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INCLUZIUNEA SOCIALĂ - UN RĂSPUNS LA DEFICITUL FORȚEI DE 

MUNCĂ. SOLUȚII DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A 

PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

  

CONFERINȚĂ DE DEZBATERE A PROPUNERII DE POLITICĂ PUBLICĂ 

ALTERNATIVĂ 

11-12 IUNIE 2019, HOTEL MINERVA, BUCUREȘTI  

 

AGENDA 

ZIUA 1 - MARȚI, 11.06.2019 

h.13-17 

Panel 1: Angajarea persoanelor cu dizabilități – oportunități și constrângeri pe 

piața muncii 

În contextul în care România se confruntă cu un deficit de forță de muncă, iar pe de altă 

parte are cea mai mică rată de angajare a persoanelor cu dizabilități din Uniunea 

Europeană, ne întrebăm ce soluții ar trebui să adoptăm pentru a corela interesele 

persoanelor cu dizabilități greu ocupabile cu cele ale angajatorilor care au nevoie de 

forță de muncă?! Cum transformăm dizabilitatea în abilitate? Cum putem schimba 

paradigma din persoană asistată social în persoană care contribuie la viața comunității? 

Cum ar trebui statul să reinvestească taxa pe dizabilitate pentru a contribui la 

activarea acestui grup țintă pe piața muncii? Ce servicii de suport ar trebui create în 

comunitate care să asigure tranziția persoanei cu dizabilități în procesul de calificare și 

angajare? Care sunt nevoile persoanelor cu dizabilități și cum putem răspunde la ele în 

timp real și sustenabil? Ce ar trebui să facem cu toții, pentru a reduce disparitățile 

sociale și economice între regiunile din România și Uniunea Europeană, între mediul 

urban și rural, între cei care sunt integrați în comunitate și cei care sunt la periferie?! 

Acestea sunt întrebări la care vom încerca să găsim răspunsuri în acest panel de la 

persoane cu dizabilități, companii, ONG-uri, întreprinderi sociale, autorități și mediu 

academic. 
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INVITAȚI: 

 Reprezentanți ANOFM 

 Reprezentanți ANPD 

 Reprezentanți AJOFM, membre ale pactelor regionale pentru ocupare și incluziune 

socială 

 Reprezentanți DGASPC, membre ale pactelor regionale pentru ocupare și incluziune 

socială 

 Persoane cu dizabilități  

 Asociatia Oamenilor de Afaceri  

 Camera de Comert si Industrie a Romaniei  

 Romanian Business Leaders  

 Consiliul Național al IMM-urilor din România  

 Organizații neguvernamentale 

 Patronate 

 Reprezentanti ai mediului de afaceri 

 Academia Română 

 

ZIUA 2 - MIERCURI, 12.06.2019 

h. 10-13 

SESIUNE ÎN PLEN 

Inserția pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități – politică publică 

alternativă 

 

Atât în Uniunea Europeană cât şi în România, persoanele cu dizabilităţi au o rată de 

ocupare mai mică decât a celor fără dizabilităţi. În august 2018, conform datelor ANPD, 

în România, doar 30.052 de persoane cu dizabilități erau angajate, reprezentând 7% din 

persoanele cu dizabilități, cu vârste 18-65 ani, cu mult sub media europeană care se 

situează undeva la 50%. România se confruntă deja cu o criză a forței de muncă, 

angajatorii fiind nevoiți să importe forță de muncă pentru a-și putea asigura 

competitivitatea în piață. 

