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INTRODUCERE 
 
Asociatia Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS, in calitate de 

partener al Federatiei ONPHR - Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania - 

beneficiar al proiectului  ”EXCELNET - Infiintarea unei retele de centre de ex celenta in 

furnizarea serviciilor de reabilitare si integrare profesionala pentru persoane cu 

dizabilitati, ca grup vulnerabil pe piata muncii ” (ID 64251) a realizat aceasta analiza in cadrul 

Activitatii 3 „Actualizarea serviciilor de formare profesionala disponibile persoanelor cu dizabilitati 

in regiunile selectate”. Mentionam ca proiectul EXCELNET are obiectivul general de a promova 

in regiunile selectate un model de crestere sustenabila a calitatii serviciilor specializate de 

reabilitare si integrare profesionala a persoanelor cu dizabilitati, pentru a facilita si mentine 

accesul acestui grup pe piata muncii, in vederea evitarii marginalizarii sociale, discriminarii si 

saraciei.  

 
Pornind de la faptul ca formarea profesionala ca si componenta de baza a pr ocesului de 

integrare a persoanelor cu dizabilitati pe piata mu ncii  este un proces complex determinat 

atat de contextul general al formarii profesionale si al protectiei drepturilor persoanelor cu 

handicap din Romania cat si de contextul specific regiunii, echipa care a realizat prezentul studiu 

a urmarit identificarea dificultatilor si a barierelor in accesul la formare a persoanelor cu 

dizabilitati, la nivelul furnizorilor de formare si, in plus, a avut in vedere aceleasi elemente si la 

urmatoarele nivele: 

• politicile regionale si judetene  

• sistemul de invatamant 

• sistemul de formare a adultilor si procesul formarii  

• beneficiarul formarii  

 

Identificarea dificultatilor si a barierelor nu a fost considerata un scop in sine, aceasta analiza 

fiind orientata pe propunerea de solutii si formularea unor recomandari in vederea imbunatatirii 

accesului persoanelor cu dizabilitati la educatie si formare profesionala in cele cinci regiuni de 

derulare a proiectului EXCELNET, respectiv regiunile Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Bucuresti-Ilfov 

si Sud-Muntenia. 

Ne propunem astfel ca lucrarea sa fie utila organizatiilor care dezvolta centrele de excelenta si 

partenerilor acestora – autoritati locale, institutii educative, furnizori de formare-  in demersurile 

pe care le desfasoara  pentru a “ridica” barierele si a sprijini persoanele cu dizabilitati sa 

beneficieze de respectarea drepturilor lor la educatie si la integrare profesionala.  
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Metodologia utilizatã 

 

In cadrul analizei au fost abordate mai multe metode de cercetare: 

a. Cercetarea documentara   

Cercetarea documentara a presupus un demers complex de identificare a tipurilor de documente 

pentru acoperirea informatiilor necesare in analiza calitativa relevanta pentru domeniul  

dizabilitatii din perspectiva formarii profesionale.   

Tipurile de documente incluse in cercetare au insumat: 

•  acte normative; 

•  reglementari europene; 

•  reglementari si alte documente internationale; 

•  informatii si date statistice cu caracter general, Buletine statistice elaborate de Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia Protecţia Persoanelor cu Handicap; 

•  strategii nationale si judetene de dezvoltare si planurile de actiune ale acestora, Master 

Plan Regional – MPR pentru fiecare regiune implicata in proiect; 

•  hartile scolare judetene; 

•  Programul national de ocupare a fortei de munca; 

•  cercetari elaborate de catre terti cu referire la tematica abordata. 

Au fost colectate şi analizate informaţiile/prevederile având ca punct central de interes formarea 

profesională a persoanelor cu dizabilitati astfel încât să se obţina proiecţia cadrului general de 

actiune şi, în mod deosebit, a elementelor referitoare la : 

• Cadrul legislativ din domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati; 

• Cadrul legislativ din domeniul educatiei; 

• Cadrul legislativ din domeniul formarii profesionale a adultului. 

 

b. Interviurile calitative  

• Chestionarea in doua etape a unor institutii reprezentative: DGASPC-uri, ONG-uri, 

AJOFM-uri, furnizori publici sau privati de formare profesionala. 

 

In etapa 1 – s-a realizat o cercetare exploratorie la nivelul DGASPC-urilor (30) si a ONG-urilor 

(17) din judetele din cele 5 regiuni selectate, urmarindu-se: 

a) identificarea persoanelor resursa de la nivelul serviciilor destinate persoanelor cu 

dizabilitati; 

b) analizarea generala a situatiei formarii profesionale la nivel judetean. 
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In etapa a 2-a, prin intermediul chestionarului 2 s-a realizat o cercetare de adancime la nivelul 

DGASPC-urilor (30), AJOFM-urilor (30) si a ONG-urilor (17) din judetele celor 5 regiuni selectate, 

urmarindu-se identificarea  existentului la nivelul formarii profesionale a persoanelor cu dizabilitati, 

atat sub aspectul sistemului de formare, cat si al practicilor in formarea profesionala a 

persoanelor cu dizabilitati. 

 

• Interviuri de adancime cu profesionisti 

Au fost organizate trei interviuri de adancime cu specialisti in domeniul dizabilitatii, cu care s-au 

analizat aspecte specifice legate de evolutia politicilor si strategiilor in educatie si formare, 

dificultati si bariere la diferite nivele, prioritati si recomandari de viitor. 

 

c. Organizarea de focus – grupuri la nivel regional  

Cu sprijinul ONPHR si al partenerilor care dezvolta centrele EXCELNET au fost organizate 5 

focus - grupuri in cate un oras din regiunile de referinta:  

• Slobozia pentru Regiunea Sud-Muntenia – in data de 03.07.2012; in colaborare cu 

ONPHR 

• Timisoara pentru Regiunea Vest – in data de 05.07.2012- in colaborare cu Fundatia 

“Pentru Voi”; 

• Satu-Mare pentru Regiunea Nord-Vest – in data de 10.07.2012- in colaborare cu 

Asociatia Handicapatilor Fizic Satu Mare;  

• Bucuresti pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov – in data de 31.07.2012- in colaborare cu 

ONPHR; 

• Bacau pentru regiunea Nord-Est – in data de 09.10.2012 - in colaborare cu ONPHR 

A fost elaborata si aplicata o metodologie unitara de organizare a focus-grupurilor, avand in 

vedere identificarea dificultatilor si a barierelor in accesul la formare al persoanelor cu dizabilitati 

in contextul specific al regiunii, precum si valorizarea solutiilor si initiativelor de succes. 

Au participat un numar de 109 de persoane: profesionisti din serviciile publice sau private din 

domeniul dizabilitatii, profesionisti din serviciile publice sau private din domeniul educatiei si 

formarii profesionale a adultilor, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, precum si 

persoane cu dizabilitati.  
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Sectiunea A  

PERSOANELE CU DIZABILITA ŢI SI PROTECŢIA DREPTURILOR. 
DIFICULTAŢI SI BARIERE LA NIVELUL POLITICILOR DE PROTEC ŢIE 
SI PROMOVARE A DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILIT AŢI 

IN REGIUNILE SELECTATE. 
 
 
Despre persoanele cu handicap a inceput sa se vorbeasca deschis incepand din anul 1990, 

imediat dupa descoperirile grave din marile institutii rezidentiale si nu numai ... La momentul 

acela, statul a raspuns cu infiintarea unei structuri guvernamentale (SSPH) si cu aprobarea a 

doua legi (Legea nr. 53/1992 si Legea nr. 57/1992), primele care au acordat drepturi si facilitati, 

unele dintre ele dovedindu-se insa, in timp, in detrimentul masurilor participativ – active de 

incluziune sociala.  

 

Pe parcurs, strategiile si politicile referitoare la dizabilitate s-au modificat si s-au imbogatit sub 

impactul politicilor europene si internationale iar legislatia romaneasca s-a nuantat, incluzand 

masuri care sa faciliteze accesul persoanelor cu dizabilitati la educatie, ocupare, la viata 

societatii, in general. Au fost ratificate conventii si tratate internationale, interesul pentru 

transferul accentului pe participare a crescut, momentul culminand fiind intrarea in Europa 

Romaniei in Uniunea Europeana. Obiectivul strategiei pe termen lung a UE privind persoanele cu 

dizabilităţi se centrează pe egalitatea de oportunităţi care permite acestor persoane să îşi 

fructifice potenţialul şi să participe în societate.  

 

Strategia se bazează pe trei piloni1: 

• Dezvoltarea legislaţiei şi implementarea măsurilor anti-discriminare care să permită 

persoanei să se bucure de drepturile sale, 

• Eliminarea barierelor induse de mediu, 
• Includerea problematicii persoanelor cu dizabilităţi în toate aspectele cheie ale 

politicilor publice (mainstreaming). Acest lucru presupune analiza politicilor publice 

relevante din perspectiva persoanelor cu dizabilităţi şi înţelegerea nevoilor diverse ale 

acestora de care să se ţină cont în momentul formulării şi implementării politicii. 
 

                                                
 
1  Morgan, H (2007) ‘Disabled people and employment: the potential impact of European policy‘ in Working 
Futures? Disabled people, policy and social inclusion, Roulstone A, Barnes C, (eds), Policy Press, Bristol 
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Este evident ca egalizarea oportunitatilor trebuie sa se manifeste si in formarea profesionala, 

fiind esentiale masurile antidiscriminare, accesibilizarea mediului de invatare (de exemplu, atat 

accesibilizarea fizica a salilor de curs si de practica, cat si a metodelor si instrumentelor 

pedagogice, asigurarea transportului la/de la locul de formare etc.) si consultarea persoanelor cu 

dizabilitati in vederea stabilirii unor masuri de politici publice de incurajare a accesului lor in scoli 

si la cursuri de calificare/perfectionare.  

 

In acest context, au inceput sa fie cercetate, aprofundate si citate multe dintre documentele 

europene si internationale de baza, printre care: 

• Programul Mondial de Acţiune privind Persoanele cu Handicap, adoptat în 1982 de 

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (Rezoluţia 37/52)  

• Recomandarea nr. (92) 6 referitoare la o politică coerentă pentru persoanele cu handicap, 

1992 

• Regulile Standard privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu Handicap, adoptate 

în 1993 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite (Rezoluţia 48/96) 

• Declaraţia de la Salamanca şi direcţiile de acţiune în domeniul educaţiei speciale: Acces 

şi calitate, Spania, 1994. 

 

Clasificarea Internationala a Functionarii, Dizabilitatii si Sanatatii (CIF), adoptata si aprobată de 

Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 22 mai 2001 (Rezolutia nr. 54/2001), tradusa in 

romaneste in anul 2005, reprezinta un document clarificator pentru modelul social atat de 

important in elaborarea politicilor privind dizabilitatea si in construirea unei atitudini corecte fata 

de persoanele cu dizabilitati, astfel: 

 

„Modelul medical consideră dizabilitatea ca pe o problemă a persoanei, cauzată direct de boală, 

traumă sau altă stare de sănătate care necesită o îngrijire medicală, oferită ca tratament 

individual de către profesionişti. Managementul dizabilităţii are ca scop vindecarea sau adaptarea 

şi schimbarea comportamentului individului. Îngrijirea medicală devine, în acest sens, subiectul 

principal, iar – la nivel politic – principalul răspuns este unul de modificare sau reformare a 

politicii de îngrijire medicală. Modelul social al dizabilităţii consideră dizabilitatea ca fiind în 

principal, o problemă creată social şi o chestiune care ţine în primul rând de integrarea completă 

a individului în societate. Dizabilitatea nu este un atribut al unui individ, ci un complex de condiţii 

create de mediul social. Din această cauză, managementul acestei probleme necesită acţiune 

socială şi este responsabilitatea comună a întregii societăţi, în sensul producerii acelor schimbări 

de mediu necesare participării persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii sociale.  
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Managementul dizabilităţii este aşadar o problemă de atitudine şi ideologie, care implică o 

schimbare socială, ceea ce, în termeni politici, devine o problemă de drepturi ale omului. Pentru 

acest model, dizabilitatea este o problema politică. CIF se bazează pe integrarea acestor două 

modele opuse. Pentru a reda esenţa integrării diverselor perspective ale funcţionării, este utilizat 

un model biopsihosocial.”  

 

Plecand de la aceste elemente initiale care au stat la baza constructiei sistemului de protectie a 

persoanelor cu dizabilitati, prezentul capitol analizeaza elemente ce alcatuiesc cadrul general al 

asigurarii protectiei drepturilor acestor persoane si care, implicit, influenteaza politicile regionale 

si locale prin prisma modului in care incurajeaza sau, dimpotriva, impiedica accesul la formare 

profesionala. De la principiile si valorile general exprimate in documentele europene pana la 

aplicarea lor in practica, sustinute de strategii si planuri judetene care ar trebui sa stimuleze  

piata de formare profesionala si s-o faca accesibila persoanelor cu dizabilitati, drumul nu este 

usor. Procesul este complex si determinat in mare masura de: 

• prioritatile mentionate in politicile locale; 

• colaborarea interinstitutionala intre structuri cu responsabilitati in domeniul educatiei 

(Inspectoratul Scolar Judetean - ISJ) / in domeniul protectiei persoanelor cu handicap 

(Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului - DGASC) / in domeniul 

ocuparii fortei de munca (AJOFM) / in domeniul autorizarii cursurilor de formare a 

adultilor (Autoritatea Nationala pentru Calificari); 

• parteneriatul public-privat. 

 

Pentru ca persoana cu dizabilitati sa aiba acces la formare profesionala intr-un demers de 

integrare pe piata muncii, ar trebui ca la nivel local sa existe „o piata de formare profesionala 

accesibila persoanelor cu dizabilitati” sustinuta de politici locale de integrare activa. Astfel, 

analiza politicilor regionale si locale va evidentia ce dificultati si bariere exista in regiunile 

selectate in accesul la formare a persoanelor cu dizabilitati, bariere care determina interesul 

scazut al furnizorilor de formare pentru servicii de formare adaptate, respectiv, o cerere scazuta 

de astfel de oferte din partea beneficiarilor. Totodata, vor fi scoase in evidenta elementele prin 

care este incurajata formarea profesionala.  

 

Cadrul general al asigurarii protectiei drepturilor persoanelor cu dizabilitati si care, asa cum 

spuneam mai devreme, influenteaza politicile regionale si locale este alcatuit din tratate si 

conventii internationale, directive si recomandari europene, acte normative nationale, dintre 

acestea, cele mai importante fiind: 

•••• Constituţia României, 2003 



   

 

Partener 3- CRIPS A3.3 Raport de analiză: Dificultăţi si bariere in accesul la 
formare al persoanelor cu dizabilităţi in regiunile selectate 

  

   Pag. 9 din 60 

 
 

•••• HG nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi 

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

pentru persoanele cu handicap – către o societate fără discriminări 

•••• Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

•••• HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

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

modificările şi completările ulterioare 

•••• Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale. 

 

Acestora li se adauga strategiile si actele normative referitoare la ocupare si formare profesionala 

pe care le vom analiza in capitolul special alocat formarii dar a caror incidenta in domeniul 

dizabilitatii trebuie mentionata si aici: 

• Legea nr. 74/1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la 

Strasbourg la 3 mai 1996 

• Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei 

de munca, cu modificarile si completarile ulterioare 

• Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale 

• Hotararea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei 

de munca, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

In decembrie 2006, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, care ofera un nivel de protecţie fără precedent. 

Fara indoiala, Conventia reprezintă cel mai important instrument juridic obligatoriu care 

vizează direct drepturile şi libertăţile persoanelor cu dizabilităţi si care afirma, printre altele: 

“ ……(e)Recunoscând faptul că dizabilitatea este un concept în evoluţie şi că 

acesta rezultă din interacţiunea dintre persoanele cu deficienţe şi barierele de atitudine şi 

de mediu care împiedică participarea lor deplină şi efectivă în societate în condiţii de 

egalitate cu ceilalţi, 

(g) Subliniind importanţa problematicii dizabilităţii ca parte integrantă a strategiilor 

relevante ale dezvoltării durabile, 

(k) Preocupate de faptul că, în ciuda acestor instrumente şi responsabilităţi 

diverse, persoanele cu dizabilităţi continuă să se confrunte cu bariere în participarea lor ca 

membri egali ai societăţii, precum şi cu încălcări ale drepturilor omului, peste tot în lume,  

(v) Recunoscând importanţa accesibilităţii la mediul fizic, social, economic şi 
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cultural, la sănătate şi educaţie şi la informare şi comunicare, pentru a da posibilitatea 

persoanelor cu dizabilităţi să se bucure pe deplin de toate drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului, 

Scopul prezentei Convenţii este de a promova, proteja şi asigura exercitarea 

deplină şi în condiţii de egalitate  a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 

de către toate persoanele cu dizabilităţi şi de a promova respectul pentru demnitatea lor 

intrinsecă......” 

