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Activitatea “În umbra unui angajat”: Rezultate și Acțiuni 

Nivelul de dezvoltare a unui stat poate fi văzut după felul în care sunt tratate 

persoanele cu dizabilități. Iată de ce este important să creăm condiții egale de 

muncă pentru fiecare. 

Pe data de 01 noiembrie 2018, Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM) a 

organizat în premieră pentru Republica Moldova acțiunea “În umbra unui 

angajat”, cu scopul de a sparge stereotipurilor sociale legate de capacitatea de 

muncă a persoanelor cu dizabilități. Evenimentul a fost susținut de Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Ocuparea 

Forței de Muncă. 

Activitatea a încurajat persoanele cu dizabilități să creadă în forțele proprii și să 

investească în potențialul său, dar și a sensibilizat angajatorii ca să 

conștientizeze capacitatea de muncă a persoanelor cu dizabilități, care ar putea fi candidați potriviți pentru posturile 

de muncă vacante existente.  
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5 companii – 12 persoane cu dizabilități care au testat munca 

Evenimentul “În umbra unui angajat” a oferit șansa pentru 12 persoane cu 

dizabilități din Moldova, aflate în căutarea unui loc de muncă, să-și încerce 

abilitățile în una din cele 5 companii din Chișinău (METRO Cash&Carry2, Gas 

Natural Fenosa, ICS “OILTECH” SRL, Centrul Psiho-Socio-Pedagogic al Direcției 

generale educație, tineret și sport al Municipiul Chișinău și Întreprinderea 

Individuală “Vladimir Dorogan”).  

Angajatorii au fost receptivi și au făcut o prezentare a locurilor de muncă 

vacante din cadrul companiilor sale, unde pot aplica și persoanele cu dizabilități. Tinerii au văzut cum se realizează 

munca de vânzător-consultant, lucru în sala de textile, casier, consultanță, dispecerat sau secretariat etc. 

Post activitate, în incinta oficiului AMM a fost organizată o ședință de 
totalizare, pentru a vedea impresiile participanților și a colecta recomandările 
pentru îmbunătățire în organizarea activităților de așa gen. 

Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova aduce sincere mulțumiri tuturor 
partenerilor, dar și comaniilor pentru implicare și deschidere de a oferi o astfel 
de oportunitate persoanelor cu dizabilități, care sunt în căutarea unui loc de 
muncă! 

Activitatea ,,În Umbra unui Angajat” a fost organizată de 

Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova în cadrul proiectului ,,Abilitarea social-economică și incluziunea în câmpul 

muncii a persoanelor cu dizabilități” susținut financiar de către IM Swedish Development Partner. 

Parteneri: Ministerul Sănătății, Muncii Protecției Sociale, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, Centrul 

Media pentru Tineri, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu 

Dizabilități, Centru Speranța. 

Rezultatele majore atinse în cadrul activității “În umbra unui angajat”: 

 Sensibilizarea opinii publice cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilități; 

 Abordarea noțiunii de Angajare Asistată la nivel public prin intermediul mass-media; 

 Promovarea integrării în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități. 
 

Ce spun companiile despre activitatea “În umbra unui angajat”: 

Metro Cash & Carry Moldova: „Echipa METRO este mereu deschisă să ofere 

oportunități de angajare persoanelor cu dizabilități, iar pe parcursul ultimilor 3 ani, 

8 persoane cu nevoi speciale și-au găsit un loc de muncă în magazinele noastre. 

