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e Angajarea în câmpul muncii și implicarea 

persoanelor cu dizabilități în activitatea 
antreprenorială: experiența străină

|  dr. în eConoMie natalia perCinsCHi |  lidia Maier, cercetător ştiinţific 

institUtUl național de CerCetări eConoMiCe, aȘM

până nu demulT, în sTaTele dezvolTaTe și emerGenTe 
dizabiliTaTea era consideraTă a fi un defecT indivi-

dual, iar discriminarea și marGinalizarea socială a persoa-
nelor cu dizabiliTăți  - o consecință firească a exisTenței 
unor deficiențe fizice, senzoriale, inTelecTuale sau minTa-
le. cu alTe cuvinTe, dizabiliTaTea era percepuTă ca fiind 
o maladie, o sTare paToloGică a unei persoane, care, de 
fapT, și consTiTuia rădăcina TuTuror problemelor cu care 
se confrunTa persoana respecTivă. în ulTimii 10 ani, însă, 
au fosT făcuTe proGrese semnificaTive în recunoașTerea 
și proTecția drepTurilor și liberTăților persoanelor cu 
dizabiliTăți. acesTe proGrese sunT rezulTaTul eforTurilor 
comune, maTerializaTe în adopTarea convenției privind 
drepTurile persoanelor cu dizabiliTăți și proTocolu-
lui opțional (adopTaTe la 13 decembrie 2006 de căTre 
asambleea Generală onu la new York), care au schim-
baT cardinal abordările exisTenTe față de persoanele cu 
dizabiliTăți. 

Convenţia este primul document internaţional 
amplu, care stabilește drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi și obligaţiile statelor-părţi în promova-
rea, protejarea și asigurarea drepturilor acestor per-
soane. În special, documentul respectiv definește 

dizabilitatea ca fiind o „patologie a societăţii”,  in-
capabilă să-i cuprindă pe toţi și să se adapteze la 
diferenţe individuale, fiind, astfel,  reafirmată noua 
paradigmă a dizabilităţii, care deja nu mai este ba-
zată pe modelul medical, cum era anterior, ci pe 
modelul social.  

Bazată pe modelul social, Convenţia prevede 
că „dizabilitatea este un concept în evoluţie şi că 
aceasta 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” [6]. Prin 
acest document se impune o schimbare cultura-
lă cu privire la atitudinile și practicile sociale faţă 
de dizabilitate și persoanele cu dizabilităţi, care nu 
mai sunt percepute ca persoane ce au nevoie de 
acte de caritate,  tratament medical sau protecţie 
socială, ci reprezintă persoane cu drepturi, care 
au capacitatea de a lua decizii și de a-și controla 
viaţa.  Astfel, în prezent, persoanele cu dizabilităţi 
se bucură de aceleași drepturi și libertăţi funda-
mentale ca și alţi membri ai societăţii – egalitate și 
nediscriminare, transport, informaţie, egalitate în 
faţa legii, învăţământ, sănătate, muncă, protecţie 
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socială, participarea la viaţa politică, socială, cultu-
rală. Modelul social este în conformitate cu princi-
piul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi 
în toate domeniile de activitate. Actualmente, 
Convenţia este semnată de 153 de state, iar Proto-
colul Opţional – de 90 de state.

La nivelul Uniunii Europene, de asemenea, a 
fost elaborat un cadru complex de acţiuni, menit 
să abordeze problemele diverse ale persoanelor cu 
dizabilităţi. 

Planul de acţiune al Consiliului Europei 2006-2015 
privind dizabilitatea a fost elaborat pentru promova-
rea drepturilor și a deplinei participări a persoanelor 
cu dizabilităţi în societate și oferă statelor membre 
ale Uniunii Europene un instrument de planificare și 
implementare a politicilor „privind asigurarea măsu-
rilor pentru deplina participare socială a persoanelor 
cu dizabilităţi”. Acesta cuprinde cincisprezece linii 
de acţiune: (1) Informare și comunicare; (2) Mediul 
construit; (3) Transport; (4) Participare la viaţa politi-
că și culturală; (5) Viaţa în comunitate; (6) Creșterea 
gradului de conștientizare (publică); (7) Protecţie ju-
ridică; (8) Protecţie contra abuzurilor și discriminării; 
(9) Muncă; (10) Orientare și pregătire profesională; 
(11) Educaţie; (12) Protecţie socială; (13) Sănătate; 
(14) Recuperare; (15) Cercetare și dezvoltare [7]. 

Strategia europeană 2010 – 2020 pentru persoa-
nele cu dizabilităţi: un angajament reînnoit pentru o 
Europă fără bariere. Obiectivul acestei acţiuni este 
„de a oferi persoanelor cu dizabilităţi capacitatea de a 
se bucura de drepturi depline și de a beneficia complet 
de participarea la viaţa socială și economică europea-
nă, mai ales prin intermediul pieţei unice” [5]. Strate-
gia dezvoltă modelul propus de Planul de Acţiune 
privind dizabilitatea al Consiliului Europei 2006 – 
2015 pornind de la elementul fundamental care 
definește o acţiune viabilă și democratică în dome-
niu – accesibilitatea. Accesibilitatea reprezintă nu 
doar prima dintre cele opt domenii de referinţă ale 
Strategiei Europene, ci și „o precondiţie” de realizare 
a tuturor celorlalte șapte: (1) Participare; (2) Egalita-
te; (3) Ocuparea forţei de muncă; (4) Educaţie și for-
mare; (5) Protecţie socială; (6) Sănătate; (7) Acţiune 
externă [5].

