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Introducere

Lucrarea îşi propune să prezinte modul în care este privită incluziunea
socială la nivel european şi naţional şi, în special, care sunt măsurile de
incluziune socială pe piaţa muncii.
În capitolul 1 sunt descrise evoluţiile în politica socială a Uniunii
Europene precum şi Agenda Politicii Sociale.
Conceptul de incluziune socială este prezentat în capitolul 2 în care
facem referire, mai ales, la perspectiva integratoare de la nivel european.
Trecerea de la o abordare relativ îngustă care punea sărăcia în centrul atenţiei
la o abordare mai generală – incluziunea socială – a reprezentat un pas
important în creşterea interesului pentru incluziunea socială. Accentul a
trecut de la o abordare statică la una proactivă în care accesul la servicii de
toate tipurile este cel mai important.
În capitolul 3 poziţionăm politicile de ocupare într-un context mai larg
al Europei Centrale şi de Est.
Strategia Europeană de ocupare a forţei de muncă este descrisă în capitolul
4 cu referire la Procesul Luxemburg, Strategia Lisabona şi Fondul Social
European.
Modul în care România a adaptat politica de ocupare la cerinţele europene
este prezentat în capitolul următor cu accent pe implementarea SEO în ţara
noastră şi pe pregătirea pentru Fondul Social European.
Factori care împiedică accesul romilor pe piaţa muncii sunt descrişi şi
analizaţi în capitolul 6.
O atenţie deosebită acordăm în capitolul “Politici de ocupare pentru
grupurile vulnerabile” programelor şi măsurilor menite să contribuie la un
acces crescut al grupurilor vulnerabile la piaţa muncii.
Studii de caz privind măsurile de ocupare pentru grupurile vulnerabile
arată, în ultimul capitol, că există soluţii fezabile pentru îmbunătăţirea
accesului pe piaţa muncii.
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Capitolul 1
Incluziunea socială la nivelul Uniunii Europene

… A experimenta incluziunea socială înseamnă a ﬁ cetăţean al Uniunii
Europene …
În acest capitol vom descrie, pe scurt, evoluţia politicilor sociale la nivel
european.
Debutul politicilor sociale la nivel european, în anul 1957, accentuează
noua concepţie despre bunăstarea individuală şi, totodată, modalitatea prin
care Europa răspunde, prin mecanisme noi, acestui deziderat. Astfel, se conturează un model social nou pentru un stat european activ al bunăstării. Prioritară
este, în acest sens, posibilitatea integrării sociale şi a modalităţilor de intervenţie în acest domeniu.
La nivelul comunităţii europene, s-au întreprins deja acţiuni de eradicare
a sărăciei.

1.1. Evoluţii în politica socială a Uniunii Europene
Politica socială a Comunităţii Europene a debutat odată cu tratatul de
constituire a acesteia, în 1957. Astfel, Tratatul de la Roma pune bazele politicii
sociale prin articolele sale referitoare la libera circulaţie a muncitorilor şi la
libertatea de stabilire a acestora, în contextul creării pieţei comune. Tot prin
acest tratat a fost prevăzută şi crearea Fondului Social European, ca instrument
de ﬁnanţare a politicii sociale. Acesta este, de altfel, cel mai vechi dintre
fondurile structurale la nivel european.
Pasul următor a fost constituit de adoptarea Actului Unic European (The
Single European Act), în 1986, ce conţine directive privind sănătatea şi
siguranţa la locul de muncă, introduce dialogul social şi conceptul de coeziune
economică şi socială (materializat prin crearea Fondului de coeziune economică
şi socială).
Anul 1989 constituie un moment important al construcţiei sociale europene prin adoptarea primului document programatic al politicii sociale –
Carta Socială, ce stabileşte drepturile sociale fundamentale şi, odată cu acestea, direcţiile de acţiune ale politicii sociale.
Un an mai târziu, în 1990, Tratatul de la Maastricht (ratiﬁcat în 1992)
stabileşte unul din obiectivele Uniunii – atingerea unui „nivel ridicat de
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ocupare a forţei de muncă şi al protecţiei sociale, egalitatea între femei şi
bărbaţi […] creşterea standardelor de viaţă şi a calităţii vieţii…” (Articolul
2).
În 1991 a fost adoptat Protocolul Social (Social Policy Protocol), ce a fost
anexat Tratatului de la Maastricht şi care stabileşte obiectivele politicii sociale
(preﬁgurate de Carta Socială): promovarea ocupării forţei de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă, combaterea excluziunii sociale,
dezvoltarea resurselor umane, etc. (semnat de 11 state membre, nu şi de
Marea Britanie).
Cartea Verde (Green Paper), lansată în 1993, deschide procesul de discuţie
asupra viitorului politicilor sociale la nivel comunitar şi este urmată, în 1994,
de Cartea Albă (White Paper) – ce stabileşte priorităţile politicii sociale până
în anul 2000. Acestea sunt concretizate în programele de acţiune socială
pentru perioadele 1995-1997 şi 1998 -2000.
În 1997, prin Tratatul de la Amsterdam (ratiﬁcat în 1999) este abrogat
Protocolul Social, şi este lansat Acordul Social (Social Policy Agreement) şi este
integrat un nou articol în Tratatul UE, care se referă la ocuparea forţei de
muncă şi cunoscut ca Titlul VIII. 1998 este anul în care Marea Britanie semnează Acordul Social şi participă astfel la politica socială comunitară.
Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, ocuparea
forţei de muncă a devenit un obiectiv comunitar prioritar, transformându-se
într-o aşa numită “problemă de interes comun”. Fără a slăbi competitivitatea,
se are în vedere “atingerea unui nivel ridicat al ocupării forţei de muncă”.
Pentru atingerea acestui obiectiv se urmăreşte realizarea unei “strategii
coordonate” care vizează ocuparea forţei de muncă. Tratatul de la Amsterdam
a restabilit unitatea şi coerenţa politicii sociale. Se subliniază că politica socială
este responsabilitatea, atât, a UE cât şi a statelor membre.
Obiectivele politicii sociale urmăresc nu numai promovarea ocupării
forţei de muncă, ci şi ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de muncă, o protecţie
socială corespunzătoare, dialog social, dezvoltarea resurselor umane care să
permită un nivel ridicat şi durabil al ocupării forţei de muncă şi lupta
împotriva oricărei forme de marginalizare şi de excluziune socială.
Prin articolul 137 al Tratatului se prevede luarea hotărârilor împreună cu
Parlamentul European doar după consultarea Comitetului Economic şi
Social şi a Comitetului Regional. Hotărârile privesc o serie de domenii:
• sănătatea şi securitatea socială;
• condiţiile de muncă;
• integrarea pe piaţa muncii a persoanelor care, din diverse motive, nu
au un loc de muncă;
• informarea şi consultarea salariaţilor;
• egalitatea între bărbaţi şi femei (şanse egale de acces pe piaţa muncii şi
tratamentul egal la locul de muncă);
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Se menţine măsura respectării unanimităţii în cazul hotărârilor care privesc:
• securitatea şi protecţia socială a lucrătorilor;
• protecţia lucrătorilor în cazul rezilierii contractului de muncă;
• reprezentarea şi apărarea colectivă a intereselor lucrătorilor şi a
angajatorilor;
• condiţiile de angajare a cetăţenilor din terţe ţări – pentru cei care se
aﬂă legal pe teritoriul UE;
• contribuţiile ﬁnanciare vizând promovarea ocupării forţei de muncă şi
crearea de noi locuri de muncă.
În ceea ce priveşte remunerarea, dreptul de asociere, dreptul la grevă,
aceste probleme rămân în afara competenţei UE.
Tratatul de la Amsterdam conﬁrmă recunoaşterea, bidirecţională, a rolului fundamental al partenerilor sociali:
• la nivel naţional: statele membre pot încredinţa partenerilor sociali
punerea în aplicare a anumitor directive (art. 137, p. 4);
• la nivel comunitar: Comisia Europeană are ca sarcină promovarea consultării partenerilor sociali şi luarea oricărei măsuri utile facilitării dialogului, urmărind susţinerea echilibrată a părţilor.
Tratatul de la Amsterdam a plasat egalitatea între femei şi bărbaţi printre
obiectivele comunitare prioritare. Noua abordare vizează lărgirea şi aprofundarea conceptului de egalitate a sexelor.
Anul 2000 constituie un moment major în evoluţia politicii sociale. Prin
elaborarea Strategiei de la Lisabona (Lisbon Strategy) este stabilit la nivelul
Uniunii Europene, pe zece ani, obiectivul de transformarea economiei
comunitare în cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere. Tot în
acest an a fost adoptată şi Agenda Politicii Sociale, ce preia obiective speciﬁce
şi elemente ale strategiei care ţin de politica socială şi le converteşte într-un
program de acţiune pe 5 ani, care constituie cadrul politicii sociale actuale.
În cadrul acestei strategii a Uniunii Europene acest obiectiv poate ﬁ atins:
• pregătind tranziţia către o economie şi o societate bazate pe
cunoaştere;
• promovând reformele economice propice accentuării competitivităţii
şi inovaţiei;
• modernizând modelul social european prin investiţia în resursele umane
şi în lupta împotriva excluziunii sociale;
• menţinând o justă dozare a politicilor macroeconomice în vederea
unei creşteri durabile.
Punerea în aplicare a strategiei se va realiza, în principal, prin intermediul
aşa-numitei “metode deschise de coordonare la toate nivelurile”, adică o metodă folosită deja în strategia vizând ocuparea forţei de muncă.
Metoda deschisă de coordonare va ﬁ completată de o întărire a rolului de
ghid şi de coordonator al Consiliului European, care examinează în cadrul
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reuniunilor sale probleme de ordin economic social şi, simultan, urmărirea
ﬁdelă a progreselor înregistrate pentru garantarea coerenţei globale. În această
direcţie s-a subliniat necesitatea unei interconexiuni între politicile economice,
sociale şi cele de ocupare a forţei de muncă (Cace, C., 2004).
Concluziile summit-ului subliniază necesitatea de a întreprinde măsuri
în zece domenii speciﬁce, plecând de la societatea informaţiei, mediul de
afaceri, reformele economice, educaţia şi formarea profesională, ocuparea
forţei de muncă – cu accent pe sporirea locurilor de muncă de calitate
superioară, modernizarea protecţiei sociale şi promovarea integrării sociale.
În concluziile summit-ului de la Lisabona se insistă pe modernizarea
modelului social european şi, astfel, pe crearea unui stat european activ al bunăstării. De asemenea, în concluziile summitului, un loc prioritar este acordat
integrării sociale şi necesităţii unei intervenţii comunitare în acest domeniu.
S-au întreprins, în acest sens, deja, acţiuni pentru eradicarea sărăciei nivel
comunitar.
Strategia permite Uniunii Europene crearea condiţiilor de ocupare
deplină a forţei de muncă şi întărirea coeziunii regionale în UE.
Concluziile summit-ului se referă, de asemenea la modalităţi de comunicare în cadrul Comisiei Europene urmărind, astfel, prezentarea unui nou
program de politică socială.
Consiliul European de la Nisa (decembrie 2000) a aprobat Agenda Socială Europeană care deﬁneşte, în conformitate cu concluziile Consiliului European de la Lisabona, priorităţile de acţiune concrete până în anul 2005, în
domeniul politicii sociale.
În ceea ce priveşte strategia europeană împotriva excluziunii sociale şi a
tuturor formelor de discriminare, Consiliul European de la Nisa a aprobat
obiectivele de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii sociale care recomandă
statelor membre dezvoltarea politicilor care să aibă în vedere aceste obiective.
În legătură cu modernizarea protecţiei sociale, Consiliul European de la
Nisa a luat act de rapoartele Grupului constituit la nivel înalt asupra protecţiei
sociale a persoanelor vârstnice după retragere (“Protecţia socială”) şi ale Comitetului de politică economică cu privire la implicaţiile îmbătrânirii populaţiei.
S-a urmărit o abordare globală a sistemelor de pensionare.
Pe plan european s-au înregistrat progrese importante în negocierile asupra proiectului de directivă privind informarea şi consultarea salariaţilor.
În 20 decembrie 2000, Consiliul “Ocuparea forţei de muncă şi politică
socială” s-a reunit pentru ﬁnalizarea dosarului care se referea la societatea
europeană, aşa cum a recomandat Consiliul European de la Nisa.
Politica socială europeană a jucat un rol deosebit de important în aﬁrmarea puterii economice a Europei datorită elaborării unui model social unic
în felul său. Modelul este caracterizat prin ﬂexibilitate şi dinamism şi este
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chiar răspunsul la schimbările rapide înregistrate în economia şi în societatea
europeană.
În Concluziile la summit-ul de la Laeken (13-15 decembrie 2001) se
subliniază că economia UE, ca urmare a unui proces general de încetinire şi a
scăderii cererii, traversează o perioadă de creştere încetinită şi de incertitudine.
După analiza situaţiei economice în UE, se precizează că, la summit-ul
de la Barcelona (15-16 martie 2002) au fost analizate progresele realizate în
sensul atingerii obiectivului strategic ﬁxat la Lisabona, acela de a deveni până
în 2010 o economie bazată pe cunoaştere, cea mai competitivă şi dinamică
din lume, cu un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă şi de coeziune
socială. Se subliniază necesitatea reformelor structurale hotărâte la Lisabona
şi la Stockholm. De asemenea, se accentuează utilizarea indicatorilor structurali pentru evaluarea progreselor şi pentru concertarea acţiunilor de întreprins.
După Consiliul European de la Stockholm s-au obţinut progrese referitoare la diferite puncte ale strategiei de la Lisabona. După 30 de ani de
dezbateri s-a ajuns la un acord privind societatea europeană. Adoptarea unei
serii de indicatori structurali economici şi sociali, inclusiv în domeniul
calităţii locurilor de muncă, de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii sociale,
ca şi a unor indicatori-cheie pentru dezvoltarea durabilă, va furniza o viziune
mai clară asupra performanţelor ﬁecărui stat membru al UE.
Primul obiectiv al strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă
este atingerea-până în 2010 – a nivelului de 70% de ocupare a forţei de
muncă, convenit la Lisabona.
Consiliul a aprobat acordul la care s-a ajuns privitor la liniile directoare
pentru ocuparea forţei de muncă pentru 2002 şi recomandările individuale
adresate statelor membre.
În privinţa concretizării modelului social european, al legislaţiei sociale,
Consiliul European a remarcat acordul politic între Consiliu şi Parlamentul
European cu privire la directivele „informare-consultare a salariaţilor” şi
“protecţia salariaţilor în caz de insolvabilitate a angajatorului”. S-a insistat
asupra prevenirii şi rezolvării conﬂictelor sociale, ca şi a conﬂictelor sociale
transnaţionale.
Consiliul a încurajat Comisia să stabilească un cadru de orientare pentru
ajutoare de stat acordate întreprinderilor însărcinate cu servicii de interes
general. S-a subliniat importanţa luării în considerare a principiului egalităţii
de gen în orientările de politică economică şi în parteneriatul euro-mediteranean şi s-a pus accentul pe deﬁnirea unui ansamblu de indicatori comuni
privind integrarea socială.
Consiliul European de la Laeken a luat act de acordul politic privind
extinderea coordonării sistemelor de securitate socială la cetăţenii unor terţe
13

