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Ghid pentru angajatori
1. INTRODUCERE
Persoanele cu handicap reprezintă minoritatea cea mai mare din ţara noastră şi cu cea mai mare rată de
creştere.
În societatea românească există o prejudecată conform căreia dizabilitatea este în special o problemă a
persoanelor vârstnice, dar, 72,25% dintre persoanele cu dizabilităţi din România aparţin grupei de
vârstă sub 65 de ani; 58,25 % au vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi 14,15% au vârsta sub 19 ani.
Dupa cum se vede marea majoritate a persoanelor cu dizabilităţi aparţine grupelor de vârsta în care ar
putea munci.
În stadiul actual de dezvoltare al economiei româneşti, în care există zone destul de importante cu o
foarte mare cerere de forţă de muncă neacoperită, societatea românească nu-şi poate permite să ignore
imensele resurse umane care zac nefolosite în rândul persoanelor cu dizabilităţi.
Mulţi întreprinzatori, patroni de firme, asimilează angajarea persoanelor cu dizabilităţi cu neputinţa de
a executa anumite sarcini, cu scăderea productivităţii şi, implicit a profitului. Lucru total neadevărat!
Prin acest ghid intenţionăm să demonstram că angajarea unei persoane cu handicap la locul cel mai
potrivit cu abilităţile sale poate fi o alegere cât se poate de înţeleaptă, care poate genera profit pentru
angajator.
Şi.....deoarece lipsa de informaţii este cel mai mare duşman al unui întreprinzator ne propunem să
răspundem la câteva dintre cele mai frecvente întrebări care apar în momentul în care un angajator
doreşte să angajeze o persoană cu handicap.
2. LEGISLAŢIE CU PRIVIRE LA CONDIȚIILE DE ANGAJARE A PERSOANELOR CU
DIZABILITĂȚI
1. I: Am voie de angajez cu contract de muncă o persoană cu handicap?
R: Persoanele cu handicap (posesoare de certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu
handicap) se pot încadra în muncă, conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă. (Lg.
448/2006. art. 77, al. 1)
2. I: Legea mă obligă să angajez persoane cu handicap?
R: Orice angajator care are peste 50 de angajaţi este obligat să angajeze în procent de 4% persoane cu
dizabilităţi. Dacă nu o face, are două posibilităţi:
- plăteşte în fiecare lună, pentru fiecare persoană cu handicap neangajată 50% din salariul de bază
minim brut pe ţară
- să achiziţioneze în fiecare lună, produse sau servicii de la o unitate protejată în valoarea sumei
datorate statului. (Lg. 448/2006. art. 77, al. 3)
3. I: Cheltuielile suplimentare generate de angajarea în muncă a unei persoane cu handicap sunt
deductibile?
R: Sunt deductibile de la calculul profitului impozabil următoarele cheltuieli:
- cheltuielile efectuate pentru adaptarea locului de muncă
- cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor utilizate în procesul de
producţie de către persoană cu handicap
- cheltuielile efectuate pentru transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de muncă
2

