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Introducere. Scopul ghidului 

Acest ghid se adresează angajatorilor, autorităţilor publice implicate în domeniul 

ocupării, profesioniştilor şi organizaţiilor din domeniul social, precum şi beneficiarilor 

de măsuri de suport pentru ocupare.  

Ghidul integrează rezultatele unei anchete sociale (studiu regional) privind eficienţa 

măsurilor de sprijin în favoarea grupurilor de persoane amintite, precum şi a măsurilor 

de prevenire sau combatere a discriminării. Ghidul este bazat pe o diversitate de date și 

informații colectate în perioada mai – octombrie 2014. Au fost analizate proiectele 

finanţate prin POS DRU şi Fondul ONG, au fost organizate 6 focus grupuri regionale cu 

peste 60 de specialiști din domeniul social și al ocupării  şi 50 de interviuri individuale, 

semistructurate, cu profesionişti din domeniul social, angajatori, reprezentanţi ai 

autorităţilor locale, tineri antreprenori,  beneficiari ai măsurilor de sprijin. Opinia 

beneficiarilor de măsuri de incluziune socială este reflectată în acest ghid prin 

răspunsurile primite de la 157 de persoane (72 bărbaţi, 85 femei) care au răspuns la un 

chestionar cu privire la eficienţa măsurilor de suport pentru accesul pe piaţa muncii, 

precum şi a măsurilor pentru combaterea discriminării. 

Ghidul ilustrează modele reuşite de intervenţie şi suport privind integrarea sustenabilă 

pe piaţa muncii a persoanelor care se găsesc (temporar sau pe o durată mai lungă) în 

situaţii de dificultate sau excluziune socială. Ghidul îşi propune să analizeze modul în 

care aceste intervenţii reuşite au gestionat situaţiile de discriminare în care aceste 

persoane se regăsesc deseori, atât la angajare, cât şi la locul de muncă.   

Modelele de bună practică identificate în prezentul ghid sunt centrate cu precădere pe 

angajarea pe piaţa muncii a persoanelor de etnie romă, a persoanelor cu dizabilităţi şi a 

tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului, dar nu se limitează la acestea. 

Regiunile geografice acoperite de acest ghid sunt Bucureşti-Ilfov, Sud-Est şi Nord-Est, 

dar au fost incluse în ghid şi câteva exemple inovante din alte regiuni ale ţării. Măsurile 

vizate şi analizate cu prioritate au fost cele din domeniul instruirii, ocupării, angajării, 

informării persoanelor care se aflau în căutarea unui loc de muncă, precum şi cele care 

au urmărit combaterea discriminării acestor persoane, in diferitele etape ale procesului 

de angajare şi păstrare a locului de muncă. 

Autorii ghidului au speranţa că acest document va putea fi folosit atât în activitatea 

curentă a lucrătorilor din administraţia publică, cu responsabilităţi în programele de 

ocupare, cât şi de către practicieni şi angajatori, pentru o înţelegere mai corectă a 

factorilor care contribuie la incluziunea reuşită pe piaţa muncii a persoanelor aflate în 

situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau marginalizare socială. 
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Cadrul legislativ şi instituţional al măsurilor de suport pentru persoanele 

aflate în situaţii de dificultate, marginalizare sau excluziune socială 

În legislaţia românească (Legea nr. 292/2011), situaţia de dificultate este definită ca fiind 

situaţia în care se află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viaţă, 

din cauze socioeconomice, de sănătate şi/sau care rezultă din mediul social de viaţă 

dezavantajat, şi-a pierdut sau s-a confruntat cu o limitare a propriilor capacităţi de 

integrare socială; în situaţia de dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane şi 

comunităţi, ca urmare a afectării majorităţii membrilor lor (Art 4.z); 

Persoanele şi familiile care se află în aceste situaţii de dificultate beneficiază de protecţie 

socială combinată: pe de o parte de sistemul contributiv de asigurări şi pe de altă parte 

de măsuri de asistenţă socială (beneficii sociale şi servicii sociale), necontributive. 

Grupurile şi comunităţile aflate în situaţii de dificultate beneficiază de servicii sociale, în 

cadrul programelor de acţiune comunitară destinate prevenirii şi combaterii riscului de 

marginalizare şi excluziune socială, aprobate prin hotarâri ale consiliilor judeţene/locale 

(Art.35).  

În Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, 

persoanele marginalizate sunt definite ca având „poziţie socială periferică, de izolare, cu 

acces limitat la resursele economice, politice, educaţionale şi comunicaţionale ale 

colectivităţii, manifestată prin absenţa unui minimum de condiţii sociale de viaţă” (p. 

162, art. 3). În OUG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, categoria defavorizată este definită ca fiind „acea categorie de persoane 

care fie se află pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea  cetăţenilor din cauza 

diferenţelor identitare faţă de majoritate, fie se confruntă cu un comportament de 

respingere şi marginalizare” (art. 4). Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru șomaj și stimularea ocupării forţei de muncă definește  tinerii cu risc de 

marginalizare socială ca fiind persoane șomere cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, 

care  se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază 

teritorială îsi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa, și se încadrează în una dintre 

următoarele categorii: a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest 

sistem; b) au dizabilităţi;  c) nu au familie sau familia nu poate asigura întreţinerea; d) au 

copii în întreţinere; e) au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; f) 

sunt victime ale traficului de persoane. 

Legislaţia, politicile sociale şi programele de suport din România includ o serie de 

măsuri pentru facilitarea angajării persoanelor aflate în situaţii de dificultate sau 

marginalizare socială. 

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă (cu modificările ulterioare) şi Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale (cu modificările ulterioare) precizează un număr 

important de măsuri disponibile în România pentru creşterea gradului de angajare a: 

absolvenţilor; şomerilor peste 45 de ani sau a şomerilor părinţi, unici susţinători ai 
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familiilor monoparentale; şomerilor care în termen de cinci ani de la data angajării 

împlinesc condiţiile legale de pensionare; elevilor şi studenţilor, pe perioada vacanţelor; 

ucenicilor; persoanelor cu handicap; tinerilor cu risc de marginalizare socială.  

Legea nr. 448/2006 include prevederi legate de facilitarea angajării pe piaţa muncii a 

persoanelor cu dizabilităţi. 

Legea privind ucenicia la locul de muncă nr. 279/2005, republicată şi completată prin 

Legea nr. 179/20131, aduce de asemenea completări utile pentru tinerii de peste 16 ani 

care doresc să se califice la locul de muncă, precum şi pentru angajatorii care doresc să 

îşi completeze locurile de muncă vacante cu tineri care se specializează direct la locul de 

muncă respectiv.   

Cele mai importante astfel de măsuri de suport pentru ocupare sunt 

următoarele: 

a. Informarea şi consilierea profesională (conform art. 58 din Legea nr. 76/2002) 

constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în 

căutarea unui loc de muncă. 

 

b. Medierea muncii (conform art. 59 din Legea nr. 76 /2002) reprezintă punerea în 

legatura a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în 

vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Agenţiile judeţene 

pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a  identifica locurile de muncă 

vacante şi a le face cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de muncă.   

c. Cursurile de formare profesională (conform art. 63-art. 69 din Legea nr. 76/2002) 

sunt organizate gratuit de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă.  

d. Evaluarea si certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decâat 

cele formale (conform art. 70, art.70^1-art.70^5 din Legea nr. 76/2002).  

Accesul la serviciile gratuite de evaluare și certificare a competențelor profesionale 

dobândite pe alte căi decat cele formale, acordate de agenţiile pentru ocuparea forţei de 

muncă, se face în urma activităţii de informare șsi consiliere profesională sau de 

mediere, în situația în care, în cadrul acestor activităţi, se constată că persoanele nu 

dețin certificat de competențe profesionale, calificare sau absolvire pentru unitățile de 

competențe, ocupațtia ori calificarea pentru care se asigură gratuit evaluarea 

competențelor profesionale și nu au eventuale restricții medicale cu privire la acestea. 

e. Consultanță pentru începerea unei afaceri (conform art. 71 din Legea nr. 76/2002) 

se acordă, la cerere, persoanelor in căutarea unui loc de muncă, sub forma de 

                                                           
1 http://lege5.ro/Gratuit/gm3deojwga/legea-nr-179-2013-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-279-2005-
privind-ucenicia-la-locul-de-muncă  

http://lege5.ro/Gratuit/gm3tgmrzge/legea-nr-279-2005-privind-ucenicia-la-locul-de-munca
http://lege5.ro/Gratuit/gm3deojwga/legea-nr-179-2013-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-279-2005-privind-ucenicia-la-locul-de-munca
http://lege5.ro/Gratuit/gm3deojwga/legea-nr-179-2013-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-279-2005-privind-ucenicia-la-locul-de-munca
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servicii juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente de 

management și alte servicii de consultanță.  

Aceste servicii pot fi realizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau, după 

caz, de firme private, organizații profesionale, fundații și asociații specializate în aceste 

domenii, cu care agenţiile încheie contracte. 

f. Completarea veniturilor salariale (conform art. 72, 73 din legea nr. 76/2002)  

Persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizația de șomaj, potrivit legii, și care se 

angajează cu norma întreagă, conform prevederilor legale în vigoare, și, ca urmare a 

angajării, le încetează plata indemnizației de șomaj, beneficiază, din momentul angajării 

până la sfârșitul perioadei pentru care erau îndreptățite să primească indemnizația de 

șșomaj, de o sumăa lunară, reprezentând 30% din cuantumul indemnizației de șșomaj 

stabilită. Persoanele din aceasta categorie beneficiază de aceasta suma si in situatia in 

care, in perioada pentru care au dreptul la indemnizația de șomaj, le inceteaza raportul 

de muncă sau de serviciu la primul angajator si se încadrează, cu norma întreagă, in 

termen de 30 de zile, la un alt angajator.  

g. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de 

minimum 16 ani, înregistrați la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care 

se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, 

beneficiază, (conform art. 73^1 din Legea nr. 76/2002) de o primă de încadrare 

egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării, 

din bugetul asigurărilor pentru șșomaj.  

h. Stimularea mobilitătii forţei de muncă (conform art. 74, 75, 75^1 din legea nr. 

76/2002) 

Persoanele care, în perioada în care beneficiază de indemnizație de șomaj, se încadrează, 

potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de  50 km de localitatea în 

care ișsi au domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare, acordată din bugetul 

asigurărilor pentru șomaj egala cu de doua ori valoarea indicatorului social de referință 

in vigoare la data acordarii. Persoanele care, in perioada in care beneficiază de 

indemnizatie de șomaj, se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate și, ca urmare a 

acestui fapt, își schimbă domiciliul,  primesc o primă de instalare, egală cu șapte ori 

valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data instalării. Beneficiază de 

aceste prime de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă pentru o perioada de 

cel puțin 12 luni. 

i. Promovarea participării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare 

socială  (Legea nr. 116/2002, HG nr. 1149/2002) 

Tânărul cu risc de marginalizarea socială se înregistrează la agenția pentru ocuparea 

forţei de muncă în a cărei raza teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința și se 

încadrează în una dintre următoarele categorii: a) se află în sistemul de protecţie a 

copilului sau provine din acest sistem; b) are dizabilități;  c) nu are familie sau a cărui 
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familie nu îi poate asigura întreținerea; d) are copii în întreținere;  e) a executat una sau 

mai multe pedepse privative de libertate; f) este victimă a traficului de persoane. 

j. Angajarea ucenicilor 

Pentru încheierea unui contract de ucenicie, angajatorul poate primi lunar (la cerere) o 

sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă, pentru acel ucenic, pe 

perioada derulării contractului. Această sumă va fi dedusă de angajator din contribuţia 

care trebuie virată lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj. 

k. Angajarea persoanelor cu dizabilităţi   

Conform Legii nr. 76 din 2002 (art.80), angajatorii care încadrează in muncă pe durată 

nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru 

fiecare absolvent, pe o perioadă de 18 luni, subvenții după cum urmează: a) o sumă egală 

cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării in muncă, 

pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii; b) o sumă 

egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la dataîincadrării 

in muncă, pentru absolvenții de învăţământ secundar superior sau învăţământ 

postliceal; c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință în 

vigoare la data încadrării in muncă, pentru absolventii de învăţământ superior. 

In temeiul art. 85 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care și-au indeplinit obligația, 

potrivit legii, de a incadra in muncă persoane cu handicap, in raport cu numarul de 

angajati, cat si angajatorii carora nu le revine aceasta obligatie legala, in cazul in care 

încadrează in muncă pe durata nedeterminata persoane cu handicap si mentin 

raporturile de muncă sau de serviciu incheiate cu acestia timp de cel putin 2 ani, 

beneficiază lunar, pe o perioada de 12 luni, de o suma egala cu valoarea indicatorului 

social de referință in vigoare, suma acordata pentru fiecare persoana angajata in parte. 

l. Angajarea tinerilor pe perioada vacanţelor (Legea nr. 72/2007) 

Angajatorul care încadrează în muncă elevi și studenti pe perioada vacanțelor (max. 60 

zile pe an) beneficiază, pentru fiecare elev și student, de un stimulent financiar lunar egal 

cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și 

stimulării ocupării forţei de muncă in vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forţei de muncă, cu 

modificările și completările ulterioare. 

m. Acordarea de credite în condiţii favorabile pentru crearea de locuri de muncă (art 

86 Legea nr. 76/2002, Legea nr. 250/2013, Legea nr. 107/2004, OG nr. 

126/2008) 

Angajatorii pot primi credite cu dobânzi avantajoase pentru crearea de locuri de muncă, 

prin programe specifice coordonate de către ANOFM, în colaborare cu bănci autorizate 

să gestioneze fonduri de creditare acoperite din bugetul asigurărilor de şomaj. 
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Serviciile sociale sunt de asemenea un mijloc important pentru susţinerea şi 

orientarea persoanelor aflate în situaţii de dificultate, pe piaţa muncii. Serviciile sociale 

sunt reglementate în special prin Legea asistenței sociale nr. 292/2011, dar legislaţia 

secundară aferentă acestei legi este încă incompletă. Consilierea, medierea pe piaţa 

muncii, asistentul personal al persoanei cu dizabilităţi, sunt exemple de astfel de servicii. 

Ele pot fi furnizate atât în sistemul public (ANOFM, DGASPC), cât şi de către furnizori 

privaţi (organizaţii neguvernamentale sau furnizori de tip profit). 

Persoanele cu venituri reduse sau cele aflate în situaţii de dificultate sau excluziune 

socială (temporare sau de lungă durată) beneficiază de o serie de ajutoare financiare sau 

indemnizaţii (numite beneficii sociale) care să diminueze efectul acestor situaţii, ca de 

exemplu: alocaţie pentru susţinerea familiei (reglementată prin legea nr. 277/2010), 

ajutorul social pentru venitul minim garantat (reglementat prin Legea nr. 416/2001, 

Legea nr. 166/2012, cu toate modificările ulterioare), ajutoare pentru încălzirea 

locuinţei (OUG nr. 5/2003 cu modificările ulterioare), beneficii sociale acordate 

persoanelor cu dizabilităţi (Legea nr. 448/2006 cu modificările ulterioare), ajutoare 

acordate refugiaţilor (OUG nr. 16/2013), indemnizaţia lunară de hrană pentru 

persoanele cu HIV/SIDA, conform Legii nr. 584/2002 şi a HG nr. 1177/2003, alte 

ajutoare pentru situaţii de urgenţă. 

Grupuri în situaţii de dificultate  

Conceptul grupurilor în situaţii de dificultate sau vulnerabilitate a fost folosit deseori în 

analize şi cercetări sociologice pentru a identifica persoanele care se caracterizează prin 

fapul că au un dezavantaj important legat de participarea la viaţa culturală, politică, 

socio-economică, sau legat de ciclul de viaţă pur şi simplu.  

Aceste dezavantaje conduc uneori (direct sau indirect) la condiţii dificile de 

supravieţuire, habitat, alimentaţie sau reproducere, şi, de aceea, este cunoscut faptul că 

unele din aceste situaţii alimentează “cercul vicios al sărăciei şi excluziunii”, menţinând 

persoana într-o “capcană” a participării sociale reduse şi fără putinţă de a-şi exercita 

drepturile fundamentale. În aceste condiţii, orice barieră sau dificultate suplimentară 

(birocratică, administrativă, fizică etc) erodează şi mai mult capacitatea lor de a ieşi din 

starea de sărăcie. 

În anul 2002, odată cu elaborarea Planului Naţional Anti-Sărăcie, Guvernul aprecia că 

cele mai defavorizate persoane din punct de vedere al oportunităţilor ocupaţionale sunt: 

romii, persoanele cu handicap, femeile, tinerii fără experienţă în muncă şi şomerii 

peste 45 ani. 

În Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, domeniul prioritar 4, Dezvoltarea 

resurselor umane, promovarea ocupării, incluziunii sociale şi întărirea capacităţii 

administrative, obiectivul Promovarea incluziunii sociale, Guvernul a inclus următoarele 

categorii ca fiind cu riscul de excluziune socială cel mai mare: populaţia de etnie romă, 

tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie, persoanele cu dizabilităţi, unicii 
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întreţinători de familie, persoanele din mediul rural aflate în căutarea unui loc de muncă, 

persoanele eliberate din detenţie şi persoanele în vârstă în căutarea unui loc de muncă. 

Pentru aceste categorii de persoane au fost elaborate şi implementate majoritatea 

proiectelor finanţate prin programul POSDRU. 

Situaţia numerică a principalelor categorii de persoane care fac în prezent 

obiectul studiului de faţă, în regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est, este 

următoarea  (2011/2013): 

  Nr. persoane 

Bucureşti-

Ilfov   

Nord-Est Sud-Est Total naţional 

Persoane cu 

dizabilităţi 

(decembrie  

2013)2 

67.395 108.305 85.096 709.216 

Persoane de 

etnie romă 

(2011)3 

39.607 55.216 69.864 621.573 

Persoane cu 

pensie de 

invaliditate4 

Nu există date publice dezagregate pe regiuni, dar numărul total al 

pensionarilor de invaliditate la nivel naţional, în decembrie 2013, era de 

714.683 persoane, din care 39.225 persoane cu gradul I de invaliditate (cu o 

medie de 553 lei pensie lunară), 328.253 persoane cu gradul II (pensie lunară 

medie de 578 lei) şi 347.205 persoane cu gradul III (pensie lunară medie de 

556 lei).5 

Tineri care au 

părăsit sistemul 

de protecţie 

Nu există date publice dezagregate pe regiuni, dar statisticile interne ale 

MMFPSPV se referă la un număr anual al tinerilor care părăsesc sistemul 

rezidenţial de protecţie care variază de la 1809 persoane în 2009 la 1565 în 

20116. Mai recent, estimările oficiale cu privire la numărul total al tinerilor 

care părăsesc sistemul naţional de protecţie a copilului se referă la valori 

cuprinse între 3500 pe an7 şi 5000 pe an8. 

 

 

 

                                                           
2 MMFPSPV, Bulletin statistic trimestrial, trim IV 2013, www.mmuncii.ro 
3 INS, Recensământul populaţiei,2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/,Tab.7,consultat 20.10.2014 
4 Urmare Deciziei nr. 680 din 26 iunie 2012 a Curţii Constituţionale care a determinat modificarea art. 73 din Legea nr. 
263/2010, accesul la pensia de invaliditate NU mai este condiţionat de stagiul de cotizare realizat în raport cu vârsta la 
data emiterii deciziei medicale, ci doar de încadrarea într-un grad de invaliditate confirmat prin decizia medicală asupra 
capacităţii de muncă emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii competente. 
5 Casa Naţională de Pensii Publice, Raport de Activitate 2013, pag.50. www.cnpas.org  
6 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, MMFPSPV (statistici interne), citate în Stănescu, 
S.M., Bojincă, M., Alexandrescu, A.M., Modele de întreprinderi sociale pentru tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul 
instituţionalizat de protecţie a copilului, 2013. 
7 http://www.agerpres.ro/social/2014/09/26/rovana-plumb-pregatim-un-proiect-de-sprijinire-a-tinerilor-care-
parasesc-sistemul-rezidential-de-stat-14-33-58 , consultat la 20.10.2014 
8 Strategia Naţională de Tineret 2014-2020, Ministerul Tineretului 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
http://www.cnpas.org/
http://www.agerpres.ro/social/2014/09/26/rovana-plumb-pregatim-un-proiect-de-sprijinire-a-tinerilor-care-parasesc-sistemul-rezidential-de-stat-14-33-58
http://www.agerpres.ro/social/2014/09/26/rovana-plumb-pregatim-un-proiect-de-sprijinire-a-tinerilor-care-parasesc-sistemul-rezidential-de-stat-14-33-58
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Situaţia persoanelor care se află în situaţii de dificultate şi/sau excluziune 

socială -  privire de 

ansamblu  

Sărăcia şi excluziunea socială 

în România9 

În ciuda unei scăderi a riscului 

de sărăcie sau excluziune 

socială în perioada 2012-2014, 

mai ales datorită scăderii ratei 

de deprivare materială severă, 

acest risc ramâne la a doua cea 

mai mare valoare din Uniunea 

Europeană (40.4% din totalul populaţiei 

naţionale, în 2013). 47.5% din tinerii cu 

vârste între 16 şi 24 de ani sunt cu risc de sărăcie sau excluziune socială, iar sărăcia în 

rândul celor care muncesc era de 17.7% în 2013, faţă de o medie europeană de 9.2 % în 

2013. 

Situaţia ocupării – privire de 

ansamblu10 

Rata de angajare a populaţiei active 

din România a crescut uşor în ultimii 

5 ani (de la 63.5% in 2009 la 63.9% in 

2013). Diferenţa dintre ratele de 

angajare la bărbaţi şi femei s-a adâncit 

însă, ajungând la o valoare de 15.4 

puncte, în 2013, faţă de 14.4 în 2009). 

Rata de angajare a bărbaţilor în 2013 

este singurul indicator care se află 

peste media europeană, în 2013: 71.6% faţă 

de EU28 de 68.3%.  

Şomajul a fost de 7.3% in 2013, cu 0.4 puncte mai mult decât în 2009, an de criză 

economică. Acesta afectează în special tinerii,  a căror rată a şomajului a ajuns la 23.7% 

în 2013. 

                                                           
9 Toate datele din acest paragraf au ca sursa baza de date Eurostat (EU_SILC) 
10 Eurostat (EU_SILC) 

Sărăcia în România, 2009-2013 

Ocuparea în România, 2009-2013 
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Rata şomajului pe termen lung a crescut de la 2.2% în 2009 la 3.3 în 2013, cu o creştere 

mai puternică la femei (1.8% în 2008 şi 3% în 2013), şi continuând să afecteze tot mai 

mulţi bărbaţi (3.5% în 2013). 

Alte date statistice naţionale11 demonstrează că, în ciuda strategiilor naţionale şi a 

programelor finanţate prin fondurile structurale europene, impactul măsurilor de 

prevenire a şomajului şi a măsurilor active de ocupare este încă redus, la nivelul 

persoanelor cu risc de marginalizare socială: 

 Numărul persoanelor neangajate care sunt în afara perioadei de indemnizaţie a 

crescut progresiv: 326.103 persoane în iunie 2014, faţă de 272.558 in iunie 2012 ;   

 Şomajul continuă să crească şi în 2014: 4.87% in iunie  2014 faţă de 4.58% in 201212; 

 Accesul persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor de etnie romă la locuri de muncă 

rămâne scăzut, din cauza unui ritm scăzut de creare a locurilor de muncă, a lipsei de 

accesibilitate şi a discriminării din partea angajatorilor şi a lucrătorilor (statistici mai 

detaliate în capitolele următoare). 

Un număr mare de persoane continuă să muncească în economia subterană, în special în 

zona rurală, în lipsa unor măsuri active de ocupare. Procentul acestor persoane la 

sfârșitul anului 2013 era evaluat la 27.7% din totalul salariaţilor, patronilor și 

întreprinzătorilor individuali din economie13. 

În contextul acesta, venitul minim garantat a crescut de două ori în ultimul an (ianuarie 

şi iulie 2014), dar ramâne la valoarea de 900 lei brut (672 lei net). 

Un plan naţional de Garanţii pentru Tineri14 a fost lansat în 2014. Acesta vizează 

angajarea a 5052 de tineri până în iunie 2015. Un Plan anterior pentru Ocuparea 

Tinerilor contribuise la angajarea a 13.000 de tineri în 2013. 

                                                           
11 MMFPSPV 
12 Ministerul Muncii, Familiei, protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în buletinul statistic “Şomajul şi posturile 
vacante, 2014”, www.mmuncii.ro , consultat la 20.10.2014 
13  Raportul Consiliului Fiscal din anul 2013, http://www.consiliulfiscal.ro/ra-2013.pdf, pag.130, consultat la 20.10.2014 
14 „Garanţii pentru tineri” şi „Investiţia în tineri, investiţia în viitorul nostru!”  (MMFPSPV, 2014) 

http://www.mmuncii.ro/
http://www.consiliulfiscal.ro/ra-2013.pdf
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Proiecte în  domeniul ocupării şi al combaterii discriminării 

In Romania există multiple surse de finanţare europeană care vizează direct sau indirect 

incluziunea socială a persoanelor dezavantajate social. În perioada 2007-2013 au fost 

implementate numeroase proiecte al căror scop a vizat integrarea pe piaţa forţei de 

muncă a persoanelor aparţinând unor grupuri supuse riscului de excluziune socială. 

Angajarea acestor persoane depinde în mare măsură de atitudinea şi responsabilitatea 

socială a angajatorilor, de percepţiile şi stereotipurile de la nivelul societăţii, de măsurile 

de suport existente. La momentul începerii studiului de faţă, impactul acestor proiecte 

era foarte puțin cunoscut , cu atât mai mult cu cât statisticile actuale arată că, în ciuda 

numărului mare de proiecte derulate, numărul persoanelor aflate în situaţii de 

excluziune nu se reduce substanţial de la un an la altul. Influenţa măsurilor de combatere 

a discriminării au fost, de asemenea, mai puţin analizate pentru perioada 2007-2013. 

In acest studiu vor fi analizate două programe cu finanţare europeană, POSDRU şi 

Fondul ONG, care în opinia echipei de cercetare sunt cele mai semnificative în Romania 

din perspectiva sumelor alocate, tipului de activităţi realizate şi impactului la nivel local, 

regional sau naţional.  

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) a stabilit axe 

prioritare şi domenii majore de intervenţie ale României în domeniul resurselor umane 

în vederea implementării asistenţei financiare a Uniunii Europene prin intermediul 

Fondului Social European, în perioada 2007-201315. POS DRU a fost elaborat sub 

coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitaţii de Şanse şi a vizat obţinerea unei 

forţe de muncă înalt calificată, cu un nivel de educaţie ridicat, având capacitatea de a se 

adapta noilor tehnologii şi nevoilor în schimbare ale pieţelor, ca o condiţie esenţială 

pentru o economie competitivă şi dinamică. La data creării sale, programul preconiza 

obţinerea unui nivel mai înalt de participare pe piaţa muncii, ca fundament al unei 

economii competitive bazate pe cunoaştere. 

În perioada 2007-2014 au fost depuse un număr de 15.408 proiecte POS DRU16, au fost 

aprobate 4.178 proiecte şi au fost semnate 3.605 contracte. Suma totală contractată prin 

proiectele POS DRU  până în prezent este de 17.818 milioane lei, dintr-un total de alocări 

de 3476 milioane euro. Totuşi, rata de absorbţie a fondurilor POS DRU în luna 

septembrie 2014 era de doar 28.75%. În perioada 2007-2013, România a alocat 11,8% 

(aprox. 433 milioane euro) din totalul fondurilor FSE pentru integrarea persoanelor 

dezavantajate17. 

                                                           
15 http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//resurseumane/00000030/1bjbd_pos_dru_romana.pdf, consultat 
la 20.10.2014 
16 Ministerul Fondurilor Europene, Septembrie 2014, http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-
62/rezultate/std_abs/Raportare_PO_30.septembrie.2014.pdf , consultat la 20.10.2014 
17 Comisia Europeană, Raportul cu privire la implementarea Cadrului European pentru Strategiile Naţionale privind 
Integrarea Romilor, SWD/2014/0121 final ,  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014SC0121 , 
consultat la 20.10.2014 

http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/resurseumane/00000030/1bjbd_pos_dru_romana.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/rezultate/std_abs/Raportare_PO_30.septembrie.2014.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/rezultate/std_abs/Raportare_PO_30.septembrie.2014.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014SC0121
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Fondul ONG în România este un program care vizează “Consolidarea dezvoltării societăţii 

civile  si creșterea contribuţiei la justiţia socială, democraţie și dezvoltare sustenabilă”. 

Programul contribuie la obiectivele generale ale granturilor Spaţiului Economic 

European (SEE) și norvegiene 2009-2014, de a reduce disparităţile economice și sociale 

în Spaţiul Economic European și de a întări relaţiile bilaterale între Romania și statele 

donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Operatorul Fondului ONG în Romania este 

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, împreună cu partenerii săi, Fundaţia 

pentru Parteneriat și  Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi. În prima rundă a 

programului (apeluri de proiecte pe 5 componente tematice, in anul 2013) au fost 

contractate 213 proiecte. 

Studiul de faţă a analizat proiecte finanţate prin POS DRU şi Fondul ONG şi a beneficiat 

de întâlniri de analiză cu profesionişti din domeniul social, angajatori, reprezentanţi ai 

autorităţilor locale, tineri antreprenori,  beneficiari ai măsurilor de sprijin, în cadrul a 6 

focus grupuri regionale şi 50 de interviuri individuale, semistructurate. Un chestionar 

online adresat beneficiarilor măsurilor de sprijin pentru ocupare a returnat 157 de 

răspunsuri (72 bărbaţi, 85 femei), din cele 3 regiuni supuse analizei, cu privire la 

eficienţa măsurilor de suport pentru accesul pe piaţa muncii, precum şi a măsurilor 

pentru combaterea discriminării. 

Repartiţia acestor respondenţi pe categorii de persoane aflate în situaţii de dificultate 

socială sau economică a fost următoarea: 
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Distribuţia pe categorii de vârsta a respondenţilor la chestionar este următoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuţia respondenţilor pe niveluri de studii este următoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiul regional a condus la câteva concluzii generale: 

1. Angajabilitatea persoanelor aparţinând unor categorii de persoane 

marginalizate, excluse social sau aflate în situaţii de dificultate (temporară sau de 

lungă durată) este scăzută şi nu poate fi ameliorată fără programe integrate de 

sprijin, adaptate profilului persoanelor şi nevoilor formulate explicit de către 

acestea. 
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Peste 95% din persoanele intervievate menţionează faptul că aceste persoane se 

confruntă cu dificultăţi semnificative, atât în procesul de căutare a unui loc de muncă, în 

acord cu competenţele şi abilităţile lor, precum şi după angajare. Toate persoanele aflate 

în situaţii de dificultate sau vulnerabilitate, participante la focus grupuri sau la interviuri, 

afirmă că nu reuşesc să păstreze un loc de muncă fără sprijinul unui serviciu de suport 

(cu precădere mediator, consilier) sau a unei persoane de sprijin la locul de muncă, iar 

atunci când persoana se angajează,  media duratei de angajare la locul de muncă 

respectiv este de 2 ani (în raport cu totalul respondenţilor la chestionarul online). 

2. Un număr semnificativ de persoane se confruntă cu situaţii de discriminare 

la momentul căutării unui loc de muncă, în special atunci când aceste persoane 

sunt de etnie romă, persoane confruntate cu probleme de sănătate mintală, 

persoane seropozitive. 

“Am depus CV/ul online, am participat la interviu, iar atunci când am dorit să aduc actele 

pentru angajare am menţionat că sunt persoană cu dizabilităţi. Mi s-a comunicat verbal că 

nu vor să angajeze astfel de persoane” (răspuns la chestionarul online, femeie 25-34 ani cu 

studii universitare) 

36 % dintre respondenţi afirmă că s-au confruntat cu astfel de situaţii la căutarea unui 

loc de muncă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După angajare, procentul persoanelor care raportează o situaţie de discriminare scade 

semnificativ, la doar 9%. Cu toate acestea doar jumătate din numărul total de 

respondenţi (77 persoane din 157) ştiu cui să se adreseze în situaţiile în care se 

consideră discriminaţi. 

3. Două treimi din respondenţii la chestionarul online au menţionat faptul că 

au primit sprijin pentru angajare, iar jumătate dintre respondenţi au primit un 

sprijin pentru adaptarea mai bună la locul de muncă sau pentru păstrarea lui. 
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Tipologia măsurilor de sprijin acordate până în prezent a fost următoarea: 

În cazul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, cei mai mulți dintre 

respondenții care au fost ajutați să se angajeze afirmă că  cele mai frecvente 

măsuri sunt: cursurile de formare profesională, evaluarea cunoștiințelor și 

ajutorul la redactarea unui CV. Peste 13.95% din cei intervievați consideră că nu 

au primit niciun ajutor la angajare, ceea ce presupune un impact relativ scăzut al 

măsurilor de consiliere ocupațională.  