ţări şi a invitat Consiliul să ia, cât mai repede, măsurile necesare. Corelarea
pensiilor, durabilitatea sistemelor de pensii, ca şi modernizarea lor au stat în
atenţia summit-ului. S-a solicitat o abordare similară pentru pregătirea
raportului privind asistenţa acordată vârstnicilor. O atenţie deosebită va
trebui să ﬁe acordată impactului integrării europene asupra sistemelor de
îngrijire a sănătăţii în statele membre.
La summit-ul de la Gand (19 octombrie 2001) s-a reaﬁrmat angajamentul
UE de a accelera punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în “strategia de la
Lisabona”.
Raportul pentru anul 2001 privitor la situaţia socială în statele membre
ale UE se axează pe patru mari domenii:
• populaţia;
• condiţiile de viaţă;
• repartizarea veniturilor;
• încrederea în societate şi participarea la viaţa socială.
Analiza este însoţită de un ansamblu de indicatori sociali acoperind practic toate domeniile politicii sociale: economie, demograﬁe, ocuparea forţei de
muncă, protecţie socială, venituri şi sărăcie, egalitate între sexe, sănătate şi
securitate socială.
Summit-ul social, desfăşurat pe 13 decembrie 2001, a fost axat pe declaraţia comună prezentată de partenerii sociali, în vederea Consiliului European
de la Laeken. La 15 ani după lansarea dialogului social la nivel european,
summitul a tras concluzii privitoare la dialogul social şi a identiﬁcat metodele
vizând managementul schimbării şi întărirea dialogului social.
Obiectivul declarat al partenerilor sociali, aşa cum este el formulat în declaraţia lor comună, este de a elabora un program de lucru în ceea ce priveşte
dialogul social. Acest program a vizat perioada până în anul 2002.
Declaraţia comună a partenerilor sociali pentru summitul de la Laeken a
cuprins:
• rolul speciﬁc al partenerilor sociali în guvernarea europeană;
• îmbunătăţirea integrării concertării tripartite în strategia de la
Lisabona;
• gestionare mai autonomă a dialogului social;
• necesitatea pentru partenerii sociali din ţările candidate de a se pregăti
de pe acum pentru aderare.
În ianuarie 2002 a fost lansat un nou program de acţiune comunitară,
care a accentuat încurajarea cooperării între statele membre pentru lupta
împotriva excluziunii sociale, plan adoptat deopotrivă de Comisia, Consiliul
şi Parlamentul European. Acest plan permite o înţelegere şi o analiză
profundă, ca şi o cooperare politică, schimburi de experienţă şi lucru „în
reţea” în domeniul sărăciei şi excluziunii sociale.
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Trei sunt principiile fundamentale care ghidează concepţia asupra unei
„mondializări sociale depline”:
• promovarea unor parteneriate şi a unei “bune guvernări democratice”;
• sublinierea provocării reprezentată de ocuparea deplină a forţei de
muncă;
• solidaritatea şi coeziunea socială.
Europa se deﬁneşte, astfel, prin valori ale drepturilor fundamentale. Aşa
cum s-a subliniat la Nisa, UE are drept obiectiv promovarea şi integrarea plenară a drepturilor fundamentale în ansamblul politicilor şi acţiunilor sale.
Modelul social european este unul din pilonii unei strategii integrate mai
vaste, ale cărei baze s-au pus încă de la Lisabona, s-a subliniat la Bruxelles, cu
ocazia summitului social.
În ultimii ani, de când a fost lansată marea strategie europeană pentru
ocuparea forţei de muncă s-au creat 10 milioane de noi locuri de muncă, în
special în noi sectoare, de tehnologie avansată. Şomajul a scăzut sub 8%, iar
inﬂaţia s-a redus.
Sistemele sociale europene sunt considerate astăzi competitive, cu costuri
reale nete comparabile cu cele din SUA, cu o repartizare mai echitabilă a
beneﬁciilor şi cu un nivel asemănător de productivitate. Toate aceste rezultate
sunt datorate în principal angajamentului politic al Europei pentru reforme
economice şi sociale.
Modernizarea şi reforma pieţelor la nivel naţional şi a sistemelor pieţei
muncii, protecţiei sociale, sistemului de pensii, măsurile de combatere a sărăciei reﬂectă sporirea capacităţii de a gestiona schimbarea.
Un alt factor favorizant a fost îmbunătăţirea relaţiilor industriale. În
acelaşi timp, mai buna guvernare este un deziderat exprimat pe scară largă.
Comisia Europeană încurajează cooperarea între partenerii sociali în
probleme legate de pregătirea profesională la nivel european, ca şi iniţiativa
de schiţare a unui program multianual pentru dialogul social.
În ciuda progreselor înregistrate, se apreciază că relaţiile industriale sunt
încă veriga slabă. Companiile care investesc în capitalul lor uman, au rezultate
mai bune. Se apreciază totuşi că managementul resurselor umane nu este
încă la nivelul dorit. Cooperarea eﬁcientă la locul de muncă trebuie îmbunătăţită. S-a apreciat la Bruxelles că unele din întreprinderile şi companiilesimbol ar ﬁ putut ﬁ salvate prin măsuri active luate din timp.
Comisia Europeană a hotărât lansarea unui Document consultativ privind anticiparea şi managementul schimbării, pentru întărirea unei abordări
dinamice a aspectelor sociale ale restructurării.
Comisia Europeană îşi propune să respecte integral autonomia partenerilor sociali, ca şi responsabilităţile statelor membre în aplicarea metodei
deschise de coordonare în privinţa ocupării forţei de muncă şi a reformelor
de politică socială.
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La orizontul anului 2010, aşa cum prevede ca obiectiv strategia de la
Lisabona, nivelul de ocupare a forţei de muncă trebuie să atingă 70%.
Întrebarea ridicată cu ocazia summit-ului social s-a referit la armonizarea
obiectivelor pe termen scurt cu cele pe termen lung, astfel încât să continue
investiţia în calitate, în oameni, în locuri şi servicii, în condiţiile schimbării.
S-a subliniat că procesul de restructurare este complex, transnaţional, de o
manieră crescândă, cu proceduri adesea foarte diferite.
La nivel european se apreciază că trebuie creat un climat pozitiv de sprijin,
trebuie stabilite principii sănătoase, este necesar a ﬁ folosit, la maxim, bagajul
de experienţă pozitivă astfel trebuie puse în practică ideile partenerilor sociali.
În 2003 a avut loc evaluarea intermediară a Agendei Sociale. Au fost ajustate priorităţile Agendei în funcţie atât de progresul înregistrat până în acel
moment cât şi de schimbările politice, economice şi sociale înregistrate la nivel comunitar.
Evaluarea intermediară a Agendei Politicii Sociale, realizată în 2003, a arătat o schimbare vizibilă a situaţiei economice şi politice la nivelul U.E.,
comparativ cu anul 2000 (când a fost lansată Agenda). Astfel, Europa anului
2003 a fost caracterizată de o încetinire de durată a progresului economic, ce
a rezultat din încetinirea ritmului creării de noi locuri de muncă şi creşterea
ratei şomajului – ceea ce a ridicat noi provocări pentru politica socială a
perioadei imediat următoare (2003-2005) şi pentru realizarea obiectivelor stabilite în 2000.
Aspectele problematice identiﬁcate în cursul acestei evaluări evoluează în
jurul tendinţelor demograﬁce (îmbătrânirea populaţiei şi a forţei de muncă în
spaţiul comunitar), inegalităţilor de gen încă existente, schimbării structurii
familiei (creşterea numărului familiilor monoparentale, ceea ce duce la ajustarea corespunzătoare a protecţiei sociale în această direcţie), schimbărilor
tehnologice, disparităţilor sociale şi sărăciei. Acestora li se adaugă provocarea
adusă de extinderea Uniunii cu încă 10 state în anul 2004 şi cu alte două în
2007. Pe de altă parte însă, în timp ce economia comunitară este în regres,
aceste noi state membre înregistrează o creştere economică constantă – ceea
ce poate impulsiona progresul economic la nivel comunitar.
Una din principalele provocări aduse de extinderea UE în domeniul
social se referă la discriminarea minorităţilor etnice – şi în special a minorităţii
– şi necesită crearea de soluţii comune la nivelul Uniunii. Acesteia i se adaugă
potenţialul migrator al forţei de muncă din noile state membre şi modul în
care va ﬁ afectat peisajul social comunitar. Totuşi, se poate ca acest efect
migrator să nu ﬁe unul de durată ci unul pe termen scurt, iar fenomenul
migrator poate avea loc şi în sens invers, datorită foştilor lucrători migranţi ce
pot alege să se întoarcă în ţara de origine odată cu integrarea acesteia în UE.
Revenind la situaţia generală a politicii sociale la nivel comunitar, este de
remarcat tendinţa de accentuare a rolului „responsabilităţii sociale
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corporative”– adică a acceptării unei companii de a îşi justiﬁca deciziile în
faţa părţilor interesate (afectate în mod direct de acestea).
Apărut la începutul anilor ’90 în peisajul politic comunitar, acest nou
concept economico-social duce la formarea unor companii social-responsabile,
care iau în considerare impactul acţiunilor lor asupra comunităţilor şi mediului în care operează, asupra angajaţilor şi consumatorilor, şi care aleg să
echilibreze proﬁtul economic cu nevoile părţilor interesate. Promovarea acestui nou tip de responsabilitate socială este una din preocupările UE, ce are
astfel în vedere abordarea combinată a sectoarelor economic, social şi protecţia
mediului.
Acestea sunt numai câteva din elementele în jurul cărora va evolua politica socială în următorii ani, la care se adaugă preocuparea continuă pentru
îmbunătăţirea calităţii relaţiilor industriale (prin dezvoltarea de indicatori de
calitate şi promovarea înţelegerii relaţiilor industriale). De asemenea, se continuă dezvoltarea obiectivelor stabilite în 2000, adică: creşterea numărului şi
calităţii locurilor de muncă, dezvoltarea ﬂexibilităţii şi securităţii în contextual
unui mediu de lucru în schimbare, modernizarea protecţiei sociale, promovarea egalităţii de gen, combaterea sărăciei, discriminării şi excluziunii sociale.

Elementele constitutive ale strategiei de la Lisabona
Politici, instrumente şi măsuri concrete
Politici

Instrumente

Societatea
e-Plan european de acţiune
informaţională
Politici în
domeniul
întreprinderii

Politica de
inovaţie
Politici de
cercetare

Program Multianual pentru
Întreprinderi şi
Întreprinzători
Carta Europeană pentru
Întreprinderi Mici
Cadru de obiective comune
Al 6-lea Program Cadru
pentru Cercetare Europeană
Obiectivul de 3% din PIB
Plan de acţiune pentru
Cercetare

Măsuri concrete
- acces la Internet în şcoli, servicii
publice şi companii
– comerţ „on line”
- Sprijinirea înﬁinţării
întreprinderilor

Dezvoltarea sistemelor naţionale
de inovaţii
Reţele de excelenţă
Proiecte integrate
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Piaţa Unică

Educaţie

Agenda de piaţă
Servicii ﬁnanciare Plan de
Acţiune
Capital de Risc Plan de
Acţiune

Obiective şi ţinte comune
„e –Learning”
Procesul de la Bologna
Procesul pentru Învăţământ
Superior
Declaraţia de la Copenhaga
pentru învăţare continuă pe
tot parcursul vieţii
Plan de acţiune pentru
abilităţi şi mobilitate
Ocuparea forţei Strategia Europeană de
de muncă
ocupare a forţei de muncă:
Raport Comun cu privire la
ocuparea forţei de muncă
Linii Directoare şi
Recomandări pentru statele
membre
Politici de ocupare a forţei de
muncă
Protecţie
Obiective comune pentru
Socială
acordarea pensiilor
Abordare integrată în vederea
acordării unor pensii sigure şi
durabile.
Incluziune
Obiective comune
socială
Program de Acţiune
Comunitar pentru
combaterea discriminării
Strategia cadru cu privire la
egalitatea de gen
Mediu
Strategia de mediu a UE
pentru dezvoltare durabilă
Al 6-lea program Comunitar
de Acţiune pentru Mediu
Planul de lucru pentru coetichete în comunitatea
europeană
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- Pachetul de Telecomunicaţii
– Energia
– Un singur cer (transporturi
aeriene)
– patentul comunitar
– Gallileo
- Noi instrumente pentru
învăţare continuă pe tot parcursul
vieţii Convergenţa diplomelor de
absolvire şi recunoaşterea
caliﬁcărilor obţinute.

- Servicii de ocupare a forţei de
muncă mai bune.
– adaptabilitate combinată cu
siguranţă
– egalitate de şanse
– îmbătrânire activă

- Soluţii la problema îmbătrânirii
populaţiei.

- Măsuri punctuale pentru
Planurile Naţionale de Acţiune

- Acordarea co-etichetelor la
nivelul comunităţii europene
– inspecţii de mediu

Politici macro- Linii directoare de politici
economice
macro-economice
Pactul de Stabilitate şi
Creştere Economică

- redirecţionare cheltuielilor
publice în vederea creşterii
economice şi ocupării forţei de
muncă

1.2 Agenda politicii sociale
Agenda Politicii Sociale reprezintă documentul programatic şi cadrul de
implementare al politicii sociale comunitare în perioada 2000-2005 şi a fost
adoptată în anul 2000, ca rezultat al “Strategiei de la Lisabona” – elaborată în
anul 2000, în cursul preşedinţiei portugheze. Strategia prezintă obiectivul pe
10 ani (2010) al UE – de transformare a economiei comunitare în cea mai
competitivă economie bazată pe cunoaştere – şi descrie strategia elaborată
pentru realizarea acestuia, ce reﬂectă aproape toate activităţile economice,
sociale şi de mediu ale UE. Altfel spus, obiectivul Uniunii pentru următoarea
decadă este de a creşte performanţa economică, de a crea mai multe locuri de
muncă (şi mai bune) şi de a folosi la maxim posibilităţile oferite de o societate
bazată pe cunoaştere („knowledge-based society”).
Agenda Politicii Sociale preia din Strategie acele obiective şi elemente ale
ce ţin de politica socială pe care le converteşte într-un program de acţiune pe
5 ani. Acesta constituie cadrul politicii sociale actuale şi are drept principiu
de bază întărirea rolului politicii sociale ca factor productiv. În plus, Agenda
reﬂectă transformarea şi schimbarea politicii bazată pe minimizarea consecinţelor sociale negative (apărute odată cu schimbarea structurală) la o politică,
centrată pe calitate, care are în vedere „modernizarea sistemului social şi investiţia în oameni”, rezultată din corelarea directă a politicii sociale cu politica
economică şi cu politica de ocupare a forţei de muncă.
A. Priorităţi ale politicii sociale
Priorităţile politicii sociale pentru perioada 2000-2005 reﬂectă această
orientare spre calitate şi sunt reprezentate de:
• gradul ridicat de ocupare al forţei de muncă – are în vedere crearea şi
promovarea de noi locuri de muncă;
• calitatea muncii – se referă la locuri de muncă mai bune şi la moduri
mai echilibrate de combinare a vieţii profesionale cu viaţa personală,
ceea ce implică existenţa unor politici de angajare mai bune, salarii
rezonabile şi o organizare a muncii adaptată atât nevoilor companiilor
cât şi nevoilor indivizilor;
• calitatea politicii sociale propriu-zise – implică un grad ridicat de protecţie
socială, existenţa unor servicii sociale de calitate, pe tot cuprinsul Uniunii,
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accesibile tuturor, crearea de oportunităţi reale pentru toţi indivizii şi
garantarea drepturilor fundamentale şi a celor sociale – aspecte ce joacă
un rol esenţial în atingerea obiectivului pe zece ani al politicii sociale,
prin îmbinarea productivităţii cu satisfacţia personal-profesională;
• calitatea relaţiilor industriale – are în vedere adaptarea cu succes la
schimbările industriale şi reﬂectă impactul „cunoaşterii” – adică al noilor tehnologii şi al cercetării – în progresul economic.
Aceste priorităţi reﬂectă nevoile cu care se confruntă la ora actuală societatea europeană şi se constituie ca puncte de referinţă ale noii politici
sociale. Ele sunt secondate de instrumente şi direcţii de acţiune special adoptate în vederea realizării lor.
B. Direcţii de acţiune ale politicii sociale
Rezolvarea priorităţilor prezentate anterior constituie provocarea majoră
a politicii sociale la început de mileniu şi impune structurarea, pe obiective
speciﬁce, şi adoptarea de măsuri de acţiune concrete şi adecvate situaţiilor
identiﬁcate.
Astfel, dat ﬁind că primele două priorităţi – gradul ridicat de ocupare al
forţei de muncă şi calitatea muncii – ţin de dinamica pieţei muncii şi de sfera
profesională, ele sunt tratate împreună şi dispun de direcţii comune de acţiune ce au în vedere:
• crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bune, cu scopul de a creşte
rata generală de ocupare până la 70% şi rata de ocupare în rândul
femeilor până la 60%;
• anticiparea şi managementul schimbării, precum şi adaptarea la noul
mediu de lucru (reprezentat de o societate bazată pe cunoaştere şi pe
dezvoltare tehnologică) – prin informarea corespunzătoare şi eﬁcientă
atât a angajatorilor cât şi a angajaţilor în vederea ponderării ﬂexibilităţii
şi siguranţei unui loc de muncă;
• exploatarea oportunităţilor oferite de o societate bazată pe cunoaştere
– prin promovarea formării continue, a promovării de noi forme de
organizare a muncii şi creşterea şanselor de angajare a persoanelor cu
handicap;
• promovarea mobilităţii forţei de muncă, prin implementarea liberei
circulaţii a forţei de muncă şi eliminarea obstacolelor geograﬁce, prin
dezvoltarea de mecanisme ce facilitează mobilitatea (inclusiv noile
tehnologii);
Prioritatea referitoare la îmbunătăţirea calităţii politicii sociale ca atare
este reprezentată de măsuri ce au vedere diverse domenii ale vieţii sociale şi
este strâns corelată cu modul în care aceasta interferează cu viaţa profesională.
Direcţiile de acţiune adoptate pentru adresarea acestei nevoi sunt:
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• modernizarea şi îmbunătăţirea protecţiei sociale, astfel încât să asigure
indivizilor un venit sigur, să se realizeze siguranţa veniturilor din pensie
pensiilor prin crearea unor sisteme sustenabile de pensii şi dezvoltarea
unui sistem de sănătate performant;
• promovarea incluziunii sociale – ce are ca obiectiv prevenirea şi eradicarea sărăciei, precum şi promovarea participării tuturor în viaţa economică şi socială;
• promovarea egalităţii de gen, prin stimularea participării femeilor la
viaţa economică, ştiinţiﬁcă, socială, politică şi civică;
• întărirea drepturilor fundamentale şi combaterea discriminării, prin
asigurarea dezvoltării şi respectării drepturilor sociale fundamentale.
Promovarea calităţii în relaţiile industriale este, poate, domeniul prioritar
cu cel mai ridicat caracter de noutate şi are în vedere întărirea dialogului
social, promovarea competitivităţii şi a solidarităţii la acest nivel.
Acestor direcţii de acţiune, ce corespund unor priorităţi speciﬁce, se
adaugă alte două linii de dezvoltare a politicii sociale, ce corespund
dimensiunii extra-comunitare a acesteia: pregătirea în vederea extinderii UE
şi promovarea cooperării internaţionale.
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Capitolul 2
Conceptul de incluziune socială

… incluziunea socială este un lucru care poate ﬁ, de asemenea, învăţat …
În acest capitol vom descrie, pentru o înţelegere cât mai profundă,
conceptul de incluziune socială în accepţiune largă. Vom lua ca punct de
plecare aspectele teoretice despre diversitate, aşa cum se reﬂectă ea în
documentele UE.