- cheltuielile efectuate pentru transportul materiilor prime şi al produselor finite la şi de la domiciliul
persoanei cu handicap, angajată pentru muncă la domiciliu.
(Lg. 448/2006. art. 83, al. a. şi b.)
4. I: Ce alte cheltuieli legate de procesul de integrare în muncă al unei persoane cu handicap mai
sunt deductibile?
R: Cheltuielile specifice de pregatire, formare şi orientare profesională şi de încadrare în muncă a
persoanelor cu handicap sunt deductibile din bugetul asigurărilor de somaj pe care îl plateşte unitatea
către bugetul de stat. (Lg. 448/2006. art. 83, al. c.)
5. I. Dacă am angajat o persoană cu handicap, beneficiez de subvenţii din partea statului?
R: Dacă nu sunteţi obligat prin lege să angajaţi persoane cu handicap, veţi primi timp de un an de zile
salariul minim pe economie, lunar, pentru fiecare persoană cu handicap angajată, cu condiţia să o
păstraţi angajată cel putin 2 ani. (lg. 76 din 16 ianuarie 2002, modificată, art. 85, al. 2)
6. I: Dacă am angajat o persoană cu handicap, proaspat absolvent, beneficiez de subvenţii din
partea statului?
R: Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu
handicap sunt scutiţi de plata asigurărilor pentru somaj şi primesc lunar, timp de 1,5 ani următoarele
sume:
a) 1 salariu de bază minim brut de ţară pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de
arte şi meserii;
b) 1,2 salarii de bază minime brute pe ţară, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau
învăţământ postliceal;
c) 1,5 salarii de bază minime brute pe ţară, pentru absolvenţii de învăţământ superior.
(lg. 76 din 16 ianuarie 2002, modificată, art. 80)
7. I: Sunt un angajator care doreşte să angajeze o persoană cu handicap. Unde trebuie să mă
adresez?
R: Există câteva instituţii care vă pot ajuta în mod special, deoarece au dezvoltat servicii de informare,
consiliere, îndrumare, consultanţă şi mediere pe piaţa muncii pentru persoanele cu handicap:
- Agenţiile judeţene (sau de sector în cazul municipiului Bucureşti) pentru Ocuparea Forţei de Muncă –
le puteţi găsi adresele la www.anofm.ro
- Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului în raza cărora locuiţi. Multe dintre
acestea au dezvoltat servicii specializate de integrare pe piaţa muncii dedicate persoanelor cu
dizabilităţi. Adresele acestora pe puteţi găsi în baza de date a Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu
Handicap – www.anph.ro
- Organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap. Adresele ONG-urilor le puteţi găsi ori
la www.anph.ro, directorul “Adrese utile”, sectiunea ONG-uri, ori pe pagina Ministerului Muncii, la
secţiunea “Furnizori de servicii acreditate” - http://sas.mmssf.ro/servicii_furnizori.php
Mai puteţi posta anunţurile dvs. sau căuta CV-uri în:
- portalurile specializate în plasarea forţei de muncă
- publicaţii on-line de specialitate sau editate de ONG-uri
- bursele locurilor de muncă - există burse ale locurilor de muncă specializate pentru persoanele cu
handicap atât la nivel judeţean cât şi local
- forumurile sau listele de discuţii ale persoanelor cu handicap – acestea sunt locuri de întâlnire
virtuală ale persoanelor cu handicap foarte bune pentru postarea anunturilor dvs. .
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8. I: Ce înseamnă o unitate protejată?
R: Conform Art. 44. din Ordinul 60/2007 - sunt considerate unităţi protejate, entităţile cu sau fară
personaliate juridică, în cadrul căreia îşi desfasoară activitatea persoane cu handicap, în urmatoarele
condiţii în sensul legii:
a) operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate şi organizare, care
au cel putin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual
de muncă;
b) secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice sau din cadrul
organizaţiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie şi cel putin 30% din numărul total de
angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate;
c) persoana fizică cu handicap autorizată potrivit legii să desfăşoare activităţi economice independente,
inclusiv asociaţia familială care are în componenţă o persoană cu handicap. Sunt incluse aici şi
persoanele fizice cu handicap autorizate în baza unor legi speciale, care îşi desfaşoară activitatea atât
individual, cât şi în una dintre formele de organizare ale profesiei.
Art. 45. - (1) Unitatea protejată are obligatia că pana la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru anul
anterior să prezinte Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap raportul de activitate care
trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
a) numărul persoanelor cu handicap angajate raportat la numarul total de angajaţi, pentru fiecare lună
calendaristică;
b) domeniile în care lucreaza persoanele cu handicap angajate;
c) modalitatea de respectare a dispoziţiilor legale referitoare la funcţionarea unităţilor protejate;
d) numărul de contracte încheiate în sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege.
(2) În caz de neprezentare a raportului, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu
Handicap va dispune suspendarea autorizaţiei.
(3) Unitatea protejată căreia i s-a suspendat autorizaţia va putea solicita, în termen de 30 de zile de la
data comunicării, anularea măsurii luate, prezentând în acest sens raportul de activitate.
(4) În cazul în care unitatea protejată nu prezintă acest raport în termenul precizat mai sus, preşedintele
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare.
(5) Pentru anul 2006, raportul de activitate se va depune în termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei hotărâri.
9. I: Unde trebuie să mă adresez dacă vreau să-mi înfiinţez o unitate protejată?
R: Instituţia abilitată să autorizeze funcţionarea unei unităţi protejate este ANPH – Autoritatea
Naţională pentru Persoanele cu Handicap. Aici trebuie depus un dosar cu următoarele acte:
- cerere pentru eliberarea autorizaţiei;
- copii de pe statut şi de pe actul constitutiv, legalizate;
- copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului;
- copii de pe alte acte doveditoare privind înfiinţarea, organizarea şi exercitarea unor profesii în baza
unor legi speciale;
- un tabel cu structura şi numărul personalului, din care să rezulte procentul de persoane cu handicap
încadrate cu contract individual de muncă din numărul total al angajaţilor
- precizări referitoare la activităţile/produsele/serviciile pe care le oferă entitatea care a solicitat
autorizarea de funcţionare ca unitate protejată;
- copii de pe contractele individuale de muncă ale persoanelor cu handicap;
- copii de pe certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ale persoanelor cu
handicap angajate;
- copie de pe autorizaţia de funcţionare vizată anual pentru asociaţiile familiale sau pentru persoanele
cu handicap care desfăşoară activităţi economice independente.
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(Ordinul 60/2007, Anexa 1, art. 3)
10. I: Care sunt facilităţile fiscale de care beneficiază o unitate protejată?
R: Unităţile protejate autorizate beneficiază de următoarele drepturi:
- scutire de plata taxelor de autorizare la înfiinţare şi de reautorizare;
- scutire de plata a impozitului pe profit, cu condiţia ca cel putin 75% din fondul obţinut prin scutire
să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achiziţionarea de echipamente tehnologice, şi/sau
amenajarea locurilor de muncă protejate
- alte drepturi acordate de autorităţile administraţiei publice locale finanţate din fondurile proprii. (lg.
448, art. 81)
11. I: De ce ar trebui să fac eforturi pentru a angaja o persoană cu handicap în firma mea?
R: Deoarece orice firmă sau unitate economică a aparut şi s-a dezvoltat într-o comunitate şi cu ajutorul
oamenilor din acea comunitate. Secolul 21 este un secol al interdependenţelor între membrii unei
comunităţi. Aşa cum o firmă s-a bazat în dezvoltarea ei pe resursele oferite de comunitate, în acelaşi fel
firma este datoare să întoarcă în comunitate un procent din ajutorul primit. Orice firma are obligatia
morala să contribuie la ajutarea şi dezvoltarea durabila a comunităţii din care face parte. Şi cum ar
putea să facă lucrul acesta mai bine decat ajutând oamenii din acea comunitate. Persoanele cu handicap
reprezintă o resursă a comunităţii nu suficient de mult exploatată. În randul persoanelor cu handicap
zac comori nebănuite, care ar putea fi valorificate în folosul întregii societăţi. Integrarea în muncă a
unei persoane cu handicap o transformă pe aceasta din consumator de venituri de la buget în
producator de venit, în contribuabil, în consumator de produse şi servicii. În felul acesta întreaga
comunitate are de câştigat. Chiar dacă câştigul financiar nu este atât de evident, investiţia în persoanele
cu handicap este o investiţie pe termen lung în dezvoltarea întregii societăţi româneşti.
3. MODALITĂŢI DE RELAŢIONARE CORECTĂ CU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI
(comunicare verbală, non-verbală, etc.)
A. Limbajul
Deşi este important să avem un înţeles general al cuvintelor şi expresiilor care jignesc persoanele cu
dizabilităţi, este, de asemenea interesant să observăm de unde provin şi de ce au apărut ele. Istoria
dizabilităţii este una fascinantă.
Dacă înţelegem de unde provin lucrurile, putem asambla piesele mozaicului şi putem înţelege sensul
întregului tablou.
- Sintagma “persoane handicapate” implică existenţa unui grup omogen, separat de restul societăţii.
Suntem cu toţii indivizi. Sintagma preferată este persoane cu dizabilităţi.
- Termenul “handicapaţi” este jignitor pentru multe persoane cu dizabilităţi, deoarece este asociat (din
limba engleză) cu „ şapca ţinută în mână” (handy - cap) şi cu cerşitul. Termenul preferat este persoane
cu dizabilităţi.
- Un alt exemplu este termenul „invalid”. Acesta echivalează dizabilitatea cu boala şi poate fi
interpretat ca „nevalabil” sau „fără valoare”.
Lista de mai jos vă oferă exemple concrete de limbaj nepotrivit şi potrivit
Limbaj nepotrivit:

Limbaj corespunzător:
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1.Handicapaţi,

1.Persoane cu dizabilităţi

2.Persoane cu handicap

2.Persoane cu dizabilităţi

3.Copii cu handicap

3.Copii cu dizabilităţi

4.Invalizi

4.Persoane cu dizabilităţi

5.Beteag, nesănătos, diform

Persoană cu dizabilităţi

6.Şchiop

Persoană cu deficienţă fizică

7.Persoanele cu handicap sever/grav

5.Persoană care necesită asistenţă personală
substanţială sau semnificativă
7.Trăieşte cu (o numită stare medicală)
Exemple:
El are paralizie cerebrală
O femeie cu distrofie musculară
Utilizator de fotoliu rulant

8.Suferă de....
Exemple:
El este o victimă a paraliziei cerebrale
O femeie chinuită de distrofie musculară
Persoană în cărucior
9.Boli mintale/probleme de sănătate mintală

8.Trăieşte cu o anumită problemă de sănătate
mintală sau se precizează diagnosticul dacă
acest lucru e de bun simţ, însă este de preferat
să i se spună pe nume

10.Handicapaţi mintal
11.Dizabilităţi de învăţare

9.Persoane cu dificultăţi de învăţare
10.Persoane cu dificultăţi de învăţare

12.Dizabilităţi de învăţare
13.Surzii

10.Persoane cu dificultăţi de învăţare
11.Persoane surde/persoane care aud greu sau
persoane cu deficienţe de auz
12.Persoane nevăzătoare/persoane parţial
văzătoare sau persoane cu deficienţe vizuale
13.Asistent personal/ajutor personal

14.Orbii
15.Îngrijire
16.Îngrijitori (referindu-se
plătiţi care vin la domiciliu)

la

îngrijitorii

15.Asistenţi personali

17.Nevoi speciale

16.Cerinţe specifice (precizaţi care sunt
acestea)

18.Toaletă pentru handicapaţi

17.Toaletă accesibilă

19.Parcare pentru handicapaţi

18.Parcare pentru persoane cu dizabilităţi /
parcare accesibilă

19.Accesibil pentru cărucioare

19.Utilizator de fotoliu rulant/scuter sau
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accesibil utilizatorilor de fotoliu rulant/scuter
20.Pentru fotoliile rulante

20.Pentru utilizatorii de fotoliu rulant

b. Etichetă şi politeţe
Nu faceţi presupuneri cu privire la abilitatea unei persoane de a face anumite lucruri. Persoanele cu
dizabilităţi îşi dezvoltă propriile metode pentru a depăşi problemele zilnice pe care le întâlnesc.
Nu presupuneţi că dacă o deficienţă nu este vizibilă, ea nu există. Multe persoane cu dizabilităţi, cu
deficienţe ascunse, pot fi discriminate.
Majoritatea persoanelor cu dizabilităţi nu utilizează fotolii rulante!
Trataţi persoanele cu dizabilităţi la fel cum aţi trata orice alta persoană, de exemplu ca pe o femeie, ca
pe un bărbat, ca pe un părinte, ca pe un muncitor. Dacă o persoană are nevoie de un timp pentru a face
anumite lucruri, fiţi răbdători cu ea.
Nu fiţi jenaţi dacă veţi folosi expresii obişnuite ca “ne vedem mai târziu” către o persoană nevăzătoare
sau “hai să facem câţiva paşi împreună” către un utilizator de fotoliu rulant, ca apoi să realizaţi că ele
se pot referi la deficienţa unei persoane.
Nu utilizaţi un comportament specific interacţiunii cu copii, de exemplu la propriu sau la figurat, să
mângâiaţi pe cap un utilizator de fotoliu rulant.
Când vorbiţi cu o persoană cu retard mintal, încercaţi să folosiţi un limbaj simplu şi concepte clare.
Ţineţi seama că un limbaj simplu nu este un limbaj copilăresc.
Nu presupuneţi că o ofertă de sprijin vă fi acceptată în mod automat. Aşteptaţi până când oferta voastră
este acceptată. Chiar şi atunci, nu presupuneţi că ştiţi cel mai bine cum să ajutaţi persoanele cu
dizabilităţi. Ascultaţi orice fel de instrucţiuni oferite de către expert. (Adică cel care primeşte
asistenţă).
Nu insultaţi o persoană cu dizabilităţi vorbindu-i prin intermediul altcuiva şi spunând, de exemplu „are
diabet/ia cumva insulină pentru diabet?”
Relaxaţi-vă, vorbiţi normal şi staţi în faţa persoanei respective pentru a o putea privi în ochi, la fel cum
aţi vorbi cu oricare altă persoană.
În situaţii de contact fizic, verbal, sau prin limbajul trupului, respectaţi limitele şi spaţiul personal ale
interlocutorului.
c. Zece lucruri pe care să nu le spui niciodată unei persoane cu dizabilităţi!
1. "Este în regulă, ştiu cum să mă comport cu tine, am mai lucrat cu persoanele cu dizabilităţi."
2. "Partenerul tău este şi el persoană cu dizabilităţi?"
3. "Aşa deci, care e situaţia ta?"
4. "Dacă aş dobândi un handicap cred că m-aş sinucide."
7

5. "Am văzut un lucru minunat la o emisiune care ţi-ar putea fi de folos ţie….."
6. "Aaa … şi pe strada mea locuieşte o doamnă cu dizabilităţi. O mai văd uneori trecând."
7. "Aşteaptă acolo ..."
8. "Trebuie să fie plăcut să ieşi pe afară."
9. "Eu cred că eşti curajos întradevăr."
10. "Eu, sincer, te admir."
4. MITURI ŞI REALITĂŢI DESPRE PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI (prejudecăţi ale
societăţii versus situatia reală)
MIT
Persoanele cu dizabilităţi reprezintă cel mai
mic segment din populaţia României.
Dizabilitatea este o condiţie patologică
neobişnuită.
Dizabilitatea afectează membri familiilor altor
persoane.
Dizabilitatea este în special o problemă a
persoanelor vârstnice.
Majoritatea persoanelor cu dizabilităţi sunt fie
utilizatori de fotoliu rulant, fie nevăzători, fie
surzi.
Persoanele cu dizabilităţi nu sunt integrate pe
piaţa muncii deoarece dizabilitatea îi
împiedică să muncească.
Persoanele nevăzătoare sau surde, care au
paralizie cerebrală, tetraplegie sau altă
deficienţa severă nu pot fi angajate în locuri de
muncă obişnuite.