 

 

În cazul persoanelor deja angajate, cea mai frecventă formă de sprjin (pentru 

36,13% dintre respondenți) este  sprijinul unei alte persoane după angajare, 

astfel încât adaptabilitatea la post să se facă mai ușor. Această formă de sprjin este 

urmată de furnizarea de informații clare despre sarcinile de lucru, informații pe 

înțelesul tuturor persoanelor nou angajate (22.58%). Alte măsuri de sprijin, 

precum concediul de odihnă suplimentar sau flexibilitatea orarului, sunt întâlnite 

în proporție mică.  
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Mesaje sau recomandari ale beneficiarilor cu privire la îmbunătățirea accesului pe 

piața muncii: 

(Femeie, Galați) În primul rând e necesar să existe mai multe locuri de muncă, mai bine 

plătite, să se respecte legea pentru angajare (să se renunțe cât mai mult la munca la 

negru). Cred că ar trebui ăa existe controale din ce in ce mai dese la angajatori pentru a 

verifica modul în care respectă legea. De asemenea consider că trebuie încurajată crearea 

locurilor de muncă pentru romi, prin introducerea unor facilități pentru angajatori. 

(Femeie, Târgu Mureș) Vreau sa fiu liniștită și să lucrez ca un om normal. 
 
(Bărbat, Galați ) Toți suntem egali, nu mai tineți cont de aspectul fizic!  
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ACCESUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI PE PIAŢA MUNCII  

  
Date generale: Persoanele cu dizabilităţi şi cele cu pensie de invaliditate reprezintă 

aproape 7% din populaţia României (din care persoanele cu dizabilităţi reprezintă  

3.52%18). Marea majoritate a acestor persoane trăieşte în familii sau independent 

(aproape 99.97% din numărul total, în dec.201319). Evoluţia numărului de persoane cu 

dizabilităţi este prezentată în tabelul următor: 

 Dec.2011 Dec.2012 Dec.2013 

Numărul total al persoanelor cu dizabilităţi 

din România (copii şi adulţi)20 din care: 

689.576 697.169 692.093 

- Copii (total) 60.269 60.859 60.981 

- Adulţi (total) 629.307 636.310 631.112 

Numărul persoanelor cu pensie de 

invaliditate 

805.296 747.510 714.683 

Studiile elaborate în perioada 2009-2014 au pus în evidenţă faptul că aceste persoane 

întâmpină diferite tipuri de dificultăţi la angajare, dar cele mai frecvente ţin de nivelul 

insuficient al studiilor, lipsa generală de accesibilitate (fizică, informaţională) a 

serviciilor şi spaţiilor publice, a locurilor de muncă, precum şi de prejudecăţile şi 

stereotipurile angajatorilor sau lucrătorilor.   

În decembrie 2013, numărul de persoane cu dizabilităţi raportate ca fiind angajate pe 

piaţa muncii la nivel naţional era de numai 29.84221, adică un procent de 7.25% din 

totalul de persoane cu dizabilităţi cu vârsta de 18-64 de ani (411.442 persoane) (în 

raport cu o medie a ţărilor membre ale UE de peste 60%22).  Aceste cifre sunt cu atât mai 

îngrijorătoare cu cât, începând cu anul 2006, orice angajator (instituţie publică sau 

entitate privată) cu cel puţin 50 de angajaţi avea obligaţia de a oferi locuri de muncă 

pentru persoanele cu dizabilităţi, în cotă minimă de 4% din totalul angajaţilor23. Dacă 

refuză aplicarea acestei prevederi, instituţiile sau firmele au două alternative (conform 

art.78(3) din Legea nr. 448/2006) : “a) 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 muncă în care nu au angajat persoane cu handicap; b) să achiziţioneze produse sau 

servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu 

suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a“.  Conform studiilor şi 

analizelor realizate în perioada 2009-2014 (SAR, IPP, MMFPSPV etc), majoritatea 

                                                           
18 MMFPSPV, Buletin statistic trimestrial, decembrie 2014. 
19 idem 
20 Sursa datelor: MMFPSPV (Direcţia pentru Protecţia Perosanelor cu Handicap şi Autoritatea naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adopţie)     
21 MMFPSPV, Buletin statistic trimestrial, decembrie 2013, www.mmuncii.ro, consultat la 20.10.2014 
22 Sursa: ANED http://www.disability-europe.net/content/aned/media/ANED%20Task%206%20final%20report%20-
%20final%20version%2017-04-09.pdf şi EU Labour Force Survey (Disability module,2011) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/disability/data/database , consultate la 20.10.2014 
23 Legea 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, art.78 

http://www.mmuncii.ro/
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/ANED%20Task%206%20final%20report%20-%20final%20version%2017-04-09.pdf
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/ANED%20Task%206%20final%20report%20-%20final%20version%2017-04-09.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/disability/data/database


21 
 

angajatorilor preferă să folosească aceste două opţiuni, în loc să angajeze persoane cu 

dizabilităţi.   

“Noi nu avem nici transport public în oraș, numai maxi-taxi, cum să ieșim cu copiii 

noștri la recuperare sau cum să îi trimitem la muncă? Cine îi primește la vreun loc 

de muncă? Copilul meu are 23 de ani și aproape 90 de kg, e în scaun rulant și abia 

reușesc să merg cu el la recuperare o dată pe săptămână. După ce a terminat 

școala, nu mai merge nicăieri. Stă acasă și e numai cu ochii în calculator... “ (N.F., 

mama unui tânăr cu dizabilităţi neuromotorii, Roman, jud. Neamţ) 

Noi nu avem nici măcar rampe de acces la clădirile principale, sau uși și toalete 

accesibile, dar să vorbim de angajare…Nici nu ne bagă în seamă la angajare, ne 

privesc numai ca “oamenii cu ajutoare“ (A.P., tânăr cu dizabilităţi asociate, 20 ani, 

Greci, jud Tulcea. 

În 2011, un studiu realizat de către Institutul pentru Politici Publice arăta că persoanele 

cu dizabilităţi erau angajate într-un procent mediu de doar 0.50% în structurile publice 

locale şi de 0.36% în instituţiile publice centrale (ministere, agenţii naţionale)24.  

În prezent, persoanele cu dizabilităţi lucrează pe piaţa liberă a muncii sau în “unităţi 

protejate“, structuri de drept public sau privat care funcţionează cu un procent minim de 

30% persoane cu dizabilităţi  din numărul total de angajaţi (conform  HG nr. 268/2007 

privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006).  

Unitățile protejate sunt entităţi ale economiei sociale cunoscute la nivel european sub 

denumirea de întreprinderi sociale pentru integrarea în muncă (Work Integration Social 

Entreprises WISE) sau întreprinderi de inserţie profesională. Principalul obiectiv al 

întreprinderilor de inserţie îl reprezintă integrarea profesională a persoanelor care se 

confruntă cu dificultăţi serioase pe piaţa muncii.  În 2011, numărul de unităţi protejate 

din România era de 498, cu 1389 persoane cu dizabilităţi angajate în aceste structuri25.  

Conform Legii nr. 448/2006 unităţile protejate autorizate beneficiază de 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, 

mașini, utilaje, instalaţii de lucru și/sau amenajarea locurilor de muncă protejate, în 

condiţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare26. 

Accesul pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi a fost însă frânat și de o măsură 

care a avut un scop de susţinere și suport social, dar care, paradoxal, generează efecte 

negative pe termen lung în privinţa angajării tinerilor. Din aprilie 2013, persoanele cu 

handicap pot intra în posesia unei pensii de invaliditate, chiar dacă au avut un stagiu de 

cotizare de numai o zi (Legea nr. 37/2013). Această măsură a făcut ca numeroase 

                                                           
24 Iorga, E, Ercuş, L., Diagnoză cu privire la mediul de angajare pentru persoanele cu dizabilităţi, IPP şi CNCD, 
http://www.ipp.ro/protfiles.php?IDfile=170 , pag. 48, consultat la 20.10.2014. 
25 Idem, pag.32 
26 Sursa: Institutul de Economie Socială, http://www.ies.org.ro/unitatile-protejate, consultat la 20.10.2014 

http://www.ies.org.ro/resurse/legislatie/legislatie-unitati-protejate
http://www.ipp.ro/protfiles.php?IDfile=170
http://www.ies.org.ro/unitatile-protejate
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persoane cu dizabilităţi să solicite această pensie, fără a mai face efortul de a accesa piaţa 

muncii. 

“E o măsură mai sigură pentru copiii noștri, pentru că la comisie nu știi niciodata 

ce grad de handicap îţi mai dau dacă au aflat că ai încercat să te angajezi. Te poţi 

trezi de la o zi la alta că ai pierdut gradul de handicap și nu mai ai nici un sprijin” 

(M.P., părinte al unei tinere cu dizabilităţi, jud. Buzău) 

Strategia guvernamentală 2015-2020 pentru incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi este în prezent în lucru (octombrie 2014) şi va include măsuri specifice 

pentru creşterea gradului de ocupare şi a accesului pe piaţa muncii. Cu toate acestea, nu 

există încă o analiză oficială a eficienţei şi a impactului măsurilor strategice precedente 

(2006-2013), în domeniul accesibilizării serviciilor, instituţiilor, spaţiului public, precum 

şi a creşterii angajabilităţii persoanelor cu dizabilităţi.   

În acest context, proiectele cu finanţare europeană derulate în perioada 2007-2013 au 

vizat în special următoarele aspecte : 

- revizuirea modalităţilor de evaluare  a abilităţilor individuale şi alcătuirea profilelor 

vocaţionale, pentru o căutare eficientă a locurilor de muncă, potrivite fiecărei 

persoane. Multe din aceste persoane pot realiza operaţiuni sau sub-activităţi în cadrul 

unui post de lucru, fără a avea neapărat o calificare profesională certificată. 

- implementarea serviciilor de suport de tip mediere profesională, consiliere, căutare a 

locurilor de muncă, “job coaching”, astfel încât aceste situaţii greu gestionabile de 

către persoanele cu dizabilităţi să poată fi depăşite. 

- adaptarea cursurilor de instruire şi calificare la particularităţile şi profilul vocaţional 

al persoanelor cu dizabilităţi, astfel încât acestea să poată pătrunde pe piaţa muncii 

pe baza abilităţilor şi nu pe baza nivelului de studii. 

În cadrul anchetei realizate în 3 regiuni de dezvoltare ale ţării pentru prezentul studiu, 

numărul cel mai mare al respondenţilor la chestionarul adresat beneficiarilor măsurilor 

de sprijin pentru angajare a fost cel al persoanelor cu dizablităţi. Majoritatea 

respondenţilor la chestionar afirmă că măsurile de sprijin sunt încă insuficiente sau, 

dacă există, nu conduc întotdeauna la o păstrare a locului de muncă pe o durată mai 

mare de 1-2 ani. De adaptarea locului de muncă  au beneficiat doar  8 respondenţi din 

cele 72 persoane cu dizabilităţi respondente, iar de scutirea de la plata impozitului pe 

salariu  au menționat doar  11 respondenți. 

Interviurile individuale şi de grup au arătat că, deşi nu putem vorbi de discriminare pe 

scară largă a acestor persoane, angajatorii evită integrarea lor pe locurile de muncă 

vacante: fie din lipsa unor informaţii de bază despre dizabilitate, din teama unei 

productivităţi mai reduse şi deci a scăderii profitului, sau din lipsa de informare cu 

privire la facilităţile oferite angajatorilor. 

Prezentăm în continuare câteva exemple de proiecte care au contribuit la introducerea 

unor practici şi măsuri de suport al persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii, cu efecte 
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importante, respectiv durabile şi eficiente, chiar şi după încheierea proiectelor cu 

finanţare europeană. 

Exemplu de buna practică 1 – Bucureşti-Ilfov   
Proiectul ”Abilităţile Contează”  -  FUNDAŢIA MOTIVATION27 

Fundaţia Motivation România, în parteneriat cu Swiss Paraplegic Research din Elveţia au 

iniţiat proiectul “Abilităţile Contează – Implementarea Clasificării Internaţionale a 

Funcţionării, Dizabilităţii și Sănătăţii în serviciile de incluziune socială pentru persoanele 

utilizatoare de scaune rulante din România”. Proiectul este finanţat printr-un grant din 

partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană 

extinsă. 

De ce este important acest proiect? Reforma sistemului de evaluare a situaţiei 

persoanelor cu dizabilităţi este o prioritate în România, iar valorizarea abilităţilor 

persoanei este elementul central al măsurilor active de ocupare pentru persoanele cu 

dizabilităţi. În acest context, proiectul Fundaţiei Motivation contribuie substanţial la 

modernizarea instrumentelor de evaluare a situaţiei  și abilităţilor persoanei și, implicit, 

la accelerarea acestui proces de reformă. Proiectul include un program de formare 

inovativ, orientat spre abilitate, destinat specialiștilor din domeniu, precum și un 

serviciu de evaluare al capacităţii unic, furnizat de Fundaţia Motivation România, care să 

încorporeze principiile Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii și Sănătăţii 

(CIF), conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), ca parte a viitoarelor 

recomandări IPSCI (International Perspectives on Spinal Cord Injury).  

Exemplu de bună practică 2 -  Bucuresti-Ilfov 

Proiectul Orizont 2009 – Nazarcea Grup28/ DGASPC SECTOR 1  

Proiectului Orizont 2009 a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte in oameni”. 

Acest proiect a fost implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 în parteneriat cu DGASPC Sector 6, DGASPC Prahova, 

Fundaţia Estuar, Fundaţia Speranţa (Olanda), Haeghe Groep (Olanda), Asociaţia 

Alternativa 2003, Fundaţia Motivation Romania, Asociaţia CRFPS ProVocatie. Nazarcea 

Grup funcționează pe locaţia unui fost centru de plasament închis în anul 2008, locație 

care a fost refuncționalizată şi extinsă prin construcţia unei mansarde și a unei spălătorii 

auto. 

De ce este  important acest proiect? – Proiectul a plecat de la o nevoie internă de servicii a 

DGASPC Sector 1, bine definită, dar și de la nevoia de a răspunde cererilor de angajare 

ale adulţilor cu dizabilităţi din sector. Un studiu de fezabilitate și un plan de afaceri atent 

                                                           
27 www.motivation.ro   
28 www.nazarceagrup.ro 
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realizat de către profesioniștii direcţiei a condus la un sistem de ateliere protejate care în 

prezent generează profit şi care sunt deschise unui număr mare de clienţi din exterior.   

Valoarea adăugată a proiectului - În Nazarcea Grup lucrează în prezent un număr de 

peste 60 de persoane cu diferite dizabilităţi care, odată încadrate în muncă, beneficiază 

în continuare de indemnizaţii prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia 

persoanelor cu handicap29. De asemenea, persoanele încadrate in gradul I şi II de 

invaliditate sunt scutite de plata impozitului pe venitul salarial. Programul de lucru este 

de 8 ore pe zi, în intervalul 8.00 - 16.00, de luni până vineri, dar există şi angajaţi pentru 

care programul este flexibil, de jumătate de normă. Nazarcea Grup este format în prezent 

din 8 ateliere, care asigură atât necesarul de servicii pentru DGASPC Sector 1, dar obţin 

profit şi din serviciile destinate unor clienţi externi: brutărie, spălătorie textilă, 

tipografie, croitorie, atelier de lumânări decorative, atelier ceramică, spălătorie auto şi 

atelier de grădinărit (2 sere în comuna Clinceni). Spălătoria auto a generat un profit 

peste aşteptările iniţiale şi a completat seria celor 7 ateliere protejate planificate iniţial 

prin proiectul POS DRU. 

Exemplu de bună practică 3 – Bucureşti Ilfov 

Proiectul Combat – consiliere, ocupare, schimbarea mentalităţilor, eliminarea 

barierelor, accesibilizare, training - Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale in 

parteneriat cu Colegiul Național al Asistenților Sociali  

De ce este  important acest proiect?  Pentru că propune o abordare integrată a accesului 

pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi, atât din perspectiva angajatorului, cât şi din 

perspectiva angajatului – persoană cu dizabilităţi sau nu. Pe termen scurt, a constat  din 

derularea de activităţi de consiliere şi formare pentru angajatori şi angajaţi si, pe termen 

lung, a țintit  elaborarea de pachete de măsuri legislative ce vizează domeniul ocupării 

forţei de muncă, formării profesionale şi accesibilizării locurilor de muncă. Abordarea de 

tip economic este îmbinată cu una socială, prin integrarea persoanelor cu dizabilităţi 

urmărindu-se schimbarea mentalităţilor, crearea unui sentiment de utilitate în cadrul 

societăţii şi crearea de legături profesionale şi personale. Pe de altă parte, proiectul nu se 

referă doar la încurajarea schimbării pentru persoana cu handicap şi dobândirea de 

abilităţi profesionale, cât şi la adaptarea locului de muncă şi schimbarea mentalităţilor în 

cadrul comunităţii.  

