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PARTICIPAREA D.G.A.S.P.C. GALAȚI LA BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ 
 
 
 
 

 
 
 

  În dimineața zilei de 20 mai 2022, începând cu ora 8.45, in Galați s-a desfășurat  

Bursa generală a locurilor de muncă în holul Universității “Dunărea de Jos”, organizată de 

A.N.O.F.M. 

   Ca în fiecare an, Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională  a pesoanelor 

adulte cu handicap, din cadrul DGASPC Galați a fost prezent la acest  eveniment,  în 

vederea însoțirii beneficiarilor,  persoane cu dizabilități, aflate în căutarea unui loc de muncă  

pentru a le oferi sprijin în identificarea  locului de muncă dorit. 

  La acest eveniment au participat societăți comerciale, care și-au manifestat interesul 

de a angaja persoane cu dizabilități. 

  Firmele participante au manifestat  deschidere pentru angajarea persoanelor cu 

dizabilități,unele dintre domeniile de activitate fiind accesibile beneficiarilor. 

    Persoanele cu dizabilități au fost ajutate de personalul Centrului de zi pentru 

integrarea socio-profesională a persoanelor cu handicap la completarea CV-ului și 

însoțite la standurile societăților comerciale prezente.  Beneficiarii nostri au fost încurajați să 

aibă răbdare și să discute cu fiecare reprezentant al societăților comerciale prezente pentru a 

avea mai multe șanse să fie selectate.  

  S-au oferit pliante ce prezintă facilitățile oferite prin lege agenților economici care 

angajează persoane cu dizabilități, reprezentanților societăților comerciale prezente la Bursa 

si s-au purtat discutii cu acestia in vederea sensibilizarii pentru acordarea de șanse tuturor 

persoanelor cu dizabilitati participante la bursă. 

  Un succes remarcat prin organizarea acestei Burse îl constituie faptul ca s-au creat 

punți de legatură între agenții economici și persoanele cu dizabilități participante, că 

participanților li s-au oferit șanse la încadrarea în muncă. De asemeni, s-a remarcat numărul 
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mare de persoane cu dizabilități participante, optimismul, încrederea , răbdarea de care au 

dat dovadă.  

  Personalul Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor cu 

handicap va ține legătura cu firmele participante la Bursă în vederea monitorizării activității și 

a integrării la locul de muncă a persoanelor  selectate în vederea angajării. 

  

 Un alt obiectiv al acestei zile a fost mediatizarea Proiectului “Facilitarea inserției pe 

piața muncii a persoanelor cu dizabilități” care are ca scop asigurarea accesului 

persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate cu ceilalți la mediul fizic, informațional și 

comunicațional în vederea creșterii șanselor de ocupare și a ponderii a persoanelor cu 

dizabilități angajate pe piața liberă a muncii. 

 În acest sens Centrul de consiliere și informare persoane adulte aflate în situații 

de nevoie alături de AJOFM GALAȚI (partener în acest proiect), la standul special amenajat, 

a distribuit materiale informative persoanelor cu dizabilități aflate în câutarea unui loc de 

muncă precum și altor participanți, cu pașii ce trebuie urmați pentru a întocmi dosarul în 

vederea obținerii voucherelor necesare achiziționării dispozitivelor asistive.  
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