Totodată, este de menţionat, că Biroul Parla-
mentului European a implementat un Cod de bună 
practică pentru încadrarea în muncă a persoanelor 
cu dizabilităţi. Prin intermediul acestui document, 

instituţiile europene se obligă „să promoveze ega-
litatea de tratament, indiferent de sex, rasă, culoare, 
origini etnice sau sociale, caracteristici genetice, lim-
bă, religie, convingeri, opinii politice sau orice alte 
opinii, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, 
naştere, vârstă, handicap sau orientare sexuală, ad-
optând la locul de muncă norme, politici, practici şi 
comportamente, care să asigure că toţi lucrătorii sunt 
apreciaţi şi respectaţi şi pot să îşi dezvolte pe deplin 
potenţialul şi să urmeze cariera aleasă. Aceştia au 
dreptul la un mediu de lucru fără discriminare sau 
hărţuire, în care obstacolele în calea participării sunt 
identificate şi eliminate. Aceste principii ajută institu-
ţiile europene să atragă şi să reţină personalul cel mai 
bine calificat pentru a furniza cetăţenilor europeni un 
serviciu de înaltă calitate” [2]. 

Aceste principale acte legislative, adoptate și 
promovate de Organizaţia Naţiunilor Unite și Uni-
unea Europeană în domeniul dizabilităţii, demon-
strează reorientarea tot mai evidentă a politicilor 
din domeniu spre responsabilizarea societăţii în 
promovarea și asigurarea drepturilor și libertăţilor 
persoanelor cu dizabilităţi. Respectiv, toate statele 
dezvoltate și emergente, bazându-se pe principi-
ile acestor acte legislative, au luat măsuri pentru 
protecţia și incluziunea socială și economică a per-
soanelor cu dizabilităţi, adoptând un cadru de poli-
tici care oferă acestora dreptul să participe în toate 
domeniile vieţii la fel ca și toţi cetăţenii. 

Cu toate acestea, problema angajării în câmpul 
muncii rămâne a fi una din cele mai stringente pro-
bleme ale persoanelor cu dizabilităţi. Statisticile 
arată că participarea persoanelor cu dizabilităţi pe 
piaţă este mult mai redusă decât  cea a persoane-
lor fără dizabilităţi. În același timp, rata de șomaj 
a persoanelor cu dizabilităţi este mai mare în 
comparaţie cu cea a persoanelor fără dizbilităţi. De 
asemenea, nivelul de sărăcie în rândul persoanelor 
cu dizabilităţi este mai mare, acestea confruntând-
se cu un acces mai limitat la bunuri și servicii, cum 
ar fi educaţia, sănătatea, transportul, locuinţele și 
tehnologiile.

Pentru îmbunătăţirea acestei situaţii, Uniunea 
Europeană depune eforturi susţinute în vederea 
luării măsurilor de integrare a acestei categorii de 
persoane în viaţa socială și economică, în special, pe 
piaţa forţei de muncă. Politici orientate activ spre 
incluziunea pe piaţa forţei de muncă sunt puse în 
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aplicare în majoritatea ţărilor din UE. Spre exemplu, 
în multe ţări a fost introdus sistemul de cote pen-
tru angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu 
dizabilităţi. Politica cotelor prevede obligativitatea 
patronilor cu un anumit număr de angajaţi să re-
zerve un anumit număr de locuri de muncă pentru 
persoanele cu dizabilităţi. Sistemul de cote este un 
instrument eficient prin care se încearcă să se echi-
libreze angajarea în câmpul muncii a unui grup de 
persoane, care este subreprezentat pe piaţa mun-
cii. Țări precum Marea Britanie, Danemarca, Olanda, 
Finlanda, Suedia, Estonia au respins sistemul de 
cote, însă aceste state impun angajatorilor obligaţia 
de a avea o atitudine responsabilă faţă de recruta-
rea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, 
o atenţie deosebită acordându-se reutilării locurilor 
de muncă [16]. 

Astfel, în Marea Britanie în domeniul formării 
profesionale şi plasării în câmpul muncii a persoa-
nelor cu dizabilităţi sunt implicate serviciile guver-
namentale, serviciile specializate, care reprezintă 
agenţii private şi serviciile de muncă protejată, 
constituite din parteneriate public–privat. Sistemul 
de cote în Marea Britanie nu este valabil, iar între-
prinderile care angajează persoane cu dizabilităţi 
primesc îndemnizaţii pentru reutilarea locurilor de 
muncă a acestora, pentru achiziţionarea tehnicii 
speciale. Pentru persoanele cu dizabilităţi de vede-
re sunt acordate indemnizaţii pentru achitarea ser-
viciilor persoanei care le citește. 

În cazul în care angajatorul refuză de a angaja 
persoane cu dizabilităţi şi  nu este în stare să asigu-
re accesul la muncă, atunci tribunalul muncii poate 
recomanda companiei să respecte legea anti-discri-
minare, dar nu poate să-l constrângă pe acesta  [15].  

Unul din programele guvernamentale  care vi-
zează susţinerea persoanelor cu dizabilităţi pentru 
a se angaja sau a rămâne în muncă este Programul 
Acces la Muncă (Acces to Work). Accesul la muncă 
este o schemă de granturi discreţionare, care oferă 
asistenţă personalizată persoanelor cu dizabilităţi 
[10].  Există şi alte tipuri de asistenţă destinate re-
ducerii contribuţiilor sociale, formării profesionale 
şi asistenţei pentru persoanele cu dizabilităţi.