2.1 Despre acest concept
Excluziunea socială nu este similară sărăciei. Cea din urmă este, de cele
mai multe ori, percepută ca ﬁind rezultatul unei serii nefericite de evenimente
care „fac parte din viaţă”. Limita sărăciei, se bazează de obicei, pe variabile
importante dar izolate cum ar ﬁ venitul sau distribuirea de beneﬁcii.
Excluziunea socială este, în primul rând, un fenomen creat de dinamica
socială corespunzătoare, marcat de inexistenţa condiţiilor de bază pentru
exercitarea cetăţeniei. Incluziunea socială, pe de altă parte, se bazează pe
accesul indivizilor şi al familiilor la un set de standarde sociale, sub formă de
drepturi sociale. Altfel spus, conceptul se referă la egalitatea în ceea ce priveşte
oportunităţile cu scopul de a obţine drepturi egale.
Excluziunea şi incluziunea socială sunt concepte multidimensionale.
Dimensiunea economică – venit şi angajare – este fără îndoială decisivă.
Dimensiunile urbane, sociale, culturale şi politice trebuie, de asemenea, luate
în considerare. Cineva poate ﬁ acceptat din punct de vedere economic dar
poate ﬁ exclus din punct de vedere urban cum ar ﬁ (dacă locuieşte într-o
zonă considerată a ﬁ foarte proastă).
Însă, este vorba de ceva mai mult: incluziunea socială nu este corelată
doar cu aspectele ﬁnanciare, ca o condiţie de bază (de exemplu, condiţiile de
locuire şi ale venitului) dar şi, mai mult de atât, de aspectul subiectiv: respectul
de sine şi sentimentul de apartenenţă la o comunitate.
Tabelul 1. Sinteza teoriei excluziunii sociale
Domeniul
Bunăstarea
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Scopul
Bunăstare, venit, consumsfera materială

Exemple
Sărăcia, inegalitatea

Din punct de
vedere material

Din punct de
vedere social

Din punct de
vedere cultural

Participarea pe pieţele cheie
(muncă, credite) şi la
protecţia socială-sfera socială

Abilitatea de a angaja
muncitori caliﬁcaţi. Abilitatea
de a face investiţii riscante dar
cu câştiguri superioare.
Parteneriatul diferitelor
Instituţii şi comunităţi
comunităţi şi a grupurilor
educaţionale & vecinătăţi,
sociale, coordonând accesul la grupuri înrudite, partide
resursele politicilor sociale şi a politice, sindicate şi grupuri
termenelor de participare pe profesionale.
piaţă
Norme, obiceiuri, simboluri Etnicitate, sex şi grupe de
şi valori pentru acces la
vârstă.
reţelele de sprijin politice şi
sociale.

2.2 Excluziune şi incluziune socială în documentele Uniunii
Europene
Schimbările de natură economică şi socială care au avut loc în Europa în
ultimele trei decade au dus la o dezbatere accentuată care s-a centrat pe
crearea politicilor de răspuns la „divizarea socială” între majoritatea cetăţenilor
care „a proﬁtat de oportunităţile crescânde şi şi-au îmbunătăţit condiţiile de
lucru şi de trai”, pe de o parte, şi „o minoritate substanţială chiar în dezvoltare
care suferă de sărăcie, şomaj şi alte forme de handicap social şi economic”, pe
de altă parte. Acum se acceptă faptul că procesele multidimensionale de
excluziune pot ﬁ prevenite doar prin politici care implică „mobilizarea
generală a tuturor partidelor şi o combinare a măsurilor economice şi sociale”
(Comisia Europeană, 1994).
Termenul de „excluziune socială” a fost des utilizat începând cu anii
1980. Autorităţile publice, atât la nivel european cât şi la nivel guvernamental,
sunt acum implicate direct în dezvoltarea politicilor anti-excluziune. Implementarea şi evaluarea unor astfel de politici reprezintă demersuri complexe.
Diﬁcultăţile sunt direct legate de diversitatea grupurilor sociale afectate, de
perioadele sărăciei şi excluziunii cât şi de faptul că frecvenţa de repetare a lor
este variată. La acestea se adaugă tipul diferit de excluziune. Oricum, concentrându-se asupra dezvoltării oportunităţilor pentru o mai mare participare a
indivizilor la activităţi diverse din cadrul comunităţii, conceptul de „incluziune
socială” a început să ia amploare treptat.
De la iniţiativa minimă din cadrul Tratatului de la Amsterdam, desemnat
„să încurajeze cooperarea între Statele Membre […] cu scopul de a combate
excluziunea socială”, până la cele mai recente comunicări ale Comisiei,
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eradicarea sărăciei şi a excluderii sociale au fost percepută ca obiective care
trebuie îndeplinit până în 2010 (Consiliul European de la Lisabona, martie
2000).
Uniunea Europeană a instituţionalizat realizarea Planurilor Naţionale de
Acţiune pentru incluziunea socială (iunie 2000). Consiliul European întrunit
în Nice în decembrie 2000 a stabilit următoarele obiective comune:
• facilitarea accesului la locuri de muncă şi resurse, drepturi, bunuri şi
servicii pentru toată lumea;
• prevenirea riscurilor de excluziune, arătând riscurile ce apar în
contextul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale,
necesităţile persoanelor cu dizabilităţi, situaţii personale de criză
rezultate din cauza excluderii, cât şi solidaritatea familială;
• să se ajute ceea ce este cel mai vulnerabil– îndeosebi femeile şi bărbaţii
care se confruntă cu riscurile persistente ale sărăciei, copiii şi zonele
geograﬁce cu o incidenţă substanţială a excluderii;
• să ﬁe mobilizate toate persoanele ﬁzice şi instituţiile, îndeosebi prin
promovarea participării persoanelor excluse şi oferindu-le astfel dreptul
la replică, încorporând măsurile anti-excludere în cadrul tuturor
politicilor cât şi încurajarea unui angajament activ din partea tuturor
cetăţenilor de a combate excluziunea.
Angajarea a fost identiﬁcată ca ﬁind scopul preferat de reintegrare pentru
mare parte a celor excluşi cât şi un mod de combatere a sărăciei. Aceasta se
datorează în mare parte faptului că ﬁind angajat îţi poţi dezvolta relaţiile
sociale, obţii venit, îşi menţii caliﬁcările şi astfel ai garanţia pentru locul de
muncă pe care îl deţii.
Consiliul Laeken (14-15 decembrie, 2001)
Raportul adiţional referitor la includerea socială pregătit de Consiliu şi
de Comisie, cu scopul de a „identiﬁca practicile bune şi studiile inovative de
interes comun pe baza Planurilor Acţiunii Naţionale împotriva excluderii
sociale şi a sărăciei. Aceasta recunoaşte „rolul dual al politicii sociale, atât ca
factor productiv cât şi ca instrument cheie pentru a reduce inegalităţile şi de
a promova includerea socială”.
Comunicarea Comisiei referitoare la „viitorul strategiei europene de angajare
(EES)”: „O strategie pentru o angajare cu normă întreagă şi slujbe mai bune
pentru toată lumea” (Comisia Europeană, 2003a):
„EES trebuie să ofere un răspuns politic la provocările de mai sus
structurate în jurul ţelului ambiţios al Lisabonei de angajare cu normă
întreagă, calitate la locul de muncă („slujbe mai bune”) cât şi includere
socială”.
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Comunicarea Comisiei: Raport comun asupra includerii sociale: însumarea
rezultatelor examinării Planurilor de Acţiune Naţionale pentru includerea
socială (2003-2005):
„… Dezvoltări strategice pozitive principale în cadrul celei de a doua
generaţii a includerii PNA: „Procesul de încurajare a participării persoanelor
cheie din cadrul societăţii civile (ONG; Parteneri sociali şi comunitatea
pentru afaceri) în cadrul pregătirii NAP cât şi obiectivele de la Nice ca
instrument de referinţă pentru crearea de politici naţionale…”.
„… Cu scopul de a păstra momentul în sine (…) Statele Membre cât şi
Instituţiile Europene ar trebui: Să continue să promoveze mobilizarea şi
participarea tuturor persoanelor cheie din cadrul societăţii civile cât şi a
persoanelor marginalizate în cadrul implementării şi monitorizării planurilor
NAP 2003-2005 cât şi asigurarea unei mai mari vizibilităţi a includerii NAP
ca instrument de încurajare a dezbaterii politice şi de susţinere a strategiilor
naţionale”, (Comisia Europeană, 2003b)
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Capitolul 3
Uniunea Europeană şi dezvoltarea politicilor
de ocupare în Europa Centrală şi de Est

Ţările din zonă au început în perioade diferite negocierile de aderare cu
Uniunea Europeană. Astfel Cehia, Ungaria şi Polonia încep negocierile de
aderare în 1998 în timp ce România, Slovacia şi Bulgaria în 2000. Cehia,
Ungaria, Polonia şi Slovacia au aderat în mai 2004 iar România şi Bulgaria au
aderat la 1 ianuarie 2007.
Anul 2000 constituie un moment major în evoluţia politicii sociale prin
elaborarea Strategiei de la Lisabona (Lisbon Strategy), prin care este stabilit
obiectivul pe zece ani al Uniunii Europene, reprezentat de transformarea
economiei comunitare în cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere.
Tot în acest an a fost adoptată şi Agenda Politicii Sociale, ce preia acele
obiective speciﬁce şi elemente ale strategiei ce ţin de politica socială şi le
converteşte într-un program de acţiune pe 5 ani, care constituie cadrul
politicii sociale actuale.
Se are în vedere o strategie globală care să permită Uniunii Europene să
realizeze acest obiectiv:
• pregătind tranziţia către o economie şi o societate bazate pe
cunoaştere;
• promovând reformele economice propice accentuării competitivităţii
şi inovaţiei;
• modernizând modelul social european prin investiţia în resursele umane
şi în lupta împotriva excluziunii sociale;
• menţinând o justă dozare a politicilor macroeconomice în vederea
unei creşteri durabile.
Punerea în aplicare a strategiei se va realiza, în principal, prin intermediul
aşa-numitei „metode deschise de coordonare la toate nivelurile”, adică o metodă folosită deja în strategia vizând ocuparea forţei de muncă.
Metoda deschisă de coordonare va ﬁ completată de o întărire a rolului de
ghid şi coordonator al Consiliului European, care examinează în cadrul reuniunilor sale probleme de ordin economic social şi pentru a garanta o coerenţă
globală şi o urmărire ﬁdelă a progreselor înregistrate. S-a subliniat necesitatea
unei interconexiuni între politicile economice, sociale şi de ocupare a forţei
de muncă. (Mărginean, 2003)
Concluziile summit-ului subliniază necesitatea de a întreprinde măsuri în
zece domenii speciﬁce, plecând de la societatea informaţiei, mediul de afaceri,
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reformele economice, educaţia şi formarea profesională, ocuparea forţei de
muncă cu accent pe sporirea locurilor de muncă de calitate superioară –,
modernizarea protecţiei sociale şi promovarea integrării sociale.
În concluziile summit-ului de la Lisabona se insistă pe modernizarea
modelului social european şi pe ediﬁcarea unui stat european de bunăstare activă. Un loc prioritar este acordat în Concluziile pe marginea summitului integrării sociale şi necesităţii unei intervenţii comunitare în acest domeniu. S-au
întreprins acţiuni pentru eradicarea sărăciei la nivel comunitar.
Strategia trebuie concepută pentru a permite Uniunii Europene să creeze
condiţiile de ocupare deplină a forţei de muncă şi de a întări coeziunea
regională în UE.
Concluziile summit-ului se referă la o comunicare a Comisiei Europene
vizând prezentarea unui nou program de politică socială.
Consiliul European de la Nisa (decembrie 2000) a aprobat Agenda Socială Europeană care deﬁneşte, în conformitate cu concluziile Consiliului
European de la Lisabona, priorităţile de acţiune concrete până în anul 2005,
în domeniul politicii sociale.
Politica socială europeană a jucat un rol deosebit de important în aﬁrmarea
puterii economice a Europei datorită elaborării unui model social unic în felul
său. Modelul are calităţile de supleţe şi dinamism în ceea ce priveşte răspunsul
la schimbările rapide înregistrate în economia şi în societatea europeană.
În Concluziile la summit-ul de la Laeken (13-15 decembrie 2001) se
subliniază că economia UE traversează o perioadă de creştere încetinită şi de
incertitudine, ca urmare a unui proces general de încetinire şi a scăderii cererii.
După analiza situaţiei economice în UE, se precizează că, la summit-ul
de la Barcelona (15-16 martie 2002) au fost analizate progresele realizate în
sensul atingerii obiectivului strategic ﬁxat la Lisabona, acela de a deveni până
în 2010 o economie bazată pe cunoaştere, cea mai competitivă şi dinamică
din lume, cu un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă şi de coeziune
socială. Se subliniază necesitatea reformelor structurale hotărâte la Lisabona
şi la Stockholm. Vor trebui utilizaţi indicatorii structurali pentru evaluarea
progreselor şi pentru concertarea acţiunilor de întreprins.
După Consiliul European de la Stockholm s-au obţinut progrese
referitoare la diferite puncte ale strategiei de la Lisabona. După 30 de ani de
dezbateri s-a ajuns la un acord privind societatea europeană. Adoptarea unei
serii de indicatori structurali economici şi sociali, inclusiv în domeniul
calităţii locurilor de muncă, de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii sociale,
ca şi a unor indicatori-cheie pentru dezvoltarea durabilă, va furniza o viziune
mai clară asupra performanţelor ﬁecărui stat membru al UE.
Primul obiectiv al strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă
este atingerea – până în 2010 – a nivelului de 70% de ocupare a forţei de
muncă, convenit la Lisabona.
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Consiliul a aprobat acordul la care s-a ajuns privitor la liniile directoare
pentru ocuparea forţei de muncă pentru 2002 şi recomandările individuale
adresate statelor membre.
În privinţa concretizării modelului social european, al legislaţiei sociale,
Consiliul European a remarcat acordul politic între Consiliu şi Parlamentul
European privitor la directivele “informare-consultare a lucrătorilor” şi
“protecţia lucrătorilor în caz de insolvabilitate a angajatorului”. S-a insistat
asupra prevenirii şi rezolvării conﬂictelor sociale, ca şi a conﬂictelor sociale
transnaţionale.
Consiliul a încurajat Comisia să stabilească un cadru de orientare pentru
ajutoare de stat acordate întreprinderilor însărcinate cu servicii de interes
general. S-a subliniat importanţa luării în considerare a principiului egalităţii
sexelor în orientările de politică economică şi în parteneriatul euromediteranean şi s-a pus accentul pe deﬁnirea unui ansamblu de indicatori
comuni privind integrarea socială.
Consiliul European de la Laeken a luat act de acordul politic privind
extinderea coordonării sistemelor de securitate socială la cetăţenii unor terţe
ţări şi a invitat Consiliul să ia, cât mai repede, măsurile necesare. Corelarea
pensiilor, durabilitatea sistemelor de pensii, ca şi modernizarea lor au stat în
atenţia summit-ului. S-a solicitat o abordare similară pentru pregătirea
raportului privind asistenţa acordată vârstnicilor. O atenţie deosebită va
trebui să ﬁe acordată impactului integrării europene asupra sistemelor de
îngrijire a sănătăţii în statele membre.
La summit-ul de la Gand (19 octombrie 2001) s-a reaﬁrmat angajamentul
UE de a accelera punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în “strategia de la
Lisabona”.
Raportul pentru anul 2001 privitor la situaţia socială în statele membre
ale UE se axează pe patru mari domenii:
• populaţia;
• condiţiile de viaţă;
• repartizarea veniturilor;
• încrederea în societate şi participarea la viaţa socială.
Analiza este însoţită de un ansamblu de indicatori sociali acoperind
practic toate domeniile politicii sociale: economie, demograﬁe, ocuparea
forţei de muncă, protecţie socială, venituri şi sărăcie, egalitate între sexe,
sănătate şi securitate socială.
Summit-ul social, desfăşurat pe 13 decembrie 2001, a fost axat pe
declaraţia comună prezentată de partenerii sociali, în vederea Consiliului
European de la Laeken. La 15 ani după lansarea dialogului social la nivel
european, summitul a tras concluzii privitoare la dialogul social şi a identiﬁcat
metodele vizând managementul schimbării, întărirea dialogului social.
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Obiectivul declarat al partenerilor sociali, aşa cum este el formulat în
declaraţia lor comună, este de a elabora un program de lucru în ceea ce
priveşte dialogul social. Acest program vizează perioada până în anul 2002.
Declaraţia comună a partenerilor sociali pentru summitul de la Laeken
cuprinde:
• rolul speciﬁc al partenerilor sociali în guvernarea europeană;
• îmbunătăţirea integrării concertării tripartite în strategia de la Lisabona;
• gestionare mai autonomă a dialogului social;
• necesitatea pentru partenerii sociali din ţările candidate de a se pregăti
de pe acum pentru aderare.
În ianuarie 2002 a fost lansat un nou program de acţiune comunitară,
vizând încurajarea cooperării între statele membre pentru lupta împotriva
excluziunii sociale, plan adoptat deopotrivă de Comisia, Consiliul şi Parlamentul European. Acest plan va permite o înţelegere şi o analiză aprofundate,
ca şi o cooperare politică, schimburi de experienţă şi lucru „în reţea” în
domeniul sărăciei şi excluziunii sociale.
Trei sunt principiile fundamentale care ghidează concepţia asupra unei
“mondializări mai sociale”:
• promovarea unor parteneriate şi a unei “bune guvernări democratice”
• sublinierea provocării reprezentată de ocuparea deplină a forţei de
muncă
• solidaritatea şi coeziunea socială
Europa se deﬁneşte prin valori ale drepturilor fundamentale. Aşa cum s-a
subliniat la Nisa, UE are drept obiectiv promovarea şi integrarea plenară a
drepturilor fundamentale în ansamblul politicilor şi acţiunilor sale.
Modelul social european este unul din pilonii unei strategii integrate mai
vaste, ale cărei baze s-au pus încă de la Lisabona, s-a subliniat la Bruxelles, cu
ocazia summitului social.
În ultimii 4 ani, de când a fost lansată marea strategie europeană pentru
ocuparea forţei de muncă s-au creat 10 milioane de noi locuri de muncă, în
special în noi sectoare, de tehnologie avansată. Şomajul a scăzut sub 8%, iar
inﬂaţia s-a redus.
Sistemele sociale europene sunt considerate astăzi competitive, cu costuri
reale nete comparabile cu cele din SUA, cu o repartizare mai echitabilă a
beneﬁciilor şi cu un nivel asemănător de productivitate. Toate aceste rezultate
sunt datorate în principal angajamentului politic al Europei pentru reforme
economice şi sociale.
Modernizarea şi reforma pieţelor la nivel naţional şi a sistemelor pieţei
muncii, protecţiei sociale, sistemului de pensii, măsurile de combatere a
sărăciei reﬂectă sporirea capacităţii de a gestiona schimbarea.
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Un alt factor favorizant au fost îmbunătăţirile relaţiilor industriale. Mai
buna guvernare este un deziderat exprimat pe scară largă.
Comisia Europeană încurajează cooperarea între partenerii sociali în
probleme legate de pregătirea profesională la nivel european, ca şi iniţiativa
de schiţare a unui program multianual pentru dialogul social.
În ciuda progreselor înregistrate, se apreciază că relaţiile industriale sunt
încă veriga slabă. Companiile care investesc în capitalul lor uman, au rezultate
mai bune. Se apreciază totuşi că managementul resurselor umane nu este
încă la nivelul dorit. Cooperarea eﬁcientă la locul de muncă trebuie îmbunătăţită. S-a apreciat la Bruxelles că unele din întreprinderile şi companiilesimbol ar ﬁ putut ﬁ salvate prin măsuri active luate din timp.
Comisia Europeană a hotărât lansarea unui Document consultativ privind anticiparea şi managementul schimbării, pentru întărirea unei abordări
dinamice a aspectelor sociale ale restructurării.
Comisia Europeană îşi propune să respecte integral autonomia partenerilor sociali, ca şi responsabilităţile statelor membre în aplicarea metodei deschise de coordonare în privinţa ocupării forţei de muncă şi a reformelor de
politică socială.
La orizontul anului 2010, aşa cum prevede ca obiectiv strategia de la
Lisabona, nivelul de ocupare a forţei de muncă trebuie să atingă 70%.
Întrebarea care s-a ridicat cu ocazia summit-ului social a fost privitoare la
armonizarea obiectivelor pe termen scurt cu cele pe termen lung, astfel încât
să continue investiţia în calitate, în oameni, în locuri şi servicii, în condiţiile
schimbării. S-a subliniat că procesul de restructurare este complex, transnaţional, în manieră crescândă, cu proceduri adesea foarte diferite.
La nivel european se apreciază că trebuie creat un climat pozitiv de sprijin,
stabilite principii sănătoase şi folosit la maxim bagajul de experienţă pozitivă,
trebuie puse în practică idei ale partenerilor sociali.
În 2003 a avut loc evaluarea intermediară a Agendei Sociale, ce are ca rezultat ajustarea priorităţilor Agendei în funcţie de progresul înregistrat până
în acest moment şi de schimbările politice, economice şi sociale înregistrate
la nivel comunitar.
Evaluarea intermediară a Agendei Politicii Sociale, realizată în 2003, a
arătat o schimbare vizibilă a situaţiei economice şi politice la nivel comunitar,
comparativ cu anul 2000 (când a fost lansată Agenda). Astfel, Europa anului
2003 este caracterizată de o încetinire de durată a progresului economic, ce
rezultă în încetinirea ritmului creării de noi locuri de muncă şi creşterea ratei
şomajului – ceea ce ridică noi provocări pentru politica socială a perioadei
imediat următoare (2003-2005) şi pentru realizarea obiectivelor stabilite în
2000. Aspectele problematice identiﬁcate în cursul acestei evaluări evoluează
în jurul tendinţelor demograﬁce (îmbătrânirea populaţiei şi a forţei de muncă
în spaţiul comunitar), inegalităţilor de gen încă existente, schimbării naturii
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familiei (creşterea numărului familiilor monoparentale, ceea ce duce la
ajustarea corespunzătoare a protecţiei sociale în această direcţie), schimbărilor
tehnologice, disparităţilor sociale şi sărăciei. Acestora li se adaugă provocarea
adusă de extinderea Uniunii cu încă 10 state realizată în anul 2004.
Pe de altă parte însă, în timp ce economia comunitară este în regres,
aceste noi state membre înregistrează o creştere economică constantă-ceea ce
poate impulsiona progresul economic la nivel comunitar.
Acestea sunt numai câteva din elementele în jurul cărora va evolua
politica socială în următorii ani, la care se adaugă preocuparea continuă pentru îmbunătăţirea calităţii relaţiilor industriale (prin dezvoltarea de indicatori
de calitate şi promovarea înţelegerii relaţiilor industriale). De asemenea, se
continuă dezvoltarea obiectivelor stabilite în 2000, adică: creşterea numărului
şi calităţii locurilor de muncă, dezvoltarea ﬂexibilităţii şi securităţii în
contextual unui mediu de lucru în schimbare, modernizarea protecţiei sociale,
promovarea egalităţii de gen, combaterea sărăciei, discriminării şi excluziunii
sociale.
În tot acest interval al procesului de aderare la Uniunea Europeană ţările
din zonă şi-au adaptat politica socială în funcţie de directivele europene în
domeniu.
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Capitolul 4
Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă

Importanţa acordată politicii de ocupare a crescut considerabil în Europa
în ultimii ani.
Art. 182, paragraful 2 al Tratatului Consiliului European de la Amsterdam
din 1997, constituie baza juridică a procesului denumit „Strategia europeană
coordonată privind ocuparea”. Strategia pentru ocupare a fost elaborată din
trei motive: ca răspuns la problemele economice ale anilor ’70, ’80 şi ’90;
datorită faptului că şomajul repetat şi la cote ridicate s-a transformat în şomaj
pe termen lung; şi nu în ultimul rând, datorită faptului că, alte probleme
structurale de pe piaţa forţei de muncă împiedică creşterea economică.
Tratatul a subliniat că „ocuparea nu este numai o problemă dintre alte
probleme macroeconomice, sau numai un răspuns la accesul social”.

4.1. Procesul Luxemburg a trasat proﬁlul politicii europene în
domeniul ocupării
Reuniunea la nivel înalt a Consiliului European de la Luxemburg din
decembrie 1997, a stabilit ca obiective majore ale „Strategiei Europene de
Ocupare” (SEO) stimularea ocupării forţei de muncă şi combaterea şomajului.
SEO acoperă trei nivele:
a) la nivel comunitar-dispune de următoarele instrumente: orientări,
recomandări, rapoarte de evaluare, Fondul Social European şi alte politici
comunitare;
b) la nivel naţional-este reprezentată de Planul Naţional în domeniul
Ocupării şi programele Fondului Social European;
c) la nivel regional şi local-este reprezentată de strategiile locale de
ocupare.
Strategia nu este numai o strategie a Ministerelor Muncii, este o strategie
integrată de care este responsabil întregul guvern.
Începând din momentul aprobării SEO, în ﬁecare an, Consiliul Europei
a adoptat Linii Directoare pentru ocupare, care s-au implementat de către
ﬁecare stat membru al UE în cadrul politicii naţionale de ocupare.
Începând din anul 1998, în ﬁecare an, statele membre au transmis Consiliului
Europei şi Comisiei Europene Planurile Naţionale de Acţiune pentru Ocupare
(PNAO) care reprezintă transpunerea în practică a Liniilor Directoare.
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În cadrul PNAO se raportează progresele înregistrate pe piaţa muncii şi
stadiul de îndeplinire a reformelor iniţiate. Pe această bază, Comisia Europeană pregăteşte un raport comun privind ocuparea forţei de muncă şi
elaborează Liniile Directoare pentru anul următor, precum şi recomandări
speciﬁce ﬁecărui stat membru, ceea ce asigură o mai mare convergenţă a politicilor naţionale privind ocuparea.
Cu toate că metoda aparţine unei legislaţii blânde (soft law) şi deşi statele
membre care nu aplică anumite Linii Directoare nu riscă să primească sancţiuni din această cauză, această metodă exercită o presiune de natură politică.
Până în prezent, componentele de bază ale procesului Luxemburg au
rămas în general neschimbate, dar, au avut loc unele îmbunătăţiri, mai
ales la nivelul anilor 2000 şi 2001, astfel:
• în anul 2000, pachetul de documente a cuprins, în afara Liniilor
Directoare propriu-zise, Decizia Consiliului Europei de înﬁinţare a
Comitetului pentru Ocupare, recomandările Comisiei privind
implementarea politicilor de ocupare în statele membre, subliniinduse totodată şi necesitatea întăririi rolului serviciilor publice de ocupare
a forţei de muncă;
• la recomandările transmise Statelor Membre, acestea trebuie să
răspundă în cadrul PNAO;
• reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Lisabona din
martie 2000, a însemnat un moment decisiv pentru politica de
ocupare – stabilirea ca obiectiv strategic fundamental pentru acest
deceniu „transformarea Europei în cel mai competitiv şi dinamic
spaţiu economic din lume – un spaţiu economic capabil să creeze
locuri de muncă mai multe şi mai bune, precum şi o coeziune socială
mai puternică”, iar ca obiective concrete pe termen lung ale politicii de
ocupare – până în anul 2010 rata de ocupare să crească până la 70%,
iar rata de ocupare a femeilor să crească la peste 60%.
Urmare a acestor decizii, în ﬁecare an are loc reuniunea de primăvară a
Consiliului European, unde, şeﬁi statelor membre evaluează progresele
înregistrate în atingerea obiectivelor stabilite la Lisabona.

4.2. Procesul evaluării SEO (mid-term review)
Documentul privind evaluarea şi tendinţele SEO a fost adoptat în cadrul
Reuniunii Consiliului European de la Bruxelles din februarie 2003. Din acest
document se desprind anumite concluzii, pe care le prezentăm în
continuare:
 SEO a avut un rol principal în implementarea obiectivelor privind
ocuparea forţei de muncă (şi ale pieţei muncii) – stabilite prin Tratatul de la
Lisabona;
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 SEO a întărit cadrul politic naţional şi a concentrat eforturile
politice pe stabilirea de sarcini şi termene de realizare a sarcinilor; în acest
context s-a acordat o mai mare importanţă activităţii de combatere a
şomajului;
 SEO a stimulat adaptarea politicilor pieţei muncii în statele
membre, deoarece liniile directoare conţineau indicaţii precise de politică
comparativă referitoare la pilonul „ocupare”, care intrau în sfera de competenţă
a ministerelor şi agenţiilor de ocupare din statele membre. În paralel,
reglementările pieţei muncii au devenit mai ﬂexibile, în cadrul unui
acord cu partenerii sociali;
 Nivelul regional a devenit tot mai implicat în politicile de ocupare
naţionale, nu numai în sensul că i s-au transferat sarcini noi în implementarea
programelor naţionale, ci şi în sensul că:
• desfăşoară activ propriile iniţiative independente; şi
• adaptează programele elaborate la nivel naţional, la cerinţele
regionale.
În multe cazuri, programele de dezvoltare economică au reprezentat
punctul de pornire al acestui proces, şi, în acest context, programele
Fondurilor Structurale joacă un rol important;
 Interacţiunea dintre autorităţile regionale şi locale şi nivelul
central a fost consolidată, deşi, de o manieră mai puţin evidentă prin Fondul
Social European (FSE), ale căror priorităţi au fost aliniate în 2000 cu cele ale
SEO. Politicile europene tind să-şi extindă raza de acţiune până la nivelul
local şi să inﬂuenţeze dezvoltările în special în contextul operaţiunilor de
ﬁnanţare, (mai degrabă decât prin ﬁlieră politică). În cererile pentru ﬁnanţarea
FSE, cooperarea şi consecvenţa politică reprezintă o cerinţă importantă.
Rezultanta procesului de evaluare şi a tendinţelor SEO, s-a concretizat
prin adoptarea noilor Linii Directoare revizuite pentru politicile de
ocupare (Decizia Consiliului Europei 2003/578/EC), urmând ca din anul
2003 noile PNAO să ﬁe elaborate în conformitate cu prevederile noii
decizii:
¾ conﬁrmarea pentru prima dată a faptului că SEO are un rol conducător
în implementarea obiectivelor strategice de la Lisabona privind ocuparea şi
piaţa muncii, şi că, acestea trebuie să opereze în mod consecvent împreună cu
Liniile Directoare Generale de Politică Economică;
¾ a fost stabilit cadrul de acţiune al noilor Linii Directoare la o perioadă
de trei ani, fapt care permite elaborarea unor politici pe termen mediu, ca
bază stabilă pentru o strategie mai simplă şi mai eﬁcientă.
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4.3. Strategia Lisabona în prezent
SEO promovează trei obiective majore:
– ocuparea deplină a forţei de muncă prin creşterea ratelor de ocupare;
– calitatea şi productivitatea muncii; şi
– coeziunea socială, prin promovarea egalităţii de şanse, şi implicit, prin
combaterea excluziunii sociale.
În vederea atingerii acestor obiective majore, noile Linii Directoare se
concentrează pe rezultate, punând accent pe:
– Măsuri active şi preventive de sprijinire a şomerilor şi a persoanelor
inactive;
– Creşterea veniturilor obţinute din muncă prin acordarea de stimulente
ﬁnanciare care să ducă la creşterea calităţii locurilor de muncă;
– Creşterea numărului şi calităţii locurilor de muncă, şi promovarea
spiritului antreprenorial;
– Creşterea ofertei pieţei muncii, promovarea unor politici şi măsuri de
prelungire a vieţii active;
– Promovarea adaptabilităţii forţei de muncă în vederea stabilirii unui
echilibru corespunzător între ﬂexibilitatea şi siguranţa locului de muncă;
– Dezvoltarea capitalului uman, prin elaborarea unor strategii coerente
de formare profesională continuă şi dobândire de competenţe necesare pentru
a îmbunătăţi capacitatea de angajare, adaptabilitatea, mobilitatea şi
productivitatea forţei de muncă;
– Egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei;
– Promovarea integrării pe piaţa muncii a grupurilor dezavantajate şi
combaterea tuturor formelor de discriminare;
– Combaterea deﬁcitului regional de forţă de muncă.
Guvernul şi partenerii sociali sunt factori de bază în procesul
implementării SEO, iar activitatea lor trebuie să respecte pe deplin tradiţiile
şi speciﬁcul naţional. Fondurile Structurale, în particular Fondul Social
European, va sprijini măsurile de ocupare a forţei de muncă şi de dezvoltare
a resurselor umane.

