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           __________________________________________________________________________ 

Reţeaua naţională de Informare şi Comunicare pentru Integrarea Copiilor şi Tinerilor cu 
Cerinţe Educative Speciale în Comunitate 

Tel/ fax: 021/ 3129605 sau Email: arr@reninco.ro si crr@reninco.ro , www.reninco.ro 

Membru fondator al Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România 
 

Concluzii ale Conferinţei Europene cu tema 

„ Tinerii cu dizabilităţi şi (ne) angajarea în muncă ” 

22-23 Martie 2019, Bucureşti 

 

            În data de 22-23 Martie 2019, a avut loc la Bucureşti, seminarul european cu tema          

„Tinerii cu dizabilităţi şi (ne) angajarea în muncă”. Evenimentul a fost organizat de către 

organizaţia European Forum Disability – Comitetul de Tineret în parteneriat cu Consiliul 

Naţional al Dizabilităţii din România (CNDR), Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, fiind finanţat de Comisia Europeană.  

Evenimentul a avut loc în cadrul reuniunii Consiliului director al EDF din București, 

România, şi a reunit timp de două zile peste 200 de persoane din România şi Europa,  

reprezentanți ai consiliilor naționale pentru persoanele cu dizabilități și a organizaţiilor pentru 

persoanele cu dizabilităţi din întreaga Europă, precum și specialişti în domeniul educaţiei şi ai  

ocupării, reprezentanți ai factorilor de decizie și a angajatorilor, care sunt preocupaţi de 

accesul şi participarea tinerilor cu dizabilităţi pe piaţa muncii, un drept fundamental pentru 

recuperarea şi incluziunea socială şi profesională a persoanelor cu dizabilităţi.  

Obiectivul acestui eveniment a fost de a conştientiza şi educa instituţiile cu rol 

decizional la nivel naţional şi european cu privire la importanţa facilitării angajării tinerilor cu 

dizabilităţi pe piaţa muncii, rolul serviciilor integrate şi al educaţiei permanente pentru 

îndepărtarea barierelor în accesare locurilor de muncă, promovarea bunelor practici de 

angajabilitate a tinerilor cu dizabilităţi la nivel european, cunoaşterea drepturilor de către 

tineri şi familiile acestora, şi exersarea acestora din perspectiva incluziunii pe piaţa muncii. 

               În prima zi a seminarului, au avut loc trei sesiuni de lucru unde au fost prezentate şi 

discutate teme fundamentale pentru tinerii cu dizabilităţi: drepturile dumneavoastră în UE, 

programele de tineret ale EDF şi eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 

femeilor.  
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       Preşedintele EDF, Yannis Vardakastanis, a pus accent pe modul în care persoanele cu 

dizabilităţi trebuie să îşi ceară drepturile cetăţeneşti de bază din UE, de la teorie la practică: 

„Drepturile care nu sunt exersate, nu sunt considerate drepturi, ele rămân doar simple 

constructe abstracte, şi de aceea e necesar ca fiecare cetăţean, indiferent de dizabilitate 

să îşi exerseze drepturile”.  

        În ceea ce priveşte angajarea tinerilor cu dizabilităţi pe piaţa muncii, aceasta nu se referă 

doar la asigurarea unui venit, ci la respectarea dreptului de participare al tinerilor cu 

dizabilităţi în societate, la contribuţia lor pe piaţa muncii, la incluziune socială şi profesională. 

S-a discutat despre faptul că deşi toate țările UE au planuri cuprinzătoare de implementare a 

Programul Garanție pentru tineret
1
, care conturează calendarul pentru reformele și măsurile 

privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, rolul autorităților publice și al altor 

organizații și modul în care acestea vor fi finanțate, acestea nu sunt cunoscute.   

Acest program european pentru tineri prevede este un angajament din partea tuturor statelor 

membre UE pentru a se asigura că toți tinerii sub vârsta de 25 de ani primesc o ofertă de bună 

calitate în ceea ce priveşte: angajarea la un loc de muncă, educație continuă, ucenicie, stagiu, 

în termen de  patru luni de la intrarea în șomaj sau la părăsirea educației formale. 

Din partea Asociatiei RENINCO 

Romania si-au adus contribuţia la 

acestă conferinţă, în ziua a doua  

d-na prof.univ.dr. Ecaterina 

Vrăsmaş si d-nul prof.univ.dr. 

Traian Vrăsmaş. RENINCO este o 

organizaţie care militează de 21 ani 

în România şi la nivel european 

pentru respectarea şi promovarea 

educaţiei incluzive, şi a respectării 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţii, fiind membru fondator al Consiliul Naţional al 

Dizabilităţii din România şi important actor în elaborarea de documente strategice în 

domeniul educaţiei, care vizează copiii şi tinerii cu dizabilităţi.   