Linia ideologică a Suediei se înscrie în cea 
din ţările din nordul Europei, în care nu este vala-
bil sistemul de cote de angajare a persoanelor cu 
dizabilităţi. Aceasta este parte a unei politici in-

spirate de principiile generale de egalitate și ne-
discriminare, standardizare şi integrare. În Suedia, 
persoanele cu dizabilităţi se includ în domeniul de 
aplicare a politicilor de ocupare a forţei de muncă la 
fel ca şi persoanele valide. Absenţa atitudinii faţă de 
dizabilitate este justificată de participarea deplină şi 
egalitatea tuturor cetăţenilor [15].  

Evoluţia politicilor în favoarea persoanelor cu 
dizabilităţi în Suedia este bine dezvoltată în decur-
sul ultimilor ani, acestea fiind completate cu o mul-
ţime de iniţiative legislative la nivel local şi naţional. 
Un rol important în vectorul politicilor de dizabili-
tate şi menţinere a unei relaţii fructuoase cu auto-
rităţile îl au organizaţiile neguvernamentale pentru 
persoane cu dizabilităţi. Grupul SAMHALL, creat de 
către stat, este unica companie care furnizează, ex-
clusiv, servicii în domeniul muncii protejate şi are 
drept obiectiv principal oferirea locurilor de muncă 
pentru persoanele cu deficienţe grave, care nu pot 
accede la muncă în mediul ordinar. Grupul SAM-
HALL funcţionează conform filozofiei antreprenori-
atului și constă dintr-o companie-mamă şi circa 800 
de spaţii de muncă autonome sau bine integrate în 
alte servicii publice: restaurante în cadrul întreprin-
derilor şi şcolilor, cantine administrative, spaţii de 
subcontractare. Unul dintre obiectivele principale 
ale companiei este de a favoriza tranziţia angajaţilor 
în mediul ordinar de muncă, atunci când condiţiile 
le vor permite.

În Suedia nu există nici o prevedere exhausti-
vă privind angajarea obligatorie a persoanelor  cu 
dizabilităţi.  Există însă un număr de texte legislative 
care au drept obiect  incluziunea acestora pe piaţa 
muncii şi obligaţia întreprinderilor de a adapta con-
diţiile de muncă, conform necesităţilor lor [15].  

În Franța, spre deosebire de Marea Britanie și 
Suedia, este valabil sistemul de cote de angajare a 
persoanelor cu dizabilităţi. Legea în favoarea ocu-
pării persoanelor cu dizabilităţi din februarie 2005 
a instituit pentru toţi angajatorii, publici sau privaţi, 
cota de angajare a unui număr proporţional (nu mai 
puţin de 20 un.), egal cu 6 la sută din numărul to-
tal al efectivului de salariaţi. Angajatorul persoanei 
cu dizabilităţi poate percepe asistenţă din partea 
statului şi a Asociaţiei de gestionare a fondurilor 
pentru integrare profesională a persoanelor cu 
dizabilităţi. Ultima propune companiilor un set de 
servicii şi asistenţă financiară. De asemenea, o sumă 
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bănească în valoare de 1600 euro este achitată pen-
tru angajarea unei persoane cu dizabilităţi, cu un 
contract de muncă pe o perioadă nedeterminată 
sau pentru, minimum, 12 luni.

În același timp, persoanelor cu dizabilităţi le este 
atribuit  prin intermediul Comisiei de Drept și Auto-
nomie statutul de muncitor cu dizabilităţi. În acest 
caz comisia îi oferă muncitorului cu dizabilităţi re-
comandări de muncă şi, în parteneriat cu Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, îi pro-
pune mai multe oferte, fie în mediul ordinar (anga-
jatul va beneficia, în acest sens, de tot sprijinul care 
decurge din legislaţie), fie în cel protejat  [15].  

Muncitorul cu dizabilităţi poate urma toate ti-
purile de formare, compatibile cu starea sa de să-
nătate. El are acces la cursuri de formare organiza-
te în cadrul contractelor de profesionalizare şi de 
stagiere, poate să urmeze cursuri de readaptare şi 
reeducare în cadrul companiei angajatoare sau în 
cadrul centrelor de preorientare şi de reabilitare 
profesională. În Franţa activează centre de instruire 
profesională la locul de muncă: Centrul de pregătire 
a angajaţilor și Centrul de pregătire a specialiștilor. 
Activitatea acestora este orientată spre susţinerea 
persoanelor cu dizabilităţi și este cofinanţată de că-
tre Asociaţia de administrare a Fondului de sociali-
zare a persoanelor cu dizabilităţi.  

Persoanele cu dizabilităţi pot participa atât în 
cadrul programelor generale de suport pentru 
persoanele aflate timp îndelungat fără un loc de 
muncă, cât și în cadrul unor cursuri de instruire a 
instituţiilor specializate [15].  

Interesantă este experienţa Germaniei. La baza 
legislaţiei cu privire la persoanele cu dizabilităţi a 
Germaniei stă ideea că reabilitarea și angajarea ul-
terioară în câmpul muncii a acestora este mai avan-
tajoasă din punct de vedere economic decât asi-
gurarea lor cu pensii și indemnizaţii de invaliditate. 
Mai mult, pentru persoanele cu grad de invaliditate 
severă a fost elaborat Programul Federal pentru 
angajarea în câmpul muncii, care prevede diferite 
facilităţi și subvenţii întreprinderilor care angajează 
persoane cu dizabilităţi.