 



 
 

PRO-PACT – Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training 
Beneficiar: Centrul de Dezvoltare Socială T&CO 

Numărul de identificare al contractului: SIPOCA 253/ cod MySmis 109749 

 

 

 

Care sunt barierele care fac dificilă integrarea pe piața muncii a persoanelor cu 

dizabilități? Ce aspecte din actualele politici publice în domeniul ocupării produc efecte 

sau rămân neaplicabile în realitate? Cum sunt utilizați banii din cota pe dizabilitate în 

sprijinirea angajării persoanelor cu dizabilități greu ocupabile? Cum putem utiliza banii 

europeni în creșterea numărului de persoane cu dizabilități angajate și îmbunătățirea 

calității vieții? Cum pot fi utilizate întreprinderile sociale de inserție și unitățile 

protejate în asigurarea de măsuri de suport pentru tranziția persoanei cu dizabilități pe 

piața muncii? Care au fost efectele OUG 60/2017 în ceea ce privește numărul de 

persoane cu dizabilități angajate pe piața muncii după aproape 2 ani de implementare? 

Cum pot ajuta tehnologiile asistive în creșterea capacității de muncă a persoanelor cu 

dizabilități? Ce soluții putem adopta rapid pentru integrarea socio-profesională a 

persoanelor greu ocupabile și îndeplinirea angajamentelor asumate în programul de 

guvernare, strategii naționale și europene, convenții la care România a aderat? 

INVITAȚI: 

Partea 1 (10.00 - 11.30): 

- PROIECT PRO-PACT - Politică publică alternativă de angajare a persoanelor cu 

dizabilități pe piața muncii  

- Ministerul Muncii și Justiției Sociale -  Situația actuală a ocupării persoanelor 

cu dizabilități din România  

- Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi - Direcții de acțiune 

pentru facilitarea angajării persoanelor cu dizabilități din grupuri vulnerabile 

pe piața muncii și a susținerii angajatorilor în acest proces   

- Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  - Situația angajării pe 

piața muncii a persoanelor cu dizabilități  

- Ministerul Fondurilor Europene - Fonduri europene pentru inserția socio-

profesională a persoanelor cu dizabilități  

- Agenția Națională pentru Achiziții Publice - Contractele rezervate - o măsură 

sustenabilă de multiplicare a modelor de bune practici în angajarea 

persoanelor cu dizabilități  

 

Partea 2 (12.00 - 13.00): 

- Rețeaua DizabNet / EASPD  
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- RISE - Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție prin Activitate 

Economică, membră ENSIE EUROPE  

- FONSS - Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale 

- RENASIS -Rețeaua Națională Anti-Sărăcie și Incluziune Socială (EAPN România) 

- Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Compartiment Economie 

Socială  

- Consiliul Național al Dizabilității din România  

- Centrul de Legislație Non-profit 

- Academia Română 

  

ZIUA 2, MIERCURI 12.06.2019 

h.14 -18 

Panel 2: Servicii integrate de insertie socio-profesională a pentru persoanelor cu 

dizabilități și din alte grupuri vulnerabile pe piața muncii. Bune practici în 

domeniu! 

 

O serie de actori sociali au dezvoltat pachete integrate de servicii sociale, educaționale 

și de ocupare pentru a răspunde nevoilor persoanelor din grupuri vulnerabile, inclusiv cu 

dizabilități. Care sunt aceste modele de bună practică și cum putem multiplica impactul 

acestora și în alte comunități? Care sunt provocările cu care se întâlnesc zi de zi în 

activitatea desfășurată? Ce impact generează la nivel de persoană dezavantajată social 

și în comunitate și cum este acesta măsurat și comunicat public? Ce ar trebui să facă 

statul pentru dezvoltarea unui cadru favorabil de funcționare și creștere a acestor 

servicii în comunitate? Cine și ce plătește pentru a avea acces la serviciile de integrare 

socio-profesională dezvoltate de acești actori sociali? Cum funcționeaza aceste servicii 

în comunitate și ce inovație socială au integrată? Cine sunt oamenii care investesc în 

aceste servicii și ce îi motivează să facă acest lucru? Acestea sunt întrebările la care ne 

vor răspunde invitații acestui panel, reprezentat de persoane cu dizabilități, 

întreprinderi sociale și furnizori de servicii sociale.  

 

Invitați: Reprezentanți ai instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale care au 

dezvoltat bune practici în domeniu 


