
Persoanele cu dizabilități
în piața muncii: 
de la dificultăți la oportunități.

Deși experiența arată că pot performa
într-o mulțime de slujbe 

Și nu oricum, ci cu rezultate
peste așteptări  

În același timp, există numeroase
domenii cu deficit de angajați 

Și beneficii speciale, care încurajează
angajatorii să recruteze persoanele
cu dizabilități

Rata de angajare la
nivel european 

Persoanele cu dizabilități au mult mai 
puține șanse să își găsească un loc de 
muncă decât persoanele fără dizabilități. 

•  productivitate ridicată

•  satisfacție crescută la    
    locul de muncă

•  nivel scăzut de      
    absenteism

•  rată bună de retenție

•  deduceri la calculul profitului 

•  subvenții financiare

•  decontarea cheltuielilor  
pentru pregătirea și încadrarea 
personalului 

pentru persoanele
cu dizabilități50,8%

pentru persoanele
fără dizabilități 74,8%

Situația persoanelor cu dizabilități
în România 

852.500 de persoane din
România au dizabilități 

În România, doar 17% 
dintre persoanele cu 
dizabilități care pot munci
au un loc de muncă. 

Fermieri Muncitori Doctori Profesori

Vânzători Tehnicieni IT Șoferi Artiști

IT&C Retail BPO

Barierele care stau în calea angajării
persoanelor cu dizabilități sunt diverse

•  lipsa educației, cauzată de       
    inaccesibilitatea sistemelor educaționale 

•  prejudecățile angajatorilor referitor      
    la capacitatea de a munci  

•  izolarea și stima de sine a 
    potențialilor angajați   

•  pierderea sprijinului financiar de la stat    
    în cazul acceptării unei slujbe plătite  

4%
din populație

417.600 au vârsta potrivită
pentru a munci 

50%
dintre cei cu
dizabilități

43.000
au un loc de muncă 

17% 
dintre cei vârsta cu
potrivită pentru a munci
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Numărul persoanelor
cu dizabilități crește 

Județele cu cele mai multe
persoane cu dizabilități sunt:

•  București  |  72.607 persoane

•  Prahova  |  37.795 persoane

•  Argeș  |  32.402 persoane

•  Iași  |  28.817 persoane

•  Cluj  |  28.546 persoane

Județele cu cele mai puține
persoane cu dizabilități sunt:

•  Covasna  |  6.345  persoane

•  Tulcea  |  9.759  persoane

•  Ialomnița  |  10.127  persoane

•  Giurgiu  |  10.808 persoane
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Rata de angajare crește ușor

OLX susține integrarea persoanelor cu dizabilități pe 
piața forței de muncă prin agregarea cât mai multor 
oferte de muncă pentru persoanele cu dizabilități

Împreună, putem crea o lume mai
deschisă, mai empatică, cu 
oportunități pentru
toți angajații!

Lansăm o categorie 
specială în secțiunea 
Locuri de Muncă, cu 

publicare gratuită 

Dezvoltăm o serie 
de resurse de 

informare despre 
acest subiect

Sursa informațiilor:
ANDPDCA