Persoanele cu retard mintal sau alte deficienţe
mintale nu-şi pot menţine un loc de muncă
stabil.
Persoanele cu dizabilităţi primesc ajutoare
financiare de la stat şi, din această cauză, nu
mai vor să muncească.

REALITATE
Persoanele cu dizabilităţi reprezintă cel mai numeros
grup minoritar din România.
Dizabilitatea este o parte normală a vieţii,
experimentată aproape de oricine, în special la vârsta
bătrâneţii.
Aproape o treime din familiile românilor includ cel
puţin un membru persoană cu dizabilităţi.
Dizabilitatea afectează orice familie odată şi odată…
72,25% dintre persoanele cu dizabilităţi din România
aparţin grupei de vârstă sub 65 de ani; 58,25 % au
vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi 14,15% au
vârsta sub 19 ani.
Majoritatea deficienţelor sunt foarte puţin vizibile.
Bolile de inimă sau alte boli interne sunt dintre cele
mai des întâlnite cauze care produc scăderea
mobilităţii.
Multe persoane cu dizabilităţi chiar lucrează şi multe
altele ar putea să muncească dacă li s-ar oferi locuri
de muncă accesibilizate.
Un programator nevăzător poate folosi un computer
prevăzut cu un sintetizator de voce.
Un funcţionar surd poate comunica cu clienţii
folosind un mecanism de telecomunicaţii. O persoană
cu paralizie cerebrală se poate deplasa la locul de
muncă folosind un fotoliu rulant electric şi poate
comunica cu colegii folosind o tastatură specială sau
un sintetizator de voce.
Majoritatea limitărilor funcţionale pot fi depăşite cu
ajutorul tehnologiei asistive.
Persoanele cu dificultăţi de învăţare chiar muncesc.
Cu ajutorul serviciilor de suport aceste persoane
reuşesc să-şi păstreze slujbele permanente şi plătite.
Aproximativ 79% din adulţii cu dizabilităţi care nu
lucrează ar prefera să fie încadraţi în câmpul muncii.
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Dizabilitatea este o problemă pur medicală.
Integrarea copiilor cu dizabilităţi în
învăţământul de masă reduce standardele
educaţionale.
Dacă faci o rampă la o clădire ai rezolvat
problema accesibilităţii persoanelor cu
dizabilităţi.
Facilităţile de accesibilizare sunt folosite
numai de o categorie mică de persoane.

Oamenii de afaceri pot da faliment dacă sunt
forţaţi să înlăture barierele arhitecturale.

Persoanele cu dizabilităţi nu utilizează
sistemul de transport în comun, deci
accesibilizarea acestuia este inutilă.
Prea multe locuri de parcare sunt rezervate
pentru persoane cu dizabilităţi.

Dizabilitatea este o problemă a drepturilor omului.
Este vorba de dreptul persoanelor cu dizabilităţi la o
viaţa independentă.
În ţările în care există această experienţă profesorii şi
părinţii au fost de acord că educaţia inclusivă aduce
beneficii atât elevilor cu dizabilităţi, cât şi colegilor
lor fără dizabilităţi.
Barierele fizice şi arhitecturale care împiedică accesul
unei persoane cu dizabilităţi într-o clădire sunt mult
mai complexe şi includ: accesul pe holuri, săli, etaje
superioare, corpuri sanitare, etc.
Facilităţile de accesibilizare sunt folosite de mai
multe categorii de persoane: persoane cu mobilitate
redusă (permanentă sau temporară), mame cu copii în
cărucior. Societatea în ansamblul ei pierde de fiecare
dată când un individ este împiedicat să iasă din casă,
să se ducă la servici, să-şi facă cumpărături, să
apeleze la servicii bancare sau să mănânce la
restaurant. Persoanele cu dizabilităţi – aproape 13%
dintre români – au aceleaşi drepturi fundamentale la
independenţă şi la deplina participare în societate că
orice altă persoană.
Barierele arhitecturale existente trebuie înlăturate
atunci când acomodarea este “realizabilă”.
Construcţiile noi sau cele renovate pot fi uşor
accesibilizate încă din faza de proiectare la o fracţiune
din costul necesar înlăturării barierelor fizice deja
existente.
Persoanele cu dizabilităţi, constituie, deasemenea, o
piaţă profitabilă pentru multe afaceri sau servicii.
Dacă sistemul de transport în comun ar fi accesibil
numărul persoanelor cu dizabilităţi care îl folosesc ar
creşte considerabil.
În special în parcările mari, numarul legal al locurilor
de parcare accesibilizate este cu mult mai mic decât
necesarul.