Exemplu de bună practică 4 -  Bucureşti  

ViitorPlus - Asociatia pentru dezvoltare durabila, Atelierul de pânză30 

“Atelierului de pânză” funcționează  din 2009 ca o întreprindere socială, desfășurând 

activitate economică pentru a putea susține misiunea de mediu și socială: oferirea 

                                                           
29 Interviu Florin Giosan directorul Nazarcea Grup, http://www.ziare.com/locuri-de-muncă/piata-muncii/premiera-in-
romania-prima-fabrica-in-care-lucreaza-persoane-cu-dizabilitati-interviu-ziare-com-1207202 , consultat la 20.10.2014 
30 http://atelieruldepanza.ro/ 

http://www.ziare.com/locuri-de-munca/piata-muncii/premiera-in-romania-prima-fabrica-in-care-lucreaza-persoane-cu-dizabilitati-interviu-ziare-com-1207202
http://www.ziare.com/locuri-de-munca/piata-muncii/premiera-in-romania-prima-fabrica-in-care-lucreaza-persoane-cu-dizabilitati-interviu-ziare-com-1207202
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unei alternative ecologice la punga de plastic și oferirea de locuri de muncă persoanelor 

cu dizabilități fizice. Atelierul este autorizat ca unitate protejată, ceea ce simplifică 

colaborarea cu firmele cu peste 50 de angajați. Firmele pot beneficia de produse 

promoționale realizate din pânză, fără a cheltui fonduri suplimentare, iar persoanelor cu 

dizabilități fizice le este asigurat astfel un loc de muncă stabil și posibilitatea de a-şi 

susține financiar familia. 

De ce este  important acest proiect?  - Pentru că atelierul combină misiunea sa socială cu 

activitatea de tip profit, într-o filozofie de dezvoltare durabilă şi protejare a mediului. În 

plus, atelierul permite lucrul la domiciliu al persoanelor cu dizabilităţi şi a menţinut 

contractele de muncă pe o durată lungă. În prezent, atelierul lucrează cu 4 angajaţi la 

domiciliu şi 4 la sediul său din Bucureşti. 

Gama sa de produse cuprinde: sacoșe de pânză customizabile și ușor de personalizat, 

genți pentru școală și săculeți pentru grădiniță, penare și portfarduri, rucsacuri, șorțuri 

de bucătărie și fețe de masă, șorțuri pentru grădinărit. 

Exemplu de bună practică 5 -  judeţul Ilfov 

Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale” / Fabrica de Mozaic - 

Fundatia Dezvoltarea Popoarelor31 

Fabrica de mozaic este o întreprindere socială situată lângă Popeșsti-Leordeni ăi face 

parte din complexul de depozite al MenatWork, companie care se ocupă cu distribuția de 

materiale pentru construcțtii și amenajări, instalații de echipamente electrice, placări 

ceramice sau echipamente de ventilație și climatizare. 

De ce este  important acest proiect?  - Pentru că fabrica de mozaic a depăşit o etapă foarte 

dificilă de criză economică şi continuă să funcţioneze, la 2 ani de la înfiinţare. Fabrica 

angajează deopotrivă tineri care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi persoane 

cu dizabilităţi şi produce mozaic de calitate, pentru cererea internă şi pentru export.   Cei 

13 tineri cu dizabilităţi sau care provin din centrele de plasament  lucrează 7 ore / zi, 

patru zile pe saptamână și au un program de la ora 9:00-16:00. Un număr de 15 alţi 

tineri se află pe listele de aşteptare pentru a beneficia de un post în acest loc. Angajaţii 

proiectului Mozaic își desfășoară activitatea într-o fabrică cu o suprafață de 300 de mp, 

care poate produce până la 4.500 de mp de modele ceramice pe lună. Fabrica exportă 

produse în Bulgaria, Italia şi Belgia, iar creşterea vânzărilor este de 45% faţă de 2012. 

Producţia se diversifică progresiv: mozaic incizat, de sticlă, mozaic pentru piscine. 

Exemplu de bună practică 6  - Nord-Est 

ȘANSE EGALE pentru integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități 

intelectuale din Romania – Fundaţia Motivation România 

 

                                                           
31 http://www.fdpsr.ro/index.php/proiectele-noastre/parteneriate-active-pentru-promovarea-economiei-sociale  

http://www.sacosadepanza.ro/?page_id=551
http://www.fdpsr.ro/index.php/proiectele-noastre/parteneriate-active-pentru-promovarea-economiei-sociale
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Proiectul a fost dezvoltat în parteneriat de Fundaţia Motivation Romania împreuna cu SC 

Motivation SRL si Fundaţia Special Olympics din Romania.  Scopul proiectului a fost 

acela de a asigura șanse egale la integrarea pe piaţa muncii pentru un număr de 

500 de persoane cu dizabilităţi intelectuale din Regiunile București-Ilfov, Nord-

Vest, Nord-Est si Sud-Vest, prin oferirea de oportunităţi de ocupare, servicii de 

sprijin şi 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 piata muncii. 

 

De ce este  important acest proiect? Pentru că a promovat integrarea pe piaţa muncii a 

persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, mai puţin cunoscute și incluse în programele de 

integrare ale agenţiilor locale de ocupare a forţei de muncă. Proiectul a dezvoltat 

instrumente de evaluare a abilităţilor, de consiliere și de mediere, specifice tinerilor cu 

dizabilităţi intelectuale. De asemenea, prin prin activităţile sale a reușit să sensibilizeze 

angajatorii la problematica și posibilităţile de muncă ale acestor persoane. Bursele 

anuale ale locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale atrag în 

prezent angajatori dornici să angajeze aceste persoane, iar serviciul de mediere şi 

consiliere al Fundaţiei Motivation este unul permanent. 

Exemplu de bună practică 7 -  Nord-Est 

Fundaţia Alături de Voi – Unitatea protejată Util Deco, Iaşi  

Util Deco este o unitate protejată autorizatăa cu ateliere în Iași, Târgu Mureș și 

Constanța, secție internă a Fundației "Alături de Voi" România, care realizează servicii de 

arhivare fizică și electronică a documentelor, servicii tipografice, servicii de croitorie 

(inclusiv echipamente de protecţie standardizate), personalizare produse prin transfer 

termic și serigrafie, servicii de legătorie manuală și de intermediere produse de birotică, 

papetărie, curățenie, mobilier și echipamente IT.  De asemenea, la Util Deco, pot fi 

realizate produse de serie mică, unicat sau hand-made, care sunt apreciate în special 

pentru cadourile de tip corporate. Toate aceste  produse sunt realizate în atelierele de 

legătorie-tipografie-multiplicare, artă meșteșugarească și pictuăa, confecționare 

lumânări decorative și croitorie Util Deco.  Din luna mai 2013, Util Deco oferă servicii de 

arhivare fizică, electronică, depozitare și distrugere securizată a documentelor  în cadrul 

unui Depozit de Arhive construit la standarde internaționale situat la ieșirea din Iași 

spre Bacău, cu o capacitate de depozitare de peste 3000 ml de documente. 

Util Deco este brandul sub care funcționează3 unități protejate autorizate: Iași - Util 

Deco, Constanța - All Design, Tg. Mureș - Divers Product.   

De ce este  important acest proiect? - In cadrul Util Deco au fost create 36 de locuri de 

muncă pentru persoane cu dizabilități, in special tineri, inclusiv persoane care provin din 

sistemul de protecţie a copilului.  In luna septembrie 2013, modelul de angajare 
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protejată Util Deco a fost recunoscut și publicat ca model de bună practică pe site-ul 

Comisiei Europene la secțiunea Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1030&langId=en&practiceId=155. 

Exemplu de bună practică 8 -  Nord-Est32 

Locuri de muncă pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală - Serele 

oraşului Câmpulung Moldovenesc, administrate de către Fundaţia Caritabilă 

Orizonturi (2009-2014)33 

Proiectul și-a propus  promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu probleme de 

sănătate mintală , prin facilitarea inserţiei profesionale. În 2009, fundaţia Orizonturi a 

primit din partea Consiliului Local Câmpulung drept de folosire gratuită a unei suprafeţe 

de 8532 metri pătraţi  de teren, pe o perioadă de cinci ani.  Fundaţia a avut în 

administrare „serele oraşului pentru dezvoltarea activităţilor de legumicultură, 

floricultură şi întreţinerea spaţiilor verzi ale oraşului prin integrarea socio-profesională 

a persoanelor cu tulburări psihice compensate medical”. Activităţile s-au desfăşurat cu 

pacienţii compensaţi medical ai spitalului de psihiatrie din localitate, dar şi cu voluntari 

din comunitate. Locurile de muncă protejate au acoperit domeniile: reabilitarea şi 

modernizarea serelor oraşului, ferme ecologice pentru cultivarea legumelor bio şi 

crearea de staţii de reciclare şi implicarea în activităţi cu rol de protejare a mediului 

înconjurător (colectarea de deşeuri, staţii tocare deşeuri lemnoase). Profitul obţinut din 

realizarea activităţilor  a fost reinvestit pentru finanţarea activităţilor şi dezvoltarea 

întreprinderii sociale (staţie de  reciclare, de tocare deşeuri lemnoase). Pentru a preveni  

instituţionalizarea beneficiarilor datorată recăderilor, pe viitor organizaţia doreşte 

construirea unor locuinţe protejate, dar şi a unor spaţii de petrecere a  timpului liber 

pentru beneficiarii serviciilor din domeniul sănătăţii mintale.  

Principalii parteneri ai acestui proiect au fost : Primăria Câmpulung Moldovenesc, care a 

concesionat terenul şi clădirile existente pe acest teren către Fundaţia Orizonturi, 

partenerii din regiunea Schwaben (Bavaria) şi Trieste (Italia) care au asigurat transferul 

de know-how şi finanţarea parţială, precum şi Spitalul de Psihiatrie Câmpulung 

Moldovenesc, care  a sprijinit lucrările de reabilitare a serelor.  

De ce este  important acest proiect?  Pentru că el a dovedit că parteneriatul eficient 

public-privat poate sprijini incluziunea în muncă a unor categorii de persoane dintre 

cele mai excluse sau vulnerabile, cu rezultate foarte bune şi cu dezvoltarea unor 

structuri de economie socială aducătoare de profit. 

Exemplu de bună practică 9 -   Nord-Vest 

Întreprinderile sociale ale Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă 

Socială ASSOC Baia Mare34   

                                                           
32 http://serviciisociale.info/info/Anexa_31_manual_de_bune_practici.pdf  
33 www.orizonturi.org 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1030&langId=en&practiceId=155
http://serviciisociale.info/info/Anexa_31_manual_de_bune_practici.pdf
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In iunie 2011, in Baia Mare s-a înființat prima intreprindere de economie socială din 

nord-vestul țării, tot personalul direct productiv fiind format din persoane cu 

dizabilități. Intreprinderea de economie socială ASSOC Packing a avut ca principal 

obiectiv angajarea a 11 persoane cu diferite tipuri de dizabilități. Nu a fost necesară 

adaptarea utilajelor, ele corespund din punct de vedere al protecţiei muncii, însă spațiul 

a fost adaptat la nevoile lor (toaletele, rampele, ușile etc.). Fabrica procesează carton 

ondulat, producând toate tipurile de ambalaje, de la cutii de suveniruri, cutii de pizza, 

până la cutii care presupun ambalarea mobilelor.  ASSOC gestionează de asemenea şi o 

cantină socială cu serviciu de catering în Baia Mare, unitate la care lucrează persoane cu 

diferite tipuri de dizabilităţi. 

De ce este  important acest proiect?  Ca şi în cazul Asociaţiei Alpha Transilvană, ASSOC 

foloseşte instrumente precise de evaluare a abilităţilor persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, 

în doar câteva luni, producţia fabricii de ambalaje a început şi există speranţa că ea se va 

putea auto-susţine în 2015. 

Exemplu de bună practică 10 – Centru  

Atrium – Serviciul de suport pentru ocupare al Fundaţiei Alpha Transilvană Târgu 

Mureş35 

Atrium este un serviciu pentru facilitarea integrării persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa 

liberă a muncii sau în ateliere, precum şi pentru sprijinirea angajatorilor care doresc să 

angajeze persoane cu dizabilităţi. Beneficiarii săi sunt persoane cu dizabilităţi, cu sau 

fără calificare, cu vârsta între 16 şi 40 de ani şi instituţiile, societăţile comerciale care 

doresc să angajeze persoane cu dizabilităţi.  

 

De ce este  important acest proiect?  Serviciul Atrium utilizează instrumente adaptate 

de evaluare a abilităţilor persoanelor cu dizabilităţi, care conduc la alcătuirea unui profil 

vocaţional ce sporeşte şansele de angajare ale tinerilor. De asemenea, medierea şi 

asistarea individualizată post-angajare, asigură un mediu sigur de lucru, atât pentru 

persoana cu dizabilităţi care se angajează, cât şi pentru angajator. Serviciul Atrium 

facilitează angajarea a aproximativ 40 persoane cu dizabilităţi pe an şi 

presupune: evaluarea potenţialului şi a intereselor persoanelor cu dizabilităţi, cu 

instrumente adaptate pentru diferite situaţii de dizabilitate, căutarea oferte de locuri de 

muncă şi informarea solicitanţilor,  dezvoltarea abilităţilor necesare ocupării unui loc de 

muncă, medierea angajării prin colaborare continuă cu angajatorul, sprijinirea şi 

asistarea post-angajare a persoanei la locul de muncă și acţiuni de sensibilizare privind 

angajarea persoanelor cu dizabilităţi în judeţul Mureş . 

 

                                                                                                                                                                       
34 www.assoc.ro 
35 http://www.alphatransilvana.ro/programe/atrium.html  

http://www.alphatransilvana.ro/programe/atrium.html
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Exemplu de bună practică 11 – Vest 

Serviciile de sprijin pentru angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi 

intelectuale – Fundaţia Pentru Voi, Timișoara36 

Serviciul de sprijin pentru angajare al Fundaţiei Pentru Voi este unul dintre primele 

înfiinţate la nivel naţional. Acest serviciu este furnizat în prezent prin 

intermediul Unităţii Protejate “Pentru Voi” în cadrul careia sunt angajate persoane cu 

dizabilități intelectuale. Unitatea este autorizată conform Legii nr. 448/2006 si oferă 

produse şi servicii prin atelierele  de copy center, decoraţiuni, asamblare, bricolaj, echipă 

mobilă şi brutărie. Prin echipele sale mobile în care lucrează atât persoane cu 

dizabilităţi, cât şi personalul de suport, Fundaţia contribuie la realizarea diferitelor 

ambalaje pentru componente electronice; după livrarea paleților de carton, și după 

modelul de îndoitură furnizat de firma-client, beneficiarii, adulți cu dizabilitate 

intelectuală, sub îndrumarea și coordonarea educatorilor specializați, realizează 

ambalajele sau sortează pungi pentru o companie din Timișoara - astfel se continuă 

activitatea și locuri de muncă sunt asigurate, iar compania economisește o sumă 

considerabilă prin reciclarea acestor pungi folosite în cadrul producției ; realizarea de 

borne pentru mașini, pentru aceeasi companie – o activitate ușor de realizat prin care se  

potrivesc anumite bețisoare subțiri de plastic, cu ajutorul unui șsablon.  

De ce este  important acest proiect?  - Pentru că a demonstrat că persoanele cu dizabilităţi 

intelectuale şi asociate pot lucra competitiv pe piaţa liberă a muncii, dacă dispun de 

servicii de sprijin adecvate.  

Concluzii  

Analiza efectuată cu prilejul prezentului studiu a arătat că persoanele cu dizabilităţi nu 

sunt frecvent ţinta unor practici sau atitudini discriminatorii pe piaţa muncii, cel puțin 

nu în grade comparabile cu persoanele de etnie romă, de exemplu. Totuşi, există rezerve, 

prejudecăţi şi stereotipuri generate de lipsa de informaţie, care fac ca angajatorii să evite 

recrutarea persoanelor cu dizabilităţi în posturi sau activităţi în care, de altfel, acestea ar 

putea lucra fără dificultate. Teama angajatorilor de a nu putea adapta corespunzător 

posturile de muncă, lipsa de informare cu privire la dizabilitate şi la facilităţile oferite 

angajatorilor, dar şi o frecventă atitudine supra-protectoare a familiilor, sunt de cele mai 

multe ori frâne în calea angajării persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa liberă a muncii. 