       Astfel în deschiderea oficială a Seminarului „Tinerii cu dizabilităţi şi (ne) angajarea în 

muncă” d-nul prof.univ.dr. Traian Vrăsmaş, a subliniat contextul apariţiei EDF în România, 

printr-un proiect PHARE din perioada 2003-2004, a cărui coordonare şi activitate  de 

secretariat s-a realizat la sediul RENINCO din Bucuresti. În perioada respectivă,  printr-

                                                           
1
 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en#navItem-2 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en#navItem-2
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omuncă  intensă şi susţinută de activism la nivel naţional şi european, au lucrat împreună 

sapte actori importanţi din mişcarea neguvernamentala a persoanelor cu dizabilităţi: 

AHNR, Estuar, LNASHMR ANSR, ONPHR, RENINCO si ANR.  

O urmare de referinţă a activităţii lor pe obiective comune a fost înfiinţarea CNDR, în 

anul 2004.  În cadrul atelierului pe tema aspectelor privind angajarea tinerilor cu dizabilităţi 

în România, d-na prof.univ.dr. Ecaterina 

Vrăsmaş a punctat importanţa rolului 

educaţiei şi a formării continue, a respectării 

principiilor care guvernează implemenarea 

unei educaţii incluzive, a investiţiei în 

formarea continuă a profesorilor, 

formatorilor şi angajatorilor din această 

persepectivă, pentru a facilita participarea 

tinerilor la programe de educaţie şi formare 

de calitate.  

Un alt aspect menţionat a fost acela de cooperare şi întărire a parteneriatului între familie- 

şcoală- angajator -implicarea tinerilor cu dizabilităţi în toate deciziile care le afectează viaţa, 

precum şi a importanţei programelor de intervenţie timpurie din copilăria mică şi serviciilor 

de sprijin pentru a pune bazele unei educaţii pentru viaţă necesară tinerilor cu dizabilităţi. 

Tot în cadrul acestui eveniment au fost 

prezentate bune practici din Europa cu 

privire la exemple pozitive de angajare a 

tinerilor cu dizabilităţi, şi totodată a fost 

oferit Premiul pentru Angajatorul 

Tineretului 2019 , către Lippischer Kombi 

–Service
2
 din Germania.   

 

 

 

Autorităţile centrale din România, ANOFM si ANPD au prezentat programele şi măsurile pe 

care le pun în aplicare pentru a facilita angajarea tinerilor cu dizabilităţi în România, şi au 

punctat importanţa colaborării cu organizaţiile pentru persoane cu dizabilităţi pentru a 

cunoaşte mai bine provocările cu care tinerii se confruntă în accesarea dreptului la educaţiei şi 

formare, şi acces la un loc de muncă. 

                                                           
2
 https://lks.de/pop-und-corn/ 

https://lks.de/pop-und-corn/
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        În concluzie s-a punctat faptul că este nevoie de campanii ample de informare a 

publicului larg, şi în special al angajatorilor cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 

promovarea măsurilor active pentru incluziunea şi participarea tinerilor cu dizabilităţi pe piaţa 

muncii, aducerea serviciilor de sprijin pentru ocupare aproape de tineri, promovarea 

parteneriatelor, a bunelor  practici de educaţie, formare şi ocupare pentru tinerii cu dizabilităţi 

în Europa.  

Mai multe detalii despre eveniment: preşedinte Asociaţia RENINCO  România ,  

prof.dr.univ.Ecaterina Vrăsmaş, ecaterinavr@yahoo.com. 

___________________________________________________________ 

Asociaţia RENINCO România, este membru fondator CNDR, fiind prezentă de 25 ani în România, contribuind la 

promovarea educaţiei incluzive şi la îmbunătăţirea reglementărilor legislative pe domeniul educaţiei,  a copiilor şi tinerilor cu 

dizabilităţi, cu CES, la formare continuua  a cadrelor didactice şi a părinţilor, precum şi la elaborarea de studii şi cercetări în 

domeniul educaţiei. http://www.reninco.ro/ 

 

European Forum Disability (EFD) - Forumul european pentru persoanele cu dizabilităţi  este o organizație umbrelă care 

apără interesele a peste 80 de milioane de europeni cu dizabilități. O platformă unică care reunește organizarea reprezentativă 

a persoanelor cu dizabilități din întreaga Europă. Este condusă de persoanele cu dizabilități și familiile acestora. EFD 

reprezintă voce puternică și unită a persoanelor cu dizabilități din Europa. http://www.edf-feph.org/ 

 

Consiliul Naţional al Dizabilităţii în România (CNDR) – este membru cu drepturi depline al European Disability Forum 

(EDF), CNDR este o organizație de tip federație, fără scop patrimonial, neguvernamentală, umanitară, apolitică, non-profit, 

formată din organizații reprezentative la nivel național pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. 

CNDR s-a înființat în anul 2004 la solicitarea Comisiei Europene, ca cerință a aderării României la Uniunea Europeană. 

https://www.fcndr.ro/ 

 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi - este autoritatea centrală română desemnată să ducă la 

îndeplinire obligaţiile prevăzute în 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 martie 2007 şi 

semnată de România la 26 septembrie 2007, intrată în vigoare în data de 3 mai 2008 şi ratificată prin Legea nr. 221/2010. 

http://anpd.gov.ro/web/ 

 

mailto:ecaterinavr@yahoo.com
http://www.reninco.ro/
http://www.edf-feph.org/
https://www.fcndr.ro/
http://anpd.gov.ro/web/