5. EXEMPLU DE BUNA PRACTICĂ (din perspectiva angajatorului):
Nicolo Della Pupa - persoană cu handicap grav, utilizator de fotoliu rulant, angajată pe post de
inspector de specialitate la Directia Generala de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. Interviu cu
angajatorul lui, Dl. Alexandru Dicu, Director.
1. Când şi cum aţi hotărât să spargeti gheaţa şi să angajaţi o persoană cu dizabilităţi în cadrul
instituţiei dumneavoastră?
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În cadrul acestei instituţii angajarea persoanelor cu dizabilităţi a fost încă de la început o preocupare ,
datorită specificului instituţiei şi faptului că persoanele cu dizabilităţi sunt cele mai în măsura să
cunoască nevoile particulare de grup.
Serviciul Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi este cel care, de la începutul direcţiei, a fost gândit ca
având rolul de a prelua nu numai problematica dizabilităţii ci şi, prin angajarea persoanelor cu
dizabilităţi, crearea unui model de lucru necesar rezolvării cât mai eficiente a tuturor problemelor ce
pot apărea legat de acest domeniu.
2. Cum au primit superiorii dumneavoastră acest lucru?
Nu ştiu, nu i-am intrebat, dar nu cred că s-ar fi opus, nu am avut niciun semnal că ar dezagrea acest
lucru.
3.Dar subalternii?
Au fost deschişi şi au un comportament firesc. Cred că aceia care lucrează în acest domeniu au de la
început o altă deschidere sufletească.
4. Care a fost cea mai mare problemă pe care aţi întampinat-o atunci când v-aţi hotărât să angajaţi
o persoană cu dizabilităţi? (accesibilitatea, mentalităţile, etc)
Legislaţia nu permitea ca persoanele cu dizabilităţi să-şi păstreze indemnizaţia cumulată cu salariul, iar
salariul fiind la nivelul bugetarilor, a aparut refuzul de a se angaja.
5. Cum s-a integrat persoana cu dizabilităţi în cadrul colectivului pe care îl conduceţi?
Foarte bine. A existat deschidere de ambele părţi. La obţinerea unui nou serviciu, toţi trecem printr-o
perioadă de acomodare. Şi nu aş putea să spun că în cazul colegului nostru a fost altfel: s-au creat
relaţii de colegialitate, de colaborare, într-un parcurs normal de timp.
6. Sunteţi multumit de colaborarea cu persoana pe care aţi angajat-o, consideraţi că “aţi facut o
achizitie bună”? Dacă da, de ce ?
Sunt mulţumit. Consider că, potrivit principiilor “Agendei 22”, în care eu cred, persoana cu dizabilităţi
îşi cunoaşte cel mai bine nevoile şi problemele.
Da este o achiziţie bună.
7. Ce credeţi că ar trebui să ştie angajatorii care doresc să colaboreze cu persoanele cu dizabilităţi?
Că între angajaţi nu există deosebire.
8. Ce le-aţi recomanda persoanelor cu dizabilităţi care doresc să se angajeze?
Să se angajeze. Fară temeri, pentru că nu li se va întâmpla nimic rău. Nu poţi afla cum este în apă până
nu înveţi să înoţi.
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Să aibă încredere în capacităţile lor şi răbdare pentru a căuta un loc de muncă pentru a se angaja.
Oricum mentalitatea oamenilor e mult schimbată şi sunt privite cu mult mai multă deschidere intenţiile
persoanelor cu dizabilităţi de a se integra în muncă.
9. Cum vedeţi viitorul în ceea ce priveşte angajarea persoanelor cu dizabilităţi din România?
Sper ca autorităţile statului vor înţelege nu numai aspectele legate de umanitate şi principiile Dreptului
Omului, ci şi aspectele de ordin economic şi anume adevaratul potenţial (nefolosit încă) al persoanelor
cu dizabilităţi şi, în plus, avantajul trecerii de la un sistem pasiv de sprijin social, bazat pe alocaţii, la
unul activ, bazat pe folosirea eficientă a capacităţii de muncă.
10. Care credeţi că este punctul asupra căruia trebuie lucrat cel mai mult pentru ca persoanele cu
dizabilităţi să aiba mai multe şanse şi oportunităţi de angajare?
- Educaţia persoanelor cu dizabilităţi
- Pregătirea profesională a persoanelor cu dizabilităţi
- Orientarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi
- Legislaţia cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilităţi.
6. EXEMPLE DE LOCURI DE MUNCĂ CARE SE POT ADAPTA USOR LA NECESITĂŢILE
SPECIFICE ALE PERSOANELOR CU DIFERITE TIPURI DE DIZABILITĂŢI
În general, orice loc de muncă se poate adapta la necesităţile specifice unei persoane cu dizabilităţi.
Numai că, acest proces se poate face cu mai multe, sau mai puţine resurse materiale sau financiare.
Pentru a putea eficientiza acest proces este de dorit să se identifice cea mai bună potrivire dintre
cerinţele fişei postului şi abilităţile persoanei cu dizabilităţi.
Chiar dacă nu există o limitare a tipurilor de locuri de muncă acesibile diferitelor tipuri de dizabilităţi,
de exemplu, persoanele cu dizabilităţi locomotorii sunt potrivite pentru diferite locuri de muncă care
implică lucrul în faţa unei mese/birou/banc de lucru, fară deplasări în alte locaţii. Exemple: operatori în
call-center-uri, operatori telefonie, operatori vânzari prin telefon, help-desk, operatori informaţii, relaţii
cu publicul, operatori calculator şi toate tipurile de meserii din domeniul lucrului cu computerul;
operator calculator, contabilitate.
În acest moment, pe piaţa romanească există nenumarate firme de publicitate, institute de sondare a
opiniei publice, etc, care derulează anchete pe străzi sau la domiciliul populaţiei. Pentru a fi prelucrate,
rezultatele acestor anchete trebuiesc introduse în calculator. În multe cazuri, munca aceasta este
efectuată de persoane cu dizabilităţi fizice.
Sunt multe domenii de activitate care la prima vedere par inaccesibile persoanelor cu deficienţe fizice,
dar, la o analizare mai atentă se vă observa că există anumite posturi care se potrivesc cu limitările
funcţionale ale persoanelor cu dizabilităţi. De exemplu, într-o editură/tipografie persoanele cu
dizabilităţi pot să facă: introducerea textului de pe manuscris în calculator, traduceri, corecturi,
tehnoredactare pe calculator. Într-o tipografie digitală persoanele cu handicap - în funcţie de deficienţă