4.4. Procesul de tranziţie al ţărilor candidate din perspectiva SEO
Cadrul procesului de tranziţie al ţărilor candidate a fost stabilit prin
criteriile adoptate cu prilejul reuniunii la nivel înalt de la Copenhaga, din 1993.
Din perspectiva extinderii, adaptarea SEO, a Liniilor Directoare, exercită aceiaşi
presiune ca asupra statelor membre şi asupra guvernelor din statele candidate.
De la bun început era evident faptul că aceste state vor adopta acquis-ul
comunitar în ansamblul său. Acest proces de adaptare a legislaţiilor naţionale a
demarat încă dinaintea deschiderii capitolelor de negociere.
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Persistenţa disparităţilor mari la nivelul politicii sociale şi amploarea
problemelor de rezolvat, obligă ţările candidate să facă eforturi mult mai mari
decât cele la care sunt supuse statele membre.
Pe noua agendă privind politica socială, care a fost adoptată în iunie
2000, Comisia Europeană a prezentat recomandări speciﬁce care vor
servi unei pregătiri mai bune a extinderii:
• continuarea şi intensiﬁcarea aplicării acquis-ului comunitar în
domeniul social şi al ocupării de către statele candidate;
• continuarea examinărilor strategice privind ocuparea cu ansamblul
ţărilor candidate;
• asigurarea participării efective a ţărilor candidate la programele de acţiune comunitare prezente şi viitoare, din domeniul social, în cadrul
strategiei de pre-aderare.
Pe baza acestor recomandări, Comisia va revizui politicile privind
ocuparea în statele candidate, identiﬁcând progresele înregistrate pe piaţa
muncii şi în ceea ce priveşte politicile ocupării.
Rezultatele acestor evaluări comune – Comisie împreună cu guvernul
ﬁecărei ţări candidate, constituie un prim pas spre integrarea ţărilor candidate
în „metoda deschisă de coordonare”. Această integrare vizează prezentarea
progreselor realizate de către ﬁecare ţară candidată pe piaţa muncii şi în
politica de ocupare «în contextul lor propriu şi în lumina SEO».
Din punct de vedere metodologic, adoptarea SEO de către ţările candidate este un pas extrem de important spre armonizarea politicilor de
ocupare cu cele ale statelor membre. Experienţa pe care o vor acumula le va
permite participarea deplină la „metoda deschisă de coordonare” în momentul
aderării, deoarece pentru moment nu este prevăzută integrarea în procesul de
la Lisabona înainte de 2004.
Abordarea SEO din perspectiva „metodei deschise de coordonare”, se
bazează pe următoarele principii:
• stabilirea obiectivelor comune la nivel comunitar;
• stabilirea de Linii Directoare şi ţinte cuantiﬁcabile;
• transpunerea orientărilor în PNAO;
• efectuarea unei raportări continue;
• examinarea şi compararea indicatorilor de performanţă;
• implementarea recomandărilor;
• mobilizarea actorilor implicaţi (în special a partenerilor sociali);
• sprijinirea statelor membre prin instrumentele ﬁnanciare comunitare.
De asemenea, vor ﬁ puse în practică structurile de cooperare în domeniul
ocupării, după modelul statelor membre. Urmărirea obiectivelor PNAO şi
evaluările comune ar trebui ca pe termen mediu să atenueze problemele
dureroase ale perioadei de tranziţie. Totodată, evaluările comune vor servi la
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măsurarea eﬁcacităţii măsurilor luate de către ţările candidate şi de a le ghida
în această armonizare.
În ceea ce priveşte conţinutul SEO, răspunsul este un pic diferit, căci
experienţa arată că ţările candidate se lovesc de cele mai multe ori de obstacole
ﬁnanciare sau politice pentru realizarea anumitor Linii Directoare. Ca efect
trebuie luat în consideraţie faptul că modelul relaţiilor sociale şi industriale la
nivel european este construit pe parcursul unor decenii într-un mediu de puternică dezvoltare economică. Ţările candidate, care trebuie să se confrunte
cu şocul tranziţiei, au foarte puţin timp ca să treacă de la faza industrială
unde se găseau la începutul anilor ’90, la modelul bazat în principal pe noile
tehnologii şi pe servicii. Această tranziţie necesită o creştere economică rapidă,
în timp ce, până la o dată recentă aceste ţări s-au confruntat cu o restructurare
intensivă, cu scăderea PIB-ului şi cu dispariţia structurilor industriale existente, care au condus la o avalanşă de concedieri (colective sau individuale) şi
la o gravă deteriorare a protecţiei sociale.
Implicarea sindicatelor sau a patronatelor în crearea şi punerea în practică a politicii de ocupare se dovedeşte insuﬁcientă şi, sub unele aspecte,
formală. Este previzibilă apropierea sindicatelor din ţările candidate de cele
europene după aderare, ceea ce va permite întărirea rolului partenerilor sociali
şi a inﬂuenţei lor în procesul de elaborare a politicii sociale din ţările lor.
De asemenea, trebuie introduse priorităţi suplimentare şi prevăzute mijloace adaptate pentru a atinge aceste obiective. La Consiliul European de la
Berlin, s-a decis utilizarea FSE în sprijinul SEO şi al PNAO.
Va ﬁ probabil pertinentă prelungirea acestei reforme, autorizând ţările
candidate să utilizeze creditele de preaderare pentru susţinerea măsurilor luate în cadrul PNAO. În sfârşit trebuie găsite răspunsuri la problemele sociale,
fără a recurge la terapii de şoc, care nu vor avea asupra opiniei publice decât
efecte dezastruoase şi vor pune în discuţie ataşamentul populaţiei la UE în
perspectiva aderării.
Pentru ţările candidate revizuirea politicii de ocupare cuprinde doi paşi:
elaborarea Documentului Comun de Evaluare a Politicilor de Ocupare
(Joint Assessment Paper – JAP) şi implicaţiile care decurg din acest document,
respectiv pe baza priorităţilor identiﬁcate în JAP, să se elaboreze PNAO.
Elaborarea JAP – primul pas al procesului de analiză – reprezintă o diagnoză comună a situaţiei pieţei muncii precum şi un set de priorităţi acceptate
pentru ocupare şi politicile pieţei muncii, reﬂectând astfel angajamentul
ţărilor candidate la adaptare şi schimbare.
JAP sunt speciﬁce pentru ﬁecare ţară, dar se adresează unui număr de
probleme comune:
• promovarea unui mediu favorabil ocupării;
• investiţia în resursele umane şi concentrarea asupra lipsurilor din domeniul caliﬁcărilor;
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• politicile active ale pieţei muncii, inclusiv în ce priveşte dezvoltarea
eﬁcientă a modului de funcţionare a Serviciilor Publice pentru
Ocupare;
• stabilirea unui cadru instituţional corespunzător;
• asigurarea accesului minorităţilor etnice pe piaţa muncii;
• asigurarea coeziunii sociale.
Cel de-al doilea pas al analizei politicii de ocupare îl reprezintă implicaţiile
care decurg din JAP:
• seminarii tehnice de analiză a priorităţilor;
• seminarii de identiﬁcare a problemelor care vor ﬁ vizate de raportul de
progres (instrumentul de monitorizare a progresului priorităţilor
comune acceptate în cadrul JAP.
Elaborarea JAP este o diagnoză a situaţiei pieţei muncii, prezintă dinamica
procesului, este esenţial pentru pregătirea PNAO şi pentru pregătirea
ﬁnanţării din FSE.

4.5. Fondul Social European
FSE reprezintă un instrument pe piaţa muncii, rezultat al unei experienţe
vaste de 45 de ani a UE (Tratatul de la Roma din 1957). FSE reprezintă arma
ﬁnanciară a SEO, care sprijină priorităţile PNAO şi oferă sprijin direct pentru
recomandările făcute în domeniul ocupării. FSE este principalul instrument
al UE pentru dezvoltarea resurselor umane şi optimizarea funcţionării pieţei
muncii. Pentru a se pregăti de aderare, ţările candidate trebuie să înﬁinţeze
anumite structuri instituţionale şi să îndeplinească cerinţele administrative şi
organizaţionale pentru a asigura un management eﬁcient, durabil şi
profesionist al activităţilor de tip FSE.
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Capitolul 5
Politica de ocupare din perspectiva integrării
în UE a României

5.1. Aderarea României la Uniunea Europeană – elemente de
strategie
Contextul istoric în care se încadrează demersurile României ce vizează
integrarea în structurile comunitare se plasează atât sub semnul schimbărilor
profunde care au intervenit în societatea românească după 1989 ce privesc
construirea unei societăţi democratice, cât şi în scopul instaurării economiei
de piaţă şi al necesităţii unor reforme interne structurale.
Avizele Comisiei Europene asupra ţărilor asociate din Europa centrală şi
de est, evidenţiind nivelul de pregătire al acestora în îndeplinirea criteriilor de
aderare, au constituit o bază realistă şi obiectivă pentru iniţierea procesului
de negocieri şi aderare la Uniunea Europeană.
Prin încheierea Acordului de asociere la Uniunea Europeană (Acordul
European), România s-a angajat ireversibil pe calea integrării europene.
Strategia naţională de pregătire a aderării României la UE, adoptată la
Snagov în iunie 1995, a jalonat etapele procedurale şi acţiunile ce urmau a ﬁ
întreprinse în procesul de apropiere de structurile comunitare. Parteneriatul
de Aderare semnat de România constituie actualmente elementul-cheie al
strategiei consolidate de pre-aderare, enunţând principiile, obiectivele şi priorităţile pe termen scurt şi mediu, mobilizând într-un cadru unic toate formele
de asistenţă comunitară. Aﬂată în faza de pregătire intensiﬁcată pentru aderare, România participă activ la procesul de examen analitic al «acquis communautaire», al cărui obiectiv îl constituie armonizarea legislaţiei interne cu
normele comunitare.
Astfel, sintetic, se consideră că România este pe cale să satisfacă în integralitatea lor criteriile politice, că s-au făcut progrese semniﬁcative în crearea
unei economii de piaţă viabile, deşi aceasta reclamă eforturi substanţiale în
continuare.
Realizarea proceselor de reformă – Ajustarea structurală în concordanţă
cu politicile comune ale UE ce vizează dezvoltarea regională şi locală, creşterea
solidarităţii şi a coeziunii economico-sociale; atenuarea consecinţelor
defavorabile în plan social ale reformelor economice, cu precădere pentru
categoriile vulnerabile; relansarea dialogului social la nivel central şi local;
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armonizarea legislativă (preluarea şi implementarea «acquis communautaire»)
reprezintă priorităţi majore.

5.2. Politica de ocupare – implementarea SEO în ţara noastră
În conformitate cu acquis-ul comunitar, politica de ocupare face obiectul Capitolului 13 – Politica socială şi ocuparea forţei de muncă. România
a închis negocierile pentru Capitolul 13 în cadrul Conferinţei interguvernamentale de aderare România – UE, din data de 19.04.2002.
România a acceptat în întregime acquis-ul comunitar al Capitolului 13,
nu a solicitat nici o perioadă de tranziţie sau derogare şi a declarat că va ﬁ în
măsură să aplice în întregime, la data aderării, acest acquis.
România este pregătită să examineze în continuare dezvoltarea acquisului şi să informeze sistematic Conferinţa pentru Aderare sau Consiliul de
Asociere cu privire la legislaţia şi măsurile de implementare adoptate pentru
aplicarea noului acquis sau acolo unde se va solicita, cu privire la diﬁcultăţile
care ar putea apărea în transpunerea noului acquis.
În conformitate cu prevederile Parteneriatului pentru Aderare, Guvernul
României şi-a asumat angajamentul şi a elaborat în colaborare cu Comisia
Europeană (Direcţia Generală Ocupare şi Afaceri Sociale), Documentul Comun de Evaluare a politicilor de ocupare a forţei de munca (JAP), document semnat la Bucureşti în octombrie 2002, şi care constituie o evaluare comună a priorităţilor pe termen scurt ale politicii de ocupare şi a pieţei muncii
din România.
Documentul prezintă un set de obiective agreat privind ocuparea forţei
de muncă şi piaţa muncii, necesar pentru promovarea transformării pieţei
muncii din România, pentru realizarea progresului în ceea ce priveşte adaptarea sistemului de ocupare a forţei de muncă, astfel încât aceasta să ﬁe
permită elaborarea PNAO. JAP a identiﬁcat un număr de domenii prioritare,
angajamente şi recomandări unde este necesar să se realizeze progrese şi în
care monitorizarea trebuie realizată în contextul procesului de Revizuire a
Politicii de Ocupare.
În România, primul PNAO (adoptat prin H.G. nr.759/2002) s-a elaborat
în cadrul unui proiect Phare de înfrăţire instituţională, în conformitate cu
prevederile Rezoluţiei 99/312/CE conform practicilor europene, ţinând seama de situaţia existentă pe piaţa muncii din România.
Pentru punerea în practică a Liniilor Directoare ale SEO şi implementarea
PNAO, Guvernul României s-a angajat şi a adoptat un sistem instituţional
corespunzător.
Pentru punerea în aplicare a Directivei 97/16/CE a fost înﬁinţată Comisia Naţională de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă în conformitate
cu prevederile Legii privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
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ocupării forţei de muncă şi va constitui organismul de legătură cu Comisia
pentru Ocupare şi Piaţa Muncii din cadrul Comunităţii Europene.
Noul PNAO 2004 – 2005 – Strategia pentru Ocupare Deplină a
Forţei de Muncă şi Locuri de Muncă mai bune pentru toţi cetăţenii, a fost
elaborat în conformitate SEO revizuită şi cu Decizia Consiliului Europei
2003/578/EC cu privire la noile Linii Directoare pentru politicile de ocupare,
şi a fost adoptat de Guvernul României în aprilie 2004.

5.3. Pregătirea pentru Fondul Social European în România
Pregătirea pentru FSE face obiectul Capitolului 21 de negociere – Politica
regională şi coordonarea instrumentelor structurale.
România acceptă în întregime acquis-ul comunitar privind Capitolul 21,
în vigoare la data de 30 iunie 2003 şi va lua măsurile necesare pentru implementarea efectivă a acestuia până la data aderării, nesolicitând perioade de
tranziţie sau derogări şi declară că va ﬁ în măsură să aplice în întregime, la
data aderării, acest acquis.
România este pregătită să examineze în continuare evoluţia legislaţiei comunitare şi să informeze sistematic Conferinţa pentru Aderare sau Consiliul
de Asociere cu privire la legislaţia şi măsurile de implementare adoptate
pentru aplicarea noului acquis, sau, dacă va ﬁ cazul, cu privire la diﬁcultăţile
care ar putea să apară în transpunerea noului acquis.
Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei îndeplineşte rolul de
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” şi a colaborat la elaborarea Planului Naţional de
Dezvoltare şi a acordat sprijin celorlalte ministere în evaluare programelor
operaţionale sectoriale şi regional, în aspectele relevante pentru egalitatea
între bărbaţi şi femei.
Infrastructura instituţională necesară implementării acquis-ului a fost
completată şi funcţională la data aderării României la Uniunea Europeană.
Au fost o serie de progrese în stabilirea cadrului instituţional necesar
pentru sprijinul viitor acordat prin FSE. Cadrul pentru implementarea programelor FSE trebuie a fost dezvoltat şi realizat în coordonare cu celelalte
fonduri structurale.
România trebuie să implementeze rapid măsuri concrete pentru a asigura
o capacitate instituţională adecvată pentru un management eﬁcient al sprijinului de pre-aderare şi FSE. Aceasta include pregătirea funcţionarilor publici
în legătură cu politica structurală a UE, cu managementul şi procedurile
FSE, în conformitate cu rolul şi competenţa lor în sistemul administrării FSE
în România.
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Capitolul 6
Factori care împiedică accesul romilor
pe piaţa muncii

În cele ce urmează vom analiza, plecând de la acest cadru de referinţă,
problemele romilor şi rolul pe care le ai instituţiile publice care stabilesc în
mare măsură, regulile jocului şi care, prin acestea, poate cauza sau preveni
rezultatele negative ale excluziunii romilor de pe piaţa muncii.
Analizarea problemelor romilor este o sarcină diﬁcilă. Pentru toţi analiştii,
generalizarea este o necesitate dar în cazul problemelor sensibile ale romilor
ea este extrem de periculoasă.
În mod cert populaţia de romi este una eterogenă şi drept urmare aﬁrmaţiile de genul – romii sunt mai puţin educaţi decât non-romii – trebuie
înţelese ca ﬁind statistică cu toate că există în acest sens evidenţe statistice
bazate pe studii reprezentative. Astfel de observaţii statistice sunt totuşi necesare pentru a putea recunoaşte mecanismele reale care se ascund în spatele
eşecului social şi pentru a identiﬁca soluţiile de rezolvare.
Rata şomajului la nivelul populaţiei de romi este sensibil mai mare decât
a non-romilor iar ei muncesc în activităţi care necesită mai puţină caliﬁcare şi
de aceea câştigă mai puţin. Poziţia de relativă excluziune a romilor pe piaţa
muncii are multe cauze care se inﬂuenţează reciproc, printre care:
• contextul economic general nefavorabil;
• starea de sănătate;
• lipsa unor stimulente, cauzată de structura familiei extinse de romi;
• dezavantaje educaţionale şi abilităţii care nu îşi găsesc locul pe piaţa
muncii;
• mobilitate scăzută;
• angajare în munca la negru;
• discriminarea;
După cum am evidenţiat în capitolul anterior aceşti factori rezultă şi din
cercetările de teren. În continuare vom detalia făcând referire la cei mai
importanţi dintre ei.