Tocmai de aceea, susținem campania ”În umbra unui angajat”, desfășurată 

de Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova”. (Sursa Facebook) 

 

Compania ICS “OILTECH” SRL: “Noi tot timpul suntem deschiși și încerăm să 

ajutăm persoanele cu dizabilități să se adapteze mai ușor la locul de muncă – 

Andrei Sîmboteanu, manager resurse umane la compania cu capital străin ICS 

“OILTECH” SRL. 

https://www.facebook.com/metro.md/?__tn__=kCH-R&eid=ARBuBeC733sM-eanxhoYMZfDjNSA2qm6K5-9Pdw1OiVCd4Ecm92wOKh_mJrBr3FMPlxAJNtbhCawYCjK&hc_ref=ARS8UURRi9y_maic_7_ARgomno0iCxgKRPVT2NgM4LVIUL0mLgEF6_wSpOu4nxEgxkQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBAwCkCwl6RpWdewnmx_Cg3q-nIcgER9SQ8AOFraQOACn42ywtUyy-zi3XtYnWC6WhE-Q4NPB3qeq1QAHcmPSo8mjTxH-AsC6BJnVS2CyYIkW3d2aeLjq87VMe0z50-db_MQ3KQyrmo4uhZSe2djWncRJG8Vq5JmXQUcZeNLuG5GfazAyk1Hak0uoWft208BitlwqfOrFpuYJ8IJPfevS6o7yTNiQz9WrsQslOxlt-5btqo61rEjHYBDNbKxLhW6q8WB7TM31S-Z_8JffA0e2Nsbxn_P4blBOs6UlSAl3rDP5lTGl_yHjW3gjNdrLc_jPV7iCJgysbR-7KDpY1_8-efjGoXVR2ofGj_Rwt6vPw4unJB_k2euQOr2yo2h8xYaW8sXlrgR-OLqlv5UYmxCqYGpArurcCvH0QWOEPOb6JezNcYI5Atx95aMZivZYVDRNpUDFwZsE6f6DlNDQfUw7iJTZdjjYmfVPFGcFNYuWjFmJIP4vh7rMJivw
https://www.facebook.com/MotivatieMD/?__tn__=KH-R&eid=ARDaihM1rHlK-WWqQV8ZWsrI9StXjgY3QlxBRNPVd8LWA3oUtrdyvgBfVMrZLo22PhyPLO1HzR-MC8Is&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBAwCkCwl6RpWdewnmx_Cg3q-nIcgER9SQ8AOFraQOACn42ywtUyy-zi3XtYnWC6WhE-Q4NPB3qeq1QAHcmPSo8mjTxH-AsC6BJnVS2CyYIkW3d2aeLjq87VMe0z50-db_MQ3KQyrmo4uhZSe2djWncRJG8Vq5JmXQUcZeNLuG5GfazAyk1Hak0uoWft208BitlwqfOrFpuYJ8IJPfevS6o7yTNiQz9WrsQslOxlt-5btqo61rEjHYBDNbKxLhW6q8WB7TM31S-Z_8JffA0e2Nsbxn_P4blBOs6UlSAl3rDP5lTGl_yHjW3gjNdrLc_jPV7iCJgysbR-7KDpY1_8-efjGoXVR2ofGj_Rwt6vPw4unJB_k2euQOr2yo2h8xYaW8sXlrgR-OLqlv5UYmxCqYGpArurcCvH0QWOEPOb6JezNcYI5Atx95aMZivZYVDRNpUDFwZsE6f6DlNDQfUw7iJTZdjjYmfVPFGcFNYuWjFmJIP4vh7rMJivw
http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1372&l=ro
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Centrul Psiho-Socio-Pedagogic al Direcției generale educație, tineret și sport al 

Municipiul Chișinău: Lilia Maximenco, șef adjunct la Centrul Psiho-Socio-Pedagogic 

DGETS, a menționat că activitatea de secretariat este destul de solicitantă, dar l-a 

văzut pe Stanislav că este o persoană motivată. În timp această opinie doar s-a 

reconfirmat: ,,Nu am avut niciodată tendința de a-l victimiza și de a-l limita, 

spunând că ,,el doar atât poate”. Stanislav știe să asculte ce are de făcut, nu are 

frică să întrebe dacă a făcut lucrurile bine”. (sursa: IPN) 

Gas Natural Fenosa: “Gas Natural Fenosa în Moldova a oferit o prezentare a 

locurilor de muncă vacante, pentru ocuparea cărora pot aplica și persoanele cu 

dizabilități. Astfel, timp de o zi, trei dintre participanții la „În umbra unui angajat” 

au avut ocazia să cunoască activitatea persoanelor angajate în calitate de 

tehnician pentru evidența resurselor, agent pentru deservirea clienților în 

oficiului comercial și dispecer al întreprinderii de rețele electrice”. 