De asemenea, a fost elaborat „Codul dreptului 
social”, care este un regulament pentru determi-
narea politicii și suportului pentru persoanele cu 
dizabilităţi. Principalele principii sunt: acordarea di-
feritor tipuri de asistenţă necesară oricărei persoane 

cu dizabilităţi sau persoane care prezintă riscul unui 
handicap, indiferent de cauza dizabilităţii; integrarea 
persoanelor cu dizabilităţi în societate; intervenţia 
în cel mai scurt timp, atunci când trebuie luate toa-
te măsurile pentru a reduce proporţiile dizabilităţii; 
principiul acordării de asistenţă individuală, axat pe 
necesităţile unei persoane cu handicap. 

Întreprinderile publice și private au obligativita-
tea de a angaja persoane cu dizabilităţi, cota cărora 
constituie 5 la sută din efectivul  total al angajaţilor. 
În caz de nerespectare a acesteia, ei vor fi constrânşi 
să achite o taxă compensatorie într-un fond mijloa-
cele căruia vor fi redistribuite pentru realizarea dife-
ritor acţiuni, cu prioritate, de inserţie pe piaţa mun-
cii, în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi grave. 
De asemenea, au fost instituite măsuri de protecţie 
specială a persoanelor cu dizabilităţi grave contra 
disponibilizării, după o perioadă de angajare care 
depăşeşte 6 luni. Se practică reprezentarea intere-
selor persoanei cu deficienţe grave în cadrul com-
paniei de către o persoană terţă, la alegere, care îi va 
acorda asistenţă specială. Totodată, persoanele cu 
dizabilităţi primesc prestaţii complementare, care 
le ajută să se integreze mai ușor în câmpul muncii 
[15].

Noţiunea de reabilitare este foarte importantă 
în contextul politicilor de incluziune, aceasta pre-
supunând programe de formare profesională şi de 
reciclare care pot fi realizate în sectorul public sau 
privat. Gestionarea acestor cursuri ţine de centrele 
de formare profesională. Serviciile specializate de 
orientare profesională pentru persoane cu dizabili-
tăţi au misiunea de a oferi asistenţă calificată. Aces-
te servicii oferă şi informaţii cu privire la prestaţiile 
financiare în scopul inserţiei profesionale a persoa-
nelor cu dizabilităţi grave. Toate aceste servicii sunt 
gratuite [15].  

Astfel, deși statele europene au evoluat din 
punct de vedere al tratamentului persoanelor cu 
dizabilităţi, creând programe și legi care să încu-
rajeze recrutarea și angajarea acestor persoane, 
deși există facilităţi pentru angajatorii acestora, 
de cele mai multe ori persoanele care prezintă 
indisponibilităţi de ordin fizic sunt respinse la in-
terviurile de angajare, iar celor care sunt angajaţi  
li se oferă locuri de muncă necalificate și slab plă-
tite. Mulţi angajatori consideră, în mod incorect, 
că dizabilitatea este egală cu lipsa abilităţii de a-și 
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îndeplini angajamentele de muncă sau că vor fi ne-
cesare mijloace financiare prea mari pentru a reutila 
locurile de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi. 
În plus, persoanele cu dizabilităţi se confruntă ade-
sea cu obstacole în calea educaţiei și formării nece-
sare pentru a-și găsi un loc de muncă remunerat. 
Mai mult, într-un șir de ţări, datorită prejudecăţilor 
și a modului de organizare a societăţii, persoanele 
cu dizabilităţi sunt în continuare excluse din viaţa 
socială, sunt marginalizate și ofensate în exercita-
rea drepturilor lor fundamentale, fiind obligate să 
se confrunte cu sărăcia și cu diverse bariere fizice 
și comportamentale. Spaţii publice neaccesibile, 
stereotipuri profunde care predomină în societate 
– toate sunt prezente. Femeile cu dizabilităţi sunt 
discriminate dublu: și ca persoană cu dizabilităţi, 
dar și pe criteriul de gen. 

După cum au demonstrat numeroase studii, o 
soluţie în acest caz este încurajarea acestui grup de 
persoane de a deveni lucrători pe cont propriu sau 
de a se implica în activităţi antreprenoriale. Înseși 
Convenţia ONU, la articolul 27 (f ), precizează în mod 
clar că „este esenţial să se promoveze oportunităţile 
de activitate independentă, antreprenoriat, dezvol-
tarea cooperativelor și iniţierea propriei afaceri” [6]. 
În special, activitatea pe cont propriu ar putea fi 
singura oportunitate pentru participarea activă pe 
piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi și, odată 
cu aceasta, persoanele în cauză obţin venituri și 
standarde de viaţă îmbunătăţite. În același timp, 
majoritatea acestor persoane încearcă să profite, 
prin activităţi antreprenoriale și pe cont propriu, de 
oportunităţile existente, să obţină independenţă și 
autonomie, să-și asigure echilibrul între viaţa profe-
sională și viaţa personală, să-și sporească satisfacţia 
pentru activităţile de muncă și să încerce să-și mă-
rească veniturile și alte beneficii materiale [16].

Nivelurile relativ ridicate de implicare a persoa-
nelor cu dizabilităţi în activităţi antreprenoriale și 
pe cont propriu din UE sugerează că aceste per-
soane sunt interesate în asemenea activităţi. Totuși, 
multe persoane cu dizabilităţi sunt reticente încă 
din cauza lipsei de conștientizare a acestui avantaj, 
a lipsei  de susţinere emoţională din partea familiei 
și a prietenilor, a încrederii în sine scăzute și a descu-
rajării din partea societăţii și a mediului de afaceri. 