– se pot descurca foarte bine în faţa maşinilor de tipărit. Multe reviste moderne de astâzi sunt livrate pe
piaţă la pachet cu diverse obiecte promoţionale. Activtatea de ambalare a acestor cadouri împreună cu
revistele poate fi realizată de persoane cu dizabilităţi.
Un alt domeniu de activitate nou apărut pe piaţa muncii, care poate fi accesat de persoane cu anumite
deficienţe este cel al distribuirii de materiale promoţionale (reviste, reclame, etc.)
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În orice companie mare, fie că este din domeniul construcţiilor, al industriei grele sau uşoare, al
transporturilor sau al comerţului există posturi care se pot adapta uşor abilităţilor persoanelor cu
diferite deficienţe:
- recepţioner marfă/servicii
- comisionar
- operator xerox
- contabil
- telefonist
- secretar
- casier/vânzator
Sunt multe persoane cu dizabilităţi care au talente şi abilităţi deosebite în domeniul artistic şi, în
special, plastic. Aceste abilităţi poti fi folosite în operaţiuni de finisare manuală, de decorare a
diferitelor obiecte realizate din ceramică, sticlă, metal, lemn, piele, etc.; realizare de felicitări,
gablonţuri, bijuterii, mici cadouri, lumânări, marţişoare, articole de artizanat, în special obiecte unicat
sau serie mică.
Persoanele cu deficienţe de vedere au nevoie de o ordine deosebită în muncă lor, dar - ca un avantaj –
pot lucra în schimbul 3 de lucru (noaptea) fară să consume curent pentru iluminat.
O persoană nevăzătoare care beneficiază de tehnologia asistivă necesară – un cititor de ecran care să
traducă audio informaţiile de pe ecranul monitorului – poate să ocupe orice loc de muncă care implică
muncă la calculator.
Un alt domeniu în care persoanele cu deficienţe de vedere obţin performanţe profesionale deosebite
este cel al recuperării medicale: fizioterapie, masaj.
Persoanele cu deficienţe de auz pot face faţă foarte bine mediilor de lucru zgomotoase, care ar produce
un stres foarte mare unei persoane fară dizabilităţi. În rest, aceste persoane pot face faţă foarte bine
aproape în toate domeniile de activitate: mecanică, industrie uşoară (confecţii), prelucrarea lemnului.
Persoanele cu dizabilităţi intelectuale, cu o pregatire şi o evaluare prealabilă atent facute pot să
îndeplinească cu success sarcini de servici care necesită o rutină îndelungată.
Angajarea acestor persoane a reprezentat un suces în diferite tipuri de servicii sau la lucrări simple
repetative pe banda rulantă.
Nu există o reţetă universal valabilă privind tipurile de locuri de muncă potrivite persoanelor cu
dizabilităţi. În functie de deficienţa fiecărei persoane se poate identifica “omul potrivit la locul
potrivit”.
Cel mai important factor este voinţa – pe de o parte a angajatorilor de a acesibiliza locurile de muncă –
şi pe de alta parte ale persoanelor cu dizabilităţi de a se integra profesional în ciuda tuturor barierelor.
7. FONDURI STRUCTURALE (OPORTUNITATI DE ACCESARE A FONDURILOR
STRUCTURALE ÎN DOMENIUL ANGAJARII ÎN MUNCĂ A PERSOANELOR CU
DIZABILITĂŢI)
Prezentare generală
Ce este politica de coeziune?
Politica de coeziune economică şi socială reprezintă o sumă de intervenţii la nivel comunitar,
incluzând atât politica de dezvoltare regională (orientată, în principal, către reducerea disparităţilor
teritoriale, regenerarea zonelor industriale în declin), cât şi anumite aspecte ale politicii sociale
(precum combaterea somajului pe termen lung, sprijinirea procesului educaţional şi de formare
continuă, incurajarea acţiunilor ce vizează creşterea adaptabilităţii şi a incluziunii sociale).
Obiectivele de intervenţie ale politicii de coeziune economică şi socială a UE
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- Convergenta
finantat cu 80% din bugetul destinat fondurilor structurale şi de coeziune, care vizeaza regiunile din
statele membre ale Uniunii Europene care au un PIB/locuitor mai mic decat 75% din media comuniţara
- Competitivitate regionala şi ocuparea forţei de muncă
finantat cu 15% din bugetul destinat fondurilor structurale şi de coeziune, care vizeaza regiunile care
nu sunt eligibile în cadrul obiectivului de convergenta;
- Cooperare teritoriala europeana, este finantat cu doar 5% din bugetul destinat fondurilor
structurale şi de coeziune se refera la cooperarea transnationala, cooperarea transfrontaliera şi cea
interregionala.
România este eligibilă, cu toate cele 8 regiuni de dezvoltare, doar pentru obiectivul Convergenţă şi
pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană.
Principalele domenii care sunt finanţate prin politica de coeziune sunt urmatoarele:
• Cercetare şi dezvoltare tehnologică
• Informatizarea societăţii
• Transport
• Energie
• Protecţia mediului
• Turism
• Regenerare urbană şi rurală
• Suport pentru companii şi antreprenori
• Acces la locuri de muncă stabile
• Cultura
• Incluziune socială pentru persoane defavorizate
• Dezvoltarea capitalului uman
• Investiţii în infrastructură socială, inclusiv cea de sănătate şi educaţie
• Promovarea dezvoltării parteneriatului
Ce sunt fondurile structurale?
Fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru
eliminarea dezechilibrelor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizarii coeziunii economice
şi sociale.
Tipuri de fonduri structurale:
Pentru programarea 2007-2013 există trei Instrumente Financiare cunoscute că Fonduri structurale
respectiv:
1. Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR)
2. Fondul Social European(FSE)
3. Fondul de Coeziune (FC)
şi două Acţiuni Complementare, respectiv:
4. Fondul European pentru Agricultura şi Dezvolare Rurală (FEADR)
5. Fondul European pentru Pescuit (FEP)
FEDER finanteaza reducerea disparitatilor regionale şi sprijinirea ajustarilor structurale în
special în zonele industriale în declin, prin:
• inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