 

Uniunea Europeană a ratificat Convenţia în 23 decembrie 2010, focal point fiind Comisia 

Europeană, atât în relaţia cu Statele membre, cât şi în relaţia cu instituţiile UE. Romania a 

semnat Conventia la data de 26 septembrie 2007 si a ratificat-o prin Legea nr. 221/2010.  

Strategia europeană 2010 - 2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit 

pentru o Europă fără bariere, COM(2010) 636 final, Bruxelles, adoptata la 15 noiembrie 

2010, este o asigurare a implementării efective a Convenției, stabilind planul de lucru şi 

priorităţile pentru anii viitori. 

 

”Obiectivul general al acestei strategii este de a oferi persoanelor cu handicap capacitatea 

de a se bucura de drepturi depline şi de a beneficia complet de participarea la viaţa socială 

şi economică europeană, mai ales prin intermediul pieţei unice.  

Strategia se axează pe eliminarea barierelor. Comisia Europeana a identificat opt domenii de 

acţiune principale: accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea fo rţei de munc ă, educa ţie 

şi formare, protec ţie social ă, sănătate şi ac ţiune extern ă. Aceste domenii au fost selectate pe 

baza potenţialului lor de a contribui la realizarea obiectivelor generale ale strategiei şi ale 

Convenţiei Naţiunilor Unite, a documentelor politice aferente ale instituţiilor UE şi ale Consiliului 

Europei, precum şi (...) a consultării statelor membre, a părților interesate şi a publicului 

general.” 

 

Capitolul 5 referitor la Educaţie şi formare profesională pune in primul rand problema 

neparticiparii copiilor si tinerilor cu handicap la procesul de educatie si modul in care va actiona 

Uniunea Europeana pentru eliminarea barierelor, in subsidiaritate cu statele membre: 

„În categoria de vârstă cuprinsă între 16 şi 19 ani, rata neparticipării la educaţie se ridică la 37% 

pentru persoanele cu handicapuri severe, la 25% pentru persoanele cu handicapuri partiale si la 

17% pentru persoanele fără handicapuri. Pentru copiii cu handicap grav, accesul la învăţământul 

general este dificil şi uneori segregat. Persoanele cu handicap, în special copiii, trebuie să fie 

integrate în mod adecvat în sistemul general de învăţământ şi să beneficieze de sprijin individual 

cu respectarea intereselor copilului. Respectând întru totul responsabilitatea statelor membre în 

ceea ce priveşte conţinutul planurilor de învăţământ şi organizarea sistemelor de învăţământ, 
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Comisia va sprijini obiectivul unui învăţământ şi al unei formări profesionale de calitate şi 

favorabile incluziunii în cadrul iniţiativei „Tineretul în mişcare”. Ea va permite persoanelor cu 

handicap să fie mai bine informate cu privire la nivelurile de educaţie şi oportunităţile care li se 

oferă şi le va spori mobilitatea facilitându-le participarea la programul de învăţare de-a lungul 

vieţii. 

Acţiunea UE va sprijini eforturile naţionale prin intermediul Education and Training 2010 (ET 

2020), cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale, pentru a elimina barierele de ordin juridic şi organizatoric care împiedică 

persoanele cu handicap să aibă acces la sistemele de învăţământ general şi de învăţare de-a 

lungul vieţii; pentru a oferi în timp util sprijin pentru o educaţie favorabilă incluziunii şi învăţării 

personalizate şi pentru identificarea timpurie a nevoilor speciale; pentru a oferi o formare 

profesională adecvată şi sprijin personalului din domeniul educaţiei care îşi desfăşoară 

activitatea la toate nivelurile şi pentru a stabili rapoarte referitoare la ratele de participare şi 

rezultatele obţinute.” 

 

Acestea fiind perspectivele, responsabilitatea transpunerii in practica a principiilor, directiilor de 

actiune si prevederilor din documentele citate mai sus apartine Statelor membre, inclusiv 

Romaniei, si, in acest context, capata o importanta deosebita elaborarea si implementarea 

planurilor strategice nationale si regionale.  

 

Planul National de Dezvoltare a României pentru perioada financiara 2007-2013 a reprezentat 

documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala si strategia convenita 

cu Comisia Europeana pentru utilizarea instrumentelor structurale. Strategia de dezvoltare a 

PND 2007-2013 este o reflectare a nevoilor de dezvoltare a României, în vederea reducerii cât 

mai rapide a disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre Romania si Statele Membre ale 

UE. Strategia PND 2007-2013 se axeaza atât pe orientarile strategice comunitare privind 

coeziunea, cât si pe prioritatile Agendei Lisabona si obiectivele de la Göteborg. Printre prioritatile 

nationale pe care PND le-a tratat se regaseste si Dezvoltarea resurselor umane , promovarea 

ocup ării şi incluziunii sociale  şi întărirea capacităţii administrative, ceea ce include si formarea 

profesională a persoanelor cu dizabilităţi: 

 

„Măsurile şi acţiunile avute în vedere la această prioritate pot fi grupate în cadrul a patru sub-

priorităţi, după cum urmează:  

 

4.1. Dezvoltarea capitalului uman. Investiţiile realizate în cadrul acestei sub-priorităţi vor viza: 

sistemul de educaţie iniţială (prin promovarea de reforme în contextul învăţării pe tot parcursul 

vieţii), diseminatorii de învăţare (resursele umane din educaţie), conţinutul învăţării (diversificarea 
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şi asigurarea calităţii ofertelor de educaţie şi formare iniţială şi continuă) şi sistemul de formare 

profesională continuă.  

4.2. Promovarea ocupării depline. Principalele măsuri avute în vedere în cadrul acestei sub-

priorităţi vizează: creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor; dezvoltarea 

iniţiativelor pentru partenerii sociali; îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă şi 

promovarea culturii antreprenoriale în educaţie şi formare, identificarea şi valorificarea tuturor 

oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii; modernizarea şi întărirea capacităţii administrative a 

serviciului public de ocupare.  

4.3. Promovarea incluziunii sociale. Principalele domenii de intervenţie avute în vedere în cadrul 

sub-priorităţii sunt: integrarea pe piaţa muncii şi combaterea discriminării, îmbunătăţirea 

accesului şi participării la educaţie iniţială şi continuă pentru grupurile vulnerabile, promovarea 

egalităţii de gen şi combaterea excluziunii sociale a femeilor, dezvoltarea unui sistem eficient de 

servicii sociale destinate reducerii riscului de marginalizare şi excluziune socială, iniţiative 

transnaţionale în educaţia inclusivă şi iniţiative transnaţionale pe piaţa muncii.  

4.4 Dezvoltarea capacităţii administrative şi a bunei guvernări. Această sub-prioritate are scopul 

de a promova şi susţine crearea la nivel central şi local a unei administraţii publice care să 

devină un important factor de competitivitate, dezvoltare, progres şi coeziune. De asemenea, vor 

fi vizate cu prioritate alte două segmente importante în procesul de întărire a capacităţii 

administrative: justiţia şi ordinea şi siguranţa publică”. 

 

Prioritatile Planului National de Dezvoltare au corespuns, asa cum s-a afirmat, nevolilor de 

dezvoltare a Romaniei, identificate si planificate prin alte acte normative. De exemplu, in 

domeniul dizabilitatii, Romania adoptase inca din 2005, prin HG nr. 1175/2005, Strategia 

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

perioada 2006 - 2013 "Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără 

discriminări".  

Stategia nationala are 3 obiective generale, fiecaruia dintre ele fiindu-i subsumate obiective 

specifice si masuri de implementare. 

 

Obiectivul general 3: Cre şterea gradului de ocupare a for ţei de munc ă pentru persoanele 

cu handicap  

3.1. Sprijin timpuriu efectiv (inclusiv prin dezvoltarea sistemului educaţional de la vârstă timpurie 

corelată cu nevoile individuale identificate, în vederea creşterii gradului de incluziune socială) 

3.2. Implicarea angajatorilor 

3.3. Îmbun ătăţirea sistemului educa ţional şi de formare profesional ă 
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3.4 Îmbunătăţirea serviciilor de sprijin în vederea angajării şi creerea serviciilor de sprijin al 

persoanelor cu handicap la locul de muncă”    

 

 

Pentru obiectivul specific evidentiat: 

3.3. Îmbun ătăţirea sistemului educa ţional şi de formare profesional ă 

in Planul operational erau propuse 5 (cinci) masuri, mentionate mai jos: 

a) promovarea accesului la educaţie şi formare profesională a persoanelor cu handicap, 

indiferent de gradul şi tipul de handicap 

b) promovarea conceptului potrivit căruia persoana cu handicap încadrată în muncă 

reprezintă o valoare adăugată pentru societate şi, în special, pentru comunitatea căreia 

aparţine 

c) crearea condiţiilor şi a serviciilor necesare pentru ca persoana cu handicap să poată 

alege forma de conversie sau reconversie profesională şi locul de muncă, în conformitate 

cu potenţialul ei funcţional 

d) desfăşurarea de programe, în colaborare sau parteneriat cu persoanele juridice, publice 

sau private, instituţiile de cult recunoscute de lege, având ca obiectiv crearea de 

oportunităţi pentru dezvoltarea abilităţilor persoanelor cu handicap 

e) asigurarea de acces egal al persoanelor cu handicap la oportunităţile de formare şi 

promovare la locul de muncă 

pentru a caror implementare in practica au fost responsabilizate institutiile: Autoritatea Nationala 

pentru Persoanele cu Handicap, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Culturii şi Cultelor, autorităţi publice locale. 

 

Preluand obiectivele Strategiei nationale, Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului si-au propus prin strategiile de la nivel judetean, asigurarea protecţiei, integrării şi 

incluziunii sociale a persoanelor cu handicap şi susţinerea participării la viaţa economică, socială 

şi culturală a societăţii, asigurarea dreptului la o viaţă autonomă, împlinită şi demnă. 

In urma analizei, la nivelul DGASPC din cele 5 regiuni au fost identificate obiective şi măsuri 

preluate din Strategia nationala, de exemplu: 

• Dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeni ul protec ţiei speciale a 

persoanelor cu dizabilit ăţi – DGASPC Cluj, DGASPC Bihor, DGASPC Maramures, 

DGASPC Bacău, DGASPC Botoşani, DGASPC Iaşi, DGASPC Vaslui, DGASPC Argeş, 

DGASPC Dâmboviţa, DGASPC Sector 1, DGASPC Sector 6, DGASPC Arad, DGASPC 

Timisoara. 
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• Integrarea profesional ă şi şcolar ă a tinerilor cu dizabilit ăţi - DGASPC Bihor, 

DGASPC Botoşani, DGASPC Iaşi, DGASPC Vaslui, DGASPC Argeş, DGASPC 

Dâmboviţa, DGASPC Sector 1, DGASPC Sector 6, DGASPC Arad, DGASPC Timisoara. 

• Menţinerea locurilor de munc ă a tinerilor cu handicap, prin acordarea de asisten ţă 

la locul de munc ă – DGASPC Cluj, DGASPC Bihor, DGASPC Botoşani, DGASPC Iaşi, 

DGASPC Vaslui, DGASPC Argeş, DGASPC Dâmboviţa, DGASPC Sector 1, DGASPC 

Sector 6, DGASPC Arad, DGASPC Timisoara. 

• Îmbun ătăţirea serviciilor de sprijin în vederea angaj ării şi  crearea serviciilor de 

sprijin/asisten ţă al persoanelor cu handicap la locul de munc ă - DGASPC Bihor, 

DGASPC Maramures, DGASPC Botoşani, DGASPC Iaşi, DGASPC Vaslui, DGASPC 

Argeş, DGASPC Dâmboviţa, DGASPC Sector 1, DGASPC Sector 6, DGASPC Arad, 

DGASPC Timisoara. 

• Extinderea serviciilor de consiliere, informare şi  asisten ţă la locul de munc ă 

pentru persoane cu handicap prin promovare la nivel ul municipiilor şi oraşelor din 

jude ţ - DGASPC Maramures, DGASPC Cluj, DGASPC Bihor, DGASPC Bacău, 

DGASPC Botoşani, DGASPC Iaşi, DGASPC Vaslui, DGASPC Argeş, DGASPC 

Dâmboviţa, DGASPC Sector 1, DGASPC Sector 6, DGASPC Arad, DGASPC Timisoara  

• Înfiin ţarea atelierelor protejate pentru persoane cu handi cap grav şi accentuat  -  

DGASPC Cluj, DGASPC Bihor, DGASPC Bacău, DGASPC Botoşani, DGASPC Iaşi, 

DGASPC Vaslui, DGASPC Argeş, DGASPC Dâmboviţa, DGASPC Sector 1, DGASPC 

Sector 6, DGASPC Arad, DGASPC Timisoara 

• Promovarea furniz ării serviciilor de calitate care s ă răspund ă nevoilor individuale 

ale persoanei cu handicap  – DGASPC Cluj, DGASPC Bihor, DGASPC Maramures, 

DGASPC Bacău, DGASPC Botoşani, DGASPC Iaşi, DGASPC Vaslui, DGASPC Argeş, 

DGASPC Dâmboviţa, DGASPC Sector 1, DGASPC Sector 6, DGASPC Arad, DGASPC 

Timisoara 

• Contactarea angajatorilor şi intermedierea ob ţinerii unui loc de munc ă de către 

persoanele cu handicap, prin participare la intervi ul de angajare şi la proba de 

lucru - DGASPC Maramures, DGASPC Cluj, DGASPC Bihor, DGASPC Bacău, 

DGASPC Botoşani, DGASPC Iaşi, DGASPC Vaslui, DGASPC Argeş, DGASPC 

Dâmboviţa, DGASPC Sector 1, DGASPC Sector 6, DGASPC Arad, DGASPC 

Timisoara. 

 

Ulterior Strategiei nationale, a fost elaborata si a intrat in vigoare in anul 2006 (decembrie) - 

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – ca lege 
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– cadru care a dezvoltat posibilitatile de incluziune sociala a persoanelor cu dizabilitati din 

Romania si a creata un cadru optim pentru formare profesionala si integrare in munca. 

 

Legea nr. 448/2006 afirmă că orice persoana cu handicap care doreste sa se integreze sau sa 

se reintegreze in munca are acces gratuit la evaluare si orientare profesionala, indiferent de 

varsta, tipul si gradul de handicap. Se acorda astfel importanta cuvenita evaluarii potentialului de 

angajabilitate inainte de a incepe un curs, pentru ca formarea sa aiba finalitatea dorita la nivelul 

persoanei care urmeaza sa se integreze profesional. 

 

Poate beneficia de orientare profesionala: 

•••• persoana cu handicap care este scolarizata si are varsta corespunzatoare in vederea 

integrarii profesionale,  

•••• persoana care nu are un loc de munca,  

•••• cea care nu are experienta profesionala  

•••• cea care desi e incadrata in munca doreste reconversie profesionala.  

 

Persoanele cu handicap au dreptul sa li se creeze toate conditiile pentru a-si alege si exercita 

profesia, meseria sau ocupatia, pentru a dobandi si mentine un loc de munca, precum si pentru a 

promova profesional. Se mentioneaza concret ca persoanele cu handicap aflate in cautarea unui 

loc de munca sau incadrate in munca au dreptul la cursuri de formare profesionala , fapt care 

constituie o oportunitate de dezvoltare a pietei de formare profesionala accesibile diferitelor tipuri 

de dizabilitati.   

 

Documentele strategice amintite anterior ar fi trebuit transpuse la nivel de regiune, apoi la nivel 

judetean. In procesul de elaborare a Cadrului Regional Stategic Regional (Master Plan Regional 

– MPR) s-a realizat mai intai cate un document de tip analitic (audit teritorial) care cuprindea 

analize detaliate a situaţiilor existente. 

