 
 
 WWB  - Asistenţă naţională şi muncă 

 WMO  - Bunăstare şi îngrijire  

 WSW  - Locuri de muncă protejate 

 Wajong - Tineri cu handicap < 18 ani 

 WAO - Actul de invaliditate de asigurare.  

 WIA – Act privind Muncă şi Venituri (capacitatea de muncă)  

 IVA - Schemă de sprijin pentru venit pentru persoanele în incapacitate de muncă  

 WGA - Reluarea beneficiu de muncă pentru persoanele apte de muncă parţial  

 AWBZ - Costuri medicale speciale  

 Zorgverzekering, costurile medicale normale 

 WML - Salariul minim  

 AOW -Pensiile de bază 

 

 AsSoc – Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială; 

 DGASPC – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 

 MMFPS – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; 

 ANOFM – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
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