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unul din drepturile fundamentale ale persoanelor 
este dreptul la muncă, care pentru marea majo-

ritate a populației reprezintă principala sursă de venit. 
Articolul 43 al Constituției Republicii Moldova preve-
de că „orice persoană are dreptul la muncă, la libera ale-
gere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de 
muncă, precum şi la protecţia împotriva şomajuluiˮ [1]. 
Obligația corelativă a statului de a asigura exercitarea 
dreptului la muncă de către persoane nu este o obligație 
directă, în sensul de a asigura fiecare persoană cu un 
loc de muncă, ci vizează crearea și implementarea me-
canismelor ce ar asigura exercitarea dreptului la muncă 
de către persoanele apte de muncă. Aceste mecanisme 
vizează asigurarea dreptului la educație, obținerea unei 
profesii, implementarea măsurilor active și pasive de 
ocupare a forței de muncă etc.

Legislația națională definește persoana cu dizabilități 
drept acea persoană cu deficienţe fizice, mintale, inte-
lectuale sau senzoriale, deficienţe care, în interacţiune 
cu diverse bariere/obstacole, pot îngrădi participa-
rea ei deplină şi eficientă la viaţa societăţii în condiţii 
de egalitate cu celelalte persoane [2]. Iar Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind drepturile per-
soanelor cu dizabilități [3] definește „persoanele cu 
dizabilităţiˮ drept persoanele care au handicap fizic, 
mintal, intelectual sau senzorial permanent care în in-
teracţiune cu alte obstacole poate împiedica participa-
rea lor eficientă la viața socială, în aceeaşi măsură ca 
şi alţi cetăţeni.

Una din cele mai întâlnite probleme este discrimi-
narea persoanelor cu dizabilități în toate sferele vieții 
sociale. Astfel, potrivit studiului sociologic Percepțiile 
populației din Republica Moldova privind fenomenul 
discriminării, persoanele cu dizabilități sunt cel mai 
frecvent discriminate la angajarea în câmpul muncii, la 
locul de muncă și în instituțiile educaționale [4]. 

Legislația națională, cât și cea internațională inter-
zic expres discriminarea pe criterii de dizabilitate refe-

ritor la toate aspectele şi formele de încadrare în mun-
că, inclusiv la condiţiile de recrutare, plasare, angajare 
şi desfăşurare a activităţii de muncă, la avansarea în 
carieră, la condiţiile de sănătate şi securitate la locul 
de muncă. 

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități definește „discriminarea din cauza dizabi-
lităţii” ca fiind orice deosebire, excludere sau restricţie 
făcută din cauza dizabilităţii, care are ca scop sau efect 
de a împiedica sau anula recunoaşterea sau exercitarea, 
în egală măsură cu alţi cetăţeni, a omului şi libertăţilor 
fundamentale ale drepturilor cu privire la activitatea 
politică, economică, socială, culturală, civilă sau ori-
care altă activitate. Include toate formele de discrimi-
nare, inclusiv refuzul unei acomodări rezonabile.

La nivel național, a fost adoptată Legea privind in-
cluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, care con-
turează clar garanții pentru asigurarea egalității acestor 
categorii de persoane în toate sferele vieții sociale. Po-
trivit acestui act normativ, discriminarea persoanelor cu 
dizabilităţi constă în orice deosebire, excludere, margi-
nalizare, limitare sau preferinţă, precum şi în refuzul de 
creare a condiţiilor favorabile şi de adaptare rezonabi-
lă, care conduc la imposibilitatea sau complicarea re-
cunoaşterii, îndeplinirii sau folosirii drepturilor civile, 
politice, economice, sociale sau culturale, este interzisă 
şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. 

Realizarea dreptului la muncă de către persoanele 
cu dizabilități continuă să fie o problemă dureroasă 
chiar și în secolul XXI, deoarece statul nu asigură la 
justă valoare încadrarea în muncă a acestor categorii de 
persoane. Angajarea la muncă a persoanelor cu diza-
bilităţi trebuie să se realizeze conform pregătirii lor 
profesionale şi a capacităţii lor de muncă, atestate prin 
certificatul de încadrare în grad de dizabilitate şi con-
form recomandărilor conţinute în programul individual 
de reabilitare şi incluziune socială. 