Pentru persoanele cu limitări funcţionale multiple,  evaluarea corectă a abilităţilor 

este esenţială. Din păcate, instrumentele moderne de evaluare se folosesc în doar câteva 

organizaţii şi instituţii pilot, care au investit în formarea personalului şi în adaptarea 

acestor instrumente la populaţia românească.  Atât comisia de evaluare a persoanei 

adulte cu handicap (DGASPC), cât şi comisia de evaluare a capacităţii de muncă (Casa de 

Pensii) folosesc instrumente de evaluare care nu corespund intru totul principiilor 

                                                           
36 www.pentruvoi.ro 

http://www.pentruvoi.ro/content/content/index/90/content/33
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Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Deciziile de încadrare în 

grad de handicap, sau deciziile de acordare a pensiilor de invaliditate sunt influenţate în 

mod negativ şi nejustificat de încercările persoanelor cu dizabilităţi de angajare pe piaţa 

muncii. În acest context, angajarea poate duce uneori, paradoxal, la pierderea unei părţi 

semnificative a veniturilor persoanei şi devine astfel o piedică şi nu un sprijin pentru 

creşterea calităţii vieţii sau pentru traiul independent. 

Măsurile de sprijin cele mai folositoare pentru angajare s-au dovedit a fi consilierea 

pentru găsirea unui loc de muncă,  formarea abilităţilor de bază pentru noul loc de 

muncă, medierea profesională şi asistenţa post-angajare la locul de muncă, dar aceste 

servicii sunt disponibile şi eficiente doar la nivelul organizaţiilor neguvernamentale şi a 

câtorva centre pilot de consiliere din cadrul AJOFM (ex. Iaşi, Vrancea, Bucureşti etc.). 

Studiul a confirmat de asemenea necesitatea unor politici ferme de stimulare a 

angajării persoanelor cu dizabilităţi, care să includă fonduri specifice pentru 

accesibilizarea locurilor de muncă, transport adaptat, servicii de suport la locul de 

muncă. Este nevoie de o monitorizare atentă a fondurilor care provin din folosirea 

sistemului de cotă şi este nevoie ca aceste fonduri să fie direcţionate nu către bugetul 

de stat, ci către programe dedicate de acces pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi. 

Interlocutorii participanţi la studiul regional au menţionat utilitatea unor proiecte 

viitoare de pilotare a unor astfel de scheme dedicate, rezultate din folosirea sistemului 

de cotă, în care sumele colectate de la angajatorii care nu angajează 4% persoane cu 

dizabilităţi să fie redirecţionate către măsuri active de ocupare. 
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ACCESUL LA PIAŢA MUNCII AL PERSOANELOR DE ETNIE ROMĂ 

Date generale 

Conform recensamântului din 2011, 621.573 persoane au declarat că sunt de etnie romă, 

ceea ce reprezintă un procent de 3,08 % din populaţia României37. Există însă puţine 

date care să pună în evidenţă volumul real al comunităţii rome, iar estimările variază38 în 

funcţie de sursă, cu un număr mediu apreciat de Comisia Europeană la 1.850.000 de 

rromi în 201139 (pe baza cifrelor Consiliului Europei40). 

Populaţia de etnie romă se confruntă cu probleme cronice de sărăcie. Jumătate din 

populaţia de romi trăia într-o situaţie de sărăcie absolută în 2011 (considerând pragul 

de sărăcie de 4,30 USD/zi, raportat la venituri şi cheltuieli), de 4 ori mai mare decât 

populaţia non-roma41. Un sfert din populaţia care se declară de etnie romă nu ştia să 

scrie şi să citească (ancheta EU-Inclusive, 201142). 

Şomajul în rândul populaţiei rome este  de aproape 6 ori mai mare decât a populaţiei 

non-roma. În România, rata de şomaj în rândul romilor era de 48.6% în 2011 (în 

condiţiile unei rate medii de şomaj pentru întreaga populaţie, in UE27, 8.3%43), deşi 

aceasta nu înseamnă că populaţia romă era predominant inactivă. Rata de inactivitate 

era de 29.4%. 7 din 10 persoane de etnie romă lucrau în economia informală44. Jumătate 

din persoanele rome active pe piaţa muncii (16-64 de ani) lucrau fără contract oficial de 

muncă, faţă de numai o zecime în cazul populaţiei non-rome45. 

În cazul femeilor rome, accesul lor la piaţa muncii este net mai dificil. Intervalul de 

vârstă cel mai afectat este cel al femeilor de 15-24 de ani, la care rata şomajului ajungea 

la 71.8% în 2011, faţă de 42.4% în cazul bărbaţilor46.     

                                                           
37 INS, Recensământul populaţiei, 2011 
38 In anul 2005, Guvernul României, Banca Mondială şi specialiştii Universităţii Bucureşti estimau un număr minim de 
730.174 şi un maxim de 968.275 romi în România, în lucrarea: Sandu D., Comunităţile de romi din România, Banca 
Mondială, 2005, http://www.anr.gov.ro/docs/statistici/PROROMI__Comunitatile_de_Romi_din_Romania_187.pdf pag.6, 
consultat la 20.10.2014 
39 Comisia Europeană, Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor, COM (2011) 173 final, 2011, 
http://ec.europa.eu/justice/policies/discrimination/docs/com_2011_173_en.pdf , consultat la 20.10.2014 
40 http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_en.asp , consultat la 20.10.2014 
41 Toth, A., Dan,A., Briciu, C., Economia socială şi comunităţile de romi, provocări şi oportunităţi, 
http://www.undp.ro/libraries/projects/Economia_Sociala_si_Comunitatile_de_Romi_Provocari_si_Oportunitati.pdf , 
UNDP/DRI/ACRR/CADI Eleutheria, 2012,pag.14, consultat la 20.10.2014. 
42 Tarnovschi (ed.) (2012), Roma from Romania, Bulgaria, Italy and Spain between social inclusion and migration: 
comparative studz, Editura Dobrogea, 2012, 
http://www.researchgate.net/publication/260261168_Roma_from_Romania_Bulgaria_Italy_and_Spain_between_social_in
clusion_and_migration , pag.12, consultat la 20.10.2014 
43 Tarnovschi (ed.) (2012), Roma from Romania, Bulgaria, Italy and Spain between social inclusion and migration: 
comparative study, Editura Dobrogea, 2012 
http://www.researchgate.net/publication/260261168_Roma_from_Romania_Bulgaria_Italy_and_Spain_between_social_in
clusion_and_migration, pag. 51 
44  Toth, A., Dan,A., Briciu, C., Economia socială şi comunităţile de romi, provocări şi oportunităţi, 
http://www.undp.ro/libraries/projects/Economia_Sociala_si_Comunitatile_de_Romi_Provocari_si_Oportunitati.pdf , 
UNDP/DRI/ACRR/CADI Eleutheria, 2012, consultat la 20.10.2014. 
45 Agenţia Împreună, Romii din România De la ţap ispăşitor la motor de dezvoltare, 2013 
46 Idem, pag. 51 

http://www.anr.gov.ro/docs/statistici/PROROMI__Comunitatile_de_Romi_din_Romania_187.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/discrimination/docs/com_2011_173_en.pdf
http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_en.asp
http://www.undp.ro/libraries/projects/Economia_Sociala_si_Comunitatile_de_Romi_Provocari_si_Oportunitati.pdf
http://www.researchgate.net/publication/260261168_Roma_from_Romania_Bulgaria_Italy_and_Spain_between_social_inclusion_and_migration
http://www.researchgate.net/publication/260261168_Roma_from_Romania_Bulgaria_Italy_and_Spain_between_social_inclusion_and_migration
http://www.researchgate.net/publication/260261168_Roma_from_Romania_Bulgaria_Italy_and_Spain_between_social_inclusion_and_migration
http://www.researchgate.net/publication/260261168_Roma_from_Romania_Bulgaria_Italy_and_Spain_between_social_inclusion_and_migration
http://www.undp.ro/libraries/projects/Economia_Sociala_si_Comunitatile_de_Romi_Provocari_si_Oportunitati.pdf
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Din totalul populaţiei de etnie romă care lucrează, 43% erau muncitori necalificaţi, 9% 

semi-calificaţi, 18% calificaţi, 16% zilieri şi numai 2% persoane angajate în posturi care 

cer educaţie superioară (2011, Studiu UNDP/Banca Mondială/Comisa Europeană47).  

În 2011, mai mult de o treime (35.8%) din romii din România considerau că au fost 

discriminaţi în anul precedent48. 

Interlocutorii intervievaţi în cadrul realizării studiului de faţă au menţionat că situaţia 

accesului persoanelor de etnie romă pe piaţa muncii este foarte scăzut. In ciuda câtorva 

exemple pozitive, a unei legislaţii mai bune, a programelor de formare derulate, 

atitudinile de discriminare s-au menţinut la un nivel foarte ridicat și modul în care 

persoanele sunt privite de către angajatori nu este mult schimbată faţă de anii 

precedenţi. 

‘La angajare te privesc din cap până în picioare cum arăţi, te studiază, iți vorbesc mai 

arogant. Ne spun sa luam loc...da,.cum va numiți...unde ati mai lucrat, ce ați mai facut, ce 

studii avețti. Pe primul plan sunt studiile. Asta este prima intrebare. Și după aceea ne iau 

un mic interviu și ni se spune să lăsăm un număr de telefon și în prima fază: așteptați că o 

să vă sunăm. Și trece și un an de zile, trec și 6 luni și nu sună nimeni. (…) Alteori îţi cer limbi 

străine, ca un pretext să te refuze…” (Persoană de etnie romă, Bucureşti, 40 de ani) 

Agenţiile de ocupare nu sunt încă foarte receptive la nevoile reale de suport ale acestor 

persoane. Între ceea ce persoanele de etnie romă percep despre piaţa muncii și despe 

oferta de servicii din zonele în care aceste persoane locuiesc, experienţele lor de viaţă și 

de integrare pe această piaţă, pe de o parte, și oferta de cursuri de formare de la agenţiile 

de ocupare pe de altă parte, este deseori o distanţă mare.   

Formatorii și mediatorii au rol deosebit de important în acest proces, mai ales atunci 

când în echipele de proiect sau de interveţie se află persoane de etnie romă. 

Comunicarea deschisă, adaptată la stilul de viaţă și de comunicare a persoanelor de etnie 

romă, atitudinea motivantă și pozitivă, acompanierea de lungă durată a persoanelor de 

etnie romă, contează foarte mult pentru succesul programelor de integrare. 

Flexibilitatea formatorilor la ritmul și specificul acestor persoane, cunoașterea reală a 

problemelor lor, sunt esenţiale pentru succesul unui program de suport.  

Pe de altă parte, persoanele de etnie romă nu sunt deloc încrezătoare în reprezentanţii 

autorităţilor, iar această atitiudine de neîncredere are cauze multiple, cu un istoric 

îndelungat sau de dată mai recentă. Prezenţa ONG-urilor și a experţilor romi în 

programele de stimulare a ocupării a reprezentat un pas important înainte pentru 

comunitatea romă. Câștigarea încrederii lor,  motivarea persoanelor de etnie romă de a 

ieși din cercul vicios al muncii la negru și de a participa la alte modalităţi de pregătire 

pentru o slujbă pe termen mai lung, a fost cel puţin la fel de importantă ca și tipul de curs 

de calificare ales. Persoanele intervievate în cadrul studiului au menţionat faptul că cel 

                                                           
47 UNDP, Banca Mondială, Comisia Europeană, Proiect pilot privind comunităţile de romi: Instrumente şi metode de 
evaluare şi colectare de date, 2011 
48 Idem, pag. 35 
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mai important ajutor pentru angajare a venit din partea mediatorilor care i-au însoţit la 

interviuri şi au stat de vorbă cu angajatorii. Această relaţie de mediere a u diminuat 

deseori rezervele pe care angajatorii le au faţă de persoanele de etnie romă. 

Strategia Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 

pentru perioada 2012-202049 prevede câteva măsuri pentru creşterea gradului de 

ocupare, printre care: (a) externalizarea serviciilor de mediere pentru angajare, în 

vederea creşterii eficienţei lor; (b) creşterea gradului de calificare a persoanelor de etnie 

romă, corelată cu cerinţele pieţei muncii; (c) dezvoltarea capacităţii antreprenoriale a 

persoanelor de etnie romă.  

Rămâne de văzut dacă aceste măsuri vor fi implementate cu sprijinul experţilor și al 

organizaţiilor care au realizat pași pozitivi înainte pe drumul integrării persoanelor de 

etnie romă pe piaţa muncii, dar se poate spune că sloganul folosit la nivel internaţional 

de către persoanele cu dizabilităţi în toate procesele de elaborare a politicilor publice ar 

trebui aplicat și în cazul acestor persoane: “Nimic despre noi, fără noi!”. 

Vom prezenta în continuare câteva proiecte care reprezintă experienţe utile de suport al 

persoanelor de etnie romă pe piaţa muncii, precum și soluţii eficiente de documentare a 

politicilor publice în sprijinul acestei categorii de persoane.  

În perioada 2007-2011, un număr de 103 proiecte POSDRU au vizat cu precădere 

incluziunea persoanelor de etnie romă, din care 34 au fost proiecte de economie 

socială50.  La rândul său, fondul ONG dispune în prezent de o linie specifică de finanţare 

pentru incluziunea socială și economică a populaţiei de etnie romă.   

Exemplu de buna practică 1 – Bucureşti-Ilfov 

Romano Cher – Casa Romilor51
 

Proiectul a fost iniţiat de KCMC – K Consulting Management and Coordination în 

parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, co-finanţat din Fondul 

Social European intre   2010-2013. Proiectul şi-a propus să integreze meşteşugarul 

tradiţional rom pe piaţa muncii şi în viaţa activă a comunităţii, revalorificarea meseriilor 

tradiţionale rome (fierăritul, potcovitul cailor, cioplirea lemnului, fabricarea de obiecte 

de uz casnic din aramă – căldări, ibrice – sau din fontă – ceaune – tinichigeria, fabricarea 

de hamuri, ciururi sau căciuli de blană, împletirea de obiecte din papură, răchită şi 

nuiele, fabricarea de cărămizi, florăritul şi lăutăria) şi adaptarea acestora la piaţa muncii 

actuale.   

De ce este  important acest proiect?  Proiectul a derulat şi o campanie de combatere a 

stereotipurilor referitoare la romi cu o abordare pragmatică a meşteşugurilor, în 

vederea adaptării lor la cerinţele şi contextul pieţei actuale. În cadrul proiectului s-au 

                                                           
49http://www.anr.gov.ro/docs/MO6bis.pdf  
50 Întâlnirea Comisiei Europene referitoare la Contribuţia Fondurilor Europene la Integrarea Romilor din România - 
prezentare Autoritatea de Management POSDRU şi Agenţia Naţionala pentru Romi, 31 ianuarie 2012. 
51 http://romanobutiq.ro/  şi http://mesteshukar.ro/i_acasa.asp?SMID=36&ARTID=91  

http://www.anr.gov.ro/docs/MO6bis.pdf
http://romanobutiq.ro/
http://mesteshukar.ro/i_acasa.asp?SMID=36&ARTID=91
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creat 500 de locuri de muncă în structurile economiei sociale.  Atelierul Itinerant 

Romano ButiQ este un spaţiu interactiv de tip living museum, care prezintă publicului 

general aspecte ale meşteşugurilor tradiţionale ale romilor, găzduieşte evenimente 

socio-culturale menite să aducă în centrul atenţiei cultura autentică romă, cu scopul de a 

provoca şi modifica percepţia preponderent negativă a populaţiei majoritare în ceea ce 

priveşte etnia romă.  

Ca şi rezultate sau model de bune practici, prin proiect s-au realizat 30 de societăţi 

cooperative meşteşugăreşti ca entităţi reprezentative de economie socială, prin care 

meşteşugarii romi au primit consultanţă şi au beneficiat de programe de formare în 

domenii care le-au permis să adapteze procedurile de vânzare a produselor lor unei pieţi 

concurenţiale.   

Exemplu de bună practică 2 -  Bucuresti-Ilfov 

Observatorul pentru romi: de la date la progres, proiect implementat de către 

Agenţia de Dezvoltare Comunitară ”Împreună” (2012) 

 

Obiectivul general l-a constituit generarea de date privind indicatorii de incluziune 

socială a romilor. Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului a fost identificarea 

unor practici pozitive la nivel european în domeniul incluziunii sociale a romilor şi 

diseminarea acestora la nivel naţional, în scopul replicării intervenţiilor de succes şi a 

asimilării unor lecţii din experienţa altor state.  

