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Combaterea saraciei si sustinerea 

serviciilor sociale? 
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 Context 

Strategia Europa 2020  

 

26 martie 2010, Consiliul European a 

aprobat propunerea CE de a lansa o nouă 

strategie pentru creștere economică și 

ocuparea forței de muncă  

 

-Coordonarea sporită a politicilor economice 

-Concentrarea pe domeniile-cheie pentru 

stimularea potențialului de creștere durabilă 

și de competitivitate al Europei. 

 

21 octombrie 2010 - decizie privind 

„orientările integrate” pentru politicile de 

ocupare a forței de muncă ale statelor 

membre 

 

5 tinte – masurabile prin 8 indicatori  

 

Dimensiunea sociala – 3 indicatori 
 

 

 

Strategia Europa 2020 / 

indicatori 

Obiectiv UE  

Rata de ocupare a populatiei 

cu varste de 20-64 ani  

75% 

Educatie 

Rata parasirii timpurii a scolii 10% 

Rata populatiei cu varste 30-

34 ani absolventa a unei 

forme de educatie tertiara 

40% 

Promovarea incluziunii sociale 

prin reducerea saraciei 

Reducerea cu cel 

putin 20 milioane a 

numarului de 

persoane aflate in risc 

de saracie si 

excluziune sociala 
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 Programul National de Reforma 

Programul National de Reforma (PNR) = platforma-cadru pentru definirea şi 

aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României, în concordanţă cu 

politicile Uniunii Europene (UE) 

 

Scop: realizarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii cu 

niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, cresterea productivitatii şi a 

coeziunii sociale. 

 

Prin PNR, Guvernul Romaniei  

 

-isi asuma reformele necesare şi realiste în contextul european al eforturilor 

pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 

 

-formuleaza priorităţile şi obiectivele proprii care fixează cadrul şi direcţiile de 

dezvoltare economică sustenabilă. 
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 Proces 

30 aprilie 2013 - Guvernul Romaniei – MAEur – Planul National de Reforma si 

Programul de Convergenta (Prgr. Conv) pentru 2012 – 2016 

  

29 mai 2013 – Consiliul Europei, in urma evaluarii, a emis un set de 

recomandari privind PNR al Romaniei si un aviz privind Prgr.Conv. 2012 – 2016 

 

“…scenariul macroeconomic care stă la baza previziunilor bugetare din 

program este plauzibil și coerent cu evaluarea făcută de CE...Datorită 

eforturilor substanțiale de consolidare pe care le-a depus și în conformitate 

cu recomandarea Consiliului, România și-a redus în 2012 deficitul public până 

sub pragul de 3 %.” 

 

Obs. Obiectivul pe termen mediu înscris în Programul de convergență este de -

1 % din PIB (termen până în 2014) 

  

Masuri de ajustare (prima parte a anului 2013) – ex. creșterea veniturilor 

bugetare, inclusiv prin aplicarea de reduceri pentru cheltuielile deductibile fiscal 
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 Obiective nationale 

Strategia 2020 Obiectiv UE  Obiective 

nationale 

(Romania) 

Valori / 2012 

(Romania) 

Obs. 

Rata de ocupare a 

populatiei cu 

varste de 20-64 ani  

75% 70% 63,8% In crestere cu 1% 

Educatie 

Rata parasirii timpurii 

a scolii 

10% 11,3% 17,3% Media UE – 13,5% 

Rata populatie cu 

varste 30-34 ani 

absolventa a unei 

forme de educatie 

tertiara 

40% 26,7% 

Promovarea 

incluziunii sociale 

prin reducerea 

saraciei 

Reducerea cu 

cel putin 20 

milioane a 

numarului de 

persoane aflate 

in risc de saracie 

si excluziune 

sociala 

580.000 persoane In 2011 – 40,3% din 

populatia Romaniei 

era expusa riscului  

de saracie si 

excluziune 

sociala(media UE -

24,2%) 
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 Reducerea saraciei 

•În 2011, o proporție de - 40,3 % din populația României era expusă riscului de sărăcie și 

de excluziune socială (Copii - 49,1 %) 

 

•Impactul transferurilor sociale (excluzând pensiile) asupra reducerii sărăciei - mult sub 

eficiența medie a transferurilor din UE(23,7 % în România comparativ cu 37,5 % pentru 

UE în 2011 – ansamblul populatiei), cât și pentru copii (22 % comparativ cu 42,8 % 

pentruUE). 