 

Cadrul Regional Stategic (Master Plan Regional – MPR) exista la nivelul fiecarei regiuni din cele 

selectate. El contine seturi de masuri/actiuni propuse pe baza elementelor critice şi de potenţial 

identificate prin auditul teritorial, a orientărilor strategice stabilite de Consiliul European în 

documentul „Europa 2020”, precum si pe baza comentariilor şi propunerilor din partea 

partenerilor regionali.  

 
In cele 5 regiuni regăsim următoarele priorităţi şi măsuri de implementare:  
 
Regiune  Prioritati   M ăsuri/Actiuni 
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Nord Vest a. Resurse umane  
Dezvoltarea resurselor umane prin 
modernizarea sistemului educaţional, 
dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale 
şi promovarea educaţiei pentru adulţi 
şi a educaţiei continue, cu scopul de a 
creşte ocuparea forţei de muncă. 
a.1. Dezvoltarea învăţământului şi a 
formării profesionale astfel încât să 
crească ocuparea forţei de muncă şi 
competitivitatea economică 
a.2. Corelarea învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii 
a.3. Creşterea adaptabilităţii forţei de 
muncă şi a întreprinderilor astfel încât 
să răspundă nevoilor de pe piaţa forţei 
de muncă şi să asigure 
competitivitatea economică 
a.4. Promovarea accesului egal şi a 
incluziunii sociale în educaţie, formare 
profesională şi pe piaţa forţei de 
muncă 
b. Accesibilitatea - se referă la 
infrastructura de transport, proiecte de 
dezvoltare integrate, infrastructura de 
educaţie, infrastructura de sănătate şi 
servicii sociale. 
 

Combaterea abandonului şcolar 
Creşterea calităţii în învăţământul iniţial 
şi TVET 
Promovarea educaţiei şi formării pentru 
adulţi 
Îmbunătăţirea tranziţiei de la şcolă la 
locul de muncă 
Reducerea abandonului şcolar timpuriu 
şi dezvoltarea unui sistem educaţional 
de tip „a doua şansă” 
Creşterea accesului şi participării la FPC 
Promovarea culturii antreprenoriale 
Creşterea adaptabilităţii prin sprijinirea 
întreprinderilor şi a salariaţilor 
Dezvoltarea parteneriatelor şi 
încurajarea iniţiativelor partenerilor 
sociali 
Promovarea măsurilor active pentru 
ocuparea forţei de muncă şi 
modernizarea serviciilor publice pentru 
ocupare 
Dezvoltarea economiei sociale la nivel 
local şi regional 
Dezvoltarea unei reţele de servicii 
sociale integrate 
Îmbunătăţirea accesului şi participării 
grupurilor vulnerabile la sistemul 
educaţional şi pe piaţa muncii  
Promovarea oportunităţilor egale pe 
piaţa muncii 
Iniţiative trans-naţionale pe piaţa globală 
a muncii 
Construirea şi modernizarea reţelei de 
transport regionale şi locale, 
Modernizarea şi dezvoltarea reţelei de 
transport rutiere  
Promovarea transportului inter-modal 
Îmbunătăţirea infrastructurii de bază şi a 
echipamentelor din cadrul şcolilor 
(inclusiv echipamente IT) 
Sprijinirea dezvoltării campusurilor 
educaţionale 
Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de sănătate 
Ameliorarea infrastructurii pentru servicii 
sociale 
 

Nord-Est Prioritatea 1 - Infrastructura si Mediul  
 
 
 
 
 
 

Masura 1.6 - Reabilitarea si dezvoltarea 
infrastructurii educationale, sociale si de 
sanatate care are ca obiectiv 
imbunatatirea conditiilor de instruire, 
cresterea gradului de sanatate a 
populatiei regiunii si sprijinirea incluziunii 
sociale a categoriilor marginalizate si 
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Prioritatea 5 - Dezvoltarea resurselor 
umane si a serviciilor sociale prin care 
se urmăreşte adaptarea calificarilor si 
a nivelelor de calificare la cerintele 
pietii si includerea sociala a 
categoriilor dezavantajate. 
 

excluse social prin reabilitarea si 
modernizarea infrastructurii aferente 
acestor servicii. 
Masura 1.7 - Infiintarea centrelor de 
asistenta sociala care are ca obiectiv 
intărirea infrastructurii de servicii sociale. 
 
Masura 5.1 - Dezvoltarea formarii 
continue care-şi propune imbunatatirea 
sistemului de formare profesionala a 
angajatilor in vederea crearii unei forte 
de munca adaptate la cerintele pietii 
muncii, aflate in continua schimbare. 
Masura 5.3 - Dezvoltarea de servicii 
aferente sistemului integrat de formare a 
categoriilor dezavantajate prin 
furnizarea de instruire categoriilor 
dezavantajate si excluse social in 
vederea cresterii gradului de includere 
sociala si dezvoltarii de abilitati si 
competente pentru integrarea acestora 
pe piata muncii. 
Masura 5.4 - Sprijin pentru calificarea / 
reconversia profesionala a populatiei 
ocupate din mediul rural  
Masura 5.5 - Dezvoltarea formarii initiale 
-îmbunatatirea nivelului de instruire si a 
abilitatilor profesionale si tehnice a 
elevilor in vederea integrarii lor pe piata 
muncii. 
Masura 5.7 - Dezvoltarea de servicii 
existente si infiintarea de noi servicii 
comunitare alternative pentru evitarea 
institutionalizarii copiilor si persoanelor 
adulte si sprijinirea intereselor copiilor, 
tinerilor si adultilor asistati social in 
vederea integrarii lor in societate. 
 

Sud -
Muntenia 

 
Cresterea stabilitatii sociale si 
eficientizarea potentialului fortei de 
munca al regiunii. 
 
Adaptarea continua si structurarea 
sistemului educational si de pregatire 
profesionala in conformitate cu 
cerintele pietei muncii 
 
Adaptabilitatea fortei de munca si 
dezvoltarea antreprenoriatului 
 

 
Cresterea nivelului educational si al 
instruirii profesionale 
Îmbunatatirea accesului si integrarii in 
munca 
Imbunatatirea conditiilor necesare 
invatarii permanente 
Cresterea gradului de adaptabilitate al 
fortei de munca 
Cresterea oportunitatilor de angajare 
Imbunatatirea nivelului calitativ al fortei 
de munca 
Cresterea nivelului de participare al 
fortei de munca la programe de instruire 
Cresterea potentialului si culturii 
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Politici  active pentru angajare 
 
Promovarea  dezvoltarii  si incluziunii  
sociale 
 

antreprenoriale a fortei de munca 
Cresterea nivelului de pregatire al fortei 
de munca  
Cresterea oportunitatilor de angajare si 
imbunatatirea accesului la acestea 
Reducerea somajului si prevenirea 
somajului pe termen lung 
Cresterea gradului de integrare al fortei 
de munca pe piata muncii 
Imbunatatirea nivelului de calificare al 
fortei de munca  
Îmbunatatirea accesului la instruire 
Cresterea nivelului de integrare a 
persoanelor supuse excluziunii sociale 
Îmbunatatirea accesului la oportunitatile 
de ocupare 
Cresterea nivelului de pregatire si 
calificare al a persoanelor supuse 
excluziunii sociale 

Bucuresti 
- Ilfov 

Imbunătăţirea capacităţii 
administrative regionale. 
Imbunatatirea accesibilitatii si 
mobilitatii. 
Imbunatatirea calitatii mediului, 
inclusiv utilizarea eficienta a 
resurselor de energie. 
Stimularea cresterii economice si a 
ocuparii fortei de munca 
 

Nu au fost identificate informatii in surse 
publice despre masuri/ actiuni  

Vest Asigurarea accesului la educatie si 
formare a populatiei din regiune 
Cresterea gradului de ocupare la nivel 
de regiune 
Dezvoltarea sistemului de servicii  

Reabilitarea infrastructurii in educatie 
Modernizarea procesului de invatamant 
obligatoriu si post/obligatoriu 
Implementarea la nivel regional a 
Cadrului National al Calificarilor pentru 
promovarea invatarii pe parcursul vietii 
Modernizarea invatamantului profesional 
si tehnic 
Cresterea competitivitatii resurselor 
umane si adaptarea acestora la cererea 
de pe piata fortei de munca regionala. 
Servicii de consiliere, orientare si 
informare privind cariera 
Dezvoltarea resurselor umane din 
autoritatea publica locala 
Reabilitarea infrastructurii sociale 
Combaterea excluziunii sociale 

 

În vederea asigurarii form ării profesionale , DGASPC-urile orientează persoanele cu dizabilităţi 

către (în ordinea alegerilor): 

• AJOFM  
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• furnizori de formare autorizati  

• unitati de pregatire practica, in unitati specializate. 

 

Pentru anul 2012, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin Programul na ţional 

de ocupare a for ţei de munc ă2, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei 

sociale, a estimat încadrarea a 332.000 persoane, la nivel naţional.  

 

Cele 332.000 persoane planificate a fi ocupate şi tipurile de măsuri finanţate direct din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj se prezintă astfel:  

• 278.000 persoane prin acordarea serviciilor  de mediere; 

• 35.300 persoane prin acordarea serviciilor de informare şi 

consiliere profesională; 

• 11.600 persoane prin organizarea cursurilor de formare 

profesională; 

• 17.100 persoane prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se 

încadrează înainte de expirarea şomajului; 

• 15.300 persoane prin încadrarea şomerilor peste 45 ani sau unici 

susţinători ai familiilor monoparentale;  

• 270 persoane care mai au 3 ani până la pensie; 

• 2.990 persoane prin stimularea mobilităţii forţei de muncă, din care: 

• 8.180 persoane prin încadrarea absolvenţilor din instituţii de 

învăţământ, prin subvenţionarea locului de muncă; 

• 3435 absolvenţi beneficiari de primă de încadrare; 

• 230 persoane prin încadrarea persoanelor cu handica p, prin 

subven ţionarea locului de munc ă; 

• 30 prin acordarea de credite întreprinderilor mici şi mijlocii  pentru 

crearea de noi locuri de muncă; 

• 400 prin acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru 

începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei 

afaceri; 

• 1.335 persoane prin încheierea de contracte de solidaritate, în 

baza Legii nr. 116/2002 ; 

• 455 prin alte măsuri active. 

                                                
 
2 Conform Notei privind stadiul realizării Programului de ocupare a forţei de muncă al ANOFM, pe primul 
trimestru al anului 2012, din  26.04.2012 
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Se remarca numarul mic de persoane cu handicap - numai 0,07% - din totalul persoanelor 

planificate a fi ocupate prin subventionarea locului de munca. 

Trecand de la planificare la realizari, situatia este si mai dificila: prin subvenţionarea locului de 

muncă la angajatori s-a realizat încadrarea în muncă a 20 persoane cu handicap – numai 8,70 % 

- faţă de cât s-a planificat. Până la sfârşitul primului trimestru 2012, din totalul persoanelor celor 

20 de persoane ocupate prin această măsură activă, 50% sunt femei iar 85% sunt din mediul 

urban (17). 

 

Cele 75.841 persoane încadrate până la sfârşitul trimestrului I 2012, aparţin următoarelor grupuri 

ţintă:    

• 1.283 şomeri adulţi de lungă durată, din care femei: 493; 

• 698 şomeri tineri de lungă durată, din care femei:  323; 

• 1.048 persoane de etnie romă; 

• 139 persoane cu handicap; 

• 11 tineri care au părăsit sistemul de protecţie a copilului; 

• 10 cetăţeni străini; 

• 2 persoane eliberate din detenţie. 

 

Impactul cel mai mare asupra ocupării forţei de muncă în primul trimestru al anului 2012 l-au avut 

următoarele măsuri active:  

o medierea muncii (84,31 % din numărul total al persoanelor ocupate); 

o informarea şi consilierea profesională (19,06 % din numărul total al persoanelor 

ocupate); 

o acordarea de subven ţii pentru încadrarea în munc ă a persoanelor 

dezavantajate pe pia ţa muncii  (persoane peste 45 ani sau unici întreţinători ai 

familiilor parentale, şomeri care mai au 3 ani până la pensie, absolvenţi ai 

instituţiilor de învăţământ, persoane cu handicap , persoane marginalizate social) 

– 3,46 % din numărul total al persoanelor ocupate; 

o formarea profesional ă (4,25 % din num ărul total al persoanelor ocupate); 
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o acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea 

perioadei de şomaj  (4% din numărul total al persoanelor ocupate)3. 

 

Situatia de mai sus evidentiaza rolul determinant al serviciilor de mediere a munci i, fapt care 

justifica importanta centrelor specializate, respectiv a centrelor EXCELNET dezvoltate prin acest 

proiect, in medierea accesului persoanelor cu dizabilitati la piata muncii, cu atat mai mult cu cat 

aceste centre asigura si alte doua masuri: informarea şi consilierea profesională a beneficiarilor 

si acces la formarea profesionala. 

 

Din chestionarele aplicate AJOFM-urilor din judetele apartinand celor 5 regiuni, avem 

următoarele date legate de organizarea de cursuri de formare profesională pentru persoanele cu 

dizabilităţi în perioada 1 ianuarie - iunie 2012: 

 
 

Regiunea  Judet  Num ăr 
cursuri 

Denumire curs Furnizor de 
formare 

Sud-Muntenia Arges  5  Ospatar                                           
Operator calculator                          
Manager Resurse Umane                                
Inspector SSM 

AJOFM 
Arges 

Vest  Caras Severin 3 Frizer-Coafor-
Manichiurist-Pedichiurist                                           
Lucrator finisor in 
constructii              
Inspector resurse umane 

AJOFM 
Caras 
Severin 

Bacau 21 Operator introducere si 
validare date                                                                    
Inspector resurse umane                  
Contabil 

AJOFM 
Bacau 

Nord-Est 

Iasi 5 Operator introducere si 
validare date   
Expert achizitii publice                     
Competente sociale si 
civice              
Lucrator in comert                                   
Inspector/referent resurse 
umane   

Centrul de 
Formare 
Profesionala 
propriu al 
AJOFM Iasi 

 

                                                
 
3 Toate datele prezentate anterior sunt preluate din Nota privind stadiul realizării Programului de ocupare a 
forţei de muncă al ANOFM, pe primul trimestru al anului 2012, din  26.04.2012 
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Se observă cu usurinta faptul că num ărul cursurilor de formare profesional ă cu finan ţare 

public ă este redus la nivelul celor 5 regiuni. 

 

De asemenea, paleta de ocupa ţii /competen ţe este extrem de redus ă, si, in plus, nu avem 

informatia daca este în conformitate cu cerinţa pieţei.  

 

Este foarte adevărat faptul că organizarea unor astfel de cursuri depinde în mare măsură de 

înscrierea în evidenţele AJOFM a persoanelor cu dizabilităţi aflate în căutarea unui loc de 

muncă. Conform datelor transmise rezultă4: 

 
 

Nr. de persoane cu handicap 
aflate in cautarea unui loc de 
munca – conform evidentelor 
AJOFM 

Nr. de persoane cu handicap care 
au participat sau participa la 
cursuri de formare profesionala 
(initiala, calificare / recalificare, 
perfectionare / specializare) 

Regiunea Judet / 
Municipiu 

2011 Femei 2012 Femei 2011 Femei 2012 Femei 

Bucuresti 60 25 65 24 0 0 0 0 BUCURESTI / 
ILFOV 

Ilfov 2 1 2 1 1 1 0 0 

Arges 55  
  

22  
  

25  
  

10  
  

6  
  

3  
  

1 
  

0  
  

Giurgiu 30 3 13 5   2   1 

SUD-
MUNTENIA 

Ialomita 10  3  6  4  0  0  0  0  

Arad 7 2 7 5 0 0 0 0 

Caras 
Severin 

37 16 20 12 3 1 4 3 

Hunedoara  6  1  8  2  0 0  0  0  

VEST 

Timis 14 7 18 8 3 1 2 0 

Bistrita-
Nasaud 

  20   9 17 5   0 0    0  0 

Maramures 15 10 17 4 0 0 0 0 

Satu Mare 15 7 1 0 1 0 0 0 

NORD-VEST 

Salaj  6  4 3  2  1  0  1  0 

NORD-EST Bacau 27  11 21 9 1  1 0  0  

                                                
 
4 Notă: Menţionăm faptul că judeţele Călăraşi, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman, Bihor, Cluj şi Botoşani nu 
au transmis informaţiile solicitate. 
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Iasi 45 18 61 25 4 2 3 0 

Neamt 41 13 13 6 9 4 4 3 

Suceava 15 15 13 13 0 0 0 0 

 

Vaslui 28 7 8 0 2 2 0 0 

 
În măsura în care persoanele cu dizabilităţi nu sunt în evidenţele AJOFM este dificil de realizat  

un potenţial plan de ocupare la nivel judeţean special pentru aceasta categorie (şi cu atât mai 

mult, la nivel naţional).  