 

Întreprinderea Individuală “Vladimir Dorogan”: Pe data de 01 noiembrie, 

reprezentanții Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, împreună 

cu participanta Programului de Angajare Asistată și Abilitare Economică, Erica 

Timofti, au luat parte la evenimentul “În umbra unui angajat”.  Antreprenorul, 

dl. Vladimir Dorogan, s-a oferit cu amabilitate să fie gazda acestui eveniment. 

Fiind el însuși o persoană nevăzătoare, el a ajutat, cu bunăvoință și răbdare, 

candidata pentru angajare, care este persoană cu dizabilitate de vedere, 

să învețe și să realizeze mai multe operațiuni din procesul de producere. (Sursa Facebook) 

Activitatea “În umbra unui angajat”a avut impact pozitiv asupra persoanelor implicate, deoarece acestea au avut 

șansa de a testa o muncă, pentru care ar dori să candideze pe viitor. Astfel, au văzut ce sarcini presupune funcția 

care le-a fost demonstrată. 

Ce spun participanții activității “În umbra unui angajat”: 

Cristian Slifciuc are 25 ani și este unul din tinerii care a încercat munca la METRO Cash&Carry2 în sala de textile. El a 
mărturisit că ar fi bine să fie mai mulți astfel de angajatori deschiși, precum compania METRO, care i-a oferit șansa să 
vadă care sunt funcțiile vacante și chiar să încerce munca care i se potrivește mai bine. 

După testarea muncii, și-a exprimat opinia doamna Lilia Baluțel. Aceasta a mărturisit că a rămas entuziasmată de 
activitatea “În umbra unui angajat” pentru că i-a plăcut atât graficul de muncă propus de companie, dar și salariul 
atractiv. 

Nicolae Druță este un alt tânăr cu dizabilități, care a urmărit cum are loc munca dispeceratului din cadrul companiei 
Gas Natural Fenosa: “Mi-a plăcut personalul de acolo, care a fost deschis și mi-a răspuns la toate întrebările – a spus 
impresionat tânărul”. 

Ludmila David: „A fost o primire caldă, îmi place că în compania dată este  accesibilitate: rampe și  ascensor”. 
 
Alexandr Cuznițov: „Activitatea a fost interesantă. Am văzut lucru la casă, cred că m-aș descurca cu așa o funcție”. 
 
Natalia David: „Astăzi am văzut specificul altei munci și mă gîndesc să îmi schimb domeniul de activitate, aș putea să 
fac și această muncă”.  
 
Aliona Mârza, tânăra spune că până acum nu a încercat să se angajeze pentru că își dorește să-și continuie studiile: 
,,Este important să lucrezi, deoarece devii mai independent, îți realizezi visurile, iar din punct de vedere financiar știi 
că ai muncit pentru banii pe care-i câștigi și știi mai bine cum să-i cheltui”, a spus tânăra. (sursa IPN) 

http://www.gasnaturalfenosa.md/news/gas-natural-fenosa-n-moldova-g-zduit-proiectul-n-umbra-unui-angajat?fbclid=IwAR3SxVLmbfxdCMAhwbokjS9ooG7tbqbtmpjQqHVgGAS2_Licf2X-Mp42qzI
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Echipa AMM la emisiunea “Bună Seara” cu Mircea Surdu de la Moldova 1: 
 

 

Cum a reflectat Mass-Media activitatea AMM “În umbra unui angajat”:  