antreprenoriat; IMM-uri
servicii de sprijin pentru afaceri şi crearea de fonduri de garantare
creare de noi locuri de muncă
investiţii
energie
turism
mediu – protecţia mediului şi prevenire accidente ecologice
infrastructură
educaţie
societatea informaţională
asistenţă tehnică

FSE finanteaza activitati legate de combaterea şi prevenirea somajului, prin:
• promovarea incluziunii sociale şi a acesului categoriilor defavorizate pe piaţa muncii
• dezvoltarea educatiei şi a formarii continue
• Sprijinirea intreprinzatorilor şi a creari ide locuri de muncă
• dezvoltarea resurselor umane din cercetare, stiinta şi tehnologie
Fondul de Coeziune nu co-finanteaza programe, ci furnizeaza finantare directa pentru proiecte
individuale mari, care sunt clar identificate de la inceput, din urmatoarele domenii: masuri în domeniul
mediului; masuri de dezvoltare durabila cu avantaje pentru mediu infrastructura de transport – retele
transeuropene, în special proiecte de interes European; transport feroviar, maritim, urban.
Planul Naţional de Dezvoltare (PND)
Este instrumentul fundamental prin care România vă încerca să recupereze diferenţele de dezvoltare
socio-economică faţă de Uniunea Europeana.
În PND-ul României au fost stabilite şase priorităţi naţionale de dezvoltare, ce grupează în interior o
multitudine de domenii şi sub-domenii prioritare:
Priorităţi:
1. Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere;
2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport
3. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului
4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii
administrative
Subsidiare:
5. Dezvoltarea economiei rurale şi cresterea productivităţii în sectorul agricol
6. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării
Pentru fiecare PRIORITATE DE DEZVOLTARE a fost elaborat cate un PROGRAM
OPERAŢIONAL detaliat pentru implementarea Instrumentelor Structurale în domeniul
corespunzator.
Fiecare Program Operaţional este gestionat de cate o AUTORITATE DE MANAGEMENT.

14

Programele Operaţionale
Programele Operationale sunt documente strategice care reprezintă angajamentul comun al Uniunii
Europene şi României pentru soluţionarea aspectelor legate de dezvoltarea sectoarelor prioritare şi
dezvoltarea teritorială identificate în planurile de dezvoltare naţională şi regională.
Sistemul de implementare

Comitet monitorizare
Program operaţional
Autoritate Management

Organism intermediar

Autoritatea
de
certificare/
plată

Beneficiari
Comitetul monitorizare PO
Sarcini:
• Supervizează implementarea fiecarui POS
• Aprobă criterii de selecţie pentru proiecte
• Analizează evoluţia POS şi aprobă rapoartele anuale privind implementarea
• Propune şi aproba orice modificări ale POS
• Poate constitui sub-comitete specializate având sarcini precise. Ex: selecţia proiectelor
Componenţa:
Constituit din reprezentanţi ai principalilor factori interesati (aproximativ 60 membri):
• reprezentanţii altor AM (coerenta)
• repr. OI (preiau implementare masuri)
• Instituţii:Cons. Conc., Autorit. achiz. publ.
• ONG-uri:mediu, egalitate de sanse
• mediu de afaceri - patronate & sindicate
• Comisia Europeană
• Banca Europeană de Investiţii
Autoritate Management
• Răspunde de modul în care se implementează POS (autoritate contractantă)
• Proiecte selectate conform criteriilor POS
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•
•
•
•

Proiectele furnizează produsele/serviciile scontate
Verifică eligibilitatea cheltuielilor conform regulilor CE şi naţionale
Elaboreză rapoartele anuale şi finale
Se asigură că evaluarea POS se face conform standardelor de calitate

Autoritatea de Certificare
• Aproba cheltuielile facute prin PO
• Cere regulat Comisiei resursele pentru rambursarea cheltuielilor aprobate
• Efectuează plaţile individuale către beneficiarii finali
• Restituie Comisiei, banii neutilizaţi
Organisme intermediare
• Structuri tehnice (ministere, agenţii) care gestioneză sectorul respectiv
• Asigură legatura zilnică cu beneficiarii finali pentru,
• Evaluarea şi monitorizarea proiectelor
Beneficiari finali
• Instituţii publice, ONG-uri sau companii private ce realizează proiecte sau gestionează o
schemă de granturi
• Contractează lucrări sau servicii pentru implementarea proiectelor/schemelor de granturi
• Primesc fondurile
Programe operaţionale – obiectiv Convergenţa
POR Programul Operaţional Regional
Obiectivul general îl reprezintă creşterea economică mai accelerată a regiunilor slab dezvoltate, astfel
încât raportul între cea mai dezvoltată şi cea mai slab dezvoltată Regiune, în termeni de PIB, să nu se
mărească în perioada de programare, faţă de situaţia existentă în prezent (ultimul an pentru care există
date statistice).
Obiective specifice:
• Îmbunătăţirea gradului general de atractivitate şi accesibilitate a regiunilor
• Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri
• Valorificarea potenţialului turistic, istoric şi cultural al regiunilor şi creşterea contribuţiei
acestor domenii la dezvoltarea regiunilor
• Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane
AXE PRIORITARE
AP1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană
AP 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
2.1 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii judeţene şi a străzilor orăşeneşti, inclusiv construcţia,
reabilitarea şoselelor de centură, porturilor şi aeroporturilor de interes regional
AP 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
3.1 Reabilitarea /modernizarea /echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
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3.2 Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
AP 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a mediului de afaceri
4.2 Reabilitarea siturilor industriale neutilizate şi poluate şi pregătite pentru noi activităţi
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
AP 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - istoric şi şi crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe
5.2. Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a
resurselor naturale cu potenţial turistic.
5.3 Reabilitarea/ extinderea / modernizarea/dotarea structurilor de cazare cu utilităţile conexe, precum
şi a facilităţilor de recreere
AP 6 - Asistenţă tehnică pentru sprijinirea implementării POR
6.1 Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional
6.2 Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”
2007 - 2013
Obiectivul general al POS DRU:
Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi a
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru viitoarea
participare a 850.000 de persoane pe o piaţă a forţei de muncă moderne flexibile şi inclusive.
Obiective specifice:
•

Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă, inclusiv
învăţământul superior şi cercetarea;

•

Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii la locul de
muncă;

•

Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;

•

Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive;

•

Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale;

•

Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
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•

Facilitarea accesului persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa forţei
de muncă.

Priorităţile avute în vedere pentru dezvoltarea resurselor umane, conform alocărilor financiare, sunt:
•
•

•

Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi şi adaptabilitatea forţei de muncă şi a
întreprinderilor (AP 2 şi 3): 40%;
Promovarea măsurilor active de ocupare pentru populaţia inactivă, în special pentru
persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă, şomeri tineri şi şomeri de lungă durată, că şi
inserţia pe piaţa forţei de muncă şi incluziunea socială a grupurilor vulnerabile (AP 4,5 şi 6):
33%;
Modernizarea sistemelor de formare profesională şi educaţie iniţială şi continuă, inclusiv
susţinerea educaţiei şi cercetării (AP 1): 22%;

AP 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere
Domenii majore de intervenţie:
Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate;
Învăţământ superior de calitate;
Dezvoltarea resurselor umane din sistemul educaţional şi de formare profesională;
Calitate în FPC;
Programe doctorale şi post doctorale în sprijinul cercetării.