Carta socială europeană [5] prevede la art. 15: „În 
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vederea garantării exercitării efective de către persoa-
nele handicapate, indiferent de vârstă, de natură şi de 
originea handicapului lor, a dreptului la autonomie, la 
integrare socială şi la participare în viața comunității, 
părțile se angajează, în special: 

1. să ia măsurile necesare pentru a furniza persoa-
nelor handicapate o orientare, o educație şi o formare 
profesională în cadrul schemelor generale ori de câte 
ori este posibil sau, dacă nu este posibil, prin interme-
diul instituției specializate publice sau private; 

2. să favorizeze accesul la angajare al acestor per-
soane, prin orice măsură susceptibilă de a încuraja pa-
tronii să angajeze şi să mențină în activitate persoane 
handicapate în mediul obişnuit de muncă şi să adapteze 
condițiile de muncă la nevoile acestor persoane sau, 
atunci când datorită handicapului acest lucru nu este 
posibil, prin organizarea sau crearea de locuri de mun-
că protejate în funcție de gradul de invaliditate. Aceste 
măsuri pot justifica, dacă este cazul, recurgerea la ser-
vicii specializate de plasare şi de însoțire”.

Legislația națională prevede că angajarea persoane-
lor cu dizabilități în câmpul muncii se realizează prin 
mai multe forme. O primă modalitate o reprezintă an-
gajarea la întreprinderi, instituţii şi organizaţii în condi-
ţii obişnuite. Aceasta presupune faptul că persoanele cu 
dizabilități vor lucra în condiții egale cu ceilalți salariați. 
În cazul în care va fi necesar, unitatea respectivă trebuie 
să asigure adaptarea rezonabilă a locului de muncă.

O a doua modalitate de încadrare în muncă a per-
soanelor cu dizabilități o reprezintă munca la domiciliu. 
Condițiile în care persoana va munci la domiciliu vor fi 
stabilite în contractul de muncă. Evident că în sarcina 
angajatorului va fi obligația de a asigura cu materie pri-
mă sau aparataj pentru aferent activității ce urmează a 
fi desfășurată de către salariat. Munca la domiciliu este 
o alternativă bună, însă aceasta limitează socializarea 
tête-a-tête a salariatului cu colegii de muncă, ceea ce 
împiedică, într-o anumită măsură, implicarea efectivă 
în comunitate.

O a treia modalitate de exercitare a dreptului la 
muncă de către persoanele cu dizabilități o reprezintă 
angajarea acestora la întreprinderi specializate. Ca re-
gulă, societăţile şi asociaţiile obşteşti ale persoanelor 
cu dizabilităţi creează întreprinderi specializate care 
angajează în muncă persoane cu dizabilităţi. Statul 
subvenţionează parţial procurarea utilajului şi a mate-
riei prime, crearea locurilor de muncă, compensează 
parţial contribuţiile de asigurări sociale de stat achi-
tate de către întreprinderile specializate ale Societăţii 
Invalizilor din Republica Moldova, Societăţii Orbilor 
din Republica Moldova şi Asociaţiei Surzilor din Re-
publica Moldova. Mijloacele financiare respective sunt 
aprobate anual prin legea bugetului de stat. De aseme-
nea, întreprinderile specializate se scutesc de impozite 
şi taxe conform legislaţiei în vigoare. Întreprinderile 
specializate ale asociaţiilor obşteşti ale persoanelor cu 
dizabilităţi, în colaborare cu agenţiile teritoriale pentru 
ocuparea forţei de muncă, întreprind, după caz, măsuri 
pentru identificarea şi plasarea angajaţilor acestor în-
treprinderi în condiţii de muncă obişnuite, conform le-
gislaţiei. 

Legislația în vigoare prevede obligativitatea elabo-

rării anuale a programelor de plasare în câmpul muncii 
a persoanelor cu dizabilități. Această obligație este pusă 
pe seama Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, autorităţilor publice centrale şi locale respon-
sabile şi cu participarea asociaţiilor obşteşti ale persoa-
nelor cu dizabilităţi, a sindicatelor şi patronatelor.