Emisiunea „Prima Oră” – Prime 

Emisiunea „Obiectiv Comun” – TVR Moldova 

Emisiunea în direct „Bună seara” cu Mircea Surdu – Moldova 1 

Talk show social în direct “Apropo” – Vocea Basarabiei TV 

IPN 

Pro TV Chișinău 

TVR Moldova 

Noroc TV 

TV8 

Stiri.md 

Diez.md 

Noi.md 

TVR Moldova 

Publika.md 

TVR Moldova - Matinalii 

 

Viziunea Asociației “MOTIVAȚIE” din Moldova – „Nu există persoane cu dizabilități. Există societăți care creează 

bariere și dificultăți pentru persoane cu diferite necesități. Dizabilitatea se conține în însăși societatea, ci nu în 

condiția fizică a fiecărui individ”. (Simon Brisenden, 1986)  

 

https://www.facebook.com/PrimaOraOfficial/videos/vb.149170518455881/2125366784174060/?type=2&theater
https://www.facebook.com/TVRMoldova/videos/295564167725677/
http://www.trm.md/ro/buna-seara/buna-seara-emisiune-din-2-noiembrie-2018/
https://www.facebook.com/voceabasarabiei.md/videos/2141588796090945/
http://ipn.md/ro/societate/94503?fbclid=IwAR072xjkSgECea7bRX3WlzeBGSeXOju4q1JRLzTsZbrEwWh0bIuhsXtaKws
http://mobi.protv.md/stiri/actualitate/zece-persoane-cu-nevoi-speciale-au-mers-la-cateva-intreprinderi---2389511.html?fbclid=IwAR0QDE1SVjiEWR54G67p6ywQcEOJsvBE2ZBdYL6s_sPIoF2QU6NZuC7qrbY
http://tvrmoldova.md/social/persoanele-cu-dizabilitati-reusesc-cu-greu-sa-se-angajeze-in-munca/?fbclid=IwAR3tIBijJRO2JSvxCoqomMZxmtPgLLhKpt7svTAOm2BsanuZcO9jCtUevQY
https://www.noroc.tv/news/persoane_cu_dizabilitati_care_cauta_
https://www.facebook.com/tv8moldova/videos/vb.279010012571033/2199048177050037/?type=2&theater
https://stiri.md/article/social/experienta-unica-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-care-cauta-un-job
http://diez.md/2018/11/05/video-umbra-unui-angajat-tinerii-cu-dizabilitati-au-avut-oportunitatea-sa-se-acomodeze-cu-diferite-posturi-de-munca/?fbclid=IwAR3R7flBDNiEU68KMBKQGfdVilLwxoTuZEYsDSV6hm_a2LTPvbyS_wZoZ0o
https://noi.md/societate/persoane-cu-dizabilitati-care-cauta-de-lucru-s-au-regasit-in-umbra-unui-angajat?fbclid=IwAR3ft07q1G8YTVIqFKrBmgKW1WeC7FvOEMd0RWe77hiuhGnUnopl1qCBpwo
http://tvrmoldova.md/social/persoanele-cu-dizabilitati-reusesc-cu-greu-sa-se-angajeze-in-munca/?fbclid=IwAR39AxaipRQnhgfmuNGgYy3YH2yaANwK8s1ZTgsL3f8vQYTnj7kiKD9wH3c
https://www.publika.md/un-ong-de-la-noi-din-tara-ajuta-persoanele-cu-dizabilitati-sa-si-gaseasca-un-post-de-munca_3023973.html
https://www.facebook.com/matinaliitvrmoldova/posts/339102136670085?__xts__%5B0%5D=68.ARD12sLQkLEo7U6mmPL9SUUL-MmOhMBhbvAfOmb1GwvACzXMkSr0ycKtTNve6gz4KOvhu1VI6sDoiJP_l18FfOu3YEnrThz72Lr2aWuazMqKR_-4wASiiRyQkhKT9VXgfaYzFfc9jw-DnqMQkiRRaPJ87BB3GOXq_lfvq8J4_BP