•
•
•
•
•
•
Operaţiuni indicative relevante:
• Dezvoltarea şi implementarea instrumentelor şi mecanismelor de îmbunătăţire a sistemului preuniversitar, inclusiv acţiuni inovative;
• Formarea personalului din educaţie;
• Dezvoltarea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii în sistemul universitar şi preuniversitar, inclusiv dezvoltarea resurselor umane şi acţiuni inovative;
• Sprijin pentru dezvoltarea sistemului de îndrumare şi consiliere pentru creşterea performanţelor
educaţionale;
• Sprijin pentru dezvoltarea şi diversificarea educaţiei şi formării profesionale iniţiale;
• Sprijin pentru dezvoltarea de instrumente şi mecanisme pentru îmbunătăţirea accesului la
educaţie şi formare profesională iniţială pentru toţi;
• Sprijin pentru dezvoltarea educaţiei antreprenoriale şi a spiritului civic activ;
AP 2 - Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domenii majore de intervenţie:
• Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă;
• Prevenirea şi corectarea părăsirii premature a şcolii;
• Acces şi participare la FPC.
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•
Operaţiuni indicative relevante:
• Programe, scheme de învăţare bazate pe muncă pentru elevi şi studenţi;
• Sprijin pentru parteneriate între şcoli/universităţi/ întreprinderi;
• Orientare, consiliere şi îndrumare, care să susţină trecerea de la şcoală la viaţa activă;
• Monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii;
• Acţiuni inovative, cu scopul de a îmbunătăţi tranziţia de la şcoală la viaţa activă;
AP 3 - Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor
Domenii majore de intervenţie:
• Promovarea culturii antreprenoriale;
• Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii;
• Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societatea
civilă.
Operaţiuni indicative relevante:
•
•
•
•
•
•

Creşterea conştientizării şi atitudinii pozitive cu privire la cultura antreprenorială;
Dezvoltarea şi promovarea abilităţilor manageriale moderne, în special pentru
microîntreprinderi şi IMM-uri;
Promovarea mijloacelor flexibile de organizare formală a muncii
Promovarea formării profesionale pentru persoane care prezintă riscul de a părăsi piaţa muncii;
Promovarea şi susţinerea formării profesionale în noile tehnologii, inclusiv TIC;
Dezvoltarea capacităţii administrative a partenerilor sociali şi a ONG-urilor;

AP 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
•
•

Domenii majore de intervenţie:
Întărirea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare;
Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare.

Operaţiuni indicative relevante:
• Dezvoltarea bazelor de date privind serviciile furnizate, locuri de muncă vacante şi angajatori;
• Dezvoltarea serviciilor de asistenţă adaptate şi a unei abordări personalizate a şomerilor;
• Dezvoltarea serviciilor de tip “self-service”,
• Promovarea parteneriatelor cu serviciile publice de ocupare a Statelor Membre UE pentru a
identifica şi aplica bunele practici în domeniu;
• Analize, studii şi previziuni privind piaţa muncii, inclusiv problematica generală a muncii la
negru sau a ocupării informale;
• Dezvoltarea şi implementarea unor instrumente adecvate de monitorizare şi evaluare a
impactului real a măsurilor active pe piaţa forţei de muncă;
• Instruirea personalului ANOFM;
AP 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare
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•
•

Domenii majore de intervenţie
Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare;
Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea
resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

Operaţiuni indicative relevante:
• Susţinerea tuturor activităţilor privind măsuri active pe piaţa forţei de muncă;
• Măsuri pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice a forţei de muncă;
• Măsuri pentru o mai bună compatibilitate între aptitudinile individuale, potenţialul educaţional
şi profesional şi oportunităţile de pe piaţa forţei de muncă;
• Scheme inovative în vederea promovării ocupării pentru tineri şi şomeri de lungă durată;
• Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare şi alte măsuri de sprijin pentru
populaţia din zonele rurale, care urmăresc reducerea ocupării în agricultura de subzistenţă.
AP 6 – Promovarea incluziunii sociale
Domenii majore de intervenţie:
• Dezvoltarea economiei sociale;
• Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;
• Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii;
• Iniţiativele transnaţionale pe o piaţa inclusivă a muncii.
•
Operaţiuni indicative relevante:
• Promovarea oportunităţilor de angajare şi de adaptare a persoanelor necalificate, cu dizabilităţi
şi a persoanelor cu risc de excluziune socială în unităţi ale economiei sociale;
• Integrarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, cu risc de marginalizare, în special prin
formele economiei sociale;
• Susţinerea parteneriatelor între furnizorii de servicii sociale;
• Programe pentru dezvoltarea abilităţilor de bază, calificărilor şi formării pentru grupurile
vulnerabile;
• Dezvoltarea serviciilor de îngrijire pentru persoanele dependente;
• Dezvoltarea unor programe specifice de formare pentru personalul activ în domeniul
incluziunii sociale;
• Susţinerea iniţiativelor trans-naţionale şi a parteneriatelor la nivel european pentru crearea unei
pieţe inclusive a muncii;
AP 7- Asistenţa tehnică
Domenii majore de intervenţie:
• Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU;
• Sprijin pentru promovarea POSDRU şi comunicare.
Cine implementează: Organisme Intermediare pentru POSDRU
• 8 OI regionale în subordinea MMSSF;
• Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
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•
•
•
•

Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic;
Fondul Român pentru Dezvoltare Socială;
Fundatia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

Cine beneficiază:
• Şcoli, universităţi, centre de cercetare;
• Structurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
• Furnizori acreditaţi de formare profesională;
• Organizaţii ocupaţionale;
• Camerele de Comerţ şi Industrie;
• Asociaţii sindicale şi patronale;
• CNFPA
• ANOFM şi Agenţiile de ocupare judeţene şi locale;
• Autorităţi publice locale;
• IMM-uri;
• Asociaţii şi fundaţii;
• Alte organisme active în domeniul economiei sociale (cooperative sociale, asociaţii de sprijin
reciproc, organizaţii de voluntariat, organizaţii de caritate).
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