În vederea transpunerii în practică a garanțiilor ju-
ridice privind exercitarea dreptului la muncă de către 
persoanele cu dizabilități, angajatorii întreprind urmă-
toarele măsuri specifice: 

adaptarea rezonabilă la locul de muncă;a) 
 proiectarea şi adaptarea locurilor de muncă, b) 

astfel încât acestea să devină accesibile persoanelor cu 
dizabilităţi;

furnizarea de noi tehnologii şi dispozitive de c) 
asistenţă, de instrumente şi echipamente care să per-
mită persoanelor cu dizabilităţi obţinerea şi menţinerea 
locului de muncă;

 furnizarea de instruiri şi a sprijinului adecvat d) 
pentru aceste persoane. Autorităţile publice centrale şi 
locale responsabile vor acorda angajatorilor suportul 
necesar pentru realizarea măsurilor enunțate mai sus în 
limitele competenţelor lor funcţionale. 

Unul din cele mai discutabile și problematice aspec-
te privind exercitarea dreptului la muncă de către per-
soanele cu dizabilități privește adaptarea rezonabilă a 
locurilor de muncă. Angajatorii sunt extrem de reticenți 
în această privință, deoarece, în general, practic orice 
adaptare rezonabilă implică cheltuieli. Adaptarea rezo-
nabilă presupune modificarea sau ajustarea necesară 
şi corespunzătoare, fără a impune o povară exagera-
tă, atunci când acestea sunt necesare pentru a garanta, 
persoanelor cu dizabilităţi, beneficierea de drepturile 
şi libertăţile fundamentale ale omului şi exercitarea 
acestora, în egală măsură cu alţi cetăţeni.

Cel mai des motiv invocat în lipsa acomodării re-
zonabile este lipsa resurselor financiare. Ar trebui să 
fie făcut un test de justețe pentru a evalua orice refuzuri 
pentru măsuri de acest gen. Un angajator, o instituție de 
învățământ sau de altă natură sau un furnizor de servicii 
nu poate pretinde că povara, inclusiv povara financiară, 
de a oferi acomodare rezonabilă pentru o persoană cu 
dizabilități este „disproporționată” în cazul în care au la 
îndemână fonduri sau alte forme de asistență pentru a 
ajuta angajatorii să facă acest lucru [6].

În mod concret, adaptarea rezonabilă în vederea 
exercitării dreptului la muncă de către persoanele cu 
dizabilități presupune:

adaptarea locurilor sau posturilor de muncă, de – 
exemplu, semnalizări vizuale de avertizare;

modificarea instrucțiunilor sau a manualelor – 
de referință, de exemplu, instrucțiuni vizuale sau cu 
imagini;

 asigurarea iluminatului corespunzător (pentru a – 
citi cu ușurință mișcarea buzelor);

asigurarea tuturor informațiilor despre securitate – 
și sănătate în formate accesibile;

distribuirea unor sarcini ale persoanelor cu – 
dizabilități către alte persoane, de exemplu, cele de 
conducere a unui vehicul;

informarea și instruirea specială a responsabililor – 
și a personalului pentru a ajuta lucrătorii cu dizabilități. 
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Instruirea este necesară pentru cei care au sarcina de 
evacuare a lucrătorilor cu dizabilități în caz de urgență, 
inclusiv de utilizare a echipamentelor speciale de evacua-
re; asigurarea de semnalizare luminoasă pentru alarmă în 
caz de incendiu sau alte dispozitive de avertizare vizuale 
sau cu vibrații pentru a suplimenta alarmele auditive 
(instalate în toate zonele, inclusiv în toalete); telefoane 
speciale pentru persoanele cu deficiențe auditive;

rampe și ascensoare pentru persoanele ce se – 
deplasează cu ajutorul scaunelor rulante, mânere la uși 
adaptate special etc.

