
OPORTUNITĂŢI VOCAŢIONALE 
pentru  orfani şi orfani cu dizabilităţi

ORIENTARE PROFESIONALĂ -
o şansă pentru viitor

Acest proiect  este realizat de  ONG ”Verbina” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de 
Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA prin intermediul Agenţiei Suedeze 
pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Eurasia. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă 
neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei, Sida, Ministerului Afacerilor 
Externe al Danemarcei/DANIDA, Fundaţiei Eurasia, USAID şi/sau al Guvernului SUA.

Ministry of Foreign Affairs
of Denmark
DANIDA

Chisinau



Scopul general al proiectului :
Consolidarea eforturilor lucrătorilor sociali, 
reprezentanţilor  autorităţilor publice, 
instituţiilor rezidenţiale şi  ONG-urilor  din 
domeniu,  pentru integrarea socială şi angajarea 
în câmpul muncii a tinerilor orfani   şi  orfani 
cu dizabilitaţi.

       Grupul ţintă al  proiectului sunt tinerii 
orfani şi orfani cu dizabilităţi, absolvenţi ai 
instituţiilor rezidenţiale.

Ce putem noi face pentru ei?

Proiectul ” Oportunităţi vocaţionale pentru 
orfani şi orfani cu dizabilităţi” este un pas 
spre construirea unei  societăţi care să sprijine 
pregătirea absolvenţilor instituţiilor rezidenţiale  
cu cunoştinţe şi abilităţi necesare vieţii în afara 
instituţiei şi această pregătire cuprinde modul de 
abordare a firmelor şi patronilor, alcătuirea unui 
profil al candidatului şi încercarea de a potrivi 
acest profil cu profilul slujbei, prezentarea 
acestui profil potenţialului angajator, pregătirea 
tinărului  pentru un serviciu   şi  sprijinirea 
încadrării în colectiv.

 În această perspectivă, sunt iniţiate noi  
programe în promovarea şi susţinerea unor 
noi politici sociale, în scopul creşterii calităţii 
vieţii pentru tinerii absolvenţi ai instituţiilor 
rezidenţiale,  a căror calitate a vieţii necesită  
îmbunătăţire,  iar  comunitatea  în ansamblul 
ei să  devină mai tolerantă, mai deschisă spre o 
societate pentru toţi în care să-şi găsească locul 
fiecare.



Cum putem ajuta?

•	 bugetelor	 locale	 pentru	 susţinerea		
tinerilor	 care	 intenţionează	 să-şi	 dezvolte	
propria	afacere;	

•	 dezvoltarea	 competenţelor	
antreprenoriale	 şi	 manageriale	 în	 vederea	
îmbunătăţirii	 performanţei	 şi	 formării	
profesionale	 actuale	 a	 tinerilor,	 pentru	 a	
dezvolta	 spiritul	 antreprenorial	 şi	 pentru	 a	
genera	un	număr	crescut	de	afaceri;
 
•	 stimularea	 băncilor	 comerciale	 în	
vederea	 acordării	 creditelor	 cu	 dobînzi	
preferenţiale	 tinerilor	 care	 doresc	 iniţierea	 şi	
dezvoltarea	propriei	afaceri;

•	 crearea	 unor	 întreprinderi	 mici,	
flexibile	şi	competitive	care	vor	avea	drept	efect	
diversificarea	structurii	ocupaţionale	în	mediul	
rural. 

Asistenţă socială în orientarea 
profesională a adolescentului 
instituţionalizat

În adolescenţă pe lângă transformările 
somatice şi psihologice ale copilului, se 
constată şi maturizarea sa socială, concretizată 
prin transformări calitative intervenite în 
comportamentul şi atitudinile sale faţă de valorile 
sociale. Concomitent apare şi dezvoltarea 
responsabilităţii sociale a adolescentului.