6. 1. Lipsa unor stimulente. Reţele de suport
Eforturile limitate ale romilor de participa pe piaţa muncii sunt o
consecinţă a structurii pe care o are familia şi care la rândul ei este o adaptare
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la un mediu de risc în care sistemul social nu reuşeşte să-şi îndeplinească
funcţia de a oferi asigurări.
Romii reuşesc să întreţină reţele de solidaritate în interiorul familiilor lor
extinse. Din punct de vedere economic, astfel de reţele furnizează o asigurare
informală împotriva unor ﬂuctuaţii temporare de venit dar şi împotriva
multor altor pericole la care sunt expuse familiile sărace. Majoritatea familiilor
nucleare ale romilor contează pe ajutorul celorlalte familii înrudite şi îşi
împrumută bani, îşi oferă alimente sau adăpost în perioade diﬁcile. De fapt,
având în vedere că romii săraci nu au cum să facă economii pe care să le
folosească drept tampon în cazul unei scăderi bruşte a veniturilor, ajutorul
reciproc este o practică obişnuită. Multe dintre familiile nucleare nici nu ar
putea supravieţui pe parcursul unei luni fără acest serviciu de menţinere a
veniturilor. Desigur că reţelele de solidaritate distribuie aceste venituri întrun mod egalitarist, ceea ce înseamnă că familiile nucleare mai bogate sunt
cele care dau mai mult şi primesc mai puţin. Această consecinţă egalitaristă a
solidarităţii demotivează membrii unei reţele de a munci, câtă vreme roadele
muncii lor se împart la toţi iar efortul de muncă nu.
La prima vedere un asemenea efect demotivant pe care îl cauzează reţelele
de solidaritate pare să ﬁe un eşec al familiilor de romi. Nu ei trebuie însă învinuiţi, câtă vreme formarea reţelelor reprezintă doar cea mai potrivită replică pe
care o pot da ei unui mediu modelat, în mai mare măsură, de politicile
guvernamentale. Familiile sărace sunt în special vulnerabile în faţa ﬂuctuaţiilor
de venit căci şocul lipsei de venit poate cu uşurinţă expune familia chiar la
înfometare temporară. Iată de ce protecţia împotriva unor astfel de scăderi de
venituri este absolut necesară. Teoretic, statul oferă o astfel de asigurare prin
intermediul ajutoarelor sociale, ajutoarelor de şomaj, prin asigurări sociale şi de
sănătate, garantând standardele minime de trai. Cu toate acestea, în practică,
aceste beneﬁcii sociale nu reuşesc să-şi îndeplinească integral funcţia lor de
protecţie. Sistemul social este complicat, lipsit de transparenţă iar implementarea
lui depinde de factorii locale sau de intenţiile autorităţilor locale.
Astfel că, deşi este de cele mai multe ori generos, sistemul are scăpări iar
beneﬁciarii eligibili sunt lăsaţi fără resurse. În mod tipic, perioadele lungi în
care venitul se câştigă sigur şi constant sunt din când în când întrerupte de
scăderi bruşte sau de ﬂuctuaţii. Evident, în astfel de situaţii, reţeaua de
solidaritate a familiei extinse este indispensabilă.
Spre exemplu, o familie nucleară este eligibilă pentru anumite beneﬁcii
numai în cazul în care toţi membrii ei sunt eligibili. Acest lucru presupune ca
toţi membrii familiei aﬂaţi în şomaj să coopereze cu o agenţie de angajare a
forţei de muncă ceea ce este diﬁcil pentru familiile numeroase ale romilor în
care există mai mulţi membrii şomeri. Fiind săraci, şansele sunt ca cel puţin
un membru al familiei să aibă probleme cu alcoolul, drogurile sau jocurile de
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noroc şi deci există o mare probabilitate ca cel puţin un membru să renunţe
la colaborarea cu agenţia de ocupare a forţei de muncă.
În ceea ce priveşte rolul eligibilităţii, multe decizii de acordare a beneﬁciilor sunt subiective, plecând de la părerea autorităţilor cu privire la familia
respectivă. Administratorii pot oferi şi alte tipuri de alocaţii în afara celor
obişnuite cum ar ﬁ: alocaţii pentru a cumpăra haine copilului, o maşină de
spălat, cărbune sau alte bunuri.
Un alt neajuns al complexităţii sistemului este acela că unii dintre beneﬁciarii eligibili sunt pur şi simplu atât de stresaţi de procedura birocratică
deloc uşoară, încât optează să rămână în afara sistemului.
Complexitatea sistemului social duce la situaţii neprevăzute şi deci la
nevoia urgentă de a găsi a asigurări adiţionale pe care romii le obţin prin
intermediul reţelelor de solidaritate din cadrul familiilor lor lărgite. Astfel de
reţele duc adesea la o divizare a veniturilor. Membrii unor astfel de reţele
sunt, spre deosebire de majoritatea non-romilor care se organizează individual,
mai puţin stimulaţi să îşi sporească veniturile prin eforturi individuale. În
încercarea de a echilibra caracteristicile sistemului social, statul nu trebuie să
uite de funcţia originală, a asigurărilor, pe care o are sistemul.

6. 2. Dezavantaje educaţionale şi lipsa unor abilităţi
Romii sunt mai puţini educaţi, în comparaţie cu membrii majorităţii,
ceea ce le limitează succesul pe piaţa muncii, mai ales că cererea pentru forţa
de muncă necaliﬁcată a scăzut dramatic în perioada tranziţiei. Deşi anumite
practici de discriminare, cum ar ﬁ arondarea elevilor romi la unele şcoli
speciale, au început să dispară încet, în parte şi datorită presiunilor internaţionale, rămân totuşi o mulţime de alte cauze complexe care fac ca nivelul de
educaţie al romilor să ﬁe foarte scăzut.
Şcolile primare din multe localităţi au început să sprijine copiii romi prin
crearea unei atmosfere comunitare. Multe au introdus cursuri pregătitoare,
profesori de etnie roma precum şi activităţi de petrecere a timpului liber atractive pentru romi, cum ar ﬁ cursurile de dans.
Pe lângă lipsa de informaţii, părinţii şi copiii romi nu sunt stimulaţi
suﬁcient pentru a căuta şcoli mai bune. Dacă majoritatea non-romilor au
printre semenii lor persoane educate şi cu venituri mari, romii nu au astfel de
persoane printre ei şi deci nu pot avea o experienţă directă legată de beneﬁciile
educaţiei. Mai mult, succesul obţinut de romi este mult mai puţin corelat cu
nivelul de educaţie atins, cum se întâmplă în cazul non-romilor. Un rom
munceşte adesea în economia gri, bogăţia obţinută de semenii lor de succes a
fost obţinută pe baza legăturilor pe care le au, a talentelor şi calităţilor
personale, educaţia neﬁind decisivă. De asemenea, prea multă educaţie poate
duce la pierderea unui membru al familiei.
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Cei care provin din familii dezavantajate din punct de vedere social, nu
vor reuşi să ofere un mediu în care educaţia să ﬁe folosită din plin. Scepticismul
cu privire la utilitatea educaţiei este mai departe adâncit de discriminarea
anticipată pe piaţa muncii. Având în vedere lipsa unor stimulente, majoritatea
familiilor de romi acceptă în cele din urmă situaţia, cu excepţia celor mai de
succes care se străduiesc să facă tranziţia către clasa mijlocie.
Beneﬁciul obţinut în urma frecventării învăţământului primar şi secundar
este mai scăzut în cazul romilor decât în cazul non-romilor, în schimb,
beneﬁciul obţinut în urma frecventării unei instituţii de învăţământ superior
este mai ridicat în cazul romilor. Strategiile educaţionale ale familiilor de
romi sunt în concordanţă cu aceste observaţii statistice; stimulentele pentru a
absolvi învăţământul secundar sunt reduse iar învăţământul superior depăşeşte
limitele majorităţii familiilor de romi.
Pentru a lupta împotriva abandonului şcolar şi a consecinţelor sale,
trebuie găsite alte stimulente, atât pentru părinţi, cât şi pentru şcoli. Şcolile
trebuie să primească fonduri adiţionale proporţional cu numărul elevilor
dezavantajaţi socio-economic. Stimulentele pentru educaţie acordate romilor
trebuie sporite. Din păcate astfel de măsuri pot avea efecte negative în cazul
în care nu sunt aplicate cu atenţie.
Părinţii romi ar putea ﬁ obligaţi să aleagă şcolile segregate pentru că acolo
notele mari sunt mai uşor de obţinut iar absenţele sunt tolerate. Aşadar, dacă
vrem ca bonusurile şi/sau penalităţile ﬁnanciare să ﬁe de vreun folos, atunci
ele trebuie să se bazeze pe măsuri comparabile între şcoli şi care sunt permise
doar pe baza testelor unice. Mai mult, testele unice le-ar permite părinţilor
romi dar şi experţilor să evalueze adevăratul nivel al şcolilor comunitare.
Învăţământul superior este necesar pentru a avea succes pe piaţa muncii
dar nivelul de educaţie al romilor se îmbunătăţeşte într-un ritm mult prea
lent. Instituţiile publice trebuie să nu se concentreze doar asupra oferirii
suportului pedagogic pentru elevii romi ci şi asupra conceperii unor stimulente
pentru şcoli şi pentru romi, stimulente menite să împiedice abandonul şcolar.
O comparaţie între generaţiile de romi ne arată că incidenţa cea mai scăzută a neşcolarizării este în cazul generaţiei mature, iar cea mai ridicată în cazul generaţiei vârstnice. Diferenţele cele mai mari apar între generaţia vârstnică şi celelalte generaţii. Sistemul şcolar din perioada comunistă pare să
reducă într-o măsură semniﬁcativă incidenţa neşcolarizării în rândul acestei
populaţii. Această tendinţă se menţine şi astăzi.
Tabel 2.2.1. Neşcolarizarea pe generaţii
Generaţia de tranziţie Generaţia tânără Generaţia matură Generaţia vârstnică
(7-16 ani)
(17-25 ani)
(26-45 ani)
(peste 46 ani)
18,3%
17,0%
15,2%
26,7%
Sursa: Romii în România, ICCV, 2002
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De altfel, performanţa şcolară mai ridicată a romilor în perioada comunistă este însoţită şi de un acces mai larg al romilor pe piaţa muncii. Astfel,
perioada anilor ‘80-’90 este una de maxim al integrării romilor pe piaţa
muncii, procentul romilor care au lucrat ca salariaţi în această perioadă ﬁind
de 45% (ICCV, 2002). Ulterior, în perioada de tranziţie, concomitent cu
degradarea performanţei şcolare, procentul romilor angajaţi ca salariaţi din
populaţia ocupată scade la 34%.
În cazul tuturor generaţiilor1, ciclurile de învăţământ spre care se orientează cei mai mulţi indivizi (ciclurile primar şi secundar) sunt sub nivelul cerut
pentru a ocupa o poziţie minimală pe piaţa muncii. Astfel, în cazul generaţiei
tinere şi a celei mature, absolvirea a opt clase nu poate garanta accesul către
munci caliﬁcate. La fel se întâmplă în cazul generaţiei mature, unde absolvirea
ciclului primar poate garanta cel mult accesul la o muncă necaliﬁcată.
Tendinţa de creştere a nivelului de şcolaritate în cazul generaţiilor tinere
şi mature este însoţită de o tendinţă crescătoare a cerinţelor de şcolaritate
necesare pentru a ocupa o poziţie caliﬁcată pe piaţa muncii. Astfel, în cazul
tuturor generaţiilor performanţa şcolară a majorităţii indivizilor este cu mult
sub cerinţele pieţei muncii.
Orientarea spre absolvirea unei şcoli profesionale este mai pronunţată în
cazul generaţiei mature, un procent de aproape 10% reuşind să termine o
şcoală profesională, ceea ce permite obţinerea unor caliﬁcări. Tot în cadrul
generaţiei mature se găseşte şi cel mai mare procent de absolvenţi de liceu
comparativ cu celelalte generaţii. Absolvirea studiilor superioare are loc
numai în cazuri izolate.
La nivelul întregii populaţii roma de peste 16 ani există diferenţe mari de
şcolarizare între sexe. Astfel, în timp ce procentul celor neşcolarizaţi atinge în
cazul bărbaţilor valoarea de 14,5%, în cazul femeilor acesta este 23,5%. Cea
mai importantă diferenţă între sexe în privinţa neşcolarizării apare în cadrul
generaţiei vârstnice, în care ponderea femeilor care nu au urmat niciodată
şcoala este de peste două ori mai mare decât cea a bărbaţilor. În cadrul
generaţiei mature această diferenţă tinde să scadă uşor, deşi procentul femeilor
care nu au urmat niciodată şcoala este de aproape două ori mai mare decât al
bărbaţilor. În cadrul generaţiei tinere diferenţele între procentele de femei şi
bărbaţi neşcolarizaţi sunt foarte mici. Pe de o parte are loc o uşoară tendinţă
de emancipare a femeilor (scade numărul femeilor neşcolarizate de la 19,5%
la 16,4%), iar pe de altă parte apare o tendinţă de creştere a numărului
bărbaţilor neşcolarizaţi comparativ cu generaţia matură (de la 10,9% la
17,5%). O posibilă explicaţie pentru aceste comportamente apărute la
generaţia tânără este tendinţa de modernizare a familiei rome: abandonarea
1
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Pentru o analiză mai detaliată a educaţiei şcolare a romilor, vezi Mihai Surdu, Educaţia
şcolară a populaţiei de romi, Bucureşti, 2002, Romii în România, Editura Expert.

distribuţiei rolurilor tradiţionale în care femeia este, de regulă casnică, iar
bărbatul asigură veniturile pentru întreaga gospodărie.
Diferenţe semniﬁcative între sexe apar în cazul absolvirii şcolii profesionale
în cadrul tuturor generaţiilor, deşi există o tendinţă de reducere a acestora de
la generaţia vârstnică la cea matură şi de la aceasta din urmă la cea tânără.
Dacă la generaţia vârstnică raportul dintre bărbaţii şi femeile absolvenţi de
şcoală profesională era de peste 5:1, la generaţia matură acest raport scade la
3:1, pentru a ajunge la generaţia tânără la mai puţin de 2:1. Numărul mult
mai ridicat al bărbaţilor absolvenţi de şcoală profesională decât al femeilor
poate reﬂecta persistenţa unui model familial tradiţional în care bărbatul este
cel care se orientează spre o meserie în timp ce femeia îşi întrerupe şcolarizarea
înainte de dobândirea unei meserii pentru a face faţă îndatoririlor casnice.
Această inegalitate între bărbaţi şi femei în dobândirea unei meserii (prin
absolvirea unei şcoli profesionale) tinde să scadă la generaţia tânără.
Asociat cu nivelul scăzut de şcolaritate sau absenţa şcolarizării, analfabetismul reprezintă un impediment major în integrarea romilor pe piaţa muncii,
în special în cazul muncilor caliﬁcate. Unul dintre cei mai importanţi indicatori
în analiza comparativă a generaţiilor îl reprezintă incidenţa analfabetismului,
deoarece în opinia noastră deprinderea unor abilităţi minimale cum ar ﬁ cititul
şi scrisul reprezintă principalele achiziţii, mai ales pentru populaţiile cu nivele
reduse de şcolaritate. Incidenţa cea mai scăzută a analfabetismului o regăsim la
generaţia matură, unde aproximativ 30% dintre subiecţi pot ﬁ consideraţi
analfabeţi (citesc cu diﬁcultate sau deloc) în timp ce incidenţa cea mai ridicată
este la generaţia vârstnică. Astfel, în cazul generaţiei vârstnice, peste 45% dintre
subiecţi declară că citesc cu diﬁcultate sau deloc, iar numărul mare de nonrăspunsuri reprezintă probabil cazuri nedeclarate de analfabetism datorită etichetării sociale negative asociate acestuia. Dacă am lua în calcul şi nonrăspunsurile, ar însemna că în cadrul generaţiei vârstnice peste 60% dintre subiecţi
sunt analfabeţi. În ceea ce priveşte generaţiile tinere şi de tranziţie se constată că
incidenţa analfabetismului este în creştere faţă de generaţia matură.
În generaţia vârstnică femeile sunt analfabete într-o proporţie mult mai
ridicată decât bărbaţii, numărul femeilor care nu ştiu să citească deloc ﬁind
aproape dublu comparativ cu cel al bărbaţilor. O pondere mai ridicată a
analfabetismului la femei se păstrează şi în cadrul generaţiei mature, deşi
există o uşoară tendinţă de scădere a procentului de femei analfabete comparativ cu bărbaţii. Odată cu generaţia tânără are loc o egalizare a distribuţiei
numărului de analfabeţi pe sexe şi, mai mult, numărul bărbaţilor analfabeţi îl
depăşeşte cu puţin pe cel al femeilor. În generaţia de tranziţie aceste diferenţe
se menţin, numărul bărbaţilor analfabeţi ﬁind mai mare decât al femeilor
analfabete.
Ca urmare a nivelului scăzut de şcolaritate, o mare parte a romilor sunt
în situaţia de a nu avea nici o caliﬁcare. Există o tendinţă de revigorare a
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meseriilor tradiţionale datorată, pe de o parte, recesiunii economice care a
condus la concedierea romilor din unele unităţi productive şi reîntoarcerea
lor spre meseriile tradiţionale, iar pe de altă parte, iniţiativelor ONG-urilor
roma de stimulare a meseriilor tradiţionale.
Tabel 2.2.2 Meseriile populaţiei de romi din România 1992-1998 (în
procente)
Meseria

Romii la nivel naţional
1992

Romii la nivel naţional
1998

Nu au nici o meserie
Au meserii tradiţionale
Au meserii moderne

79,4
3,9
16,1

52,4
10,3
37,3

Surse: Romii din România, Editura Expert, Bucureşti, 2002 şi Ţiganii între îngrijorare şi ignorare,
Editura Alternative, Bucureşti, 1993

În cadrul meseriilor moderne, cele mai întâlnite caliﬁcări sunt: construcţii
(zidar, zugrav, ﬁerar-betonist), lăcătuş mecanic, mecanic auto, sudor, şofer,
croitor.
Meseriile tradiţionale sunt legate de speciﬁcul neamurilor de romi şi sunt
transmise intergeneraţional, fără a implica sistemul formal de educaţie,
excepţie făcând situaţiile în care ONG-urile roma derulează proiecte în
parteneriat cu şcoala pentru revigorarea meseriilor tradiţionale. Cel mai des
romii care practică meserii tradiţionale sunt lăutari, căldărari, ﬁerari,
cărămidari, spoitori, argintari. Ponderea meseriilor tradiţionale este mai
ridicată în mediul rural datorită faptului că în comunităţile rurale compacte
de romi speciﬁcul cultural al acestora s-a păstrat într-o mai mare măsură, spre
deosebire de comunităţile de romi din marile oraşe, care s-au adaptat mai
repede la modernitate. Astfel, aproape 3/5 dintre romii practicanţi ai
meseriilor tradiţionale se regăsesc în mediul rural.