Codul muncii al Republicii Moldova prevede o serie 
de garanții pentru munca persoanelor cu dizabilități, 
cum sunt: 

interzicerea aplicării perioadei de probă. Această a) 
măsură se înscrie în aria tratamentului diferențiat, fiind 
un procedeu de promovare a acestor categorii de per-
soane pe piața muncii. Pe cale de consecință, în cazul în 
care, o persoană cu dizabilități va fi concediată pentru 
rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă, o aseme-
nea concediere trebuie calificată drept una ilegală;

 suspendarea contractului individual de muncă în b) 
circumstanțe ce nu depind de voința părților pe motiv 
de stabilire pe termen determinat a gradului de invali-
ditate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei 
boli profesionale;

 durata redusă a timpului de muncă pentru invalizii c) 
de gradele I şi II (dacă aceştia nu beneficiază de înles-
niri mai mari), se stabileşte o durată redusă a timpului 
de muncă de 30 de ore pe săptămână, fără diminuarea 
drepturilor salariale şi a altor drepturi prevăzute de le-
gislaţia în vigoare etc. 

Garanții suplimentare sunt prevăzute în legea privind 
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, care 
prin art. 39 stabilește că pentru persoanele cu dizabilităţi 
severe angajate în muncă, în cazul în care acestea nu be-
neficiază de facilităţi mai mari, se stabileşte un concediu 
anual cu o durată de 40 de zile calendaristice, iar pentru 
persoanele cu dizabilităţi accentuate – un concediu anual 
cu o durată de 32 de zile calendaristice.

Având în vedere faptul că încadrarea în muncă a 
persoanelor cu dizabilități este la un nivel foarte scăzut, 
legislația în vigoare a stabilit mecanismul legal de apli-
care a acțiunilor afirmative în acest domeniu. Acţiunile 
afirmative presupun, pe de o parte, recunoaşterea deza-
vantajelor acumulate de grupurile respective, precum şi 
dezvoltarea de politici şi de practici care ajută la depă-
şirea dificultăţilor acestor persoane în scopul ajutării lor 
de a se integra mai uşor în societate. Acţiunile afirma-
tive implică adoptarea unor măsuri politice menite să 
conducă la o reprezentare proporţională a unor grupuri 
sociale într-o multitudine de domenii, domenii în care 
grupurile în cauză au fost în mod tradiţional marginali-
zate sau sunt doar incidental reprezentate. Ţara în care 
s-au inventat măsurile afirmative este Statele Unite ale 
Americii. Aceste măsuri, care urmăreau asigurarea şan-
selor egale de angajare au fost luate din dorinţa de a ob-
ţine ca rezultat egalitatea de şanse ca fapt concret. Or-
ganizaţiile ce primeau fonduri federale trebuiau să aibă 
un plan scris de acţiune afirmativă, conţinând cote de 
angajare a femeilor şi membrilor minorităţilor rasiale, 
a persoanelor cu dizabilități, pe baza analizelor forţei 

de muncă şi a proporţiei acestor minorităţi în numărul 
total al populaţiei.

Categoriile sociale dezavantajate şi expuse ris-
cului excluziunii sociale, precum sunt persoanele cu 
dizabilități au nevoie de şanse egale şi de respect atât 
din partea comunităţilor proprii, cât şi din partea popu-
laţiei privilegiate pentru ca să se poată afirma pe piaţa 
muncii în acord cu nevoile, aspiraţiile şi interesele lor.

O caracteristică a acțiunilor afirmative este aceea că 
ele trebuie să aibă o durată prestabilită de timp, iar la 
expirarea acestei perioade de timp se presupune faptul 
că factorii de determinau discriminarea acestor catego-
rii de persoane pe piața muncii au dispărut.

 Potrivit legislației naționale, angajatorii, indiferent 
de forma de organizare juridică, care conform schemei 
de încadrare a personalului au 20 de angajaţi şi mai 
mult, creează sau rezervează locuri de muncă şi anga-
jează în muncă persoane cu dizabilităţi într-un procent 
de cel puţin 5 la sută din numărul total de salariaţi. 