De ce este  important acest proiect?   Observatorul continuă în prezent şi furnizează 

recomandări referitoare la politici, cu ajutorul participării directe a comunităţii rome, a 

societăţii civile şi a experţilor în domeniul incluziunii sociale. Prin furnizarea datelor 

fiabile, Observatorul contribuie la formularea unor strategii şi politici de incluziune 

sustenabile şi bine direcţionate.   

Exemplu de bună practică 3 – Bucureşti-Ilfov 

Fem.Rom – MMFPSPV52   

Fem.Rom a fost un proiect implementat în perioada 2009-2012 de către Direcţia 

Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. Proiectul a fost implementat în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov 

(sediul central al proiectului), Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia şi Centru. Proiectul a fost 

implementat în mai multe etape: 1. Cercetare sociologică de evaluare a situaţiei ocupării 

femeilor rome, prin care au fost identificate nevoile şi soluţiile concrete de participare pe 

piaţa muncii; 2. Înfiinţarea a 3 ateliere de ocupare “one - stop – employment”; 3. 

Înfiinţarea a 5 cooperative de producţie pilot destinate persoanelor rome; 4. Dezvoltarea 

                                                           
52 http://www.femrrom.ro/ro/proiect/prezentare-proiect 
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unei reţele naţionale pentru cooperativele în care sunt incluşi romii şi dezvoltarea unei 

reţele de sprijin antreprenorial la nivel internaţional.  

De ce este  important acest proiect?  Proiectul a acordat servicii pentru peste 1.000 de 

persoane. Au fost asistate la locul de muncă 200 de persoane; s-au furnizat de cursuri 

autorizate pentru 550 de persoane (femei rome); s-au înfiinţat cooperative în care 

lucrează 50 de femei rome, fără o calificare sau pregătire anterioară.  

Exemplu de bună practică 4 -  Sud-Est 

Incluziunea socială a femeilor rome - AFRR53 

Proiectul Incluziunea socială a femeilor rome
 
a fost implementat în perioada 2009-2012 

de către Asociaţia Femeilor Rome din România (AFRR), în parteneriat cu Centrul de 

Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii (CCCDC), Agenţia Naţională pentru Romi 

(ANR) şi European Roma Rights Center – Budapesta (ERRC).  

De ce este  important acest proiect?   Prin proiect, au fost formate 3200 de femei de etnie 

romă în domenii profesionale, 1800 de femei rome au beneficiat de informare, consiliere 

şi orientare profesională, 160 de persoane angajate în organizaţii neguvernamentale sau 

instituţii publice au beneficiat de cursuri în antreprenoriat şi scrierea de proiecte cu 

finanţare europeană, 400 de fete rome au primit burse sociale şi de merit la nivelurile 

gimnazial şi liceal, iar 400 de femei rome au fost angajate. 

Exemplu de bună practică 5 -  Nord-Est, Centru, Sud-Est 

Centre comunitare de resurse - Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate 
SASTIPEN54 

Proiectul Centre Comunitare de Resurse, instrumente strategice în procesul de 

îmbunătăţire a situaţiei grupurilor vulnerabile din mediul rural
 
a fost implementat de 

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN, în parteneriat cu Agenţia de 

Dezvoltare Comunitară „Împreună” şi Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni 

Sociale „ProVocaţie”. Prîntr-oabordare integrată, iniţiatorii proiectului şi-au propus 

intervenţii integrate în domeniile ocupării, antreprenoriatului, asistenţei sociale şi 

sănătăţii în 15 comunităţi rurale din trei regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Centru şi Sud-

Est), prin furnizarea de servicii integrate prin intermediul centrelor de resurse înfiinţate.  

De ce este  important acest proiect?  - Pentru că a demonstrat eficienţa măsurilor 

integrate de suport. Activităţile desfăşurate în cadrul centrelor s-au axat pe două tipuri 

de servicii: pe de o parte, consilierea individualizată, formare profesională, consiliere 

pentru integrarea pieţei muncii, asistenţă pentru dezvoltarea unei activităţi 

antreprenoriale, iar pe de altă parte servicii integrate de asistenţă socială şi medicală 

                                                           
53 http://www.incluziuneafemeilorrome.ro/ 
54 http://www.sastipen.ro/proiecte-fse/centre-comunitare-de-resurse-ccr-proiecte 
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menite să îmbunătăţească starea de sănătate a beneficiarilor şi să crească motivaţia lor 

de a se integra piaţa muncii sau a demara activităţi antreprenoriale.  

 

Proiecte aflate în derulare cu un pontențial semnificativ de 

replicare  

Proiectul Egalitate de șanse la o viață împlinită – POSDRU/115/6.2/G/123593 – 

DGASPC Arad  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, în parteneriat cu 

Asociația Profesională Neguvernamentalăa de Asistență Socială ASSOC Baia Mare, 

implementează proiectul cu titlul “Egalitate de șanse la o viață implinită, cofinanțat din 

Fondul Social European prin POSDRU (DMI 6.2). Perioada de implementare a proiectului 

este de 24 de luni, din martie 2013 până in februarie 2015. 

De ce este  important acest proiect?   Grupul țintă este format din 380 persoane de etnie 

romă, din care 215  participă la un program integrat de ocupare, format din programe de 

informare și consiliere individuala/grup, calificare, pentru dezvoltarea unor deprinderi 

necesare ocupării pe piața muncii. Beneficiarii sunt  recrutați din penitenciare și din 

comunitățile locale în care se desfășoară proiectul (Arad, Timiș și Hunedoara).  Centrul 

de Incluziune Socială urmărește îmbunătățirea accesuluișsi a participării pe piațta 

muncii a persoanelor de etnie romă, prin dezvoltarea unui program integrat de servicii 

specializate și comunitare,  în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării, 

discriminăarii şi riscului de sărăcie. 

 

Fondul ONG finanţează în prezent proiecte (în derulare) care pot aduce beneficii 

importante comunităţilor de romi din diferite regiuni ale ţării. Cum proiectele au început 

în 2013, este încă prea devreme de evaluat eficienţa sau impactul lor, dar recomandăm 

urmărirea rezultatelor următoarelor proiecte : 

Proiectul ”Cooperare interetnică pentru comuna Brăhășești”, propus de Asociația 

Romano ButiQ, în calitate de solicitant. Acesta are ca obiective împuternicirea 

comunităților interetnice Toflea si Brăhășești prin stimularea participării active a 

localnicilor la procesul de identificare a problemelor (sociale si economice) locale, 

găsirea de soluții sustenabile, cât și la procesul de luare a deciziilor împreunăa cu 

autoritățile publice locale. De asemenea, proiectul își propune să sporească cooperarea 

interetnică prin acțiuni de conștientizare a importanței acestui tip de cooperare, darșsi 

prin reducerea barierelor de comunicare și cooperare între cele două etnii, romă si 

română. Proiectul este necesar deoarece membrii comunităților nu dețin și nu înțeleg 

posibilele instrumente de dezvoltare comunitară și gestionare autonomă, fiind 

dependenți în intregime de deciziile autorităților publice locale și de intervențtia și 
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implicarea organizațiilor externe. Principalul beneficiu pentru comunitate, prin 

implementarea proiectului, este îmbunătățirea autonomiei pe plan social și economic. 

Proiectul „Aplicarea standardelor de drepturile omului pentru romii din Romania”, 

propus de Romani CRISS, este necesar pentru abordarea perspectivei de apărare a 

drepturilor omului, pentru minoritatea etnică a romilor,  , într-un mediu al societății 

civile în care litigarea și actiunile de advocacy nu vin în prim plan. Proiectul va dezvolta 

un instrument comunitar de prevenire și combatere a tuturor formelor de discriminare, 

prin dezvoltarea rețelei de monitori locali de drepturile omului, formată din 20 de 

membri. Un alt obiectiv este de a combate și preveni discriminarea în domeniul 

educașiei, locuirii și atingerii demnității umane, a abuzului oficialilor responsabili cu 

aplicarea legii, și a discursului discriminatoriu, rasist sau instigator la ură, prin acșiuni 

de advocacy și litigare. Prin proiect se va crește accesul la justiție al membrilor 

comunității rome, prin asigurarea asistenșei legale și reprezentării pentru victime ale 

discriminării pe criteriu etnic, abuz sau încălcare a drepturilor, într-un număr de 

minimum 8 cazuri. Se va efectua o analiză a discriminării romilor, a eficienței cadrului 

antidiscriminare și a accesului la justiție a romilor. 

Concluzii  

Persoanele de etnie romă sunt în general discriminate pe piaţa muncii, atât în etapele de 

căutare ale unui loc de muncă, dar și la locul de muncă, după angajare.  

Cercetarea regională realizată în cadrul prezentului studiu a arătat că majoritatea 

persoanelor de etnie romă sunt supuse unor puternice presiuni şi atitudini 

discriminatorii, dar nu ştiu cui să se adreseze în aceste cazuri şi nici nu au curaj să o facă, 

de teama pierderii locului de muncă. 

Nivelul lor scăzut de educaţie şi calificare face ca acestea să nu găsească ușor un loc de 

muncă. Dar acesta este numai unul din obstacole. Sărăcia, lipsa unei locuinţe și 

mijloacelor elementare de trai, starea de sănătate precară, sunt deseori obstacole mult 

mai mari. Există numeroase situaţii și posturi în care aceste persoane pot presta o 

muncă remunerată, fără o calificare prealabilă. Cu toate acestea, prezenţa la locul de 

muncă depinde deseori de un mijloc de transport, de o condiţie de sănătate rezonabilă, 

de un aspect prezentabil al persoanei care se angajează. În aceste situaţii, aceste 

elemente sunt bariere mult mai mari la găsirea unui loc de muncă decât lipsa unei 

diplome de studii sau a unui certificat de calificare.  

Prima concluzie a studiului este că sprijinul acordat persoanelor de etnie romă 

pentru incluziunea reală și sustenabilă pe piaţa muncii trebuie să fie unul integrat, 

care să ia în considerare măsuri de suport din sfera socială, sănătate, locuire, educaţie, 

cultură civică și bineînţeles din sfera profesională. 

A doua concluzie este că proiectele care au produs schimbări durabile în viaţa 

beneficiarilor au fost mai degrabă acelea care au pus în evidenţă abilităţile 

persoanelor de etnie romă și au militat pentru reunoașterea oficială a acestor abilităţi, în 
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contrapondere cu practicile obișnuite de promovare a unor calificări « standard », în 

care aceste persoane nu se regăsesc întotdeauna. Recunoaşterea abilităţilor şi calificarea 

(alternativă) în meserii și meșteșuguri tradiţionale au avut un impact important asupra 

calităţii vieţii persoanelor de etnie romă, dar și asupra percepţiei colective a grupului în 

general. 

Întărirea capacităţilor experţilor romi, dezvoltarea capacităţii lor de a contribui la 

decizia locală, precum și organizarea unor centre de resurse și sprijin pentru romi a 

contribuit de asemenea la creșterea procentului de angajare pe piaţa muncii, dar și la 

dezvoltarea locală a unor măsuri de suport care s-au pliat bine pe nevoile reale ale 

persoanelor. 

Medierea pe piaţa muncii este elementul cel mai important de stimulare a 

angajării, în opinia majorităţii interlocutorilor intervievaţi în cadrul studiului. Sprijinul 

personalizat pentru găsirea unui loc de muncă, dar și discuţia detaliată a mediatorului cu 

angajatorii, cu lucrătorii în general, este cea care contribuie cel mai mult la reducerea 

neîncrederii și a rezervelor acestora cu privire la angajarea persoanelor de etnioe romă. 

Acest serviciu trebuie dezvoltat și susţinut financiar în mod prioritar. 

În fine, în cazul populaţiei de etnie romă, proiectele destinate reducerii discriminării 

au un rol la fel de important. Faptul că în prezent se derulează proiecte destinate 

elevilor de liceu, pentru combaterea discursului instigator la ură și pentru reducerea 

atitudinilor rasiste sau discriminatorii, este încurajator. Aceste proiecte pregătesc 

terenul pentru o generaţie tânără mai tolerantă și mai aptă să combată fenomene de 

excluziune generate de prejudecăţi și stereotipuri sociale. 
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TRANZIŢIA TINERILOR CARE AU PĂRĂSIT SISTEMUL DE 

PROTECŢIE, CĂTRE PIAŢA MUNCII 

Date generale  

În sistemul rezidenţial de protecţie a copilului se aflau 22.189 copii şi tineri în decembrie 

2013, dintre care 6.807 tineri cu vârste între 14-17 ani  şi 3.427 tineri peste 18 ani. 

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice a menţionat în luna 

octombrie 2014 că există în lucru la nivelul ministerului un proiect care vizează 

incluziunea socială a tinerilor care părăsesc centrele de plasament, aceștia urmând a fi 

sprijiniţi și consiliaţi în găsirea unui loc de muncă. Acestui proiect îi vor fi alocaţi  20 

milioane de euro (finanţare europeană), pentru activităţi de consiliere, de îndrumare și 

de orientare profesională a tinerilor din centrele de plasament care au depășit vârsta de 

18 ani.   

Programul Tineret în Acţiune55 - Acest program este coordonat de Comisia Europeană și 

implementat în România de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale. Strategia europeană de includere a 

programului Tineret în Acţiune, realizată pentru perioada 2007 – 2013, s-a bazat pe 

două obiective convergente: 1. să asigure accesibilitatea programului Tineret în Acţiune 

pentru tinerii cu oportunităţi reduse (atât pentru cei organizaţi formal în organizaţii de 

tineret, consilii de tineret etc, precum și cei care nu sunt organizaţi în mod formal); 2. să 

stimuleze utilizarea programului Tineret în Acţiune, ca instrument de sporire a 

includerii sociale, a cetăţeniei active și șanselor de angajare a tinerilor cu oportunităţi 

reduse și de a contribui astfel la coeziunea socială în general. 

În anul 2009, dintr-un total de 257 de proiecte aprobate în cadrul programului Tineret in 

Acţiune în Romania, 147 din acestea au avut si o secţiune de includere a tinerilor cu 

oportunităţi reduse, iar numărul de tineri cu oportunităţi reduse implicaţi în proiectele 

de includere a fost de 2082. 

În cadrul analizei din prezentul studiu, interlocutorii au menţionat deseori dificultatea 

beneficiarilor de a se implica activ în căutarea unui loc de muncă. Atitudinea de “asistat 

pe termen lung” se menţine după părăsirea sistemului de protecţie şi există probleme 

mari de integrare pe piaţa muncii, chiar şi în cazul persoanelor cu studii superioare. 

Cu atât mai dificilă este integrarea tinerilor care ajung în penitenciar şi dobândesc un 

cazier. După ieşirea din penitenciar, aceşti tineri nu au pe nimeni şi de aceea serviciile de 

suport (centre de incluziune) sunt foarte necesare pentru susţinerea educaţională, 

psihologică a tinerilor, în vederea dobândirii unui comportament pro-social şi a 

abilităţilor necesare pentru angajare. Deşi serviciile de consiliere şi suport din 

                                                           
55 Programul Tineret in actiune la www.anpcdefp.ro; http://www.eurodesk.ro/program.php?id=RO0010000098;  
www.tinact.ro/; http://www.evs.voltin.ro/index.php/alte-proiecte-tia 

http://www.tinact.ro/
http://www.anpcdefp.ro/
http://www.eurodesk.ro/program.php?id=RO0010000098
http://www.tinact.ro/
http://www.evs.voltin.ro/index.php/alte-proiecte-tia
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penitenciare ajută tinerii să progreseze către finalizarea studiilor sau către o calificare, 

angajatorii nu sunt deschişi pentru primirea lor după ieşirea din penitenciar. De aceea, 

comportamentul delincvent este reluat şi tinerii sfârşesc deseori din nou în penitenciar 

sau ca beneficiari de ajutoare sociale. 

Exemplu de buna practică 1 – Bucureşti, Centru, Nord-Est 

SOS Satele Copiilor – Comunităţile de tineri 

De ce este  important acest proiect?   SOS Satele Copiilor Romania sprijină copiii pe tot 

parcursul dezvoltării lor, până când aceștia devin tineri independenși și autonomi. SOS 

Comunitatea de Tineri este continuarea serviciilor oferite în Satul copiilor SOS. Copiii 

care au crescut într-o Familie SOS se mută în Comunitatea de Tineri la vârsta de 14-16 

ani și locuiesc aici până își termină studiile și/sau își găsesc un loc de muncă. 

Comunităţile funcţionează în Bucureşti, Sibiu şi Iaşi. 

Comunitatea de Tineri este adaptată nevoilor specifice adolescenților, aceștia aflându-se 

sub îndrumarea permanentă a unei echipe de consilieri, responsabili de cele patru 

direcții de dezvoltare a tinerilor: găasirea unui loc de muncă, găsirea unei locuințe, 

stabilitatea emoțională și deprinderi sociale și de viață. 