Uniunea Europeană promovează activ spiritul 
antreprenorial și prevede măsuri de susţinere a 

activităţii pe cont propriu și a celei antreprenoria-
le. Acestea constituie o parte importantă a Planului 
de acţiune Antreprenoriat 2020, a Strategiei Europa 
2020, care tratează antreprenoriatul ca fiind o com-
ponentă-cheie a unei creșteri inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii. Antreprenoriatul și activităţile 
pe cont propriu sunt percepute de factorii de de-
cizie politică ca o modalitate de abordare a deza-
vantajelor pe piaţa muncii și a excluziunii sociale în 
general. E de menţionat însă faptul că persoanele 
cu dizabilităţi și alte grupuri minoritare subrepre-
zentate pe piaţa muncii și în antreprenoriat nu sunt 
menţionate în mod expres în aceste importante do-
cumente de politici ale Uniunii Europene.

Un exemplu elocvent de acţiuni ale Comisiei 
Europene menite să susţină antreprenoriatul în rân-
dul grupurilor social-vulnerabile, inclusiv persoane 
cu dizabilităţi, este lansarea unui instrument de 
microfinanţare în cadrul Programului pentru schim-
bări sociale și inovare socială, destinat grupurilor vul-
nerabile. Obiectivul acestui program este să crească 
disponibilitatea și accesibilitatea microfinanţărilor 
pentru persoanele vulnerabile, care doresc să cre-
eze o microîntreprindere, precum și pentru micro-
întreprinderile existente, și să faciliteze accesul la 
finanţare pentru întreprinderile sociale. Acesta ul-
terior a fost redenumit în Program pentru ocuparea 
forţei de muncă şi inovare socială (EaSI) [3].

EaSI nu este un program izolat. Alături de Fondul 
Social European (FSE) (principalul instrument 
al UE pentru promovarea ocupării forței de 
muncă și a incluziunii sociale) [11] și Fondul 
European de Ajustare la Globalizare (FEAG) (măsuri 
de sprijin vizând: căutarea unui loc de muncă; ori-
entarea profesională; educaţia, formarea și recon-
versia profesională; îndrumarea și instruirea; spiritul 
antreprenorial și înfiinţarea de firme) [4], acesta for-
mează un set coerent de programe ale UE pentru 
promovarea ocupării forţei de muncă, protecţia so-
cială și incluziunea socială, precum și a unor condiţii 
de muncă de calitate pentru perioada 2014-2020 – 
toate vizând concomitent și susţinerea antrepreno-
riatului în rândul persoanelor cu dizabilităţi.

Programul Operaţional Capital Uman este un alt 
program al Comisiei Europene care are ca obiectiv 
creșterea economică incluzivă prin investiţii în încu-
rajarea ocupării și a mobilităţii forţei de muncă, în 
special în rândul persoanelor situate în afara pieţei 
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muncii, promovarea incluziunii sociale și combate-
rea sărăciei, precum și susţinerea educaţiei, dezvol-
tarea competenţelor și încurajarea învăţării pe tot 
parcursul vieţii. Axa prioritară 3 – Locuri de muncă 
pentru toţi are ca grup ţintă persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă, în special: șomerii pe 
termen lung, persoanele inactive, persoanele de 
etnie romă, persoanele cu dizabilităţi, alte grupuri 
vulnerabile, persoanele din mediul rural. Axa prio-
ritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
are ca grup ţintă persoanele expuse riscului de să-
răcie și excluziune socială, în special: copiii, șomerii 
și persoanele cu venituri foarte scăzute, persoanele 
vârstnice, populaţia de etnie romă, persoanele cu 
dizabilităţi [14]. 

Persoanele cu dizabilităţi sunt susţinute activ 
prin intermediul reţelelor.  Spre exemplu, reţeaua 
COPIE (Community of Practice on Inclusive Entrepre-
neurship)  este o reţea de parteneri din diferite state 
europene implicaţi activ în  promovarea antrepre-
noriatului incluziv în Europa. 

Obiectivul principal al acestui grup de parteneri 
este de a susţine persoanele cu dizabilităţi în pro-
cesul de înfiinţare a întreprinderilor și sustenabili-
tatea lor pe termen lung prin furnizarea de servicii 
și acţiuni în funcţie de necesităţile lor și în confor-
mitate cu politicile regionale existente, profitând 
de fondurile structurale pentru regiunile europene 
(FSE și FEDR) [19].  

Totodată, și la nivelul diferitor ţări au fost imple-
mentate o serie de iniţiative pentru a susţine par-
ticiparea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa forţei 
de muncă prin antreprenoriat. Acestea variază în 
funcţie de obiectivele propuse, instrumentele uti-
lizate și vizează: persoanele cu anumite tipuri de 
dizabilitate;  persoanele cu caracteristici personale 
deosebite, cum ar fi șomerii sau cele care dispun 
și de alte statute sociale defavorizate și subrepre-
zentate în antreprenoriat (spre exemplu, pe crite-
rii de gen, etnie, vârstă, localitate etc.); persoanele 
orientate spre anumite tipuri de afaceri, de exem-
plu, din anumite sectoare sau cele orientate spre 
o creștere economică rapidă. Un studiu american 
care examinează evaluarea unor programe privind 
promovarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa 
forţei de muncă [20] a constatat că cele mai reușite 
intervenţii au fost cele care au oferit suport perso-
nalizat unor subgrupuri cu vizibilitate redusă, în 

special, persoanelor tinere și celor cu insuficienţă 
psihiatrică.