 

La nivel judetean, din datele comunicate prin aplicarea chestionarelor, reiese un numar relativ 

restrans de proiecte initiate/coordonate sau in par teneriat, dezvoltate de catre DGASPC-uri 

pentru formarea profesionala a persoanelor cu dizabilitati. 

 

 

Regiune Judet Exemple de proiecte de imbunatatire a  accesului la formare 
profesionala a persoanelor cu dizabilitati promovat e de 

DGASPC, identificate prin aplicarea de chestionare  
Nord Vest Bihor 

 
Centrul cu Profil Ocupaţional pentru Persoane cu Dizabilităţi 
Wilhelmina, proiect derulat de către Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Bihor, în parteneriat cu  Agenţia 
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor, Fundaţia 
Evanghelică Alsterdorf şi Asociaţia UMBRELA.  
 
Asistenţa la locul de muncă, proiect derulat de către Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, în 
parteneriat cu  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 
Bihor şi Fundaţia Evanghelică Alsterdorf – Hamburg, Germania –  
 
Centru de Informare, Consiliere şi Asistenţă la locul de muncă 
pentru persoane cu dizabilităţi. 

Vest  Arad 
 

Proiect “Baia Mare: Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale 
in regiunile NV,SV,Oltenia si Vest”. 
Proiect Proact – Masuri active pentru integrarea profesionala a 
persoanelor cu handicap”. 

Bucuresti 
Sector 1 
 

Biroul de evaluare extinsă, formare și pregătire prevocatională. 
Compartimentul de angajare asistată. 
Biroul de angajare protejată.  
Centrul de pregatire vocationala Orizont 2009 

Bucuresti - 
Ilfov 

Bucuresti 
Sector 6 

Centrul de pregatire vocationala Orizont 2009 
 

Sud Arges  Parteneriat cu AJOFM Arges 
Parteneriat cu Fundatia “Hand ROM” – Curtea de Arges 
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Muntenia Dambovita Universitatea Valahia Targoviste 
Asociatia Targoviste spre Europa 

Nord Est  Iasi REVIS Hârlău - Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă a 
tinerilor cu handicap 
 
Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Popricani 
 
Centrul social educativ pentru persoanele cu dizabilităţi Iaşi 
REVIS 2 Iaşi – Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă a 
tinerilor cu handicap 
 

 
Din informatia colectata si prezentata sumar in cadrul analizei de mai sus, reiese faptul ca la 

nivelul politicilor de protectie si promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati in regiunile 

selectate exista dificultati in procesul de implementare a legislatiei.  

Subiectul incluziunii persoanelor cu dizabilitati este prezent, insa abordarea integratoare a 

dizabilitatii este limitata. Asa cum stim, la baza incluziunii active se situeaza elaborarea de politici 

si strategii cuprinzatoare, o implementare integrata, care sa abordeze cauzele multiple ale 

saraciei si excluziunii sociale si sa imbunatateasca coordonarea dintre toti factorii de actiune in 

domeniu (agentii guvernamentale, autoritati locale, organizatii neguvernamentale etc.), 

coordonarea politicilor in randul autoritatilor locale, regionale, nationale si europene, precum si 

participarea activa a beneficiarilor acestor politici si strategii.  

 

Am identificat oportunitati relevante pentru preocuparea in domeniul dizabilitatii:  

• Politicile nationale, regionale si locale sunt adaptate strategiei pe termen lung a UE 

privind persoanele cu dizabilităţi si au in vedere prioritatile si principiile acesteia; 

• Obiectivul imbunatatirii educatiei si a formarii profesionale a persoanelor cu dizabilitati 

este clar mentionat in Planul de acţiune privind implementarea Strategiei naţionale pentru 

protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 

2013 "Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări"; 

• Strategiile Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului contin obiective 

si masuri specifice pentru persoana cu dizabilităţi, care vizeaza in general integrarea 

sociala; 

• In unele judete, DGASPC-urile promoveaza proiecte inovante care sprijina formarea 

profesionala a persoanelor cu dizabilitati, 

dar nu putem evita trecerea in revista a dificultatilor majore care pot deveni bariere serioase in 

procesul de incluziune activa: 
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• Lipsa de colaborare si complementaritate, astfel incat masurile destinate obtinerii  

unor piete ale muncii inclusive, accesului la servicii de calitate sa se combine sis a se 

echilibreze reciproc. 

•  Lipsa de monitorizare si evaluare a masurilor initiate.  

 

Sectiunea B:  
PERSOANELE CU DIZABILITATI SI EDUCATIA. 

DIFICULTATI SI BARIERE LA NIVELUL SISTEMULUI DE INV ATAMANT,  
IN REGIUNILE SELECTATE 

 
Conform cadrului legislativ5, educatia persoanelor cu handicap este parte integranta a sistemului 

national de educatie, coordonat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.  

Valorizand prevederile Legii nr. 448/2006 referitoare la educatie, putem alcatui un tablou general 

astfel: persoanele cu handicap au acces liber şi egal la orice formă de educaţie, indiferent de 

vîrstă, în funcţie de tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora. Educaţia 

persoanelor cu handicap se realizează prin: unităţi de învăţămînt special; integrarea individuală 

în unităţi de învăţămînt de masă, inclusiv în unităţi cu predare în limbile minorităţilor naţionale; 

grupe sau clase speciale compacte, integrate în unităţi preşcolare şi şcolare de masă; servicii 

educaţionale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin; şcolarizare la domiciliu pînă la absolvirea 

studiilor liceale, dar nu mai tîrziu de împlinirea vîrstei de 26 de ani; educaţia „la patul de spital“, 

pe durata spitalizării; alternative educaţionale.  

 

Formele de învăţământ se pot desfăşura şi în limbile minorităţilor naţionale. Accesul în unităţile 

de învăţămînt al copiilor cu dizabilităţi, inclusiv al celor cu handicap, precum şi al celor cu 

dificultăţi de adaptare şcolară se realizează prin hotărîre a comisiei pentru protecţia copilului, 

care eliberează certificatul de orientare şcolară şi/sau profesională, pe baza raportului de 

evaluare complexă întocmit de serviciul de evaluare complexă din cadrul direcţiilor generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, judeţene, respectiv locale. Unităţile de învăţămînt special 

sunt formate din: şcoală specială, cantină şi, după caz, internat şcolar. Elevii cu handicap 

beneficiază gratuit de masă şi cazare în internatele şcolare. Studenţii cu handicap grav şi 

accentuat beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la 

cantinele şi căminele studenţeşti. 

 

                                                
 
5 Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata  
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In cadrul procesului de invatamant, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au 

dreptul la: 

•••• servicii educationale de sprijin; 

•••• dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului si gradului de handicap si utilizarea acestuia; 

•••• adaptarea mobilierului din salile de curs; 

•••• manuale scolare si cursuri in format accesibil pentru elevii si studentii cu deficiente de 

vedere; 

•••• utilizarea echipamentelor si softurilor asistive in sustinerea examenelor de orice tip si 

nivel. 

 

Legea invatamantului afirmă importanţa garantării învăţării pe tot parcursul vieţii. Conceptul 

include totalitatea activităţilor de învăţare realizate de fiecare persoană, începând cu educaţia 

timpurie, în scopul dobândirii de cunoştinţe, formării de deprinderi/abilităţi şi dezvoltării de 

aptitudini semnificative din perspectivă personală, civică, socială şi/sau ocupaţională. 

 

De asemenea, legea garantează accesul la  educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului 

educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi individuale. 

Orientarea scolara a copiilor se face catre unitati de invatamant de masa sau speciale. Evaluarea 

şi orientarea şcolară şi profesională timpurie a copilului cu dizabilitati se realizează din 

perspectiva tipului de handicap şi mai puţin din perspectiva atingerii maximului de potenţial si a 

restrictiilor de participare.  

 

In situatia in care un copil cu dizabilitati este orientat scolar spre unitatile de invatamant de masa, 

acesta va beneficia si de serviciile educationale de sprijin dar accesul este adesea restricţionat 

de: 

• Gradul de accesibilizare la nivel local (mijloace de transport) 

• Gradul de accesibilizare al spaţiului fizic (sau modalitatea în care şcoala ţine cont 

de necesarul de accesibilitate al copilului cu dizabilităţi: locarea clasei în spaţiul 

şcolii, toalete adaptate,etc); 

• Gradul de adecvare curriculară la nevoile copilului (inclusiv a metodelor şi tehnicilor 

pedagogice utilizate); 

• Pregătirea cadrelor didactice cu privire la dizabilitate; 

• Existenţa cadrului didactic de sprijin; 

• Atitudinea discriminativă a cadrului didactic/şcolii şi a părinţilor colegilor de clasă, 

etc. 
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Pe timpul şcolarităţii, copiii cu CES au acces la toate resursele de reabilitare/recuperare 

psihopedagogică, medicală şi socială – la alte servicii de intervenţie specifice, necesare şi 

disponibile în comunitate sau în unităţi specializate, inclusiv în cele de învăţământ special. Toti 

copiii/elevii evaluati si identificati cu CES sau cu risc in dezvoltarea competentelor personale vor 

fi orientati scolar de catre comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE. 

Centrele judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala 

(CJRAE/CMBRAE)6 reprezinta o institutie de invatamant special integrat specializata in oferirea, 

coordonarea si monitorizarea de servicii educationale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor 

didactice, parintilor si membrilor comunitatii, pentru a asigura tuturor accesul la o educatie de 

calitate, precum si asistenta necesara in acest sens. In vederea realizarii atributiilor specifice in 

domeniul educatiei integrate, CJRAE/CMBRAE organizeaza urmatoarele activitati si servicii7:  

a) evalueaza si orienteaza scolar si profesional, in colaborare cu specialistii din unitatile 

scolare, toti copiii/elevii cu CES;  

b) emite certificatul de orientare scolara si profesionala;  

c) identifica unitatile de invatamant de masa de pe raza judetului/municipiului Bucuresti care 

asigura cele mai bune conditii de dezvoltare psihoindividuala in functie de tipul si gradul 

deficientei;  

d) ofera consultanta de specialitate tuturor unitatilor de invatamant in vederea indeplinirii 

conditiilor optime pentru asigurarea serviciilor educationale de sprijin;  

e) ofera consultanta de specialitate pentru parinti si elevi;  

f) organizeaza echipe multidisciplinare pentru depistarea tuturor copiilor/elevilor cu CES si 

pentru aplicarea planurilor de servicii individualizate;  

g) asigura servicii de orientare a formarii continue prin parteneriate cu institutii abilitate;  

h) organizeaza intalniri de lucru, simpozioane etc. in vederea diseminarii exemplelor de bune 

practici in domeniul educatiei incluzive;  

i) identifica, in colaborare cu specialistii unitatilor scolare, copii/elevi cu dificultati de invatare, 

dezvoltare sau de adaptare scolara care se gasesc la un moment dat in situatie de esec 

scolar ori in risc de abandon scolar si organizeaza echipe multidisciplinare care sa asigure 

servicii de educatie remediala, consiliere psihopedagogica in functie de nevoile pe termen 

lung sau scurt ale acestora.  

Harta unitatilor de invatamant este prezentata pe site -ul  

http://www.edu.ro/index.php/articles/c255/. Distributia unitatilor scolare speciale pe regiuni de 

                                                
 
6  Ordin 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor 
judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala - Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
7Ordin 5571/2011 - Metodologia  privind organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii si 
tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa  
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dezvoltare este extrem de diferita: Regiunea Nord-Est are un numar de 73 de unitati scolare, 

urmata de Regiunea Nord Vest cu un numar de 41 de unitati, Regiunea Bucuresti-Ilfov cu 21, 

Regiunea Vest cu 18 si Sud-Muntenia cu numai 17 unitati scolare speciale. 

Punand in comparatie numarul de unitati scolare speciale cu numarul de copii cu dizabilitati, 

rezulta ca lipsesc informatii despre un numar important de copii din numarul total al copiilor cu 

dizabilitati. Desi nu exista informatii statistice in acest sens si nici un sistem real de monitorizare, 

datele releva faptul ca exista multi copii care frecventeaza scoala de masa si, de asemenea, un 

numar de copii care nu ajung la scoala. Un alt numar de copii din diferite localitati/judete ale tarii 

frecventeaza unitati scolare speciale din anumite judete/municipiul Bucuresti. 

Regiune  Judet  Numar unitati de 
invatamant 
speciale/CJRAE 

Numar total de copii 
cu dizabilitati 8 

Bacau 3 1.604 
Botosani 7 1.799 
Iasi 26 + CJRAE 2.735 
Neamt 5 1.623 
Suceava 8 1.842 

Nord Est 
 

Vaslui 24 1.855 
Arges 4 1.689 
Calarasi 2+ CJRAE 845 
Dambovita 1+ CJRAE 1.036 
Giurgiu CJRAE 572 
Ialomita 1 1.015 
Prahova 7+ CJRAE 2.245 

Sud-
Muntenia 

Teleorman 2 894 
Arad 2 1.272 
Caras Severin 6+ CJRAE 1.813 
Hunedoara 3 1.450 

Vest 
 

Timis 7+ CJRAE 2.054 
Bihor 6+ CJRAE 1.394 
Bistrita-Nasaud 6+ CJRAE 817 
Cluj 8+ CJRAE 3.072 
Maramures 13+ CJRAE 1.775 
Satu Mare 6 1.034 

Nord Vest 
 

Salaj 2 829 
Bucuresti-
Ilfov 

Bucuresti Sector 1 

C
M

B
R

A
E

 4  
 

                                                
 

8  Sursa datelor statistice:Buletin statistic -  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia 
Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap  - 31 martie 2012 
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Bucuresti Sector 2  8 
Bucuresti Sector 3  1 
Bucuresti Sector 4 3 
Bucuresti Sector 5 1 
Bucuresti Sector 6 

 

2 

 
 
 
 
3.629 

 

Ilfov 2 + CJRAE 694 
 

Accesul şi condiţiile de acces la o formă de şcolarizare sunt descrise de lege9: 

• În clasa pregătitoare din învăţământul special sunt înscrişi copii cu cerinţe educaţionale 

speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea 

scrisă a părinţilor, a tutorilor legali sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa 

pregătitoare şi copii cu cerinţe educaţionale speciale cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la 

data începerii anului şcolar.  

• MECTS poate aproba organizarea de programe educaţionale de tip „A doua şansă”, în 

vederea promovării învăţământului primar pentru persoanele care depăşesc cu 4 ani 

vârsta corespunzătoare clasei şi care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de 

învăţământ până la vârsta de 14 ani. 

• MECTS, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, prin inspectoratele 

şcolare, poate organiza programe educaţionale de tip „A doua şansă”, în vederea 

promovării învăţământului gimnazial pentru persoane care depăşesc cu peste 4 ani 

vârsta corespunzătoare clasei şi care, din diferite motive, nu au absolvit învăţământul 

secundar, gimnazial. 

 

Copiii cu dizabilităţi beneficiază de un curriculum adaptat în funcţie de gradul şi tipul dizabilităţii.  

Astfel, ei pot urma: 

• curriculumul şcolii de masă,  

• curriculumul şcolii de masă adaptat  

• curriculumul şcolii speciale.  

 

In scolile de masă se dezvoltă o serie de servicii de sprijin:  

• pentru copiii cu tulburări de limbaj există centrele logopedice 

interşcolare, încadrate cu profesori specialişti care desfăşoară 

terapii specifice pentru interventia asupra tulburărilor de limbaj şi 

pentru depăşirea dificultăţilor de învăţare.  

                                                
 
9 Legea Educaţiei Naţionale 2011 
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• pentru copiii cu tulburări de comportament şi dificultăţi de adaptare 

există centrele de asistenţă psihopedagogică, cu profesori/consilieri 

psihopedagogi care oferă servicii atât copiilor aflaţi în situaţie de 

risc şi criză cât şi familiilor acestora.  

• pentru copiii cu dizabilităţi integraţi în şcolile de masă şi pentru 

copiii cu dificultăţi de învăţare există serviciile educaţionale de 

sprijin, asigurate prin cadrele didactice de sprijin/itinerante.  