În cadrul maturizării sociale a adolescentului, 
un loc esenţial îl deţine  alegerea profesiunii, 
rezultanta unei evaluări bazate pe:

• Cunoaşterea criteriilor ce stau la baza 
alegerii profesiunii;
• Adaptarea aptitudinilor individuale la 
cerinţele exercitării profesiunii;
• Acceptarea ideii de mobilitate 
profesională, adică posibilitatea exercitării mai 
multor profesiuni, în concordanţă cu cerinţele 
pieţii forţei de muncă;
• Acceptarea schimbării şi a necesităţii 
de educaţie permanentă;
• Încadrarea profesiunii în idealul de viaţă, 
stabilind locul pe care îl deţine profesiunea în 
dezvoltarea personalităţii sale şi a idealului său 
de viaţă. 

Un adolescent trebuie educat şi consiliat 
privind alegerea profesiei în jurul vârstei de 
16-18 ani, odată cu maturizarea sa somato-
psihică şi socială, fapt ce implică achiziţii noi 
privind:

• Conştiinţa de sine – reprezentată de 
capacitatea de a se raporta la alţii, concomitent 
cu stabilirea unui model;
• Capacitatea de autocunoaştere şi 
autoapreciere obiectivă privind înclinaţiile 
preferinţele, vocaţia şi aptitudinile sale;

• Judecata morală – concretizată prin 
înţelegerea legăturii dintre individ şi societate;

• Valorile estetice, morale, politice şi 
religioase. 



Consilierea unui adolescent privind viitoarea 
lui profesie are ca obiective să-l determine:

• Să conştientizeze şi să definească 
noţiunile de înclinaţie, aptitudine, vocaţie 
motivaţie, interes şi pasiune profesională;
• Să cunoască şi să evalueze corect 
privind calităţile şi defectele sale;
• Să înţeleagă valoarea aptitudinilor, a 
motivaţiei şi a interesului, dar şi a muncii în 
obţinerea succesului profesional;
• Să fie motivat pentru muncă;
• Să-şi perfecteze propriul Eu, în sensul 
cerut de viitoarea profesie;
• Să cunoască cerinţele pieţei forţei de 
muncă (locuri de muncă);
• Să înţeleagă importanţa raportului din-
tre cerere şi ofertă pe piaţa muncii;
• Să accepte sfatul unor adulţi 
competenţi;
• Să dea dovadă de capacităţi de a face 
faţă schimbărilor- să fie receptiv faţă de nou;
• Să se dezvolte ca personalitate puternică 
cu iniţiativă şi spirit creator. 

Asistenţa socială privind integrarea 
profesională a adolescentului 
instituţionalizat

În cadrul activităţii de integrare profesională a 
adolescentului instituţionalizat, asistentul social 
are un rol multiplu, de educator, de consilier, de 
intermediar între adolescent şi societate de ple-
dant în favoarea drepturilor adolescentului.



Activitatea asistentului social în educaţia 
profesională are ca obiective:

• Definirea şi conştientizarea de către ad-
olescent a noţiunilor de:
• Vocaţie profesională, adică chemarea 
spre un anumit domeniu, o dorinţă imperioasă 
în atingerea unui scop, o atitudine ce duce la 
orientarea interesului într-un anumit domeniu;
• Aptitudine, adică capacitatea unui tânăr 
de a desfăşura activitatea la un nivel superior 
calitativ. Aptitudinile se bazează pe elemente 
înăscute- predispoziţie. Predispoziţiile ajung 
aptitudini prin perfectarea lor într-un exerciţiu 
susţinut;
• Pasiune, adică interesul deosebit pen-
tru o anumită activitate profesională ce implică 
angajarea întregii fiinţe în exercitarea profesiei 
respective.

Pasiunea este cea care dinamizează şi 
determină creşterea performanţelor în 
profesia respectivă:

• Ajutor în perfecţionarea unor înclinaţii 
ale adolescentului prin orientarea acestuia 
spre forme de învăţământ specifice dezvoltării 
înclinaţiei respective;
• Familiarizarea tânărului cu cerinţe int-
electuale, de aptitudini caracteriale, voliţionale 
ale diferitor meserii, cât şi cunoaşterea similitu-
dinilor şi a diferenţelor în diferite profesiuni;
• Informarea privind tehnica de prezen-
tare la interviu şi alcătuirea unei scrisori de 
intenţie.