Așadar, factorii politici trebuie să decidă care 
ar putea fi ansamblul de instrumente și pârghii 
capabile să sprijine realizarea obiectivelor urmări-
te. În general, există trei tipuri de instrumente de 
susţinere a persoanelor cu dizabilităţi în demersul 
lor antreprenorial:

 – sensibilizarea populaţiei cu privire la implica-
rea persoanelor cu dizabilităţi în activităţi pe cont 
propriu și antreprenoriale, ceea ce ar putea înlătura 
barierele din calea antreprenoriatului, care decurg 
din niveluri scăzute de încredere în forţele proprii 
și de conștientizare a riscului legat de fezabilitatea 
antreprenoriatului și activităţilor pe cont propriu în 
rândul persoanelor cu dizabilităţi etc.;

 – susţinerea financiară (granturi, împrumuturi 
subvenţionate sau garanţii de împrumut, credite 
fiscale și scutirea de taxele de înregistrare a între-
prinderilor etc.);  

 – susţinerea non-financiară (informare și semna-
lizare, consiliere și îndrumare de specialitate, precum 
și formare în domeniul abilităţilor de afaceri și de ma-
nagement. Planificarea afacerii poate implica scrierea 
unui plan de afaceri, crearea și dezvoltarea unui pro-
dus/serviciu; identificarea pieţelor potenţiale; cereri 
de finanţare; management financiar; marketing si vân-
zări; angajarea altora etc. Facilitarea accesului la Inter-
net și TI – pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi 
să-și îmbunătăţească mobilitatea, să comunice cu 
alte persoane sau să se angajeze într-o gamă mai largă 
de activităţi) [16; 17]. 

Astfel, la nivelul statelor europene există progra-
me guvernamentale de suport pentru persoanele 
cu dizabilităţi în domeniul antreprenoriatului, dar 
și programe promovate de organizaţiile non-gu-
vernamentale. Spre exemplu, în Marea Britanie 
a fost implementat în anii 2006-2009 Programul 
Naţional Ready to Start, care a oferit persoanelor 
cu dizabilităţi informaţii, mentorat, formare de 
competenţe, consiliere și finanţare.  În cadrul pro-
gramului au participat 1382 de potenţiali antrepre-
nori cu dizabilităţi, dintre care 735 au înfiinţat noi 
întreprinderi. Sondajele participanţilor indică fap-
tul că 82% dintre clienţi au considerat că suportul 
obţinut este util, 75% au declarat că sunt mulţumiţi 
de gestionarea programului, iar 93% au susţinut că 
doresc ca acesta să continue. Participanţii au rapor-
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tat că fondul de dezvoltare a fost cel mai util ele-
ment al susţinerii, urmat de oferta de mentorat [13]. 

Blind Business Association Charitable Trust este 
o organizaţie de caritate ce oferă susţinere și încu-
rajare pozitivă și tangibilă indivizilor cu dizabilităţi, 
care sunt fie în faza iniţială,  fie în faza când și-au 
înfiinţat deja propria afacere. Prin consultanţă, în-
drumare, seminare, conferinţe, proiecte orientate 
spre necesităţi și un mic fond de granturi, aceasta 
maximizează potenţialul pentru succesul pe ter-
men lung al afacerilor prin utilizarea experienţei și 
cunoștinţelor largi ale partenerilor și utilizatorilor 
săi. Prin aceasta se intenţionează de a ajuta indivi-
zii de toate vârstele și abilităţile să depășească per-
spectiva șomajului, să obţină independenţă prin 
propriile abilităţi, eforturi și întreprinderi [1]. 

În România, în anul 2011 a fost creat Patro-
natul Întreprinzătorilor cu Dizabilităţi (PID). Aces-
ta a fost transformat la sfârșitul anului 2015 în Pa-
tronatul European al Întreprinzătorilor cu 
Dizabilități (PEID) și este prima organizaţie de tip 
patronal din Europa ce se adresează persoanelor 
cu dizabilităţi care doresc să devină antreprenori. 
Membrii PEID beneficiază de următoarele avan-
taje: (1) consultanţă de specialitate în dezvolta-
rea activităţilor și abilităţilor de antreprenoriat; (2) 
asistenţă juridică și financiară pentru începerea 
unei întreprinderi și/sau în activitatea economică 
desfășurată; (3) participarea la cursuri, traininguri 
și programe în diferite domenii, cu titlu GRATUIT, 
organizate sub egida PEID; (4) depășirea bariere-
lor de ordin psihologic; (5) dezvoltare profesională 
și personală în cadrul Patronatului prin proiectele 
implementate; (6) apărarea drepturilor și a intere-
selor membrilor; (7) integrarea mai facilă într-un 
context social sensibil; (8) posibilitatea de a do-
bândi independenţă financiară prin începerea 
propriei afaceri;  (9) îndrumarea spre a începe o 
activitate financiară independentă. Așadar, PEID 
este o organizaţie ce sprijină, integrează și îndrumă 
persoanele cu dizabilităţi care deţin o afacere, per-
soanele cu dizabilităţi care își doresc să înceapă o 
afacere, întreprinderile sociale, organizaţiile negu-
vernamentale, cât și prin dialog social, instituţiile 
statului să implementeze și să rezolve problemele 
dizabilităţii în România [18]. 

În Rusia, persoanele cu potenţial antreprenori-
al care doresc să-și înfiinţeze o afacere proprie, de 

regulă, au fost lăsate fără atenţie. De susţinere au 
beneficiat îndeosebi persoanele cu dizabilităţi care 
dispun de potenţial creativ sau știinţific. Totuși, 
în ultimul timp, sunt întreprinse unele acţiuni 
pentru implicarea persoanelor cu dizabilităţi în 
activităţi antreprenoriale:  există legi și programe de 
susţinere, însă acestea au orientare mai mult socială 
și nu permit integrarea reală în societate a persoa-
nelor cu dizabilităţi și a persoanelor care se află în 
risc de dizabilitate.  