 

Serviciile specializate necesare pentru realizarea integrarii copiilor cu CES sunt asigurate de 

profesorii itineranti si de sprijin, in colaborare cu toti factorii implicati. 

 

Categoriile de copii/elevi care beneficiaza de serviciile educationale de sprijin sunt:  

a) copii/elevi cu certificat de orientare scolara si profesionala eliberat de comisia de evaluare 

si orientare scolara si profesionala din cadrul CJRAE/CMBRAE;  

b) copii/elevi cu dificultati de invatare, de dezvoltare sau de adaptare scolara care se gasesc 

la un moment dat in situatie de esec scolar sau in risc de abandon scolar si beneficiaza de 

servicii de educatie remediala/consiliere psihopedagogica din partea cadrelor didactice de 

la clasa/consilierului scolar/profesorului logoped etc.  

 

Toti copiii/elevii care au fost orientati scolar catre serviciile educationale de sprijin beneficiaza de 

suportul psihopedagogic al unui profesor itinerant si de sprijin.  

Atributiile profesorului itinerant si de sprijin sunt urmatoarele:  

a) colaboreaza cu comisia interna de expertiza complexa din unitatea de invatamant special in 

vederea preluarii informatiilor privind evaluarea si planul de servicii individualizat al 

copilului/elevului cu CES integrat in invatamantul de masa;  

b) colaboreaza cu toate cadrele didactice din unitatea de invatamant in care este inscris 

copilul/elevul in vederea realizarii unei integrari scolare eficiente si a punerii in aplicare in 

mod unitar a planului de servicii individualizat;  

c) elaboreaza si pune in aplicare planul de interventie personalizat realizat pe baza planului 

de servicii individualizat, in parteneriat cu membrii echipei multidisciplinare;  

d) realizeaza adaptarea curriculara in parteneriat cu cadrele didactice de la grupa/clasa;  

e) monitorizeaza aplicarea programelor curriculare adaptate si evalueaza, in parteneriat cu 

cadrele didactice de la grupa/clasa, rezultatele aplicarii acestora;  

f) realizeaza materiale didactice, instrumente de lucru si de evaluare specifice in colaborare 

cu cadrele didactice de la grupa/clasa in care sunt elevi cu CES;  

g) participa, in timpul orelor de predare-invatare, la activitatile care se desfasoara in clasa;  
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h) participa la activitatile educative scolare si extrascolare din grupa/clasa in calitate de 

observator, consultant, coparticipant;  

i) desfasoara activitati de stimulare cognitiva individuala sau in grup;  

j) realizeaza evaluari periodice si reproiecteaza programul de interventie personalizat in 

functie de rezultatele obtinute;  

k) consiliaza parintii/tutorii copiilor/elevilor care beneficiaza de serviciile de sprijin si 

colaboreaza cu acestia;  

l) la cererea parintilor/tutorilor si/sau a cadrelor didactice poate recomanda evaluarea si 

orientarea scolara de catre comisia din cadrul CJRAE/CMBRAE a tuturor acelor copii/elevi 

care au dificultati de invatare si nu beneficiaza de servicii educationale de sprijin.  

 

Aspecte importante din activitatea profesorului itinerant si de sprijin prezinta studiul „Incluziunea 

şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Aspiraţii şi realităţi” 

(MECTS/UNICEF/RENINCO 2010) care evidentiaza urmatoarele: „în practica şcolară, profesorii 

de sprijin oferă servicii în special pentru copiii din ciclul primar, pornind de la premisa că 

intervenţiile recuperatorii sunt mai eficiente cu cât vârsta copilului este mai mică. O altă problemă 

importantă semnalată de către inspectorii şcolari se referă la colaborarea dintre cadrele didactice 

şi profesorii de sprijin sau alţi specialişti. În opinia inspectorilor, în unele cazuri, rolul profesorului 

de sprijin şi prezenţa acestuia la clasă au fost eronat interpretate de către cadrele didactice. De 

asemenea, inspectorii şcolari sunt de părere că sunt necesare mult mai multe eforturi pentru 

dezvoltarea unor practici reale de colaborare între cadrele didactice şi profesorul de sprijin”. 

 

In situatia in care elevul nu atinge standardele minime de evaluare pentru fiecare disciplina, 

domeniu de studiu, de pregatire corespunzatoare a clasei in care se afla, desi a beneficiat de 

toate serviciile educationale de sprijin, acesta poate fi reorientat catre o unitate de invatamant 

special. Durata şcolarizării diferă, de asemenea, de exemplu, pentru copiii cu dizabilităţi severe, 

durata şcolarizării în gimnaziu este de 10 ani, în loc de 8 ani ca in invatamantul de masa. 

 

Ca urmare a neadaptării corespunzătoare a mediului fizic şi informaţional la specificul dizabilităţii 

determinat de tipul si gradul de handicap, accesul elevilor cu dizabilitati la învăţământul liceal şi 

superior este dificil. O parte dintre ei opteaza pentru ruta de profesionalizare dată de şcolile de 

artă şi meserii. Un număr foarte mic de adolescenţi cu dizabilităţi finalizează cu diplomă de 

bacalaureat cursurile liceale şi îşi pot continua studiile în învăţământul superior. In multe cazuri, 

efectul nedorit este acela al eşecului şcolar al copilului cu dizabilităţi sau al dificultăţilor de 

integrare, astfel încât putem vorbi şi de abandon şcolar. În aceste situaţii poate apărea orientarea 

şcolară către o şcoală specială care, cel mai adesea, nu se află în localitatea de domiciliu al 
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copilului cu dizabilităţi. În cadrul studiului menţionat anterior, se precizeaza faptul ca 

monitorizarea situatiilor in care se poate afla copilul cu CES prezintă o serie de lacune: 

•   În realitate, numărul copiilor cu dificultăţi de învăţare pare a fi mai mare la nivelul şcolilor. 

O parte dintre copiii cu dificultăţi de învăţare – identificaţi ca atare de comisiile şcolare 

de evaluare interne – nu au certificat de expertiză şi orientare şcolară din motive variate 

(de cele mai multe ori, refuzul părinţilor de a face demersurile necesare în acest sens).  

•   Tranziţia la niveluri superioare de învăţământ se monitorizează sporadic în cazurile 

trecerii de la ciclul primar la cel gimnazial şi aproape deloc în cazul trecerii de la 

gimnaziu la învăţământul secundar superior, unde această categorie de elevi nu mai 

beneficiază de măsuri de sprijin.  

•   În unele situaţii, datele statistice nu evidenţiază toate situaţiile de trecere de la o şcoală 

specială către şcoala de masă sau invers, mai ales atunci când copiii cu CES ajung în 

localităţi rurale sau trec într-un an şcolar dintr-o şcoală de masă în alta până găsesc 

„locul potrivit”, climatul şcolar cu deschidere mai mare pentru incluziune.  

•   În unele judeţe, numărul personalului de specialitate care realizează monitorizarea 

copiilor cu CES la nivelul şcolilor este mic, comparativ cu nevoile reale”. 

 

În funcţie de severitatea dizabilitatii, de situaţia socio-economică a familiei, de tipurile de relaţii 

din cadrul familiei (familie structurată, cu relaţii afective sigure etc) şi de interesul arătat pentru 

şcoală şi integrare socio-profesională, copilul/tanarul cu dizabilitati continuă sau nu studiile.  

În asemenea conditii, un număr semnificativ de copii cu dizabilităţi nu finalizeaza 8/10 clase, 

astfel încât este dificilă înscrierea ulterioară într-un program de formare profesională în vederea 

obţinerii unei calificări sau a unor grupe de competenţe care să-i permită încadrarea pe piaţa 

muncii. 

 

În situaţia în care persoana cu dizabilităţi doreşte să îşi reia studiile, astfel încât să poată accesa 

un program de formare profesională în urma căruia să poată dobândi o calificare, aceasta nu 

dispune de o formă de şcolarizare de tipul “ a doua şansă”, tocmai datorită dificultăţii procedurilor 

sau a inexistenţei acestora (necesitatea orientării avizate spre o astfel de formă de şcolarizare, 

necesitatea adaptării curriculare, accesibilizare etc). 

 

Legea10 descrie condiţiile în care pot fi organizate alte tipuri de şcolarizare: 

                                                
 
10Legea Educaţiei Naţionale 2011 



   

 

Partener 3- CRIPS A3.3 Raport de analiză: Dificultăţi si bariere in accesul la 
formare al persoanelor cu dizabilităţi in regiunile selectate 

  

   Pag. 33 din 60 

 
 

• În mod excepţional, pentru persoanele care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta 

clasei, învăţământul obligatoriu se poate organiza şi în forma de învăţământ cu 

frecvenţă redusă.  

• Pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale sau nedeplasabili din motive medicale, 

se poate organiza învăţământ la domiciliu sau pe lângă unităţile de asistenţă 

medicală. 

In dezvoltarea serviciilor de sprijin sau de suport pentru copilul cu dizabilităţi şi familia sa sau in 

crearea de noi tipuri de alternative de scolarizare, organizatiile neguvernamentale au contribuit 

foarte mult dar din pacate nu exista nicio inregistrare la nivel national a tuturor realizarilor in acest 

domeniu. 

 

Cu privire la susţinerea financiară a accesului la educaţie şi formare profesională continuă, legea 

afirmă că aceasta este asigurată şi pentru: 

• tinerii şi adulţii care nu au finalizat învăţământul obligatoriu; 

• tinerii care au părăsit sistemul de educaţie înainte de a obţine o calificare 

profesională şi nu sunt cuprinşi în nicio formă de educaţie sau formare profesională; 

• persoanele cu cerinţe educaţionale speciale; 

• toţi cetăţenii care doresc să urmeze programe de educaţie permanentă. 

 

O alta problema care trebuie tratata este cea a acoperirii actului educational cu resurse umane 

suficiente si bine pregatite. Deşi cadrele didactice participă activ la formarea profesională 

continuă, trebuie evidenţiat faptul că există foarte multe lacune atât la nivelul cunoştinţelor 

dobândite de aceştia cu privire la dizabilitate, cât şi la nivelul metodelor de lucru. Citam din nou 

din studiul amintit:  “Una dintre îngrijorările inspectorilor şcolari se referă la faptul că simpla 

participare la formare nu este suficientă pentru a garanta implementarea cu succes a unor 

măsuri concrete la clasă care să conducă la o integrare reală a copiilor cu CES. În opinia 

reprezentanţilor inspectoratelor şcolare, principalele obstacole în acest demers sunt: 

• varietatea cazurilor de copii cu CES care necesită uneori intervenţii 

pedagogice specializate, complexe, care depăşesc responsabilitatea şi 

competenţele cadrelor didactice; 

• supraîncărcarea programelor şcolare care nu oferă suficient timp 

pentru intervenţii susţinute în cazul copiilor cu CES;  

• lipsa unor sisteme de monitorizare a impactului unor cursuri de 

formare; 

• prevalenţa altor factori care determină succesul integrării copilului cu 

CES, cum ar fi: susţinerea din partea familiei, disponibilitatea 
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profesorului de sprijin sau a altor măsuri complementare, cultura 

şcolară în domeniul incluziunii etc.” 

 

Cadrul legislativ încearcă să armonizeze şi să creeze un continuum de servicii educaţionale prin 

înfiinţarea Centrelor comunitare de învăţare permanentă înfiinţate de către autorităţile 

administraţiei publice locale în parteneriat cu furnizorii de educaţie şi formare.  

Atribuţiile centrelor comunitare de învăţare permanentă la nivel local  sunt următoarele: 

a) realizează studii şi analize privind nevoia de educaţie şi formare profesională la nivel local; 

b) elaborează planuri locale de intervenţie în domeniul educaţiei permanente; 

c) oferă servicii educaţionale pentru copii, tineri şi adulţi prin: 

(i) programe de tip remedial pentru dobândirea sau completarea competenţelor cheie, 

inclusiv programe educaţionale de tip „A doua şansă” sau programe de tip „zone de 

educaţie prioritară” pentru tinerii şi adulţii care au părăsit timpuriu sistemul de educaţie 

sau care nu deţin o calificare profesională; 

(ii) programe pentru validarea rezultatelor învăţării non-formale şi informale; 

(iii) programe de dezvoltare a competenţelor profesionale pentru 

calificare/recalificare, reconversie profesională, perfecţionare, specializare şi iniţiere 

profesională; 

(iv) programe de educaţie antreprenorială; 

(v) programe de dezvoltare personală sau de timp liber; 

(vi) organizarea de activităţi de promovare a participării la învăţarea permanentă a tuturor 

membrilor comunităţii; 

d) oferă servicii de informare, orientare şi consiliere privind: 

(i) accesul la programe de educaţie şi formare profesională; 

(ii) validarea rezultatelor învăţării non-formale şi informale; 

(iii) pregătirea în vederea ocupării unui loc de muncă; 

e) oferă servicii de evaluare şi certificare a rezultatelor învăţării non-formale şi informale; 

f) asigură accesul membrilor comunităţii la mijloace moderne de informare şi comunicare; 

g) promovează parteneriatul cu mediul economic; 

i) gestionează informaţii cu privire la participarea beneficiarilor la serviciile centrului. 

 

Centrul comunitar de învăţare permanentă poate iniţia colaborări cu specialişti din diverse 

domenii de activitate, remuneraţi sau voluntari (profesori, metodişti, muzeografi, bibliotecari, 

psihologi, oameni de afaceri, preoţi, politişti, medici, agricultori, întreprinzători locali, ingineri, 

meşteri populari, meşteşugari etc.),  care vor fi implicaţi în realizarea unor sesiuni de informare şi 

formare pentru variate categorii de cursanţi. Din pacate, datorita unui complex de factori, in mare 
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parte de sorginte financiara, Centrele comunitare de învăţare permanentă nu au fost încă 

înfiinţate la nivel local. 

 

In urma analizei efectuate, dificultatile existente care pot duce la crearea de bariere la nivelul 

sistemului de invatamant pot fi sumarizate astfel: 

• Numărul destul de redus al profesorilor de sprijin/itineranţi, accesul dificil al copilului cu 

dizabilităţi la serviciile acestora, mai ales în zonele rurale. 

• Evaluarea şi orientarea şcolară şi profesională timpurie a copilului se realizează din 

perspectiva tipului de handicap şi mai puţin din perspectiva atingerii maximului de 

potenţial si a serviciilor necesare pentru eliminarea/reducerea restrictiilor de  participare.  

• Profilul şcolilor vocaţionale/de arte şi meserii etc. spre care sunt orientati elevii cu 

dizabilitati nu corespund nici nivelului aspiraţional al copilului/tânărului cu dizabilităţi, nici 

limitărilor funcţionale şi limitărilor de participare a acestuia. 

• Lipsa personalului de specialitate care realizeaza evaluarea poate produce efecte 

discriminative. De exemplu, lipsa specialiştilor în neurologie/neuropsihiatrie infantilă poate 

genera dificultati în evaluarea copilului cu dizabilităţi şi o orientare scolară deficitară.  

• Indiferent de forma de învăţământ urmată de către copilul cu dizabilităţi (învăţămant de 

masă, integrat/incluziv, special), actul educativ nu vizează competeţele legate de 

integrarea profesională (ca formă de “pre-calificare”: atitudine faţă de muncă, asumarea 

independenţei, capacitarea competenţelor de comunicare şi interrelaţionare socială, 

dobândirea de competenţe de muncă specifice etc). 

• Chiar dacă sunt unităţi de învăţământ care desfăşoară activităţi de formare iniţială şi care 

califică în domenii precum: agricultură, construcţii,  tehnologia informaţiei, turism, 

industrie textilă/confecţii, coafură etc, în linii generale acestea par neadaptate la cererea 

de pe piaţa muncii, fapt care determina abandonul integrării ulterioare pe piaţa muncii a 

persoanei cu dizabilităţi. 

• In cele mai multe cazuri, dobândirea unui certificat de calificare de către copiii/tinerii cu 

dizabilităţi (şi nu numai!) nu inseamna recunoasterea competenţelor necesare exercitării 

unei ocupaţii pe o piaţa competitivă şi concurenţială. Chiar dacă angajatorul este pregătit 

să încadreze persoane cu dizabilităţi, adesea acestea nu pot face faţă cerinţelor de 

muncă tocmai datorită faptului că nu deţin competenţele pentru care au fost certificate.  