6. 3. Mobilitate scăzută
Mobilitatea scăzută este o problemă generală pe piaţa muncii din România. Având în vedere că piaţa imobiliară este reglementată, este foarte greu să
găseşti o locuinţă în zonele în care oportunităţile de lucru sunt foarte mari. În
consecinţă, şomerii rămân captivi în zone depresive din punct de vedere
economic, ceea ce îi afectează în mod în special pe romi. Cu toate că despre
romi se consideră că sunt foarte mobili datorită tradiţiei lor, de fapt ei întâmpină chiar mai multe obstacole în calea mobilităţii decât non-romii. Aşa
cum menţionam anterior, romii, depind din punct de vedere economic de
reţeaua familiei extinse şi ca atare foarte rar se mută în altă localitate dacă nu
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au rude acolo. O altă cauză importantă a mobilităţii lor scăzute este discriminarea severă pe care o suportă pe piaţa imobiliară; o locuinţă decentă este
problema cea mai arzătoare cu care se confruntă romii. În mod tipic, dacă
romii se mută, nu o fac pentru o slujbă mai bună ci pentru că şi-au pierdut
locuinţa. De aceea ei se mută în zone slab dezvoltate economic pentru că acolo
locuinţele sunt mai la îndemână dar unde locurile de muncă sunt puţine.
Din cauză că piaţa principală a închirierilor nu are succes în cazul
familiilor de romi, a apărut o a doua piaţă, secundară în care sunt oferite locuinţe mici (cămine) care au fost iniţial construite pentru muncitorii necaliﬁcaţi. Astfel de locuinţe nu sunt protejate de reglementări ale statului iar cei
care nu plătesc chiria pot ﬁ evacuaţi imediat. Acest lucru permite atât
chiriaşilor cât şi proprietarilor să semneze contracte pe care le respectă şi unii
şi alţii şi aşa funcţionează piaţa secundară. Adesea, familii care nu au plătit
chirie ani la rând în temeiul unui contract legal, încep acum să plătească (şi
de obicei o chirie mult mai mare) în temeiul unui contract neoﬁcial. În
absenţa unui mediu reglementat legal a mai apărut o soluţie: maﬁa, care spre
deosebire de instituţiile statului care funcţionează prost, nu are nici o
problemă în a colecta chiriile. Tocmai din cauza unor astfel de soluţii şi a
eşecului pieţei, romii sunt concentraţi la periferiile oraşului în zone puţin
atractive iar chiriile pe care le plătesc pentru nişte locuinţe foarte mici sunt
extraordinar de ridicate dar nu au unde să se ducă în altă parte. Şansa de a se
muta pentru căutarea unui loc de muncă mai bun este minimală.
Mobilitatea romilor a scăzut dramatic şi din cauza discriminărilor cu care
se confruntă pe piaţa imobiliară. Această discriminare este în mare măsură,
consecinţa eşecului pieţei cauzat de un sistem de justiţie foarte încet şi care
nu reuşeşte să impună respectarea termenilor contractelor de închiriere. Un
sistem care ar funcţiona corect ar forţa familiile de romi să îşi plătească chiriile
iar proprietarii nu ar mai avea motiv să îi discrimineze. Multe dintre
autorităţile locale au tendinţa de a se debarasa de familiile de romi mutândule în afara oraşelor. Ceea ce demonstrează că nivelul local nu are capacitatea
de a rezolva problemele de locuinţă ale romilor iar guvernarea centrală ar
trebui să joace un rol mai activ.

6.4. Munca la negru
Mulţi dintre şomerii romi înregistraţi legal ca şomeri lucrează de fapt la
negru iar autorităţile locale tolerează acest fapt căci se consideră că este de
preferat munca la negru în locul unei totale apatii. Însă orientarea către piaţa
neagră a muncii are multe consecinţe negative. Pe lângă neajunsurile directe
cum ar ﬁ lipsa controalelor de siguranţă-există importante inconveniente
indirecte. Contractele ilicite de muncă nu pot ﬁ puse în aplicare iar muncitorii
rămân adesea fără salarii. Plăţile neonorate sunt doar vârful aisbergului, multe
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dintre contractele cu potenţial beneﬁciu nici nu se încheie pentru că părţile
nu au încredere reciprocă. Din cauză că lipsesc acele mecanisme ale statului
prin care termenii contractuali să se facă respectaţi, angajaţii nu se pot încrede
decât în partenerii cu care au mai colaborat pe termen lung. Aşadar, spre
deosebire de non-romi, pentru romi este foarte important să aibă relaţii şi
cunoştinţe ceea ce face ca mobilitatea muncitorilor romi să ﬁe scăzută. Mai
mult, oportunităţile de muncă la negru sunt în mare parte în domeniul
muncii necaliﬁcate ceea ce înseamnă că specializarea pe piaţa muncii la negru
împiedică tranziţia către sectorul muncii caliﬁcate.

6. 5. Discriminarea
Romii sunt discriminaţi într-o mare măsură atât pe piaţa muncii, cât şi
pe alte pieţe. Cu toate că statul încearcă să combată discriminarea, posibilităţile
lui sunt limitate pentru că practicile discriminatorii sunt diﬁcil de dovedit.
Pentru a elimina discriminarea este important să înţelegem motivele care o
determină. Unii angajatorii pot refuza să angajeze romi din considerente
xenofobe dar în contextul României predomină motivele şi raţiunile individuale de discriminare.
Sunt cazuri în care angajatorii îi plătesc pe romi mai puţin decât pe nonromi pentru simplul fapt că primii nu sunt în poziţia de a negocia, ﬁind
discriminaţi. Angajatorul nu face decât să îşi maximizeze proﬁtul, fără a detesta această practică discriminatorie.
Alţi angajatori refuză pur şi simplu să angajeze romi din cauză că nu sunt
capabili să recunoască calitatea muncitorului iar statistic vorbind, a ﬁ rom
este un semnal negativ. Deşi nu există statistici oﬁciale, percepţia generală
este aceea că romii au cele mai proaste calităţi, conduită de lucru etc. Pericolul
unei astfel de discriminări statistice este că se interiorizează rapid.
Faptul că romii se aşteaptă la discriminări viitoare scade mult motivaţia
de a deprinde abilităţi de muncă sau obişnuinţa de a munci iar asta nu face
decât să întărească percepţia negativă a angajatorilor despre romi.
Cu toate că discriminarea statistică porneşte de la raţiuni individuale, ea
împiedică integrarea romilor şi are efecte dăunătoare pe termen lung. Însă,
deşi motivaţia individuală de a discrimina este ridicată iar mijloacele statului
de a demonstra aceste practici sunt limitate, ne puteam aştepta ca această
discriminare să înceteze numai în momentul în care motivele statistice vor
dispărea. Între timp, statul trebuie să găsească soluţii de suport pentru a
motiva romii să urmeze o formă superioară de învăţământ şi să îşi formeze
alte abilităţi.
***
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Scurte constatări
Tranziţia de la economia planiﬁcată la pieţele descentralizate este diﬁcilă
pentru majoritatea cetăţenilor dar greutăţile romilor au fost ampliﬁcate de
speciﬁcul situaţiei lor socio-economice şi de discriminare. Multe din problemele cu care se confruntă ei sunt comune tuturor cetăţenilor.
Rata şomajului printre romi, deşi este clar mai ridicată decât printre nonromi, este corelată cu cea înregistrată la nivelul întregii populaţii şi ca atare
şomajul la nivelul ambelor populaţii pare să aibă aceleaşi cauze. Din păcate,
problemele cauzate de inadvertenţele mediului legal şi economic au tendinţa
de a se multiplica în cazul romilor pentru că, spre deosebire de non-romi,
reţele întregi de familii sunt expuse acestor inadvertenţe. Familiile non-romilor care depind de beneﬁciile sociale au în general conexiuni sociale cu
oameni care nu depind de sistemul social, pe când în cazul romilor, întreaga
reţea de familie depinde de aceste beneﬁcii şi au puţine conexiuni cu familii
care nu depind de sistemul social.
Deşi majoritatea problemelor cu care se confruntă romii se regăsesc şi la
nivelul populaţiei de non-romi, ei au în plus de trecut obstacole speciﬁce
pentru care este nevoie de măsuri speciﬁce. Motivaţia romilor de a se educa
este scăzută pentru că oricum se aşteaptă la discriminare pe piaţa muncii iar
reluarea studiilor este mai scăzută în cazul lor decât în cazul populaţiei de
non-romi. Pentru a acoperi lipsa unor motivaţii naturale suﬁcient de
puternice, statul trebuie să creeze motivaţii artiﬁciale.
O altă problemă fundamentală a romilor este dată de discriminarea lor
pe piaţa imobiliară. Ambiţia de a combate discriminarea în mod direct este
fără sorţi de izbândă şi este practic imposibil de controlat şi de demonstrat.
Mai degrabă statul ar trebui să contrabalanseze discriminarea printr-o reţea
de locuinţe sociale destinate familiilor de romi care au ambiţia şi capacitatea
de a migra dinspre clasa de jos către clasa mijlocie. În prezent acordarea unor
astfel de locuinţe sociale pentru familiile de romi şi împroprietărirea lor este
un demers al autorităţilor locale care urmăresc să mute romii în afara oraşelor
lor pentru a scăpa de povară. Doar o abordare centralizată a alocării locuinţelor
sociale pentru romi poate diminua astfel de externalităţi negative. Neputinţa
de a închiria o locuinţă limitează mobilitatea ﬁzică şi socială a romilor.
Numai prin combinarea unor îmbunătăţiri generale aduse mediului legal
şi economic cu anumite măsuri speciﬁce destinate romilor, în special în
domeniul educaţiei şi locuinţelor, se poate ajunge la incluziunea romilor pe
piaţa muncii şi în alte aspecte economice ale vieţii.
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Capitolul 7
Politici de ocupare pentru grupurile vulnerabile

7. 1. Conceptele utilizate în România
Conceptul de incluziune socială
Elaborat şi aprobat în cadrul organismelor europene cu impact la nivel
naţional, conceptul de incluziune socială este deﬁnit ca ﬁind un set de masuri
şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei
de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării şi comunicării, mobilităţii,
securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale.
În limbajul instituţional românesc, conceptul de incluziunea şi dezvoltare
socială a intrat în uz începând cu anul 2001, odată cu adoptarea H.G.
829/2002, privind Planul Naţional Anti – Sărăcie şi Promovare a Incluziunii
Sociale – PNAinc.2
Lupta împotriva excluziunii sociale şi a sărăciei este o nouă modalitate de
abordare care încurajează cooperarea în domeniu, combinând obiectivele comune
ale Uniunii Europene cu ale ţărilor membre, respectiv complementaritatea
planurile naţionale de acţiune cu programul de acţiune al Comisiei Europene.
Comisia Europeană deﬁneşte incluziunea socială ca ﬁind un proces prin
care se asigură că persoanele confruntate cu riscul sărăciei şi excluziunii
dobândesc oportunităţile şi resursele necesare pentru a participa pe deplin la
viaţa economică, socială şi culturală şi că se bucură de un standard de viaţă şi
bunăstare considerat normal în societatea în care trăiesc. Asigură participarea
sporită a acestor persoane la luarea deciziilor care le afectează viaţa, precum şi
accesul lor la drepturile fundamentale.3
Excluziune4, este deﬁnită ca ﬁind incapacitatea/eşecul de integrare a unei
persoane sau grup în unul sau mai multe (sub)sisteme din următoarele patru:
2

3
4
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Prin elaborarea Planului Naţional Anti-Sărăcie şi de Promovare a Incluziunii Sociale
(PNAinc), România, ca ţară candidată la Uniunea Europeană, a atins obiectivul trasat
ţărilor candidate în cadrul summit-urilor de la Copenhaga şi Göteborg, care recomandă
includerea iniţiativelor comune adoptate de către statele-membre în strategiile naţionale
ale ţărilor candidate.
European Commission (2003) Joint report by the Commission and the Council on Social
Inclusion.
Strategia Naţională pentru Protecţia, Integrarea şi Incluziunea Persoanelor cu Handicap
(2006-2013)

sistemul democratic şi legal (integrare civică), piaţa muncii (integrare
economică), sistemul statului bunăstării (integrare socială), sistemul familiei
şi comunităţii (integrare interpersonală).
Integrarea socială reprezintă procesul de interacţiune dintre individ sau
grup şi mediul social prin intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al parţilor;
Incluziune socială. Integrarea/includerea/incluziunea comunitară,
este deﬁnită ca ﬁind accesul şi participarea persoanei cu handicap, a persoanelor de etnie Roma şi a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie sociala la
viaţa comunităţii de apartenenţă;
Categoriile sociale vulnerabile, deﬁnite în JIM sunt: copilul în situaţie
de risc ridicat, tinerii de peste 18 ani care nu mai sunt cuprinşi în sistemul de
ocrotire a copiilor fără familie, persoane cu handicap, persoane aparţinând
populaţiei de etnie roma aﬂate în situaţii de risc ridicat.
Grupurile vulnerabile, deﬁnite în axa 6 a domeniului resurse umane
din PND – promovarea incluziunii sociale, sunt: populaţia roma, persoanele
cu dizabilităţi, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a
copilului, copii cu cerinţe educaţionale speciale, familiile cu mai mulţi de doi
copii inclusive, familiile mono-parentale, copii aﬂaţi în situaţii de risc,
persoanele care au suferit o condamnare, persoanele dependente de droguri,
persoanele fără domiciliu, victimele violenţei domestice ş.a.m.d.
Învăţarea permanentă. Este o politica pentru dezvoltarea cetăţeniei
active, a coeziunii sociale şi a ocupării forţei de muncă, are la bază principiul
participării active prin învăţarea, realizata continuu, cu scopul îmbunătăţirii
cunoştinţelor, deprinderilor şi competentelor. Introdusă ca instrument de
combatere a excluziunii sociale, învăţarea permanentă presupune adaptarea
sistemelor la nevoile şi cerinţele individului, depăşind sistemul tradiţional al
ocupării în funcţie de nivelul de şcolaritate.

7.2. Documente legislative şi politice strategice de programare
a politicilor publice
• Consiliile de la Lisabona 2000, Feira 2001 şi Barcelona 2002,
• Agenda Lisabona, revizuită 2005, propune metoda deschisă de coordonare pentru susţinerea economiei bazate pe cunoaştere şi promovarea
ocupării depline, pe axele de intervenţie: protecţie şi incluziune socială;
• Planurile Naţionale de Acţiune şi Memorandum-urile Comune de Incluziune Socială.
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• Liniile Directoare privind Politica de Coeziune 2007-2013;
• Liniile Directoare Integrate pentru creşterea economică şi ocupare
(2005-2008);
• Memorandum-ul Comun de Incluziune Sociala 2005 ( JIM );
• Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 stabileşte axe şi obiective
strategice de dezvoltare.
• Planul Naţional de Acţiune pentru Ocupare (PNAO) se elaborează
anual şi descrie strategia politică prin care se vor atinge obiectivele
Strategiei Europene de Ocupare. PNAO este strâns legat de Planul
Naţional de Dezvoltare (PND) şi identiﬁcă punctele tari şi punctele
slabe ale politicii pieţei muncii;
• Planul Regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi
Incluziune Socială (PRAO);
• Documentul Comun de Evaluare a Politicilor de Ocupare (JAP).
• Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umanedocument pentru implementarea priorităţii sectoriale din Planul Naţional de Dezvoltare „Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului
de ocupare şi combaterea excluziunii sociale”, care va ﬁ ﬁnanţat din
Fondul Social European.
Documente politice naţionale:
• Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013 pentru obiectivul
„Convergenţă”;
• Programul de Guvernare în domeniul Resurselor Umane;
• Planul Naţional pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2006;
• Strategii naţionale sectoriale, adoptate de Guvernul României.