Începând cu anul 2017, în Rusia a fost îmbunătăţit 
sistemul de susţinere a întreprinderilor mici și mij-
locii. În prezent acesta permite  susţinerea diferite-
lor categorii de populaţie în implicarea acestora în 
activităţi antreprenoriale, și anume: a fost elaborat 
Programul de susţinere de stat a categoriilor social-
vulnerabile, cum sunt și persoanele cu dizabilităţi, 
care prevede alocarea unei subvenţii în sumă de 
1500000 ruble pentru înfiinţarea și dezvoltarea afa-
cerilor proprii. Toate facilităţile pentru antreprenorii 
din categoria persoanelor cu dizabilităţi sunt stipu-
late în Codul Fiscal al Federaţiei Ruse. Persoanele cu 
dizabilităţi beneficiază de susţinere financiară pen-
tru înfiinţarea propriei afaceri și de susţinere finan-
ciară unică pentru pregătirea documentelor privind 
înregistrarea de stat a întreprinderii. În plus, persoa-
nele cu dizabilităţi pot să-și aleagă orice opţiune 
de plată a impozitelor, cea mai acceptabilă pentru 
afacerea lor [21]. 

În statele CSI, de asemenea,  se implementează 
eficient programe de susţinere financiară și nefinan-
ciară a persoanelor cu dizabilităţi. Spre exemplu, în 
Kazahstan există un program complex, denumit 
„Damu-Komek”, care prevede: cursuri în domeniul 
antreprenoriatului; obţinerea cunoștinţelor de cre-
are și dezvoltare a afacerilor, inclusiv la distanţă, 
precum și asistenţă în căutarea unui loc de muncă 
pentru persoanele cu dizabilităţi. Din contul atrage-
rii sponsorilor, în cadrul programului potenţialii an-
treprenori pot obţine utilaje necesare pentru activi-
tatea antreprenorială, precum și materiale auxiliare. 
Operator al programului este Fondul de dezvoltare 
a antreprenoriatului „Damu”, cu participarea bănci-
lor de nivelul doi și a companiilor-sponsor.

În cadrul programului „Damu-Komek” sunt pro-
movate activ istoriile de succes ale antreprenorilor 
cu dizabilităţi prin intermediul emisiunii televizate 
„Împreună” (Вместе). De asemenea, în cadrul aces-
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tei emisiuni se vorbește despre crearea micilor 
afaceri pentru persoanele cu dizabilităţi.  Pentru 
promovarea activităţilor pe cont propriu și a celor 
antreprenoriale, de asemenea, a fost creat o pagină 
web, care conţine informaţii în următoarele direcţii: 
cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului; 
informaţii privind posturile vacante pentru per-
soanele cu dizabilităţi; extrase din acte legislative 
privind beneficiile și preferinţele pentru întreprin-
zătorii cu dizabilităţi; baze de date centralizate ale 
persoanelor cu dizabilităţi etc. [9]. 

Pentru susţinerea financiară a activităţii antre-
prenoriale a persoanelor cu dizabilităţi, Fondul de 
dezvoltare a antreprenoriatului „Damu” în partene-
riat cu Fondul de caritate   „Құс Жолы”  au imple-
mentat proiectul  „Жұлдыздарға қара‘‘ – „Privește 
la stele‘‘. Scopul acestui proiect este încurajarea dez-
voltării antreprenoriatului în Republica Kazahstan 
prin implicarea persoanelor cu dizabilităţi în aceste 
activităţi, alocându-se granturi pentru dezvoltarea 
afacerii de până la 16 milioane tenghe  [8]. 

 În acordarea asistenţei și susţinerea iniţiativelor 
antreprenoriale ale persoanelor cu dizabilităţi în 
Rusia, în regiunile sale, în statele CSI, sunt antre-
nate organizaţii și agenţii internaţionale: Fundaţia 
„Soros”, UNFPA, oficiile regionale USAID, Centrele 
OSCD. La nivel regional, au fost create peste 80 de 
asociaţii obștești care oferă susţinere persoanelor 
cu dizabilităţi în demersul lor antreprenorial. 

Concluzii
Analiza teoretică a experienţei străine privind 

abordarea problemelor persoanelor cu dizabilităţi 
a arătat că persoanele cu  diferite grade de diza-
bilitate trebuie să beneficieze de toate drepturi-
le și libertăţile în condiţii de egalitate cu ceilalţi. 
Aceștia sunt cetăţeni cu drepturi depline  care, prin 
deplina participare socială și economică, pot adu-
ce beneficii atât pentru sine cât și pentru întreaga 
societate. Deși drepturile și libertăţile lor sunt ega-
le cu ale persoanelor fără dizabilităţi, aceste per-
soane se confruntă cu probleme duble din cauza 
circumstanţelor lor unice și a naturii dizabilităţii lor.  
Iată de ce considerăm că tipurile de suporturi ne-
cesare pentru a spori angajarea în câmpul muncii 
și implicarea acestora în activităţi antreprenoriale și 
pe cont propriu trebuie să fie diferenţiate. 

La ora actuală, în Uniunea Europeană, cât și la 
nivelul statelor membre, au fost elaborate măsuri 

pentru protecţia și incluziunea socială și economică 
a persoanelor cu dizabilităţi, fiind adoptat un cadru 
de politici care oferă acestora dreptul de a se impli-
ca în toate domeniile vieţii la fel ca și toţi cetăţenii. 
Acestea variază în funcţie de obiectivele propuse,  
instrumentele utilizate. În primul rând, aceste poli-
tici sunt mai curând concentrate asupra ratelor de 
participare pe piaţa forţei de muncă în general,  de-
cât asupra ratelor de antreprenoriat în cadrul aces-
tei categorii de persoane. 