• Operatorii economici nu au informatii din prevederile legale in vigoare asupra faptului ca 

pot beneficia de facilităţi fiscale daca asigură, pe bază de contract cu unităţile de 

învăţământ, burse de şcolarizare, stagii de pregătire practică a elevilor, dotarea spaţiilor 

de pregătire practică sau locuri de muncă pentru absolvenţi. 
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Sectiunea C  
PERSOANELE CU DIZABILITATI SI FORMAREA PROFESIONALA  

DIFICULTATI SI BARIERE LA NIVELUL LA NIVELUL SISTEM ULUI DE 
FORMARE PROFESIONALA, IN REGIUNILE SELECTATE. 

 
Conform cadrului legislativ, persoanele cu handicap au acces liber la orice formă de educaţie, 

indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale 

acestora. Persoanelor cu handicap li se asigură educaţia permanentă şi formarea profesională 

de-a lungul întregii vieţi11. 

 

Legea nr. 448/2006 prevede faptul că persoana cu handicap participă activ şi are acces la 

informare şi la alegerea activităţii, conform dorinţelor şi aptitudinilor sale, fiind principalul factor de 

decizie cu privire la orientarea profesională (sau, in anumite cazuri, familia persoanei cu 

dizabilităţi). 

In acest sens, autorităţile publice au obligaţia: 

� să realizeze/diversifice/susţină financiar programe privind orientarea 

profesională a persoanelor cu handicap; 

� să asigure pregătirea şi formarea pentru ocupaţii necesare în domeniul 

handicapului; 

� să coreleze pregătirea profesională a persoanelor cu handicap cu cerinţele 

pieţei muncii; 

� să creeze cadrul necesar pentru accesul la evaluare şi orientare 

profesională în orice meserie, în funcţie de abilităţile persoanelor cu 

handicap. 

 

Conform legislaţiei specifice formării profesionale continue a adulţilor12, formarea profesională 

are printre obiective “facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordantă cu aspiratiile lor 

profesionale şi cu necesitătile pietei muncii” şi “însuşirea unor cunoştinte avansate, metode şi 

procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu”. 

 

Formarea profesională a adulţilor se organizează prin programe de:  

a) iniţiere -  reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competenţe specifice unei calificări 

conform standardului ocupaţional sau de pregătire profesională;  

                                                
 
11 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 
12 O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata 
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b) calificare/ recalificare - reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui 

ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi 

specifice uneia sau mai multor ocupaţii;  

c) perfecţionare/specializare - reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau 

completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care 

deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, 

dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, 

dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi, specifice mai multor 

ocupaţii."  

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa la programele de formare 

profesională organizate de Agentia National ă pentru Ocuparea Fortei de Munc ă sau de alti 

furnizori de formare profesional ă autorizati (persoane juridice şi persoane fizice – în 

situa ţia uceniciei) . 

 

Agentia National ă pentru Ocuparea Fortei de Munc ă (ANOFM) îndeplineşte următoarele 

atributii în domeniul formării fortei de muncă: 

• coordonează la nivel national activitatea de formare profesională a persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, pune în aplicare politicile naţionale şi strategiile 

privind calificarea şi recalificarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;  

• organizează programe de formare profesională pentru aceste categorii de adulti prin 

centre proprii, prin centre private sau prin furnizori de formare profesională autorizati;  

• atribuie programe de formare profesională prin încredintare directă, prin selectie de oferte 

sau prin licitatie, în conditiile legii. 

Referindu-se la furnizorii de formare, legea stabileşte necesitatea acreditării acestora. Sunt 

supuşi autorizării numai furnizorii de formare profesională care doresc să elibereze certificate de 

calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională. Ceilalţi furnizori de formare profesională 

pot organiza programe de formare profesională finalizate cu documente de absolvire proprii, care 

nu sunt însă certificate cu recunoaştere naţională. Autorizarea se face pentru fiecare dintre 

ocupaţiile, grupurile de ocupaţii sau calificările pentru care furnizorul organizează programe de 

formare profesională. Autorizarea se face pe baza criteriilor de evaluare pentru o perioada de 

patru ani pentru fiecare program de formare profesională organizat pentru o calificare, o ocupaţie 

sau o competenţă cheie.  

 

Programele de formare profesională asigură dobândirea unor competenţe profesionale în 

conformitate cu standardele ocupaţionale, respectiv standardele de pregătire profesională, 

recunoscute la nivel naţional. Standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire 
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profesională, este documentul care precizează competenţele profesionale necesare practicării 

unei ocupaţii, respectiv specifice unei calificări. 

 

Legea specifica faptul ca furnizorii de formare profesională care organizează programe si pentru 

persoane cu nevoi speciale (“persoane care se încadrează, în condiţiile legii, într-o categorie de 

persoane cu handicap”) vor adapta programele în mod corespunz ător  în vederea asigur ării 

accesului legal si nediscriminatoriu al acestor cat egorii de persoane la formarea 

profesional ă, insa nu este specificat daca exista un tip de acreditare specific pentru programele 

destinate persoanelor cu dizabilitati. 

 

Programele de formare profesională cuprind, în principal, următoarele elemente: 

• obiectivele programului de formare profesională exprimate în competentele 

profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează 

programul; 

• durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse; 

• numărul minim si maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregătire; 

• calificarea persoanelor cu atributii de instruire teoretică si practică (formatori); 

• programa de pregătire; 

• mijloacele si metodele prin care se asigură transmiterea si asimilarea 

cunostintelor si formarea deprinderilor practice necesare ocupatiei respective; 

• dotările, echipamentele si materialele necesare formării; 

• procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de 

formare profesională. 

 

Date fiind tema centrala a acestei analize si interesul deosebit pentru identificarea tuturor 

elementelor in vederea “constructiei” centrelor Excelnet, utilizand la maximum informatiile diverse 

colectate in cadrul documentarii, al interviurilor si focus-grupurilor, am acordat o atentie 

deosebita sistemului de formare profesională a adultului cu dizabilităţi, pe mai multe nivele: 

 
a. Evaluarea, consilierea şi orientarea profesional ă a persoanei cu dizabilit ăţi 
  
Cel mai adesea există o necondordanţă între evaluarea persoanei cu dizabilităţi şi orientarea 

profesională a acesteia. Dacă ne referim la evaluare, aceasta detaliază încadrarea în tipul şi 

gradul de handicap, dar de multe ori nu sunt stabilite particularităţile de limitare funcţională si nici 

restrictiile de participare ale persoanei cu dizabilităţi.    

În momentul în care se face orientarea profesională a persoanei cu dizabilităţi se ţine cont de 

tipul şi gradul de handicap şi de oferta de formare din regiune  şi, în unele cazuri, de opinia 
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persoanei cu dizabilităţi. Acest fapt atrage după sine încrierea persoanei cu dizabilităţi în 

demersuri formative invalidante, care fac foarte dificilă integrarea profesională a acesteia şi 

menţinerea unui loc de muncă, si acest lucru doar dacă persoana cu dizabilităţi nu face faţă 

exigenţelor cursurilor de formare profesională pe care le abandonează.  

 

Mai sunt situaţii în care, furnizorul de formare iniţială sau continuă – public sau privat – nu acordă 

o importantă deosebită dobândirii de competenţe conforme cu standardele calificării de către 

persoana cu dizabilităţi, astfel încât aceasta deţine la finalizarea cursurilor un certificat de 

calificare fără a deţine competenţele necesare practicării commpetitive pe piaţa muncii a 

acesteia.  

Rareori in orientarea profesională se corelează particularităţile de limitare funcţională si de 

participare ale persoanei cu dizabilităţi, necesarul pe piaţa muncii şi opinia persoanei cu 

dizabilităţi. 

 
b. Accesul persoanei cu dizabilit ăţi la cursurile de formare profesional ă  
 

Pentru a accesa un curs de calificare, persoanele cu dizabilităţi trebuie să fi finalizat minim 8 

clase ale şcolii generale. Această condiţionare împiedică adeseori înscrierea pe un traseu 

profesional a unei persoane cu dizabilităţi care, din diverse tipuri de motive, nu a reuşit 

finalizarea şcolii generale, chiar dacă acestea sunt apte să dobândească competenţe specifice 

unei ocupaţii în conformitate cu  particularităţile de limitare funcţională si de participare a 

persoanelor cu dizabilitati. 

 

Pentru exemplificare, am selectat la intamplare unul dintre anunturile de cursuri aflate pe site-ul 

unei agentii judetene de ocupare care, citit cu atentie, evidentiaza cel putin doua mari bariere 

existente in procesul de formare profesionala si pe care, pe parcursul analizei, le-am mai 

dezbatut: 

1. obligatia ca persoana cu dizabilitati sa aiba studii medii finalizate; 

2. obligatia ca persoana cu dizabilitati sa fie inregistrata la AJOFM ca persoana aflata in 

cautarea unui loc de munca.  

 

Exemplu – AJOFM Prahova 

Nr. 
Crt.  

Denumirea 
cursului 

Data 
deschiderii 
cursului 

Ora  Conditii  Nr. locuri  Durata 
cursului 

1. Frizer – Coafor-
Manichiurist -
Pedichiurist 

25.09.2012 12 10 clase 28 16 sapt. 
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2.  Bucatar  26.09.2012 12 10 clase 28 16 sapt. 
3. Ospatar 

(chelner) 
vanzator in 
unitati de 
alimentatie 

27.09.2012 12 10 clase 28 16 sapt. 

4. Confectionar 
asamblor 
articole din 
textile 

28.09.2012 12 8 clase 28 16 sapt. 

 
Actele necesare la inscriere: 

•••• carte de identitate – copie xerox si original 
•••• certificat nastere – copie xerox si original 
•••• certificat casatorie ( pentru femei) – copie xerox si original  
•••• act studii – copie xerox si original 
•••• carnet somer – copie xerox si original 
•••• adeverinta medicala eliberata de medicul de familie „apt munca” 
•••• adeverinta de venit eliberata de administratia finantelor publice – pentru 

persoanele fara indemnizatie de somaj si fara venituri 
•••• adeverinta de inregistrare la somaj ca persoana in cautare loc de munca - pentru 

prsoanele care nu au somaj si nici loc de munca sau venituri  
Inscrierile la cursuri se finalizeaza la completare a numarului de locuri.  

 

O altă barieră la acest nivel o reprezintă lipsa activităţilor de pregătire pentru muncă pentru 

persoana cu dizabilităţi şi a activităţilor formative pentru unităţi de competenţă cheie. Se constată 

necesitatea unor activităţi de pre-formare a persoanei cu dizabilităţi care să faciliteze nu doar 

dobândirea de competenţe profesionale, ci şi competenţe care ţin de adaptarea (independentă 

sau asistată) la locul de muncă, la relaţiile sociale presupuse de un contex de muncă, etc. 

 

c. Furnizorii de formare 

Aşa cum aminteam anterior, furnizorii de formare sunt publici sau privaţi, persoane juridice sau 

persoane fizice (în situaţia uceniciei). 

Vom analiza potenţialele bariere în aceste situaţii: 

 

c.1. AJOFM 

 

AJOFM, ca institutie deconcetrată a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, 

îndeplineşte la nivel judeţean/la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti atributiile din urmă ale 

acesteia. 

 

Teoretic, AJOFM ar trebui să fie principalul furnizor de formare profesională a persoanelor cu 

dizabilităţi (prin centrele de formare proprii sau prin atribuirea programelor de formare către 
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furnizorii privaţi de formare/persoane fizice autorizate), cu atât mai mult cu cât derularea acestor 

cursuri este suportată de la bugetul de stat. 

 

Chiar dacă la nivelul AJOFM sunt efectiv organizate cursuri de calificare, acestea sunt organizate 

pentru persoanele aflate în eviden ţele sale ca fiind „în cautarea unui loc de munc ă”. În 

contextul în care AJOFM nu deţine informaţii despre numărul de persoane cu dizabilităţi în 

cautarea unui loc de muncă si nu are colaborari cu DGASPC, nu are posibilitatea organizării 

cursurilor. 

 

Există o barieră si in zona inscrierii absolvenţilor invatământului iniţial în bazele de date ale 

AJOFM, ca procedură interinstituţională (parteneriate între unităţile de învăţământ-DGASPC-

AJOFM) în vederea beneficierii de ajutorul de şomaj şi, totodată, de potenţialele cursuri de 

calificare/recalificare profesională a persoanelor cu dizabilităţi. 

 

Este adevărat, sunt judeţe care, în baza unor parteneriate consolidate, au depus si au 

implementat proiecte din fonduri europene care au permis organizarea de cursuri de formare 

profesională destinate persoanelor cu dizabilităţi sau au organizat cursuri în baza unor proiecte 

elaborate la iniţiativa DGASPC, ANOFM sau/şi ONG-uri specifice. 

 

O altă barieră in cadrul sistemului de formare o reprezintă lipsa resurselor umane specializate la 

nivelul AJOFM care să sustină cursuri special adaptate persoanelor cu dizabilităţi. În situaţia în 

care au existat solicitări de participare la cursuri de formare profesională din partea persoanelor 

cu dizabilităţi, este foarte dificil de organizat o grupă de curs pentru o anumită calificare şi cu 

participanţi care au, măcar în mare măsură, aceleşi particularităţi de limitare. De aceea, singurele 

cursuri de calificare care sunt organizate la nivel de AJOFM sunt cele „de masă”, în care sunt 

integrate şi persoanele cu dizabilităţi aflate în evidenţele instituţiei.  

 

În măsura în care AJOFM ar constitui un ciclu de formare profesională la care să participe 

persoane cu dizabilităţi şi în absenţa personalului specializat, ar trebui să demareze atribuirea  

derulării acestor cursuri prin încredintare directă, prin selectie de oferte sau prin licitatie, în 

conditiile legii, în vederea identificării unui furnizor de formare acreditat. În această situaţie, este 

dificil de prevăzut în caietul de sarcini obligaţii foarte specifice dizabilităţii, întrucât acestea sunt 

prevăzute la un nivel destul de general la nivelul metodologiei de implementare a legilor cadru 

pentru formarea profesionala a adultului. 
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II. Furnizori de formare acredita ţi priva ţi 

 

Cum aminteam anterior, furnizorul de formare se acreditează pentru o unitate/mai multe unităţi  

de competenţă sau pentru un tip de curs de formare (initiere, calificare/recalificare, 

perfecţionare/specializare) în baza unui standard ocupaţional sau a unui standard profesional, 

pentru o ocupaţie existentă în COR. Această acreditare se acordă pentru o perioada de 4 ani, 

conform metodologiei de acreditare a furnizorilor de formare, în baza dosarului depus, dosar care 

cuprinde toate elementele unui singur program de formare: obiectivele, numărul minim şi maxim 

de participanţi/ciclu de formare, calificarea formatorilor, o singură programă de pregătire, 

mijloacele şi metodele de furnizare a conţinutului prevăzut în programa de pregătire, dotările 

necesare şi metodele de evaluare a participanţilor. 

 

Această acreditare pentru 4 ani, deşi evită firesc demersurile administrative şi costurile unui 

(potenţial) furnizor de formare (fapt care nu este tocmai lipsit de importanţă atât pentru economia 

de timp şi financiară a furnizorului de formare, cât şi pentru participantul plătitor la cursul de 

formare profesională), reprezintă o barieră în organizarea cursurilor de formare profesională înalt 

calitative, adaptate nevoilor specifice în formarea persoanelor cu dizabilităţi.  

 

Deşi legea menţionează că toate elementele programului de formare trebuie să fie adaptate 

nevoilor persoanelor cu dizabilităţi, nu există o posibilitate de avizare/certificare a respectării 

acestei condiţii legislative sau de îndrumare metodologică a potenţialilor furnizori de formare în 

vederea elaborării unor programe de formare adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilităţi. 

 

Chiar dacă, sub raportul includerii, persoanele cu dizabilităţi ar trebui să participe la cursuri de 

masă, sub raport pedagogic, în funcţie de  particularităţile de limitare funcţională si de participare 

ale persoanelor cu dizabilităţi participante la curs, este nevoie de o abordare extrem de diferită 

pentru: 

- selecţia participanţilor la curs (condiţii de acces); 

- stabilirea numărului de participanţi pe un ciclu de curs; 

- stabilirea adaptată a raportului dintre numărul de ore de pregătire 

teoretică şi practică, în cadrul prevăzut de lege; 

- stabilirea competenţelor formatorilor necesare în contextul 

susţinerii cursului pentru persoanele cu dizabilităţi; 

- adaptarea locaţiei de desfăşurare a cursului; 

- adaptarea metodelor şi tehnicilor de formare; 
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- adaptarea metodei de evaluare a competenţelor dobândite de către 

persoana cu dizabilităţi participantă la curs,  

astfel încât acestea să aibă şanse egale de dobândire a calificării şi de acces competitiv pe piaţa 

muncii. 