Educaţia adolescenţilor privind orientarea 
profesională se realizează prin activităţi 
în grup sau discuţii individuale, folosind 
metode interactive de formare: 

Activitaea de consiliere are ca obiective

• Trezirea motivaţiei pentru muncă prin 
oferirea unor exemple pozitive concordante cu 
valorile individuale ale adolescentului;

• Sprijin în autocunoaştere, incluzând de-
scoperirea de către adolescent  a predispoziţiilor 
sale;

• Conştientizarea de către adolescent a 
cerinţelor unei anumite profesiuni privind ap-
titudini, perseverenţă, solicitare;

• Stabilirea de către adolescent a caracter-
isticilor sale individuale şi raportarea acestora 
la cerinţele profesiunii şi a locului de muncă;

• Sprijin în cunoaşterea de către tânăr 
a posibilităţilor de informare a agenţiilor de 
consultanţă privind oferta locurilor de muncă;

• Ajutor în evaluarea succesului şi 
eşecului profesional;

• Acordarea unui suport psihologic în 
situaţia de eşec profesional;

• Sprijin în reorientarea profesională. 



Activitatea de intermediară în orientarea 
profesională se concretizează în:

• Organizarea unor activităţi practice în 
ateliere sau întreprinderi;
• Facilitarea unor întâlniri cu personalităţi 
dintr-un anumit domeniu de activitate;
• Stabilirea legăturii adolescentului cu 
anumite agenţii de plasare a forţei de muncă 
prin însoţirea adolescentului în cadrul primei 
vizite;
Discuţii individuale cu factorii de decizie dintr-o 
instituţie cu stabilirea legăturii adolescentului 
cu manageri diferitelor companii solicitante 
a forţei de muncă prin însoţirea acestuia la 
interviul de angajare.

Pledoaria în favoarea adolescentului 
instituţionalizat privind integrarea sa 
profesională are ca scop:

• Schimbarea prin discuţii individuale 
a opticii managerilor companiilor privind 
educaţia, aptitudinile, caracteristicile moral-
volitive şi comportamentale ale adolescenţilor 
din casa de instituţii rezidenţiale;
• Modificarea mentalităţii şi a aptitudinii 
negative a societăţii privind posibilităţile 
de integrare profesională a adolescenţilor 
instituţionalizaţi realizată prin acţiuni 
mass-media şi intervenţii directe la forurile 
decizionale. 



Asistentul social trebuie să acorde sprijin 
în situaţia când adolescenţii manifestă 
aptitudini protestatare faţă de muncă sau în 
particular faţă de o anumită profesiune din 
considerente:

• Filosofice, care impun o atitudine 
negativă faţă de societate şi muncă;
• Obsesive, existenţa anumitor fobii faţă 
de componente ale meseriei;
• De instabilitate proprie vârstei care-l 
face pe adolescent să-şi schimbe frecvent 
opţiunea profesională;
• De opţiuni pentru anumite meserii la 
modă;
• De imitaţie a anturajului;
• De ordin comportamental;
De lipsă de motivaţie pentru muncă.

Succesul muncii asistentului social în 
orientarea profesională a adolescentului 
instituţionalizat poate fi considerat:

• Cunoaşterea de către adolescent a 
aptitudinilor sale;
• Stabilitate în alegerea profesiunii şi a 
locului de muncă;
• Acceptarea educaţiei permanente;
• Adaptatrea la schimbare;
• Absenţa unor contradicţii între 
caracteristicile biopsihologice individuale şi 
cele cerute de meseria aleasă;
• Atitudine pozitivă faţă de muncă şi 
profesia aleasă;
• Satisfacţie personală prin atingerea 
obiectivelor profesionale propuse. 



Pentru a-i putea ajuta în orientarea 
profesională, adolescenţii trebuie să fie înţeleşi 
în complexitatea contradicţiilor lor, unele 
proprii vârstei, altele parte a personalităţii 
fiecăruia din ei.