În al doilea rând, iniţiativele de implicare a per-
soanelor cu dizabilităţi în activităţi antreprenoriale 
și pe cont propriu de multe ori includ și persoanele 
cu dizabilităţi, dar nu se limitează la ele.

În al treilea rând, sistemul de cote este un in-
strument eficient, prin care se încearcă să se echi-
libreze angajarea în câmpul muncii a persoane-
lor cu dizabilităţi, care este un grup de persoane 
subreprezentat pe piaţa muncii. Însă, în acest caz, 
nu se ţine cont de faptul că angajatorii au nevoie 
de lucrători, și nu de invalizi. De aceea, este mult 
mai important de a elabora iniţial programe de re-
abilitare profesională a persoanelor cu dizabilităţi, 
transformând aceste persoane în lucrători, iar mai 
apoi de a lua măsuri de facilitare a angajării acesto-
ra în câmpul muncii. Aceste programe sunt cu atât 
mai necesare cu cât se cunoaște faptul că instituţiile 
educaţionale speciale nu asigură pregătirea profe-
sională a persoanelor cu dizabilităţi la nivelul care 
să le garanteze acestora competitivitatea pe piaţa 
muncii. Totodată, instituţiile educaţionale nu sunt 
adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi, ale căror 
capacităţi psihosomatice necesită o infrastructură 
specială, spaţii și echipamente speciale pentru lo-
curile de studiu și metode speciale de predare. Toc-
mai din această cauză gama de specialităţi pe care 
le pot obţine persoanele cu dizabilităţi este îngustă.

În Republica Moldova, persoanele cu dizabilităţi 
se bucură de toate libertăţile și drepturile sociale și 
economice conform legislaţiei. Asigurarea dreptu-
lui la muncă a persoanelor cu dizabilităţi este pre-
zentă în documentele strategice privind angajarea 
lor și în cele de politici în domeniul incluziunii so-
ciale și sunt bazate pe principiile și prevederile le-
gale internaţionale. De facto, însă, situaţia acestor 
persoane este critică, ele nu sunt motivate să-și 
realizeze dreptul la muncă. În special, activitatea 
antreprenorială și pe cont propriu, ca alternati-
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vă pentru plasarea în câmpul muncii, deși nu este 
restricţionată pentru persoanele cu dizabilităţi, 
totuși,  la iniţierea acestor activităţi, ele se confrun-
tă cu diverse bariere. Mai mult, politica cu privire la 
antreprenoriat nu prevede până în prezent măsuri 
de susţinere a antreprenorilor și potenţialilor antre-
prenori în rândul persoanelor cu dizabilităţi. Toate 
acestea înrăutăţesc și mai mult  viaţa și activitatea 
persoanelor în cauză. 

Principala instituţie publică din Republica Mol-
dova care oferă servicii de suport în angajare este 
Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă 
(ANOFM). Unica susţinere reală în domeniul an-
treprenoriatului, de care beneficiază persoanele 
cu dizabilităţi la ora actuală, este cea acordată de 
ONG-uri.
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REZUMAT

Angajarea în câmpul muncii și implicarea 
persoanelor cu dizabilități în activitatea antre-
prenorială: experiența străină. Autorii prezin-
tă experienţa susţinerii angajării persoanelor cu 
dizabilităţi în câmpul muncii în unele state dez-
voltate și emergente. Este expusă succint situaţia 
persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova. 
Este expusă practica internaţională de implicare a 
persoanelor cu dizabilităţi în activitatea antrepre-
norială, inclusiv în Uniunea Europeană, Rusia și CSI 
etc. Sunt formulate concluzii și propuse unele reco-
mandări pentru facilitarea accesului persoanelor cu 
dizabilităţi pe piaţa muncii. 

Cuvinte-cheie: activitate antreprenorială,
Convenţia privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, persoane cu dizabilităţi, statele UE, CSI, 
antreprenoriat, Republica Moldova.

ABSTRACT

Employment of Persons with Disabilities and 
Their Involvement in Entrepreneurial Activity: 
Foreign Experience. The authors present the ex-
perience of supporting the employment of persons 
with disabilities in some developed and developing 
countries. The situation of persons with disabiliti-
es in the Republic of Moldova is briefly presented. 
The international practice of involving persons with 
disabilities in entrepreneurial activity, including in 
the European Union, Russia and CIS, is briefly pre-
sented. Conclusions are drawn up and suggestions 
are proposed to facilitate the access of persons with 
disabilities to the labor market.

Keywords: entrepreneurial activity, Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities, persons with 
disabilities, EU states, CIS, entrepreneurship, Republic 
of Moldova.

РЕфЕРАт

Занятость людей с ограниченными воз-
можностями и их вовлечение в предприни-
мательскую деятельность: зарубежный опыт. 
В статье представлен опыт поддержки занятости 
людей с ограниченными возможностями в неко-
торых развитых и развивающихся странах. Крат-
ко представлена ситуация людей с ограничен-
ными возможностями в Республике Молдова. 
Выявлена международная практика вовлечения 
людей с ограниченными возможностями в пред-
принимательскую деятельность, в том числе в 
Европейском Союзе, России и СНГ. Были сдела-
ны выводы и разработаны некоторые рекомен-
дации по облегчению доступа людей с ограни-
ченными возможностями на рынок труда. 

Ключевые слова: предпринимательская де-
ятельность, Конвенция о правах лиц с ограни-
ченными возможностями, лица с ограниченны-
ми возможностями, государства-члены ЕС, СНГ, 
предпринимательство, Республика Молдова.