Acţiunile afirmative în favoarea persoanelor cu 
dizabilități pe tărâmul raporturilor juridice de muncă 
au un caracter temporar şi au scopul de a preveni şi eli-
mina discriminarea în domeniile în care persoanele cu 
dizabilități sunt discriminate, implicând adoptarea unor 
măsuri politice menite să conducă la o reprezentare 
proporţională a acestora într-o multitudine de domenii, 
domenii în care aceste categorii de persoane au fost în 
mod tradiţional marginalizate sau sunt doar incidental 
reprezentate. Acţiunile afirmative presupun, mai întâi, 
recunoaşterea dezavantajelor acumulate de grupurile 
respective, precum şi dezvoltarea de politici şi de prac-
tici care ajută la depăşirea dificultăţilor.

Realitatea din Republica Moldova atestă faptul că 
aplicarea acțiunilor afirmative în privința persoanelor 
cu dizabilități, în ceea ce privește realizarea dreptului 
la muncă, rămâne a avea doar un caracter declarativ, 
deoarece, de facto, nu implementează acest mecanism. 
De asemenea, nu au fost efectuate controale tematice de 
către factorii de decizie (Inspectoratul de stat al Muncii) 
pentru a verifica modul în care reglementările Legii 
privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 
se asigură în mod practic.

O altă obligație impusă angajatorilor se referă la 
procedura ce ține de asigurarea evidenței cererilor de 
angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități. 
Respectiv, angajatorii trebuie să asigure evidenţa cereri-
lor (a documentelor anexate la acestea) ale persoanelor 
cu dizabilităţi care s-au adresat pentru a fi angajate în 
muncă într-un registru separat de strictă evidenţă, care 
va conţine înscrisuri privind deciziile de angajare sau 
refuz, cauzele refuzului, contestaţiile etc. De asemenea, 
pe seama angajatorilor, este instituită obligația de a in-
forma agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă 
despre: locurile de muncă create şi/sau rezervate pentru 
angajarea persoanelor cu dizabilităţi, în termen de 5 zile 
de la data la care au fost create/rezervate; ocuparea de 
către persoanele cu dizabilităţi a locurilor de muncă care 
au fost create/rezervate, în termen de 3 zile de la data la 
care au fost ocupate. 

Conform recomandărilor Consiliului Național pen-
tru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă 
sau structurilor sale teritoriale, persoana cu dizabilităţi 
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este plasată în câmpul muncii la angajatorul în a cărui 
întreprindere/instituţie aceasta şi-a pierdut parţial capa-
citatea de muncă. Angajatorul este obligat să repartize-
ze locurile de muncă disponibile ori să creeze locuri de 
muncă noi pentru a plasa în câmpul muncii persoanele 
care şi-au pierdut parţial capacitatea de muncă în urma 
unui accident de muncă la angajatorul respectiv sau 
care au contractat o boală profesională în urma căre-
ia au fost recunoscute drept persoane cu dizabilităţi. În 
cazul în care lipsesc condiţiile pentru continuarea acti-
vităţii de muncă a persoanelor care şi-au pierdut parţial 
capacitatea de muncă la acelaşi angajator, plasarea lor 
în câmpul muncii se realizează prin intermediul agenţi-
ilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi asoci-
aţiilor obşteşti ale persoanelor cu dizabilităţi. 