Exemplu de bună practică 2 – Bucureşti, Sud Muntenia 

Brutăria Organizaţiei Umanitare Concordia56 

Concordia este o organizaţie umanitară, nonguvernamentală, apolitică şi non-profit, care 

are ca obiectiv recuperarea şi reintegrarea socială, şcolară şi familială a copiilor şi 

tinerilor care provin din familii defavorizate social sau care nu au un adăpost. Numărul 

de beneficiari depăşeşte 400 de copii şi tineri, organizaţi în grupuri de tip familial, de 

câte 8-12 copii şi tineri, în Bucureşti, Ploieşti şi Ariceştii – Rahtivani, judeţul Prahova.  

De ce este  important acest proiect?   La începutul anului 2011, organizaţia a inaugurat 

„Brutăria Concordia”. Proiectul fost realizat în parteneriat cu câteva companii private, 

care au sprijinit dezvoltarea proiectului. Brutăria oferă posibilitatea formării 

profesionale, în meseriile de brutar şi patiser, a unui număr de 24 de tineri. În acelaşi 

timp, brutăria produce, pentru vânzare, diverse specialităţi de panificaţie şi patiserie. 

Prin intermediul unui sistem de comenzi on-line (comenzi@concordia-brutarie.ro), 

livrările se fac la sediile clienţilor. Produsele Concordia ajung la grădiniţe, firme 

româneşti sau multinaţionale, ambasade din Bucureşti şi persoane fizice. Pe lângă hala 

de producţie şi sălile pentru cursuri, Brutăria Concordia are o moară, unde se macină 

grâul şi secara folosite în brutărie. În anul 2011, întreprinderea socială a fost distinsă cu 

două premii internaţionale în cadrul competiţiei Fundaţiei Erste pentru Integrare 

Socială: premiul la categoria Honors Awards şi premiul „First Choice Prize”, acordat celui 

mai interesant proiect. 

                                                           
56 http://www.concordia.or.at/romania  şi www.concordia-brutarie.ro  

mailto:comenzi@concordia-brutarie.ro
http://www.concordia.or.at/romania
http://www.concordia-brutarie.ro/
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Exemplu de bună practică 3– toate cele 8 regiuni de dezvoltare 

Institutul pentru Politici Sociale - “Centrele de Incluziune Socială – oportunitate 

pentru facilitarea participării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile” 

POSDRU/96/6.2/S/61237 

Proiectul a fost implementat de către Institutul pentru Politici Sociale, în calitate de 

Beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia Glasul Romilor Pro-Europa, Caritas Eparhial 

Greco-Catolic Cluj Filiala Bistriţa, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, Asociaţia Vasiliada, 

Asociaţia Pro-Tinereţe, Fundaţia Filantropia şi Partida Romilor Pro-Europa Filiala Buzău. 

De ce este  important acest proiect?   Proiectul oferă o abordare integrată a intervenţiilor 

pentru promovarea incluziunii sociale în sensul că există o coordonare strânsă a 

serviciilor oferite. În acest sens, Centrele de Incluziune Socială furnizează gratuit 

următoarele tipuri de servicii: consiliere socială; consiliere in carieră şi orientare 

profesională, in scopul deprinderii de abilitati necesare orientarii in cariera, angajarii si 

mentinerii locului de muncă; consiliere psihologica în domeniul intereselor profesionale, 

c) ; cursuri de calificare gratuite in functie de nevoile pietei muncii, finalizate cu 

certificare recunoscută de CNFPA şi Ministerul Muncii, în scopul calificării/recalificării 

participanţilor la program. 

Exemplu de bună practică 4– Bucureşti  

Atelierul de inserţie socio-profesională Ateliere Fără Frontiere57 

Ateliere Fără Frontiere își propune ca misiune acompanierea persoanelor aflate în 

dificultate sau în risc de excluziune socială, bazându-se pe o rețea solidă de parteneri 

instituționali și sociali, obiectivul principal fiind definirea/construirea unui proiect de 

viață, dar și al unuia profesional,  care integrează dorințele și motivațiile persoanei. 

Lansat în anul 2009, atelierul asigură 20 de locuri de muncă pentru tineri şi adulţi fără 

adăpost, tineri post-instituţionalizaţi, şomeri de lungă durată, persoane cu adicţii, 

persoane cu dizabilităţi, imigranţi în situaţii de dificultate socio-profesională. 

De ce este  important acest proiect?  Contractul de obiective reprezintă un angajament 

moral al ambelor părți prin care se aplică toate instrumentele necesare pentru 

elaborarea și validarea proiectelor lor profesionale. Acest lucru le dă posibilitatea 

tinerilor de a-și largi cunoștintele, fiindu-le puse la dispoziție toate mijloacele necesare 

(telefon, publicații specializate, calculator, pentru a folosi portalurile on-line in vederea 

căutarii unei locuințte, loc de muncă, a-și alcătui un CV/Scrisoare de intenție). Perioadele 

de practică, efectuate la diferite companii, au scopul de a le da tinerilor șansa să 

cunoască exact mediul de lucru și cerințele actuale de pe piața muncii, astfel încât săa fie 

pregătiți   în momentul în care vor părăsi atelierul de inserție. Intregul proces de 

acompaniere socio-profesională le oferă posibilitatea acestor persoane de găsi 

                                                           
57 www.atelierefarafrontiere.ro 

http://cisromania.ro/upload/documente/REGULAMENT%20DE%20PARTICIPARE%2061237.pdf
http://cisromania.ro/upload/documente/REGULAMENT%20DE%20PARTICIPARE%2061237.pdf
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elementele cheie pentru a ieși din postura de ‘asistat’, demonstrându-le întreagă 

importanță a rolului pe care îl au ca actori în cadrul unei activităţi economice. ,   

Exemplu de bună practică 5 -  Nord-Est 

Centrul Social cu Destinaţie Multifuncţională "Bucuria" – Direcţia de Asistenţă 

Comunitară Iaşi   

 

De ce este  important acest proiect? Centrul rezidenţial este destinat tinerilor cu vârste de 

16-26 de ani, proveniţi din centrele de plasament din Iași. El oferă servicii de cazare 

pentru 25 de persoane, precum şi consiliere, informare, suport, evaluare și monitorizare 

pentru un număr total de 75 de tineri ce provin din centrele de plasament (în condiţiile 

în care 800 de tineri părăsesc în fiecare an sistemul de protecţie, numai în Municipiul 

Iaşi).  

Centrul a fost înfiinţat în septembrie 2014, cu finanţare de la MMFPSPV şi Banca 

Mondială. 

Exemplu de bună practică 6 -  Nord- Est 

Centrul pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă din cadrul 

DGASPC Bacău   

De ce este  important acest proiect?   Scopul acestui serviciu este integrarea socio-

profesională a tinerilor la părăsirea sistemului de protecţie a copilului. Centrul pentru 

Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă (CDVI) desfășoară activităţi de 

pregătire și stimulare a autonomizării tinerilor‚ dezvoltare a resurselor personale ale 

acestora pentru trecerea dintr-un mediu protejat la independențta personală. Serviciile 

oferite sunt cele de consiliere psihologică, profesională și socială, informare și consiliere 

profesională, medierea locurilor de muncă si integrarea profesională; monitorizarea 

post-integratorie ; diseminarea publică a informaţiilor legate de locurile de muncă; 

implicarea partenerilor sociali în vederea ocupării unor locuri de muncă de către 

beneficiarii serviciului‚ iar‚ in situații deosebite‚ asigurarea unui spațiu de cazare și 

posibilități de servire a mesei contra cost sau ca facilități stipulate în contractul 

individual de muncă; integrarea în comunitate‚ iar acolo unde este posibil‚ integrarea în 

familia biologică sau extinsă. 

Exemplu de bună practică 7 -  Nord-Est 

Centrul de Integrare a Tinerilor – Asociaţia Betania Bacău58 

Centrul de Integrare al Tinerilor asigură un loc stabil pentru o perioadă de 1 – 2 ani, 

tinerilor care proveniţi din centrele de plasament sau tinerilor aflaţi în dificultate, care 

au împlinit vârsta de 16 ani. Acestora li se oferă posibilitatea să-şi formeze deprinderile 

                                                           
58 http://www.asociatiabetania.ro/integrare/  

http://www.asociatiabetania.ro/integrare/
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de viata cotidiană, să-şi cultive capacitaţile şi aptitudinile pentru muncă şi să-şi educe 

abilitaţile pentru comunicare şi inter–relaţionare. Centrul dispune şi de un mini–atelier 

de croitorie,  unde cei interesaţi pot învăța această meserie.  

De ce este  important acest proiect?  În perioada de şedere în centru, tinerii, în funcţie de 

nevoile individuale, sunt ajutaţi să işi completeze şi să obţină actele de identitate, să 

obţină actele şcolare,  să continue pregatirea scolară şi profesională, în special prin 

cursuri de perfecţionare şi calificare, să gasească o viitoare locuinţa, gazdă, pe care să o 

poată pastra cu mijloace proprii; să se pregatească pentru o viaţă de familie; să fie 

pregatit pentru exercitarea drepturilor şi obligaţiilor cetaţenesti. 

Exemplu de bună practică 8 -  Nord-Est 

Serviciile de suport  şi consiliere psiho-socială a minorilor şi tinerilor din 

Penitenciarul pentru Tineri Bacău 

 

De ce este  important acest proiect?  În anul 2014, Penitenciarul pentru Tineri Bacău a 

beneficiat de un proiect de parteneriat cu Penitenciarul Bjorkvin din Norvegia şi cu 

Academia pentru personalul serviciilor corecţionale norvegiene. Acest proiect a avut ca 

obiectiv consolidarea capacităţii Penitenciarului Bacău de a lucra eficient pentru 

recuperarea educaţională şi psiho-socială a minorilor şi tinerilor din penitenciar.  În 

cadrul proiectului a fost dezvoltat un instrument integrat de evaluare a riscului de 

recidivă a minorilor şi tinerilor privaţi de libertate şi a fost elaborat un curriculum de 

formare pentru personalul din penitenciar care lucrează cu aceşti tineri. 

Exemplu de bună practică 9 – Nord-Est 

Societatea Comercială “Bucuria copiilor”,  al Asociaţiei „Casa de Copii Sf. Maria” 

(întreprindere socială), Baraţi, comuna Mărgineni, judeţul Bacău 59 

SC „Bucuria copiilor” include un atelier de tâmplărie din lemn, unul de tâmplărie din 

PVC, un centru de fotocopiere şi un magazin. Scopul serviciului este asigurarea practicii 

de specialitate şi a locurilor de muncă pentru tinerii ocrotiţi de Asociaţia „Casa de Copii 

Sf. Maria”. În acelaşi timp, prin înfiinţarea societăţii comerciale s-a dorit obţinerea unor 

venituri suplimentare pentru acoperirea costurilor de funcţionare ale centrului de 

plasament al Asociaţiei. Partenerii care au contribuit la punerea în practică sunt Rehau 

Polyimer, Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă din localitate. 

De ce este  important acest proiect?   Activitatea întreprinderii sociale se desfăşoară în 

mai multe domenii şi se adresează atât tinerilor ocrotiţi cât şi comunităţii. Tinerii au 

posibilitatea să înveţe în mod practic o meserie, să înţeleagă ce înseamnă 

responsabilitatea şi să deprindă abilităţile necesare pentru a se integra într-o echipă de 

lucru. 

                                                           
59 www.csfmaria.ro 
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Exemplu de bună practică 10 – Sud-Est 

Programul de sprijin şi orientare profesională a tinerilor seropozitivi din judeţul 

Constanţa, al Asociaţiei Speranţa60 

Casa Ashitanoie /Luxemburg este o locuinţă protejată pentru persoane cu nevoi speciale, 

fiind susţinută de către Asociaţia Speranţa în comuna Mihail Kogălniceanu, jud. 

Constanţa, încă din anul 1998.  Din anul 2011 s-a desfăşurat proiectul “Speranţa mea-

Microferma”, proiect finanţat de către Fundaţia SOROS  prin Fondul de Urgenţă. Scopul 

proiectului a constat în funcţionarea unei întreprinderi sociale-microfermă (grădinărit şi 

îngrijire animale), pentru  a ajuta tinerii seropozitivi din Casa Aashitanoie/Luxemburg şi 

din comunitate să se autogospodărească/autofinanţeze şi să se integreze pe piaţa 

muncii.  La microferma Speranţa, sub coordonarea unui instructor agricol,  cei 14 

beneficiari ai proiectului, tineri seropozitivi cu vârste între 20 si 24 de ani, cultivă 

legume cresc animale şi primesc ajutor pentru orientare profesională. În 2011-2012, trei 

dintre aceşti tineri au fost angajaţi pe o perioadă de nouă luni ca grădinar sau îngrijitor 

animale. O parte din recoltă şi din animale  (legume, pui, raţe, porci, miei, ouă) este 

utilizată pentru alimentaţia tinerilor din aşezământ, iar o mică parte este comercializată. 

De ce este  important acest proiect?   Principalele rezultate au fost acelea că tinerii 

seropozitivi au dobândit deprinderi de auto-gospodărire, grădinărit şi cultivarea florilor, 

îngrijirea animalelor, astfel încât microferma să poată funcţiona ca o întreprindere 

socială. Tinerii au început astfel să ducă o viaţă independentă, iar respectul lor de sine a 

crescut. 

Exemplu de bună practică 11 – Nord-Vest 

Servicii de integrare socio-profesională a tinerilor post-instituţionalizaţi, 

implementate de către Asociaţia de Asistenţă Socială Comunitară Agape, Oradea, 

judeţul Bihor. Atelierul Beauty from Ashes61. 

Asociaţia de Asistenţă Socială şi Comunitară Agape furnizează servicii sociale 

specializate în vederea integrării sociale, educaţionale, profesionale şi spirituale a 

tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie a copilului.  

De ce este  important acest proiect?  Atelierul handmade „Beauty from Ashes” reprezintă 

un demers de economie socială, pentru sprijinirea tinerilor peste 18 ani care părăsesc 

sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. Principalul partener este organizaţia 

„Romanian Orphan Ministries, Inc” cu sediul în Statele Unite ale Americii, care 

comercializează produsele atelierului, pe pieţele din străinătate. Tinerele implicate în 

întreprinderea socială lucrează manual la designul şi confecţionarea unor felicitări 

handmade realizate pentru diferite ocazii. În atelier sunt confecţionate accesorii pentru 

                                                           
60 www.asperanta.ro 
61 www.romanianorphanministries.com,  
https://www.facebook.com/BeautyFromAshesBoutique  şi  
https://ro-ro.facebook.com/asociatiaagapeboutique  

http://www.romanianorphanministries.com/
https://www.facebook.com/BeautyFromAshesBoutique
https://ro-ro.facebook.com/asociatiaagapeboutique
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păr, broşe şi alte bijuterii. Toate produsele obţinute sunt unicate. Tinerele care lucrează 

în atelier primesc o remuneraţie pentru muncă lor, iar programul de lucru este unul 

obişnuit, de 8 ore zilnic. 

Concluzii  

Proiectele adresate tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie s-au axat în general pe 

creșterea abilităţilor lor pentru o viaţă independentă. Interlocutorii intervievaţi (în 

cadrul studiului atât profesioniştii serviciilor de suport, cât şi tinerii înşişi) au menţionat 

însă că obstacolul cel mai greu de depășit este o « cultură a asistenţei »  pe care acești 

tineri au experimentat-o în mare parte,  de-a lungul vieţii. Modul în care sunt organizate 

structurile rezidenţale, standardele impuse de sistemul de servicii sociale pentru 

funcţionarea acestora (chiar și în cazul caselor de tip familial), sunt deseori 

contraproductive pentru antrenarea tinerilor în activităţi gospodărești, de 

responsabilizare individuală, de la vârste mai mici.  

În plus, instituţionalizarea pe termen lung, chiar dacă nivelul îngrijirii este ridicat și de 

bună calitate în centrele de tip rezidenţial, generează o situaţie de nesiguranţă și risc de 

devianţă după ieșirea tinerilor din instituţie. Lipsa părinţilor, lipsa unei susţineri 

emoţionale pe termen lung, fac ca tinerii să se confrunte cu mari dificultăţi de adaptare 

la viaţa adultă. De aceea, mulţi tineri sunt expuși unui risc ridicat de consum de alcool și 

droguri, cerșit, precum și de intrarea într-un sistem de muncă nedeclarată.  