 

III. Ucenicia 

Ucenicia la locul de muncă reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca 13, 

ucenicul fiind persoana fizica incadrata in munca in baza unui contract de ucenicie la locul de 

munca. 

 

In conformitate cu legislaţia specifică, angajatorul/formatorul are o seamă de obligaţii care fac 

dificilă asumarea rolului, cu atât mai mult cu cât asumarea acestuia în contextul formării 

profesionale a unei persoane cu dizabilităţi presupune şi un efort de adaptare a demersului 

formativ: 

a. semnarea unui contract de ucenicie pe o perioadă de minim 12 luni, maxim 3 ani; 

b. desemnarea unui coordonator de ucenicie (desemnat al intreprinderii în situaţia 

angajatorilor sau chiar persoana fizică autorizată în această ultimă situaţie); 

c. organizarea programului de formare cu respectarea pregătirii teoretice şi practice în 

cadrul programului de muncă (8 ore de muncă/zi, 40 de ore/săptamână); 

d. asigurarea salariului de bază lunar (cel puţin egal cu salariul de bază minim pe tară); 

e. obligatia de a organiza evaluarea pregatirii teoretice si practice a ucenicului, printr-un 

centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat 

cele formale, si de a suporta costurile evaluarii si certificarii formarii profesionale prin 

ucenicie la locul de munca. 

 

Chiar dacă angajatorul care incheie un contract de ucenicie la locul de munca poate primi lunar, 

la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, 

pentru acel ucenic, o suma egala cu 60% din valoarea indicatorului social de referinta al 

asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, acestea nu se aplica:  

a) pe perioada de proba prevazuta in cuprinsul contractului de ucenicie la locul de munca; 

b) pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate; 

                                                
 

13 Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata 2011. Lege nr. 279/2005, republicata 
2011  
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c) pe perioada de prelungire a contractului de ucenicie, ca urmare a neabsolvirii examenelor de 

evaluare a competenţelor. 

 

In situatia in care ucenicul nu obtine a doua oara Certificatul de competente profesionale sau in 

situatia in care contractul de ucenicie la locul de munca incetează anterior datei prevăzute în 

contract, angajatorul este obligat sa restituie, in totalitate catre AJOFM, sumele incasate de la 

bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul ucenic, plus dobanda de referinta a Bancii 

Nationale a Romaniei, in vigoare la data primirii celei de-a doua decizii a Comisiei de evaluare, 

eliberata potrivit legii. Este adevărat, angajatorul are „drept de regres” impotriva ucenicului care, 

„cu rea-credinta sau din neglijenta”, nu isi indeplineste obligatia de prezentare la evaluare, însă 

nu este menţionată dificultatea ucenicului de a parcurge demersul formativ şi cum atinge aceasta 

angajatorul. 

 

d. Formatorii 

 

În acord cu actualul standard ocupaţional 14 , programul de formare urmăreşte atingerea 

următoarelor obiective exprimate în competenţe profesionale (exprimat în unităţi de competenţă 

specifice): 

1. Pregătirea profesională a personalului 

• Pregătirea formării 

• Realizarea activităţilor de formare 

• Evaluarea participanţilor la formare 

• Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 

2. Managementul  programelor de formare 

• Marketing-ul formării  

• Proiectarea programelor de formare  

• Organizarea programelor şi a stagiilor de formare 

• Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare  

 

Formatorul descris prin acest standard ocupaţional este: 

•••• Conceptor al programelor de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, 

a standardelor ocupaţionale / de pregătire profesională şi a nevoilor unui anumit 

sector sau domeniu de activitate – inclusiv al celui de formare a formatorilor. 

                                                
 
14  Standard Ocupaţional pentru Ocupaţia: Formator, Domeniul: Educaţie şi formare profesională, 
cercetare-proiectare, sport, Cod COR: 241205 
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•••• Proiectant al programelor şi al activităţilor de formare, pe baza identificării nevoii şi 

cererii de formare dintr-un anumit sector sau domeniu de activitate. 

•••• Organizator al programelor de formare, asigurând toate condiţiile necesare 

desfăşurării optime a programului de formare. 

•••• Facilitator al procesului de învăţare şi de dezvoltare prin crearea unor situaţii de 

învăţare adecvate dezvoltării competenţelor profesionale care se constituie în ţinte 

ale formării. 

•••• Evaluator al competenţelor efectiv formate sau dezvoltate la participanţii la 

formare, precum şi al propriei prestaţii ca formator. 

•••• Evaluator al programelor de formare – atât al celor proprii, cât şi al programelor de 

formare propuse spre evaluare în vederea autorizării. 

•••• Persoană care învaţă pe tot parcursul carierei profesionale, dezvoltându-şi 

permanent propriile competenţe de formator. 

 

În cadrul unitatilor de competenta sunt mentionate: 

• Pregătirea formării va ţine seama de caracteristicile individuale ale participanţilor la 

formare şi de resursele furnizorului de formare. 

• Intreaga prestaţie a formatorului (începând cu ţinuta şi comportamentul şi terminând cu 

metodele, tehnicile şi procedeele folosite) va fi centrată pe participanţii la formare şi va fi 

subordonată  proceselor de învăţare desfăşurate de către aceştia. 

 

Pe de altă parte,  la nivelul gamei de variabile pe aceste unitati de competenta amintite anterior, 

se face referire la: 

o „caracteristicile participanţilor la formare se referă la: caracteristicile de vârstă, 

culturale, religioase, de educaţie, de experienţă anterioară, aptitudinile personale, 

cerinţele şi nevoile speciale.  

o nevoile speciale se referă la dificultăţi: 

• senzoriale - de vedere sau auditive; 

• de deplasare - persoanele cu capacitate loco-motorie redusă; 

• de memorie şi atenţie; 

• de învăţare, de exprimare, la citit, scriere sau socotit; 

• alte dificultăţi care pot afecta procesul de învăţare”. 

 

Insă, la nivelul cunostintelor necesare dobandirii acestor două competente amintite, nu se 

regasesc cerin ţe referitoare la cunostinte referitoare la dizabili tate . 
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De asemenea, referindu-se la sprijinul pentru participan ţii cu nevoi speciale ,  acesta „poate 

consta în: acordarea unui timp mai mare pentru formare, oferirea de informaţii suplimentare, 

exerciţii suplimentare sau alte forme de asistenţă (inclusiv cea oferită cu ajutorul personalului de 

specialitate – consilieri, psihologi, medici etc.)”, insă nu sunt detaliate cunostinte specifice 

referitoare la persoanele cu dizabilitati. Ori, nu poţi adapta un program de formare pentru 

persoanele cu dizabilităţi (cu toate elementele sale) dacă nu ai competenţe legate de dizabilitate. 

 

Sub raportul capacităţilor / atitudinilor / aptitudinilor unei persoane care doreşte să dobândească 

calificarea de formator, sunt mentionate urmatoarele capacităţi / atitudini / aptitudini: 

• „De analiză, interpretare obiectivă şi decizie. 

• De aplicare a cunoştinţelor în practică. 

• De comunicare, utilizând un limbaj adecvat nivelului de educaţie şi de experienţă 

al participanţilor la formare. 

• De prezentare şi redactare (facultativ pentru maistrul de ucenicie şi îndrumătorul 

de practică) etc”, 

nefiind mentionate nicaieri in cadrul standardului ocupational: nediscriminarea, capacitatea de 

adaptare a comunicarii la nevoile speciale ale participantilor la cursul de formare. 

 

Acest standard se aplică tuturor categoriilor de formatori: 

• Formatorului responsabil cu activitatile teoretice si practice de dezvoltare a 

competentelor indiferent de nivelul de calificare la care lucreaza.  

• Formatorului responsabil cu activitatile practice de dezvoltare a competentelor 

profesionale.  

• Indrumatorului de practica din cadrul intreprinderilor si altor organizatii care este 

responsabil cu activitatile practice de dezvoltare a competentelor profesionale in 

conditii reale de munca, in organizatia in care lucreaza.  

• Maistrului de ucenicie – in conditiile legislatiei privind ucenicia la locul de munca. 

• Formatorului de formatori 

Pe de altă parte, pentru acreditarea furnizorului de formare - în legătură cu formatorii care 

urmează să implementeze programa ce urmează să fie acreditată – nu există decât următoarele 

cerinţe: 

• „furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează 

programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau 

specialitatea corespunzătoare programei de pregătire. 

• începând cu data de 1 ianuarie 2010, furnizorii de formare profesională 

trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu 
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formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a 

adulţilor si pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de 

pregătire.” 

 

Analizând toate aceste prevederi legale, rezultă faptul că nu există obligativitatea ca formatorul 

care susţine un curs de formare să aibe competenţe în domeniul dizabilităţii, fapt care se 

constituie într-o barieră în adaptarea programelor de formare la nevoile persoanelor cu 

dizabilităţi. 

 

Este adevărat, sunt formatori care au dobândit competenţe legate de dizabilitate ca urmare a 

unei nevoi de dezvoltare personală (dobandirea certificatelor de utilizare a limbajului mimico-

gestual, de ex), însă acest fapt ţine de persoana formatorului şi de gradul său de motivaţie şi nu 

de o cerinţă general valabilă sau de recunoaşterea acesteia. 

 

Pe de altă parte, se întâlnesc exemple de pune practici, în contexte izolate, în care furnizorul de 

formare face apel la construirea unui cuplu formator-specialist în problematica dizabilităţii în 

susţinerea cursurilor de formare pentru cicluri la care participă şi persoane cu dizabilităţi. Dar şi 

acest model este, aşa cum spuneam, izolat şi depinde în mare măsură de cadrul în care se 

desfăşoară ciclurile de formare (proiecte ale unor ONG-uri sau instituţii publice a căror misiune 

este în legătură cu persoana cu dizabilităţi). 

 

e. Metode şi tehnici de formare profesional ă a persoanei cu dizabilit ăţi 

 

În funcţie de tipul de dizabilitate, de gradul de încadrare în grad de handicap, de particularităţile 

de limitare de funcţionare si de restrictiile de participare este nevoie de adaptare la nivelul 

metodelor şi tehnicilor de formare. 

Metodele şi tehnicile pedagogice utilizate în mod obişnuit, atât în situaţiile de formare teoretică, 

cât şi în situaţiile de formare a deprinderilor practice, ar trebui să fie adaptate minim la: 

• Dificultăţile de procesare a informaţiei a persoanelor cu dizabilităţi participante la 

cursul de formare profesională; 

• Rezistenţa la oboseală, suprasolicitarea corpului; 

• Anxietăţi, dificultăţi de adaptare emoţională; 

• Dificultăţi de memorie; 

• Dereglări de procesare vizuală sau auditivă; 

• Dificultăţi de manipulare; 

• Dificultăţi de lucru în grup etc. 
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şi lista ar putea continua cu cele ce ţin de reducerea riscurilor şi a consecinţelor activităţilor 

accidentale sau neintenţionate: 

• gruparea elementelor astfel încât cele mai des folosite, să fie la îndemână/uşor 

accesibile iar cele cu grad mare de pericol să fie eliminate, 

• semnalizarea în mod corespunzător a pericolelor; 

• sisteme de prevenire a accidentelor; 

• reducerea/eliminarea acţiunilor riscante/cu grad mare de periculozitate/care cer 

supraveghere, monitorizare atentă. 

 

Este certă importanţa compatibilităţii dintre metodele şi tehnicile de formare profesională şi 

tehnicile (tipuri de limbaj utilizat, în cadrul comunicării de exemplu) şi echipamentele utilizate de 

persoanele cu limitări de funcţionare şi participare (aparatare/protezare, programe IT specializate, 

etc). Metodele şi tehnicile de formare ar trebui să valorizeze efortul susţinut al persoanei cu 

dizabilităţi din două perspective: 

• cea a dobândirii competenţei, 

• cea a efortului depus de adaptare la situaţiile formative.  

Bariera la nivelul metodelor si tehnicilor constă în: 

• lipsa competenţelor formatorilor în acest domeniu  

• lipsa unor materiale structurate specifice pentru formarea profesională a adultului – care 

să abordeze metode şi tehnici de formare a persoanei cu dizabilităţi, în funcţie de 

particularităţile de limitare a funcţionarii si a participării. In opinia noastra, acesta este cel 

mai important aspect care ar trebui remediat. 

 

f. Accesibilizarea spa ţiului de derulare a activit ăţilor de formare teoretice şi practice. 

 

Prevederile legislative15  legate de accesibilitate ating subiecte precum: 

• asigurarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informational si 

comunicational,  

• asigurarea interpretilor autorizati ai limbajului mimico-gestual si ai limbajului specific 

persoanelor cu surdocecitate 

                                                
 
15  Legea nr. 448 din 18 decembrie 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 
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• adaptari pentru cladirile de utilitate publica, caile de acces, cladirile de locuit construite din 

fonduri publice, mijloacele de transport in comun si statiile acestora, taxiurile, vagoanele 

de transport feroviar pentru calatori si peroanele principalelor statii, spatiile de parcare, 

strazile si drumurile publice, telefoanele publice, mediul informational si comunicational, 

astfel incat sa permita accesul neingradit al persoanelor cu handicap 

• adaptarea tuturor mijloacelor de transport in comun aflate in circulatie; 

• adaptarea tuturor statiilor mijloacelor de transport in comun, inclusiv marcarea prin pavaj 

tactil a spatiilor de acces spre usa de intrare in mijlocul de transport;  

• montarea panourilor de afisaj corespunzatoare nevoilor persoanelor cu handicap vizual si 

auditiv in mijloacele de transport public; 

• imprimarea cu caractere mari si in culori contrastante a rutelor si a indicativelor 

mijloacelor de transport in comun etc. 

 

Dacă în anumite situaţii (cu preponderenţă în mediul urban) putem afirma existenţa accesibilizării 

spaţiului fizic al instituţiilor publice,  alte forme de accesibilizare sunt ignorate sau sunt foarte rare 

– ne referim aici la accesibilizarea în situaţia dizabilităţii senzoriale sau dizabilităţii mintale, fapt 

care se constituie în barieră pentru atât pentru accesarea informaţiei despre cursurile de 

pregătire profesională, cât şi pentru facilitarea accesului către locul de desfăşurare al cursului 

teoretic şi locul de desfăşurare a activităţilor practice. 

 

Dacă ne referim la derularea cursului de formare profesională, în mod excepţional (şi acest lucru 

apare numai în situaţia în care au fost organizate cursuri de formare profesională pentru 

persoane cu dizabilităţi de către furnizori de formare acreditaţi care derulează şi servicii 

specializate pentru persoanele cu dizabilităţi), accesibilizarea spaţiului se realizează în 

conformitate cu nevoile persoanelor cu dizabilităţi.  

 

Ca şi în situaţia metodelor şi tehnicilor de formare, accesibilizarea acestor spaţii trebuie să ţină 

cont de aceleaşi dificultăţi amintite anterior, permiţand accesul neîngradit la dobândirea 

competenţelor profesionale cerute de calificarea obţinută la finalizarea cursului. 

 

O barieră în plus poate fi lipsa accesibilizării spaţiului de formare a abilităţilor practice care, în 

funcţie de calificare, poate fi organizat în ateliere/unităţi protejate sau în mediu deschis de lucru. 

În acest context, este nevoie de colaborarea efectivă între unitatea care primeşte în stagii de 

pregătire practică şi furnizorul de formare în vederea accesibilizarii spaţiului, pe de o parte, dar şi 

pentru pregătirea primirii – la nivel de echipă – a unei persoane cu dizabilităţi care are o anumită 

paletă de specificităţi şi anumite nevoi. 
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CONCLUZII 

 

Sistemul de protecţie a persoanelor cu dizabilitati este unul relativ recent in Romania şi a evoluat, 

din 1992 până în prezent, sub impulsul semnalelor internaţionale sau al contextului favorabil 

creat prin aderarea României la Uniunea Europeana.  

Absenţa perspectivei pe termen lung a dus initial la crearea unei politici cu caracter reparatoriu 

care a sustinut forme de protectie pasiva si a carei efecte inca se resimt desi, din 2006, odata cu 

intrarea in vigoare a Legii nr. 448/2006, s-a incercat schimbarea accentului de la protectia pasiva 

spre facilitarea incluziunii sociale.  