Problemele adolescenţilor trebuie tratate 
individual cu răbdare şi tact, şi mai ales cu 
respect faţă de propria lor persoană.
Este necesar ca adolescenţii să simtă faptul 
că asistentul social, psihologul şi pedagogul 
(echipa multidisciplinară) le pune la îndemână 
cunoştinţele şi experienţa sa/lor pentru a-i 
sprijini să ia o decizie responsabilă privind 
viitoarea lor profesie.

Rolul APL in acordarea protectiei şi 
integrării sociale a tinerilor orfani

LEGEA Nr. 436  din  28.12.2006 
Privind administraţia publică locală

Publicată	:	09.03.2007	în	Monitorul	Oficial	Nr.	
32-35			art	Nr	:	116     

• Organele administraţiei publice locale 
aprobă listele de funcţii şi profesii care trebuie 
să fie ocupate prioritar de tineri orfani. 
• Sînt stabilite şi normativele de 
rezervare, în cadrul întreprinderilor, instituţiilor 
şi organizaţiilor, a locurilor de muncă pentru 
acestea, care constituie cel puţin 5% din 
numărul total de angajaţi. 



• Autorităţile  administraţiei publice 
locale, în baza propunerilor agenţiilor  teritoriale  
pentru ocuparea forţei de muncă,  vor  prevedea 
anual   în   bugetele  unităţilor   administrativ-
teritoriale   mijloace financiare  posibile cu 
destinaţie specială pentru creditarea tinerilor 
orfani la infiintare a  propriei afaceri. 
• Primariile  care încadrează în muncă 
pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul 
tinerilor orfani, lunar, pentru fiecare absolvent,  
primesc sumele prevăzute pe o perioadă de 18 
luni. 
• Angajatorii care oferă locuri de muncă 
tinerilor orfani au posibilitatea de a deconta, de 
la bugetul asigurărilor pentru şomaj, cheltuielile 
de pregătire, formare şi orientare profesională 
pentru ele. 
• De asemenea, ei beneficiază şi de 
deducerea la calculul profitului impozabil 
a sumelor aferente adaptării locurilor de 
muncă protejate şi achiziţionării utilajelor şi 
echipamentelor utilizate. 
• Pentru persoanele fara calificare 
sunt puse la dispozitie posturi de  lucrător 
comercial, paznic, operator maşini, muncitor 
necalificat, magaziner, oferta fiind completată 
de posibilităţi de incadrare pentru persoane 
cu calificări precum tehnician electronic, şef 
formaţie operaţională.   
• APL crează o  bază de date tinerilor 
orfani care au o anumită capacitate de muncă, 
astfel incât aceştea sa poată fi selectaţi pe piaţa 
muncii. 



Legea asistenţei sociale                       
Nr. 547-XV  din  25.12.2003

De asistenţă  socială beneficiază persoanele şi 
familiile care,  din cauza unor factori de natură 
economică, fizică, psihologică sau socială, nu 
au posibilitate să îşi asigure un nivel decent de 
viaţă, şi anume:  

• tineri orfani 
• copii aflati în dificultate. 

Rolul autorităţilor administraţiei publice 
locale  în organizarea asistenţei sociale la 
nivel local

• Autorităţile administraţiei publice 
locale analizează problemele sociale,  iniţiază  
studierea şi analiza situaţiei  în sfera  socială  pe 
teritoriul subordonat; 
• Autorităţile   administraţiei   publice  
locale  pot   înfiinţa, independent  sau  în  
parteneriat cu reprezentanţii  societăţii  civile, 
instituţii şi servicii specializate de asistenţă 
socială. 

Rolul major al asistenţei sociale

• Rolul asistentului social din primarie 
constă în completarea evidenţei tinerilor orfani  
cu date pur sociale care ar contura un tablou 
integru de informaţii;
• Asistentul social trebuie să dispună şi 
de informaţie cu privire  la starea de sănătate şi 
la modul de viaţă al tinerilor orfani. 