Persoanele cu dizabilităţi apte de muncă, care do-
resc să se integreze sau să se reintegreze în câmpul 
muncii au acces la orientarea, formarea şi reabilitarea 
profesională, indiferent de tipul şi gradul de dizabilita-
te. Persoanele cu dizabilităţi participă activ la procesul 
de evaluare a procentului capacităţii de muncă şi la pro-
cesul de orientare, formare şi reabilitare profesională, 
au acces la informare şi la alegerea activităţii potrivit 
dorinţelor şi aptitudinilor proprii. Serviciile de orien-
tare şi formare profesională sunt oferite de organul te-
ritorial pentru ocuparea forţei de muncă conform pro-
gramului individual de reabilitare şi incluziune socială 
a persoanei cu dizabilităţi. Beneficiază de orientare şi 
formare profesională persoana cu dizabilităţi care este 
şcolarizată şi are vârsta corespunzătoare pentru integra-
rea profesională, persoana care nu are un loc de muncă, 
cea care nu are experienţă profesională sau cea care, 
deşi încadrată în muncă, i se recomandă recalificarea 
profesională în conformitate cu programul individual 
de reabilitare şi incluziune socială, după caz. Servici-
ile de reabilitare profesională sunt oferite de Centrul 
Republican Experimental de Protezare, Ortopedie şi 
Reabilitare şi de instituţiile şi centrele de reabilitare 
specializate, în conformitate cu recomandările conţinu-
te în programul individual de reabilitare şi incluziune 
socială. Beneficiază de reabilitare profesională persoa-
na angajată în muncă sau, după caz, persoana căreia i 
s-a propus un loc de muncă, însă, din cauza stării de 
sănătate în interacţiune cu diverse obstacole, nu-şi poa-
te desfăşura activitatea de muncă conform calificării 
şi necesită restabilirea, recuperarea sau compensarea 
funcţiilor dereglate ale organismului şi a capacităţii de 
muncă. Mijloacele financiare necesare pentru orienta-
rea, formarea şi reabilitarea profesională a persoanelor 
cu dizabilităţi se alocă din bugetul de stat, prin interme-
diul instituţiilor responsabile, în modul stabilit de le-
gislaţia în vigoare. În vederea asigurării procesului de 
evaluare a procentului capacităţii de muncă, precum şi 
a procesului de orientare, formare şi reabilitare profe-
sională a persoanelor cu dizabilităţi, autorităţile publi-
ce responsabile au obligaţia să ia următoarele măsuri 
specifice: să realizeze şi/sau să diversifice programele 
privind orientarea, formarea şi reabilitarea profesiona-
lă a persoanelor cu dizabilităţi; să coreleze orientarea, 
formarea şi reabilitarea profesională a persoanelor cu 
dizabilităţi cu cerinţele pieţei muncii; să creeze condiţii 

pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi la evaluarea 
procentului capacităţii lor de muncă, cât şi la orienta-
rea, formarea şi reabilitarea lor profesională în orice 
meserie, în funcţie de abilităţile personale.

Realizarea dreptului la muncă de către persoanele 
cu dizabilități, în marea majoritate a cazurilor, rămâne a 
fi doar un vis al acestor persoane, iar principalii factori 
care contribuie la rata scăzută de ocupare a persoanelor 
cu dizabilităţi sunt: lipsa serviciilor de tranziţie, evalu-
ări restrictive a capacităţii de muncă, atitudinile discri-
minatorii ale angajatorilor potenţiali, lipsa de programe 
de muncă susţinută. În momentul actual, angajatorii 
sunt foarte reticenți atunci când se pune „problema” 
angajării persoanelor cu dizabilități. 

Statul trebuie să recunoască și să respecte dreptul 
persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri care 
să le asigure autonomia, integrarea socială și profesio-
nală, precum și participarea la viața comunitățiiˮ. Sta-
tul este obligat să combată orice discriminare pe motiv 
de dizabilități în definirea și punerea în aplicare a po-
liticilor și acțiunilor sale în ceea ce privește garantarea 
dreptului la muncă pentru persoanele cu dizabilități.

Drept soluții pentru combaterea stării precare a per-
soanelor cu dizabilități, în viziunea noastră, sunt: 

a) adaptarea rezonabilă a locurilor de muncă ținând 
cont de diversele tipuri de dizabilități ale persoanelor. 
Evident că încurajăm statul ca să subvenționeze cheltu-
ielile aferente adaptării rezonabile;

b) monitorizarea implementării în practică a 
acțiunilor afirmative de către angajatori. Un angajator 
care ar avea o politică de personal incluzivă ar aduce un 
plus de imagine companiei sale. De asemenea, prezența 
unei persoane cu dizabilități în colectivul de muncă va 
atrage noi clienți, tot persoane cu dizabilități sau famili-
ile acestora. De altfel, în situațiile în care într-un colec-
tiv de muncă există un salariat cu dizabilități, aceasta 
duce la solidaritate socială;

c) cultivarea și dezvoltarea respectului pentru diver-
sitate în societate, deoarece o societate incluzivă cores-
punde normelor democrației adevărate.
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