 

• Rata redusă de utilizare a serviciilor de asistență socială, acoperirea scăzută și 

insuficienta adecvare a acestora (Obs. Absenta serviciilor de asistenta sociala in anumite 

zone) 

 

•În domeniul asistenței sociale, în 2012 au fost adoptate mai multe acte legislative în 

vederea continuării reformei din 2011. (Obs. Legislatia secundara pentru Legea 

Asistentei Sociale 292/2011 – intarzieri in finalizarea procesului de reformă in doemniu 

 

•Aplicarea Strategiei naționale privind integrarea romilor - rezultatele modeste. Obs. Este 

necesară îmbunătățirea coordonării dintre diferitele părți interesate pentru punerea în 

aplicare eficace a strategiei, inclusiv a alocării finanțării. 

 

•Actele legislative - combinate mai sistematic cu măsuri de activare. 
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Rata de ocupare a fortei de munca 

În 2012 : 

 

63,8 % ramane scazuta (ușoară îmbunătățire față de 2011 - 62,8 %).  

 

Productivitatea forței de muncă a României este, în continuare, printre cele mai scăzute din UE.  

 

Calitatea serviciilor de activare profesională în sectorul public, de căutare a unui loc de muncă și de 

reorientare profesională este, în continuare, relativ scăzută.  

 

Capacitatea administrativă redusă nu permite formularea eficientă de politici active în domeniul 

pieței forței de muncă prin furnizarea de servicii personalizate de calitate,  

 

Slaba integrare a politicilor active și pasive în domeniul pieței forței de muncă.  

 

Participarea adulților la programele de învățare pe tot parcursul vieții stagnează  considerabil (1,6 % 

în 2011), sub media UE (8,9 %) 

 

Ratele de ocupare și de activitate în rândul tinerilor printre cele mai scăzute din UE (23,9 % și, 

respectiv, 30,9 %) 

 

Rata șomajului în rândul tinerilor ridicată -  22,7 % în 2012.  

 

Tineri care nu sunt încadrați profesional și nici nu urmează vreun program educațional sau de 

formare este ridicat și în creștere (16, 8 % în 2012) 

  



CARITAS  ROMANIA 

 

    Educatie 
 

Părăsirea timpurie a școlii,  situată la 17,3 % în 2012, cu mult peste media UE de 13,5 % și 

peste obiectivul național de 11,3 % 

 

Dificultăți persistente în special în zonele rurale și izolate și în cazul romilor.  

  

România nu dispune de un sistem adecvat de colectare a datelor referitoare la elevii care 

părăsesc timpuriu școala 

  

Accesul la structuri de calitate și accesibile financiar pentru educația și îngrijirea copiilor 

preșcolari este, în continuare, problematic 

  

Nivel slab al calificărilor profesionale - programele de învățământ universitar și profesional nu 

coreleaza competențele cerute pe piața muncii  

 

Legea învățământului / 2011 – program pe termen lung de îmbunătățire a calității 

învățământului la toate nivelurile, nu este încă pe deplin operațională.  

  

Pentru reușita reformei învățământului, resursele financiare și umane necesare vor trebui 

direcționate înspre dezvoltarea capacității administrative și elaborarea politicilor.  

  

Provocare majoră - îmbunătățirea calității sistemului său de învățământ și de formare. 
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    Sanatate 
 

 

•Reforma pentru îmbunătățirea eficienței sistemului de sănătate – progrese minore 

•Inegalități importante din punct de vedere al accesului la servicii și al calității acestora 

•Utilizare ineficiente a resurselor și gestionare defectuoasa.  

•Cresterea eficienței costurilor sistemului prin reducerea recurgerii excesive la spitalizare în 

cazul pacienților care pot fi tratați ambulatoriu  

•Consolidarea asistenței medicale primare și a sistemelor de orientare a pacienților către 

centrele specializate 
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    Capacitate administrativa 
 

 

Administrația publică se caracterizează prin: 

•cadru juridic incoerent 

•recurgerea frecventă la ordonanțe de urgență 

•nivel scăzut de cooperare interministerială 

•birocrație excesivă.  

 

Eficiența subminată de: 

•carență a competențelor,  

•lipsa transparenței în ceea ce privește recrutarea personalului 

•rată ridicată de rotație a personalului de conducere. 

 

Slaba capacitate administrativă se reflectă si în rata scăzută de absorbție a 

fondurilor UE. 