Asistentul social din primarie urmăreşte 
încadrarea tinerilor orfani în câmpul muncii 
prin:

• schimbarea atitudinii faţă de muncă, 
orientarea activă spre căutarea, găsirea şi 
menţinerea unui loc de muncă;

• cultivarea iniţiativei de a-şi defini 
o activitate utilă care să-i ofere şi resursele 
necesare existenţei sale demne. 

• În caz că şomerul este  orfan, domiciliat 
în mediul urban, cu studii tehnico-profesionale, 
asistentul social îi acordă sprijin tânărului 
şi urmăreşte încadrarea într-o activitate 
permanentă sau sezonieră;

• În situaţia şomerului fără familie şi 
domiciliu, postinstitutionalizat, asistentul social 
urmăreşte angajarea tânărului într-o muncă 
necalificată sau internarea lui într-o unitate de 
asistenţă socială;

• Eforturile importante depuse de asistenţa 
socială în sprijinirea tinerilor orfani în stare de 
şomaj trebuie susţinute de toţi actorii sociali. 



Avantajele parteneriatului public - 
privat în domeniul social 

 Unul	 din	 avantajele	 unui	 asemenea	
parteneriat	 public-privat	 în	 domeniul	 social	
este	 	 acela	 că	 oferă	 o	 mai	 bună	 acoperire	 a	
nevoilor	de	servicii	sociale	ale	comunităţii.	
	 Organizaţiile	non-guvernamentale	sunt	
mai	 legate	 de	 beneficiarii	 direcţi	 ai	 acestor	
servicii.	 Ei	 cunosc	 mai	 bine	 nevoile	 	 şi	 pot	
propune	mai	uşor	serviciile	care	să	le	vină	în	
ajutor.
	 Organizaţiile	 non-guvernamentale,	
ca	 	 şi	 furnizori	 de	 servicii	 sociale,	 sunt	
caracterizate	 prin	 flexibilitate	 şi	 creativitate.	
Acestea	 identifică	 o	 nevoie	 socială	 şi	 vin	
cu	 răspunsul	 imediat	 prin	 înfiinţarea	 unui	
nou	 serviciu,	 în	 timp	 ce	 serviciile	 publice	
sunt	 mai	 rigide	 din	 acest	 punct	 de	 vedere,	
schimbările	 în	 acest	 sens	 producându-se	
mult	mai	 greu.	 	 Printr-un	 parteneriat	 public-
privat	 	 creşte	 calitatea	 serviciilor	 oferite.	
Toate	 instituţiile	 implicate	 în	 parteneriat	
contribuie	 cu	 expertiză	 complementară	 şi	
resurse	 financiare,	 ajutând	 la	 îmbunătăţirea	
serviciului	 oferit.	 Un	 astfel	 de	 parteneriat	
aduce	 noutate,	 expertiză,	 complementaritate	
sarcinilor.	 Complementaritatea	 în	 furnizarea	
serviciilor	 înseamnă	 	 că	 statul	 aduce	
sustenabilitate	pe	termen	lung,	iar	organizaţia	
non-guvernamentală	aduce	inovaţie,		expertiză,	
creativitate,	flexibilitate.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	Folosirea	avantajelor	managementului	
privat	faţă	de	cel	public,		este	un	alt	punct	



important	 care	 susţine	 încheierea	 acestor	
parteneriate.	Sistemul	privat	vine	cu	 inovaţie,	
cu	metodologie	 nouă	 şi	 experienţa	 din	 lucrul	
direct	cu	beneficiarii	serviciilor	sociale.	Există	
analişti	care	consideră		că	transferul	conceptelor	
manageriale	din	sectorul	privat	către	cel	public	
poate	 	 diminua	 deficienţele	 sectorului	 public:	
birocraţia,	 lipsa	 de	 flexibiliate.	 Alţi	 analişti	
consideră		că	unele	persoane	care	ocupă	funcţii	
publice	sunt	supuse	unor	anumite	presiuni	sau	
influenţe	 externe,	 multe	 dintre	 ele	 de	 natură	
politică,	 administrativă.	 Aceste	 influenţe	 pot	
diminua	eficienţa	alocării	resurselor.		
	 În	plus,	în	sectorul	public	există	o	inerţie	
foarte	 mare,	 sindicate	 puternice,	 modificările	
de	management	al	resurselor	umane	sunt	foarte	
dificil	 de	 implementat:	 concedieri,	 angajări,	
reprofilare,	formare	permanentă.		
Împărţirea	 riscurilor	 încurajează	 încheierea	
acestor	 parteneriate.	 Prin	 încheierea	 unui	
parteneriat,	sectorul	public		şi	cel	privat	îşi	pun	
împreună	resursele		şi	expertiza,	împărţind		şi	
riscul	implicat	de	înfiinţarea		şi	administrarea	
unui	 serviciu.	 Asumarea	 acestor	 riscuri	 în	
comun	creşte	încrederea	între	parteneri.	