 

Persoanele cu dizabilităti reprezintă unul dintre cele mai vulnerabile grupuri sociale iar 

combaterea excluziunii lor sociale ar trebui să se asigure într-un cadru integrat, care să 

reunească elemente din asistenta socială, educatie, orientare si formare profesională, 

accesibilităti la mediul fizic, comunicational si informational, accesul la mijloace ajutătoare (fotolii 

rulante, proteze auditive, bastoane albe) si altele. 

 

În plus, pe parcursul ultimelor decenii, în lume s-a dezvoltat o nouă abordare în ceea ce priveşte 

persoanele cu handicap. Contextul internaţional, inclusiv cel european, promovează cu 

perseverenţă abordarea socială a dizabilităţii. În loc de a se pune accentul pe limitările 

funcţionale, atenţia se orientează spre posibilităţile persoanelor cu handicap de a fi active în 

societate şi într-un mediu de lucru. Scopul acestei abordări este ca persoanele cu handicap să 

nu fie excluse din societate, ci încurajate să participe pe cât posibil la viaţa economică şi socială, 

în baza unei evaluări complexe, făcute de o echipă multidisciplinară, care să evidenţieze nevoile 

individuale pentru ca societatea să se responsabilizeze şi să răspundă eficient cu servicii. 

 

Documente relevante în acest sens la nivel european şi internaţional sunt: 

• Recomandarea nr. (92) 6 referitoare la o politică coerentă pentru persoanele cu handicap; 

• Planul de Acţiune (Rec (2006)5) pentru promovarea drepturilor şi a deplinei participări a 

persoanelor cu handicap în societate: îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu 

handicap în Europa 2006 – 2015;   

• Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit 

pentru o Europă fără bariere,  COM(2010) 636 final, Bruxelles; 

• Legea nr. 221/2010. 

Convenţia  privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea 

Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 
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martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Documentele 

internationale si europene – Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, Strategia 

2020, Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap - COM(2010) 636 final - 

afirma si promoveaza dreptul persoanelor cu dizabilitati de a beneficia de participarea la viața 

socială ți economică a societatii, incurajand Statele membre sa dezvolte si sa particularizeze 

conform nevoilor specifice, politicile nationale. Persoana cu dizabilitati este un cetăţean, membru 

al comunităţii, care traieste o viata de calitate pentru ca are si stie sa aleaga dintre alternativele 

din jur. „Dizabilitatea este o problemă care ţine de drepturile omului … Acţiunea se modifică de la 

accentul pus pe procesul de reabilitare a individului pentru ca acesta să se potrivească societăţii, 

către filozofia globală a modificării societăţii pentru ca aceasta să poată face faţă nevoilor tuturor 

persoanelor, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi” subliniază Declaraţia de la Madrid „Înlăturarea 

discriminării plus acţiunea pozitivă conduc la incluziunea socială”. 

 
Dificultati si bariere 
 

Definiţia din Convenţie scoate in evidenta efortul pe care societatea trebuie sa si-l asume pentru 

a asigura viata in demnitate si sanse egale de dezvoltare tuturor membrilor sai, inclusiv acelor 

persoane carora mediul le creeaza bariere de activitate si participare. In preambulul Convenţiei, 

este recunoscut faptul că “dizabilitatea este un concept în evoluţie şi că acesta rezultă din 

interacţiunea dintre persoanele cu deficienţe şi barierele de atitudine şi de mediu care împiedică 

participarea lor deplină şi efectivă în societate în condiţii de egalitate cu ceilalţi” (lit. e). 

 

Intr-unul din materialele elaborate in urma demersului de integrare pe piata muncii, ANOFM 

mentiona: „dificult ăţile de integrare a persoanelor cu handicap sunt deo sebit de variate, 

acestea fiind în principal legate de: 

o accesibilit ăţile pe care trebuie s ă le asigure comunitatea şi 

angajatorii;  

o adapt ările locului de munc ă de către angajatori; 

o mentalit ăţile legate de utilizarea acestor persoane în activi tate”. 

 

Fara pretentia de a fi exhaustivi, am ales sa trecem in revista cateva dintre dificultatile si 

barierele identificate pe parcursul analizelor efectuate, care adauga si alte dimensiuni ce ar trebui 

luate in considerare la momentul unui adevarat proces de reforma, astfel:  

• Lipsa unei abordări strategice, cu obiective clare de implementare şi cu resurse 

(financiare şi umane) şi rezultate cuantificabile, pe termen lung si mediu. Nu exista o 

practica a planificarii serviciilor sociale, astfel încât resursele existente să fie alocate către 

servicii de asistenţă care să răspundă cel mai bine acelor nevoi,  în funcţie de nevoile 
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reale ale populaţiei şi îndeosebi ale persoanelor sau grupurilor expuse riscului de a fi 

marginalizate. 

• Actele normative nationale din Romania – Strategia naţionala pentru protecţia, integrarea 

şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 – 2013, Legea nr. 

448/2006 privind  protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap etc. – 

vizeaza, pe fond, facilitarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati. Multe dintre 

masurile propuse pastreaza insa un caracter general, fara a avea mentionati indicatori, 

proceduri distincte, instrumente sau planuri de monitorizare.  

• Prevederile Cadrului Stategic Regional referitoare la formare profesionala au un caracter 

general; nu sunt mentionate masuri/actiuni care sa se refere concret la educatia si 

formarea profesionala a persoanelor cu dizabilitati. 

• Politicile nationale/ regionale/ locale nu contin masuri concrete de incurajare/ de suport a 

furnizorilor de formare sa-si dezvolte interventia in beneficiul persoanelor cu dizabilitati. 

Fara astfel de masuri interesul manifestat de furnizorii de formare pentru a pregati si 

sustine cursuri accesibile persoanelor cu dizabilitati este foarte scazut. 

• Politicile nationale/ regionale/ locale nu contin masuri concrete de incurajare/ de suport a 

persoanei cu dizabilitati sa participe la cursuri; organizarea de cursuri gratuite de catre 

AJOFM este conditionata de inscrierea persoanelor in evidentele AJOFM, respectiv 

organizarea de cursuri gratuite de catre DGASPC este realizabila numai daca sunt atrase 

finantari din proiecte. 

• Strategiile Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului in perioada 

2007-2012 sunt in special axate pe dezvoltarea de servicii sociale si pe acordarea 

sprijinului în vederea accesului la serviciile de recuperare şi medico-sociale si mai putin 

pe masurile de incurajare a vietii active si independente a persoanei cu dizabilitati. 

• Evaluarea persoanei cu dizabilitati se realizeaza in principal din perspectiva incadrarii intr-

un grad de handicap si obtinerii certificatului aferent si mai putin pentru evaluarea 

potentialului de formare profesionala si de angajabilitate. Abordarea medicală şi 

atitudinea generala de toleranţă sau protectie reprezinta caracteristici care se resimt in 

spatiul romanesc si care nu concordă cu abordarea sociala si atitudinile integratoare de la 

nivel international. Lipsesc politicile publice coerente vizand abordarea sociala, există 

confuzii între invaliditate – handicap – dizabilitate – dependență -, literatura de 

specialitate este redusă, nu există politici unitare privind formarea persoanelor cu 

dizabilitati sau a personalului care intervine in domeniu ți altele. 

• Nu este incurajata cercetarea in domeniu si nici dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi 

a comunicaţiilor; utilizarea tehnologiilor informaţionale şi a comunicaţiilor poate oferi 

mijloace pentru a depăşi multe bariere fizice şi psihologice cu care se confruntă 
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persoanele cu dizabilităţi şi, prin urmare, să asigure implicarea lor mai mare, nu numai în 

piata muncii ci în toate ariile vietii sociale.  

 

 

Recomandari pentru imbunatatirea politicilor de pro tectie si 

promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati  

 

Dizabilitatea constituie un subiect pe care nu mulţi se încumetă să îl abordeze, datorită 

complexităţii şi provocărilor deosebite pe care le ridică din punct de vedere al armonizării 

legislative, instituţionale, dar mai cu seamă din perspectiva incluziunii sociale.  

 

Consultarea cu persoanele cu handicap şi cu organizaţiile neguvernamentale reprezentative 

trebuie să se producă cu regularitate, în respectul principiului Nimic despre noi, fără noi! Toate 

aspectele politicilor sociale referitoare la dizabilitate trebuie analizate impreuna iar persoanele cu 

dizabilitati trebuie implicate in planificarea, elaborarea, pilotarea, implementarea si monitorizarea 

serviciilor destinate lor. 

 

Trebuie analizate si elaborate clarificarile necesare in domeniul politicilor sociale referitoare la 

dizabilitate/handicap, datorită faptului că se lucrează cu concepte diverse (handicap/dizabilitate 

etc.), cu mai multe sisteme de evaluare (handicap/invaliditate/dependenţă) etc. 

 

Sistemul de servicii în general şi de servicii sociale în special trebuie sa raspunda tuturor nevoilor 

persoanelor, atat in mediul urban cat si in rural; identificarea nevoilor persoanelor cu handicap nu 

dispune de instrumente specifice astfel ca fiecare persoană aflată în nevoie să primească 

serviciul de care are nevoie. În plus, în mediul rural lipsesc multe dintre formele de sprijin care 

există în mediul urban; trebuie luat în considerare faptul că numărul persoanelor cu handicap din 

mediul rural este aproape egal cu cel din mediul urban.    

 

Trebuie analizata problematica resurselor umane implicate în protecţia persoanelor cu dizabilitati.  

 

Lipseşte un program naţional de formare prin care să se asigure promovarea abordării sociale, 

lipsesc din spaţiul public informaţiile care să contribuie la crearea atitudinii pozitive faţă de 

persoanele cu handicap; trebuie să se ţină seama de prejudecăţile şi atitudinile discriminatorii 

existente pentru că ele pot afecta în mod negativ eforturile de schimbare a paradigmei prin care 

abordarea socială bazată pe drepturile omului se substituie viziunii medicale a handicapului. 
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Resursele financiare sunt limitate şi trebuie planificate cu atenţie; autoritatile locale trebuie 

incurajate sa cunoasca si sa colaboreze cu persoanele cu dizabilitati, astfel incat sa actioneze in 

deplina cunostinta de cauza a nevoilor acestora. 

 

Recomandari pentru imbunatatirea accesului persoane lor cu 
dizabilitati la  nivelul sistemului de invatamant 

 
Educaţia la orice vârstă, inclusiv educaţia primară şi posibilităţile corespunzătoare de învăţare în 

toate etapele vieţii sunt elemente centrale în creşterea şanselor de angajare şi adaptabilitate a 

persoanelor cu dizabilităţi. Studiile au oferit dovezi în sensul că persoanele cu dizabilităţi 

integrate în sistemul comun de educaţie de la vârste mici au cele mai mari şanse de dezvoltare a 

competenţelor generale şi profesionale necesare în mod fundamental pentru succesul pe piaţa 

muncii.  

 

In acest sens, metodologia de evaluare şi orientare şcolară a copiilor/tinerilor cu dizabilităţi ar 

trebui sa evidentieze potentialul de formare profesională şi de angajabilitate. 

Formele de învăţământ şi serviciile educaţionale care permit formarea deprinderilor pentru 

muncă, ca formă de precalificare, ar trebui dezvoltate. In completare, adaptarea curriculară şi a 

programei şcolare pot contribui la echilibrarea numărului de ore teoretice cu dezvoltarea 

abilităţilor practice, în funcţie de limitările funcţionare şi de participare ale copiilor/tinerilor cu 

dizabilităţi, astfel încât, reuşita şcolară să fie reală şi conformă cu competenţele individuale ale 

fiecărui paticipant la actul educativ. 

 

Dezvoltarea condiţiilor reale de muncă (ateliere şcoală, stagii practice pe piaţa muncii etc) pe 

parcursul demersului de dobândire a competenţelor presupuse de o ocupaţie constituie avantaje, 

luand in considerare urmatoarele: 

• Persoana cu dizabilităţi dobândeşte în mod real competenţele necesare practicării 

uei ocupaţii/profesii; 

• Potenţialii angajatori înţeleg dizabilitatea şi ce înseamnă adaptarea locului de 

muncă la nevoile persoanei cu dizabilităţi. 

 

Sistemele relaţionale – formale şi informale - interinstituţionale (servicii de evaluare, de 

învăţământ, de pregătire profesională, publice sau private, instanţe de decizie, ONG-uri, mediu 

economic etc) pot sa interactioneze astfel încât: 

• să se asigure continumul de servicii educative, formative şi de integrare a 

persoanelor cu dizabilităţi. 
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• să se dezvolte metode şi tehnici adaptate de evaluare şi formare în situaţia 

dizabilităţii. 

• să crească gradul de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilităţi. 

 

Tehnologiile moderne de informaţie şi comunicaţii pentru e-learning pentru persoanele cu 

dizabilităţi trebuie folosite in mai mare masura, recunoscand potentialul societatii informationale 

si a noilor tehnologii in capacitarea maxima a potentialului persoanelor cu dizabilitati. Accesul la 

noile tehnologii este o arie prioritară. Sunt necesare eforturi de promovare a unor concepte de 

succes, în vederea evitării infoexcluderii persoanelor cu dizabilităţi.  

 

Recomandari pentru imbunatatirea accesului persoane lor cu 

dizabilitati la formarea profesionala 

 

CEDEFOP – European Agency for Vocational Training – defineste formarea profesională drept 

“activităti care au drept scop principal asigurarea de abilităti, cunostinte si atitudine necesare în 

vederea angajării într-o ocupatie anume sau grup de ocupații înrudite în orice domeniu de 

activitate economic”. Formarea profesională este unanim considerată drept unul dintre 

elementele esențiale din cadrul procesului de angajare în muncă iar in domeniul dizabilitatii 

capata valente deosebite, nivelul de educaţie fiind, in general scăzut. Abilităţile pe care tinerii cu 

dizabilitati le dobândesc în decursul anilor de şcoală nu sunt foarte multe şi nu sunt suficiente 

pentru a da posibilitatea găsirii unui loc de muncă şi a face faţă competiţiei de pe piaţa muncii.  

 

Toate aceste informatii ar solicita o atentie sporită ce ar trebui să fie acordată educatiei, pregătirii 

pentru piata muncii, încurajării angajatorilor si, nu în ultimul rând, evaluării vocationale si 

dezvoltării serviciilor de sprijin. 

 

Devine evidenta necesitatea includerii in toate documentele strategice, programatice sau de 

pozitie elaborate la nivel de regiune sau judet a prioritatii privind cresterea nivelului de incluziune 

sociala a persoanelor cu dizabilitati, acordandu-se o atentie concreta imbunatatirii educatiei si 

formarii profesionale. 

 

Strategia naţionala pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap 

în perioada 2006 - 2013 "Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără 

discriminări" prevede actiuni importante referitoare la dezvoltarea accesibilitatii si la favorizarea 

incluziunii sociale. In perspectiva analizei si a modificarilor Strategiei nationale pentru perioada 
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2013 – 2020, obiectivul general privind cresterea gradului de ocupare a fortei de munca trebuie 

mentinut si nuantat. 

 

La nivelul judetean, colaborarea dintre DGASPC – AJOFM - ISJ – Servicii de Ocupare 

specializate si ONGuri reprezentative ale persoanelor cu dizabilitati constituie factorul esential 

pentru implementarea eficienta a politicilor locale de formare si ocupare. 

 

În ceea ce priveşte mentalităţile, se cer schimbate atitudinile opiniei publice care trebuie să 

înţeleagă si să accepte că persoanele cu dizabilități vor şanse egale, nu caritate, vor eliminarea 

barierelor sociale care conduc la discriminare şi excludere şi nu supraprotecţie.  

 

De asemenea, atât profesioniştii cât şi publicul trebuie să promoveze alianţa cu organizaţiile 

persoanelor cu dizabilităti şi cu persoanele însele pentru ca tot ceea ce se întâmplă pentru 

acestea să se facă numai cu participarea lor şi a familiei lor. Persoana cu dizabilităti, ea însăşi, 

trebuie să-şi schimbe mentalităţile, să-şi cunoască şi să-şi înţeleagă drepturile, să se implice în 

câştigarea lor. 

 

Singurul handicap în via ţă este o atitudine nepotrivit ă. Scott HAMILTON 
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