  

In Sem. II /2012, nivelul de absorbție a fondurilor UE a stagnat după ce auditorii 

naționali și europeni au identificat o serie de deficiențe la nivelul sistemelor de 

gestiune și de control și în ceea ce privește achizițiile publice. 
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    Recomandari ale Consiliului Europei (1) 

 
 

Romania trebuie sa depuna eforturi pentru a: 

 

•Asigura o consolidare fiscală favorabilă creșterii economice și să pună în aplicare strategia 

bugetară pentru anul 2013 

 

•Egaliza vârsta de pensionare pentru femei și pentru bărbați  

 

•Susține reforma pensiilor prin promovarea șanselor de angajare a lucrătorilor vârstnici; 

 

•Creste accesibilitatea persoanelor defavorizate și din comunitățile îndepărtate și izolate la 

servicii medicale;  

 

•Reduce recurgerea la spitalizarea excesivă a pacienților, inclusiv prin îmbunătățirea serviciilor 

de tratament ambulatoriu; 

 

•Consolida politicile active în domeniul pieței forței de muncă, prin asigurarea de servicii de 

formare și îndrumare individualizate 

 

•Combate șomajul în rândul tinerilor - Planul național pentru încadrarea în muncă a tinerilor, 

inclusiv, de exemplu, printr-o garanție pentru tineri; 

 

•Combată sărăcia si a îmbunătăți eficiența transferurilor sociale, 
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    Recomandari ale Consiliului Europei (2) 

 
 

•Finaliza reforma serviciilor de asistență socială prin adoptarea legislației relevante și prin 

combinarea sistematică a acesteia cu măsuri de activare; 

 

•Asigura aplicarea pe teren a Strategiei naționale de integrare a romilor; 

 

•Adecva programele educationale la cerintele pietei muncii 

 

•Creste accesul copiilor din medii defavorizate la educatie si sa previna parisrea timpurie a 

scolii 

 

•Imbunătăți capacitatea de planificare strategică și bugetară, prin sporirea profesionalismului 

funcționarilor publici 

 

•Dezvolta mecanisme de coordonare între diferitele niveluri de guvernare; 

 

•Imbunătăți calitatea actelor legislative, prin utilizarea evaluărilor impactului și a evaluărilor 

sistematice;  

 

•Asigura absorbția mai rapide a fondurilor UE, în special prin consolidarea sistemelor de 

gestiune și de control și prin îmbunătățirea procedurilor de achiziții publice; 

 

•Facilita și diversifica accesul IMM-urilor la finanțare; 
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Raport alternativ de monitorizare 
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 Observatii monitorizare PNR  

Guvernul s-a concentrat pe atingerea indicatorilor macroeconimici privind política de 

dezvoltare 

  

Măsurile de austeritate subminează sistemele de protecție socială  

 

Ajustarile pentru consolidarea fiscală  au agravat riscul sărăciei, generând noi riscuri în 

ceea ce privește sărăcia și creșterea inegalității. 

 

Nu există nici o corelare pozitivă clară între măsurile fiscale luate și reducerea ratei 

sărăciei  

 

Strategiile fiscale ar trebui interconectate cu strategiile sociale  

 

Reducerea bugetului de asistenta sociala pune in pericol existenta serviciilor  

sociale furnizate de furnizori privati non-profit – risc: persoanele vulnerabile sprijinite prin 

aceste servicii vor ramen fara asistenta 

 

Puține progrese sau niciun progres în angajarea guvernului în atingerea obiectivelor 

sociale naționale în termen de rezultate. 

  

Sărăcia și excluziunea socială raman obstacole majore pentru atingerea obiectivului 

strategiei Europa 2020, acela de creștere favorabilă a incluziunii  
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Concluzie si Recomandare 

 

Concluzie: 

 

Prin masurile luate Guvernul  nu urmează principiile de incluziune activă 

necesare pentru a sprijini în mod eficient persoanele sau grupurile expuse 

riscului de sărăcie și să se asigure că acestea pot participa pe deplin la 

economie și  în societate.  

  

 

Recomandare: 

 

Punerea în aplicare a strategiilor de incluziune activă care să cuprindă măsuri 

de activare a pieței forței de muncă, precum și servicii sociale adecvate, 

accesibile si sustenabile (finantate ) pentru a preveni marginalizarea 

grupurilor vulnerabile 

 