Instituţii rezidenţiale , beneficiare de proiect:
şase	 instituţii	 rezidenţăiale	 care	 	 au	 	 creat	
grupe	de	orientare	profesională,		au	beneficiat	
de	 echipament	 şi	 alte	 suporturi	 materiale,	
pentru	dezvoltarea	grupelor	create,	din	cadrul	
proiectului ”Oportunităţi vocaţionale pentru  
orfani şi orfani cu dizabilităţi”



1. Gimnaziu Internat pentru Copii 
Orfani şi rămaşi fără îngrijire părintească din 
Bender, Transnistria 

În şcoală se instruiesc 100 copii;
 38 din ei sunt orfani;
În grupa vocaţională sunt 19 tineri
(8 băieţi, 11 fete, din ei 12 sunt orfani).
Tineriii se instruiesc în tîmplărie şi arta 
culinară.

2. Şcoala Internat Auxiliară pentru 
copii cu dizabilităţi mintale din s. Visoca, r-ul 
Soroca

În şcoală se instruiesc 65 copii cu dizabilităţi; 
 52 din ei sunt orfani;
În grupa de orientare profesională sunt 24 tineri  
(16 băieţi, 9 fete, din ei 18 sunt orfani, vîrsta 
16-18 ani);
Tinerii se instruiesc în domeniul agricol, 
tîmplărie şi croitorie.

3. Şcoala Internat Auxiliară pentru copii 
cu dizabilităţi mintale din Rezina 

In şcoală se instruiesc 167 copii cu dizabilităţi;
 12 din ei sunt orfani;
În grupa de orientare profesională sunt 44 tineri 
(25 băieţi, 19 fete, din ei 5 sunt orfani,  vîrsta 
16-18 ani).
Tinerii se instruiesc în tîmplărie şi croitorie.



4. Şcoala Internat Auxiliară nr. 6  pentru 
copii cu dizabilităţi mintale din Chişinău

În şcoală se instruiesc 112 copii cu dizabilităţi;
 17 din ei sunt orfani;
În grupa de orientare profesională sunt 25 tineri 
(12 băieţi, 13 fete, din ei 10 tineri sunt din alte 
localităti, vîrsta 16-18 ani).
Tinerii se instruiesc în tîmplărie şi croitorie

5. Şcoala Internat Auxiliară pentru 
copii cu dizabilităţi mintale din s.Corten, r-ul 
Taraclia  

În şcoală se instruiesc 109 copii cu dizabilităţi;
 7 din ei sunt orfani;
În grupa de orientare profesională sunt 14 tineri 
(7 băieţi, 7 fete, din ei 1 persoană este orfană,  
vîrsta 16-18 ani ).
Tinerii se instruiesc în tîmplărie, croitorie şi 
ţesut covoare.

6. Şcoala Internat Auxiliară pentru copii 
cu dizabilităţi mintale din satul  Popenki, r-ul 
Rîbniţa.

În şcoală se instruiesc 100 copii.
Grupe vocaţionale au fost create în tîmplărie şi 
croitorie.
Impactul activităţii: Activitatea a dat naştere la 
10 ateliere noi de lucru, în cinci şcoli, pentru 150 
tineri. Adiţional de atelierele create beneficiază 
şi copiii din clasele IV-VIII unde se desfăşoară 
lecţiile de educaţie tehnologică.
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