Ca și în cazul celorlalte grupuri de persoane aflate în dificultate, tinerii care părăsesc 

sistemul de protecţie trebuie acompaniaţi prin servicii de suport integrate, care să fie 

capabile să abordeze simultan probleme legate de incluziunea pe piaţa muncii, locuire, 

sprijin financiar până la gasirea unui loc de muncă, servicii de sănătate de bază, 

consiliere psihologică etc. 

În plus, proiectele care au dezvoltat servicii de voluntariat pe timpul vacanţelor, 

precum și de practică, respectiv ucenicie la locul de muncă pentru tinerii din 

sistemul rezidenţial, au raportat un grad important de ameliorare a numărului de 

tineri încadraţi ulterior pe piaţa muncii.  

Nu în ultimul rând, proiectele reușite au inclus servicii mai dezvoltate de mediere 

pe piaţa muncii, iar interlocutorii intervievaţi au menţionat că pregătirea 

personalului din centrele rezidenţiale pentru acest tip de acompaniere este foarte 

important. Cunoașterea pieţei muncii de către personalul de suport, alocarea unor 

resurse de timp și financiare pentru căutarea locurilor de muncă, pregătirea tinerilor 

pentru aceste posturi, monitorizarea post-angajare, sprijinul emoţional pe termen mai 

lung, mentoratul, sunt elemente cheie pentru compensarea dificultăţilor la angajare a 

tinerilor din sistemul rezidenţial 

Majoritatea instituţiilor care au oferit sprijin recunoscut de tineri ca fiind util şi eficient 

au fost organizaţiile neguvernamentale şi DGASPC.  
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Tinerii nu raportează situaţii frecvente de discriminare, dar menţionează faptul că nu ar 

şti cui să se adreseze în asemenea situaţii. 

ALTE PROIECTE CARE POT GHIDA INTERVENŢIILE DE SUCCES ÎN 

DIRECŢIA ACCESULUI PERSOANELOR PE PIAŢA MUNCII 

Echilibru - o nouă abordare a vieţii familiale cu cea profesională" (ID: 

POSDRU/97/6.3/S/60002)62 

Acest proiect şi-a propus să dezvolte servicii şi facilităţi de îngrijire a copiilor, astfel încât 

prin intermediul acestor facilităţi să li se ofere părinţilor posibilitatea să se întoarcă pe 

piaţa muncii şi continuarea activităţii lor profesionale.   

Beneficiar şi parteneri: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, împreună cu partenerii săi - Fondazione Federico II, Global Commercium 

Development, Instituto de Formacion Integral Spania, Consiliul Local al Sectorului 3 

Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti 

şi Primăria Municipiului Braşov. 

De ce este  important acest proiect?  Pentru că deseori cauzele excluziunii femeilor de pe 

piaţa muncii nu ţin de lipsa unor abilităţi personale sau a unei pregătiri adecvate, ci de 

inexistenţa măsurilor de suport pentru o viaţă echilibrată de familie. Acest proiect a 

demonstrat că, atunci când serviciile de îngrijire a copiilor sunt bine organizate în 

comunitate, mamele revin cu uşurinţă în câmpul muncii. 

Proiectul ”O piaţă incluzivă a muncii în mediul rural” 63 

Beneficiar şi parteneri: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice, împreună cu partenerii BPI Management Consulting Romania și Instituto de 

Formación Integral Spania. Proiectul pornește de la premisa, confirmată de studiile 

realizate pe perioada sa de desfășurare, că cea mai mare provocare pentru satul 

românesc este să iasă din cercul vicios format din sărăcie-subdezvoltare-excluziune 

socială. Dezvoltarea ruralului este ținută în loc de mentalități, fiind nevoie de o acțiune 

hotărâtă pentru a modifica percepții și atitudini legate de muncă, venituri, stimă socială, 

inițiativa privată, șanse și dezvoltare personală, rolul și contribuția fiecăruia în 

comunitatea de apartenență. 

De ce este  important acest proiect?  Pentru că a produs primele informaţii şi analize 

amănunţite cu privire la situaţia tinerilor din mediul rural şi a dificultăţilor lor concrete 

de acces pe piaţa muncii. Studiile realizate în cadrul proiectului constituie o referinţă 

                                                           
62 http://www.echilibru.com/mainsite/ 
63 www.eu-rural.ro  

http://www.eu-rural.ro/
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pentru cei care doresc să iniţieze proiecte de ocupare şi de capacitare a tinerilor în 

mediul rural64.   

 

Proiectul de integrare pe piaţa muncii a persoanelor fără adăpost din 

judeţul Timişoara, al Federaţiei Caritas a Diocezei Timişoara.  

Ferma Pater Paulus, din satul Bacova65. 

Centrul de Integrare Socioprofesională din cadrul Fermei "Pater Paulus" din Bacova este 

un serviciu social pentru persoanele fără adăpost, beneficiare ale Azilului de Noapte. 

Serviciile oferite de acest centru cuprinde toată gama de activităţi ce conduc la 

reintegrarea socioprofesională a beneficiarilor. În vederea susţinerii acestui proiect s-a 

încheiat un parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Timiş în anul 2007. 

Scopul proiectului este integrarea/reintegrarea socio-profesională în comunitate a 

tinerilor proveniţi din Azilul de Noapte. Aceştia primesc un adăpost permanent şi un loc 

de muncă. 

De ce este  important acest proiect?    Proiectul se derulează pe un teren, proprietate a 

Federaţiei Caritas Timişoara. Această fermă este formată din 5 ha teren agricol, moară, 

producţie de paste făinoase, producţie de pâine, crescătorie de animale. Capacitatea 

centrului este de 16 locuri, ocupate de adulţi fără adăpost (femei şi barbaţi) din Azilul de 

Noapte, chiar şi de copiii acestora. Beneficiari îşi desfăşoară activitatea alături de 

personalul calificat al Fermei. Proiectul a fost conceput pentru a oferi o şansă tinerilor, 

familiilor cu probleme sociale, materiale aflate în situaţie de excludere socială. Unitatea 

are caracteristicile unui mic sat şi se preconizează a fi un punct de plecare pentru cei fără 

adăpost.  

Alături de fermă, activitatea cu caracter economic include şi un atelier de tâmplărie 

precum şi “un centru de logistică” pentru diferite activităţi ale Federaţiei. Ferma este 

auto-sustenabilă în proporţie de 80%. Persoanele beneficiare sunt susţinute până la 

ieşirea lor din situaţia de criză. 

                                                           
64 http://eu-rural.ro/uploads/page_attachment/file/27/Raport_RO_241012.pdf  şi http://eu-
rural.ro/uploads/page_attachment/file/17/harta_nevoilor_de_formare_RO_241012.pdf  
65 http://www.federatia-caritas.ro/servicii-sociale-persoane-fara-adapost-centrul-integrare-socioprofesională-ferma-
Pater-Paulus-Bacova.php  

http://eu-rural.ro/uploads/page_attachment/file/27/Raport_RO_241012.pdf
http://eu-rural.ro/uploads/page_attachment/file/17/harta_nevoilor_de_formare_RO_241012.pdf
http://eu-rural.ro/uploads/page_attachment/file/17/harta_nevoilor_de_formare_RO_241012.pdf
http://www.federatia-caritas.ro/servicii-sociale-persoane-fara-adapost-centrul-integrare-socioprofesionala-ferma-Pater-Paulus-Bacova.php
http://www.federatia-caritas.ro/servicii-sociale-persoane-fara-adapost-centrul-integrare-socioprofesionala-ferma-Pater-Paulus-Bacova.php
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI FINALE 
 

1. Creșterea gradului de angajabilitate a persoanelor care se află în căutarea unui 

loc de muncă depinde de caracterul integrat și personalizat al măsurilor de 

suport, în paralel cu strategii și legislaţii naţionale care promovează măsuri 

active de incluziune. 

Angajabilitatea reprezintă unul dintre cele patru principii ale Strategiei Europene de 

Angajare, așa cum a fost definită in 1997. Directivele pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

adoptate de Summitul Special de la Luxemburg al Consiliului European (Summitul 

pentru Locurile de Muncă din noiembrie 1997) s-au organizat in jurul a patru teme: 

angajabilitate, antreprenoriat, adaptabilitate si oportunitati egale.  Angajabilitatea nu e o 

capacitate legată doar de abilităţile vocaţionale și de rezultatele universitare. Persoanele 

în căutarea unui loc de muncă se pot confrunta cu numeroase blocaje legate de mediul 

social, de lipsa unor capacităţi de dezvoltare personală, dificultăţi de ordin psihologic, 

stare de sănătate precară, sărăcie, lispa unei locuinţe  etc.  

Atunci când măsurile de suport acţionează atât pe plan profesional (informare, 

consiliere profesională, cautare a locurilor de muncă, mediere), dar și pe plan social, 

sănătate, educaţie sau locuire, angajabilitatea persoanelor aflate în situaţii de 

vulnerabilitate crește. 

Un alt factor de creștere al angajabilităţii este modul flexibil de organizare a 

măsurilor de suport și a programelor destinate grupurilor de persoane aflate în situaţii 

de risc. Aceste măsuri trebuie adaptate unui public foarte eterogen, confruntat uneori cu 

o lipsă de condiţii elementare de trai sau cu analfabetism, ori cu dezechilibre în viaţa de 

familie, probleme de sănătate, limitări funcţionale etc. De aceea, reducerea birocraţiei, 

accesibilizarea informaţiei și a spaţiului public, adaptarea programelor de formare 

profesională la specificul acestor grupuri de persoane, sunt esenţiale. 

2. Măsurile de suport trebuie să ajungă mai uşor şi mai eficient la beneficiarii 

lor, în special la cei mai vulnerabili, care nu au întotdeauna posibilitatea de a 

se informa despre oportunităţile de angajare şi sprijin existente. 

De aceea, numeroşi interlocutori intervievaţi în cadrul anchetei regionale au menţionat 

că este nevoie ca AJOFM să înfiinţeze “antene locale” de lucru în mediul rural, cât mai 

aproape de beneficiari, chiar şi dacă aceste antene sunt reprezentate de echipe sau 

caravane mobile. 

3. Există un număr mare de persoane care reprezintă încă un « grup 

invizibil ». Acestea nu se află pe lista beneficiarilor de ajutor de șomaj, nici pe 
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piaţa oficială a muncii și rămân în continuare în zona gri sau neagră a peţei 

muncii, în situaţie de risc crescut de sărăcie și excluziune. 

Proiectele finanţate până în prezent au inclus astfel de persoane în activităţile propuse, 

dar numărul lor este în continuare mare și foarte puţin documentat la nivel naţional. 

O legătură mai strânsă cu autorităţile publice locale, în special de la nivelul localităţilor 

(urbane, rurale), cu Serviciile Publice de Asistenţă Socială (SPAS), cu unităţile de 

învăţământ, cu organizaţiile neguvernamentale locale, ar permite identificarea acestor 

persoane și preluarea lor în atenţia programelor de incluziune și sprijin.  

4. Consilierea și respectiv medierea pentru obţinerea și păstrarea unui loc de 

muncă reprezintă serviciul de suport cel mai apreciat de către beneficiarii 

măsurilor de sprijin. 

Acest serviciu personalizat ţine cont atât de caracteristicile pieţei muncii cât și de 

abilităţile, nevoile și opţiunile persoanei în căutarea unui loc de muncă. De aceea, 

formarea mediatorilor sau a consilierilor rămâne o prioritate la nivel naţional. Aceste 

persoane trebuie să cunoască foarte bine profilul posturilor, precum și profilul 

vocaţional al persoanelor și să reușească o cooperare constructivă cu angajatorii pentru 

alăturarea eficientă a celor două profile.  

Formarea consilierilor, a mediatorilor, în special pentru categorii de persoane care 

întâmpină dificultăţi mari la angajare, reprezintă o prioritate pentru proiectele viitoare. 

Autorii recomandă o eventuală constituire a unei platforme profesionale a mediatorilor 

pe piaţa muncii, astfel incât instrumentele și soluţiile eficiente să poată fi împărtășite și 

diseminate la nivel naţional 

5. Instrumentele de identificare a abilităţilor personale reprezintă un alt 

element important pentru creșterea gradului de angajare. 

Studiul a arătat că centrarea pe abilităţi, mai degrabă decât pe nivelul studiilor, joacă un 

rol foarte important în cazul angajării persoanelor care nu au putut finaliza ciclurile de 

studii cerute în general pe piaţa muncii. Aceste instrumente de evaluare şi certificare a 

abilităţilor individuale, modernizate și adaptate la specificul ocupaţiilor din România, 

pot conduce la identificarea unui profil vocaţional detaliat, extrem de util pentru 

angajarea unei persoane în posturi de muncă sau sub-activităţi. Instrumentele sunt cu 

atât mai importante cu cât limitările funcţionale sau comportamentale ale persoanei 

sunt mai mari. 

6. Cunoașterea profilului local al pieţei muncii, dar și a proiectelor de 

dezvoltare locală din programe conexe celor sociale, (cum ar fi cele din 

agricultură, dezvoltare regională, infrastructură, dezvoltare rurală etc) sunt de 

asemenea importante în proiectele de incluziune socio-economică a 

persoanelor în situaţii de risc social.  
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Abordarea integrată a intervenţiilor sociale, în contextul mai larg al dezvoltării 

economice a zonei respective, crește semnificativ șansa de găsire a locurilor de muncă în 

domenii care sunt caracteristice regiunii în cauză. In aceste condiţii, este de asemenea 

posibil ca măsurile de suport să poată fi continuate pe termen mai lung, iar 

sustenabilitatea lor să fie asigurată din programe conexe, inter-sectoriale. E nevoie ca 

profesioniştii din domeniul social şi al ocupării să cunoască bine evoluţiile pieţei muncii 

şi cererea de forţă de muncă. O conlucrare între actorii cheie din domeniile social, 

economic, sau cei care răspund de dezvoltarea regională, este foarte necesară. 

7. Utilizarea legii uceniciei la locul de muncă și a practicii profesionale 

trebuie extinsă la nivel naţional 

Prevederile legale privind ucenicia sunt încă puţin cunoscute și folosite, la fel ca o bună 

parte a facilităţilor pentru angajatori. Proiectele trebuie să pună accent pe diseminarea 

acestor informaţii atât în rândul angajatorilor, cât și a beneficiarilor. 

Formarea tinerilor la locul de muncă, după vârsta de 16 ani, permite fidelizarea acestora 

în domenii şi activităţi în care nevoia de angajare este reală. Angajatorii sunt direct 

interesaţi de acest tip de forţă de muncă şi de aceea, legăturile de cooperare şi dialog 

dintre organizaţiile neguvernamentale, DGASPC şi angajatorii care doresc să califice 

tinerii la locul de muncă trebuie îmbunătăţite. 

8. Sindicatele trebuie să exercite un rol mai activ în protejarea angajaţilor 

faţă de orice formă de discriminare la locul de muncă 

Până în prezent, sindicatele nu au avut un rol semnificativ în apărarea intereselor 

angajaţilor celor mai vulnerabili, în companiile sau instituţiile din România. Cu toate 

acestea, experienţa organizaţiilor din domeniul social (în special a celor care lucrează cu 

persoane de etnie romă şi persoane cu dizabilităţi) a arătat că păstrarea locurilor de 

muncă este mult ameliorată atunci când sindicatele susţin interesele persoanelor 

vulnerabile,  în cadrul instituţiei. Sensibilizarea şi formarea membrilor de sindicat în 

chestiuni legate de drepturile omului şi combaterea formelor de discriminare reprezintă 

o activitate prioritară în proiectele viitoare. 

9. În general, sensibilizarea patronatelor şi a cadrelor de conducere din 

instituţiile publice cu privire la măsurile active de ocupare ale persoanelor 

aflate în situaţii de excluziune sau marginalizare socială trebuie continuată, 

laolaltă cu aplicarea fermă a prevederilor legale ce obligă angajatorii la 

includerea acestor persoane pe piaţa muncii (ex. sistemul de cotă din domeniul 

dizabilităţii). 

10. În fine, este necesară utilizarea coroborată a măsurilor finanţate din surse 

diferite de finanţare, de la nivel european.  
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Colaborarea şi sincronizarea actorilor care implementează aceste proiecte devine o 

prioritate, în contextul sumelor insuficiente alocate din bugetul de stat pentru serviciile 

de suport pentru incluziune. În acest context, un dialog mai bun între agenţiile şi 

iniţiatorii proiectelor acoperite prin fonduri europene este absolut prioritar (FSE, 

FEADR, FEDR, FEPAM, Fondul de Coeziune, ERASMUS+, Tineret în Mişcare etc.). Primele 

rezultate au fost deja încurajatoare în 2012-2014, în regiunile în care organizaţiile din 

domeniul social au realizat, de exemplu, parteneriate cu iniţiatorii programelor de 

dezvoltare rurală (LEADER). 
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