7. 3. Politici publice pentru grupurile vulnerabile
7.3.1. Memorandumul comun de în Domeniul Incluziunii Sociale
(Join Inclusion Memorandum- JIM)
În România, în conformitate cu prevederile Parteneriatului pentru Aderare, Guvernul României a elaborat, împreună cu Comisia Europeană Documentul Comun în domeniul Incluziunii Sociale, document care a pregătit
deplina participare a României, după aderare, la metoda deschisă de coordonare în domeniul incluziunii sociale.
Scopul JIM este promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în
Europa până în 2010 (perspectiva îndeplinirii obiectivelor de la Lisabona),
iar obiectivul global este promovarea susţinută a unei societăţi coezive şi
incluzive, creşterea bunăstării populaţiei complementar cu resorbţia rapidă a
problemelor grave de sărăcie extremă şi excluziune socială.
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Pentru a implementa obiectivele JIM, Comisia Europeană şi România au
căzut de acord că investiţia în capacitatea administrativă a autorităţilor naţionale,
regionale şi locale, este o prioritate. Este de asemenea important să ﬁe îmbunătăţit
semniﬁcativ dialogul şi cooperarea între structurile publice, precum şi între
structurile publice şi societatea civilă, partenerii sociali şi ONG-uri. Modelul
participării este integrat în procesul de elaborare şi implementare a politicilor,
planurilor, strategiilor de acţiune, însăşi procesul de pregătire a Planului Naţional
Anti-Sărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale (PNAInc) şi a Memorandumului
(JIM) ﬁind fundamentat de un larg dialog social între diferitele instituţii publice,
patronate, sindicate, asociaţii şi organizaţii non-guvernamentale.
Politici de ocupare a grupurilor vulnerabile cuprinse în JIM
Provocările cheie enunţate în JIM, grupate conform priorităţilor politice,
au fost stabilite după efectuarea unei analize a politicilor pieţei muncii din
România, urmată de elaborarea Documentului Comun de Evaluare a
Priorităţilor Politicilor de Ocupare din 2002 şi un raport de progres realizat
doi ani mai târziu, în 2004.
Principalul instrumentul legislativ de implementare a politicii privind
piaţa muncii, elaborat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,
responsabil cu elaborarea şi coordonarea implementării politicilor de ocupare
a forţei de muncă, strategiilor programelor şi planurilor naţionale de ocupare,
a fost Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă modiﬁcată şi completată de Legea nr.107/2004.
Anual, în baza Legii nr.107/2004 au fost elaborate programe anuale de
ocupare, structurate cu precădere, către grupurile vulnerabile la riscul de şomaj
de durată şi către zonele cu rate ridicate ale şomajului.
Provocări cheie
• Creşterea ratei de activitate ca o pre-condiţie pentru dezvoltarea
economică şi socială şi creşterea ocupării pentru a susţine creşterea
economică;
• Susţinerea restructurării economice asigurând o piaţă a muncii funcţionabilă prin aplicarea prevederilor Codului Muncii, dezvoltarea alternativelor economice în zonele rurale şi îmbunătăţirea politicilor salariale corelate cu productivitatea muncii;
• Creşterea şi adaptarea caliﬁcărilor forţei de muncă;
• Consolidarea cadrului legislativ şi instituţional.
Priorităţi de acţiune
Creşterea eﬁcienţei metodelor de prevenire şi absorbţie a şomajului pentru grupurile cu risc înalt: tineri, şomeri de lungă durată, persoane din mediul
rural, romi, persoane cu handicap;
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Promovarea modalităţilor eﬁciente de combatere a discriminării ocupaţionale, în mod special cu privire la romi, dar şi la alte grupuri cu risc ridicat:
tineri în vârstă de 18 ani ieşiţi din centrele de plasament, persoane ieşite din
detenţie, vârstnici, femei;
Adaptarea permanentă a structurii programelor de educaţie la necesităţile
apărute ca urmare a schimbărilor de pe piaţa muncii;
a) Măsuri privind ocuparea pentru tinerii de 18 ani care părăsesc
sistemul de protecţie
JIM caracterizează aceasta categorie vulnerabilă printr-un deﬁcit ridicat
de capacitate de re-inserţie socială, lipsa sprijinului familiei, lipsa locuinţei,
lipsa unui loc de muncă, lipsa suportului social, diﬁcultăţi de integrare socială
datorită faptului că nu sunt pregătiţi profesional şi nu au nici educaţia
necesară pentru viaţa de adult.
Măsuri privind ocuparea:
– Dezvoltarea coordonării dintre serviciile de asistenţă socială şi alte
servicii publice, precum: şcoala, accesul pe piaţa muncii, serviciile de sănătate,
poliţia.
– Implementarea politicilor existente şi continuarea sprijinului acordat
în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii şi la locuinţe sociale.
– Stimulente pentru integrarea ocupaţionalã a persoanelor cu handicap,
cuprinderea pe piaţa muncii, implicarea activă pentru protecţia acestor
persoane şi creşterea expertizei pentru îngrijirea persoanele cu dizabilităţi la
vârste mici – sub 7 ani.
b) Măsuri privind ocuparea pentru persoanele cu handicap
Prevederile JIM fac trimitere la întărirea capacităţii instituţionale pentru
a sprijini persoane cu handicap, prin:
• Îmbunătăţirea serviciilor acordate la domiciliu cum ar ﬁ pregătirea şcolară la domiciliu pentru copii cu handicap nedeplasabili şi în comunitate, dezvoltarea unei reţele de servicii în vederea satisfacerii nevoilor
speciﬁce ale persoanelor cu handicap,
• colaborarea efectivă cu ONG-urile în vederea utilizării experienţei şi
expertizei existente în sectorul organizaţiilor non-guvernamentale, inclusiv pentru personalizarea planurilor de recuperare şi integrare, colaborarea specialiştilor (medici, psihologi, pedagogi, asistenţi sociali) cu
reprezentanţii comunităţii şi cu familia;
• Campanii de informare a potenţialilor beneﬁciari şi a medicilor de familie referitoare programele şi serviciile destinate persoanelor cu handicap.
• Dezvoltarea infrastructurii edilitare pentru persoanele cu handicap
locomotor.
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Măsuri privind ocuparea:
• Dezvoltarea serviciilor de pregătire şi formare profesională, crearea
oportunităţilor de muncă şi micşorarea ponderii asistenţei pasive
bazate pe alocaţii;
• Revizuirea şi implementarea Strategiei naţionale privind protecţia
specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, inclusiv
închiderea/restructurarea instituţiilor rezidenţiale de îngrijire;
c) Măsurile privind ocuparea pentru minoritatea romilor
Prevederile JIM fac trimitere la ﬁnalizarea implementării Strategiei
Guvernamentale pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor: întărirea capacităţii
instituţiilor guvernamentale, eliminarea cazurilor persoanelor fără acte de
identitate, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale romilor, prin dezvoltarea
de oportunităţi economice şi crearea de locuri de muncă salariale, îmbunătăţirea accesului la toate nivelele de educaţie, completată cu accesul la nivelul educaţional minim pentru generaţiile tinere, identiﬁcarea şi atribuirea
de teren agricol în mediul rural şi de terenuri pentru construcţia de locuinţe
în sistem tradiţional sau modern, asigurarea unui acces complet la servicii
medicale primare, măsuri care să aibă ca rezultat incluziunea socială a persoanelor de etnie roma şi continuarea luptei împotriva discriminării.
Măsuri privind ocuparea:
Suport pentru dezvoltarea şi incluziunea persoanelor aparţinând minorităţii romilor, prin:
• Dezvoltarea de oportunităţi economice şi crearea de locuri de
muncă salariale;
• Identiﬁcarea şi atribuirea de teren agricol în mediul rural şi de terenuri
pentru construcţia de locuinţe în sistem tradiţional sau modern;
7.3.2. Planul Naţional de Dezvoltare al României (PND)
Aderarea României la Uniunea Europeană a constituit o prioritate politică majoră a întregii societăţi româneşti, înseamnă schimbări semniﬁcative
în multe domenii ale vieţii economico sociale, în cazul studiului nostru, în
special în domeniul educaţiei, complementar cu domeniul formării profesionale, dezvoltării profesionale şi învăţarea continuă.
România, ca şi noile state membre la Uniunea Europeană, a fost solicitată
de către Comisia Europeană să elaboreze Planuri Naţionale de Dezvoltare
pentru accesarea Fondurilor de pre-aderare de tip structural (Phare, Ispa şi
Sapard) şi, ulterior aderării, pentru accesarea Instrumentelor Structurale
(fonduri structurale şi de coeziune ale UE, după data aderării, în calitate de
Stat Membru.).
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Începând cu anul 2002, a fost demarat procesul de elaborare a Planului
Naţional de Dezvoltare pentru perioada de programare 2004-2006, iar din
anul 2004 a fost declanşat procesul de elaborare a Planului Naţional de
Dezvoltare 2007-2013.
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este un document politic de
planiﬁcare comunitară, axat pe priorităţi strategice şi programare ﬁnanciară
multianuală, are ca scop să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea economică şi
socială a ţării pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice
şi sociale, priorităţi ale Agendei Lisabona şi obiectivele de la Göteborg.
Principalele provocări ale PND sunt abordarea integratoare şi coordonarea
deschisă, pe care le vom aminti la modul general în cele ce urmează.
Abordarea integratoare, strategie a UE pentru politicile sociale.
Mainstreaming/targeting
Mainstreaming şi targeting sunt două noţiuni privite de multe ori în
opoziţie, insuﬁcient discutate/ dezvoltate în spaţiul UE, în România în
special.
Abordarea mainstreaming (abordare integratoare) în politicile sociale
presupune adoptarea unor Strategii comune, programe, proiecte, măsuri
destinate categoriilor sociale defavorizate/ vulnerabile/ dezavatajate în general,
din rândul lor făcând parte: romii, persoanele cu handicap (în cazul studiului
nostru), femeile, copiii străzii, bătrânii etc.
Abordarea de tip targeting priveşte romii sau persoanele cu handicap în
cazul studiului nostru ca ﬁind un grup ţintă bine focalizat, căruia i se alocă
resursele ﬁnanciare în particular, în baza unor strategii, programe, proiecte,
măsuri .
În contextul în care România, acordă semniﬁcaţie termenului de incluziune socială, în sensul că problematica romilor şi a persoanelor cu handicap
trebuie sa ﬁe reﬂectată în toate domeniile de activitate de pe agenda ﬁecărei
instituţii publice centrale şi locale, cele două concepte nu sunt contradictorii,
ci mai degrabă complementare.
Conceptul de „abordare integratoare” (mainstreaming) a fost utilizat pentru
prima dată în timpul celei de-a treia Conferinţe Mondiale privind Condiţia
Femeilor (Nairobi, 1985) şi exprimă, de fapt, angajamentul guvernelor
participante la conferinţă de a pune în practică liniile directoare cuprinse în
Strategiile viitoare de acţiune pentru promovarea femeilor adoptate la Nairobi.
Din anul 1995, problema abordării integratoare a ajuns în centrul
preocupărilor Uniunii Europene, care au asimilat şi au promovat noul
concept atât în propriile structuri şi politici, cât şi în documente legislative,
politicile sociale care se aplică în Statele Membre.
La iniţiativa Consiliului Europei s-a constituit, în anul 1996, Grupul de
specialişti în domeniul abordării integratoare care a elaborat o serie de rapoarte
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şi documente metodologice de care au beneﬁciat statele membre. Pornind de
la exemplul egalităţii de gen, Comunitatea Europeană şi-a mobilizat toate
măsurile şi politicile generale cu scopul de a realiza egalitatea de şanse, care a
devenit vitală în procesul pregătirii, aplicării şi monitorizării politicilor,
măsurilor şi activităţilor Comunităţii Europene în statele membre. Acesta a
devenit, de asemenea, şi principiul director pentru Programul comunitar de
acţiune pe termen mediu privind egalitatea de şanse, adoptat în decembrie
1995. Deﬁniţia abordării integratoare folosită în documentul din 1995 este
similară celei din Platforma de Acţiune de la Beijing, prin care s-a solicitat
integrarea perspectivei de gen în toate politicile şi programele.
Prin extensie, în cazul politicilor sociale, deﬁniţia pune accent pe necesitatea unei integrări active şi vizibile a problemelor categoriilor vulnerabile în
toate politicile şi la toate nivelurile, utilizarea expertizei acestora în elaborarea
şi planiﬁcarea politicilor, luând în considerare în mod activ şi deschis, încă
din stadiul planiﬁcării acestora, a posibilelor efecte a politicilor asupra situaţiei
grupurilor vulnerabile.
Abordare integratoare are două dimensiuni:
– dimensiunea orizontală, care se referă la nivelul de dezvoltare al
capacităţilor de infrastructură (utilităţile de transport, de comunicaţii, etc.) şi
a celor privind resursele necesare (umane, materiale, ﬁnanciare, informative/
documentare) şi
– dimensiunea verticală, care rezultă din asumarea clară a strategiei ca
un act de voinţă politică şi din implicarea structurilor/actorilor de decizie în
toate etapele procesului de reformă socială. De asemenea, aplicarea abordării
integratoare presupune utilizarea unor instrumente speciﬁce şi a unor responsabilităţi bine deﬁnite, atribuite unor actori determinaţi. (mainstreaming
complementar cu targeting)
Metoda de lucru: coordonarea deschisă
Ca metodă de lucru, în elaborarea politicilor sociale referitoare la
incluziunea socială, coordonarea deschisă a fost propusă de Uniunea Europeană prin Tratatul de la Nisa (2000).
Metoda a fost preluată de România, începând cu PNAInc (2002), elaborat de CASPIS şi partenerii sociali (instituţii de specialitate şi ONG-uri), JIM
elaborat de MMSS şi partenerii sociali şi PND(2007-2015), elaborat de
MMSSF şi partenerii sociali. Prin5 metoda coordonării deschise se urmăreşte
realizarea informării reciproce a ţărilor membre şi candidate la aderare, în
problemele cu care se confruntă şi mai ales cu privire la soluţiile de rezolvare
5
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a lor, într-o situaţie sau alta, în vederea învăţării din ceea ce se determină,
prin analiză şi evaluare de politici sociale, a ﬁ practică bună .
Obiectivele Planului Naţional de Dezvoltare al României sunt:
1. Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate
pe cunoaştere;
2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;
3 Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative;
5. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;
6. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării;
În fundamentarea măsurilor pentru categoriile vulnerabile, cuprinse în
domeniile prioritare din PND, au fost luate în considerare strategiile naţionale
adoptate de Guvernul României pentru ﬁecare categorie respectiv:
• H.G. nr.669/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale de incluziune
socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;
• H.G. nr.1.175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale privind
protecţia integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap
din România în perioada 2006 – 2013;
• H.G. nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor (modiﬁcată şi completată prin H.G. nr.
522/2006).
Pe lângă strategiile naţionale a fost aplicată legislaţie europeană şi naţională:
Acte normative comunitare în domeniul instrumentelor structurale:
Legislaţie Europeană
– Directive 2004/18/EC;
– Council Reg. 1081/20066;
– Council Reg. 1083/20067;

6
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Legislaţie românească
– Tratatul de aderare a României şi
Bulgariei la UE;
– Legea no.20/1993. Acordul European;
– H.G no.1070/2006 MMSSF;

Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi Consiliului din 5 iulie
2006 cu privire la Fondul Social European. (FSE)
Regulamentul General (CE) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006 care stabileşte prevederile
generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social
European (FSE) şi Fondul de Coeziune.

– Council Reg. 1828/68;
– Council Reg.1605/2002;
– Implementing Regulation (draft);
– EC Reg. 68/2001;
– EC Reg. 69/2001;
– EC Reg. 70/2000;
– EC Reg. 2342/2002;
– EC Reg. 1681/1994;
– EC Reg. 2035/2005;
– Rezolution no 9601/2004
Etc.

– H.G. no.497/2004. Cadrul instituţional
pentru instrumente structurale;
– Codul ﬁscal;
– Legea no.314/2003 Finanţe publice;
– O.U.G. no.34/2006 Achiziţiile publice;
Etc

Grupurile vulnerabile în Strategia de dezvoltare a resurselor umane,
creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluderii sociale a PND
Strategia de dezvoltare a resurselor umane, creşterea gradului de ocupare
şi combaterea excluderii sociale cuprinsă în PND-ul românesc, referitoare la
romi şi persoanele cu handicap este fundamentată pe doi piloni principali:
creştere adaptabilităţii forţei de muncă la cerinţele pieţei şi combaterea activă
a excluderii sociale.
În acest caz, strategia propune o serie de priorităţi care să conveargă către
(1) redresarea sistemului de învăţământ printr-o concentrare deosebită în
zone şi pe grupuri sociale cu rate de participare foarte scăzute şi (2) investiţii
în dezvoltarea resurselor umane, pe baza unei strategii de învăţare continuă,
pentru creşterea adaptabilităţii forţei de muncă. Dezvoltarea de structuri
instituţionale adecvate (inclusiv ONG-uri), care să asigure un management
eﬁcient şi consolidarea structurilor regionale şi locale pentru elaborarea unor
politici îndreptate către reducerea dezechilibrelor regionale de pe piaţa
muncii, este un alt domeniu al strategiei, care ţinteşte creşterea gradului de
implicare a partenerilor economici şi sociali în elaborarea politicii de sprijinire
a ocupării.
În ﬁnal, strategia de combatere a excluderii sociale va ﬁ completată de
întărirea sistemului de servicii sociale, adresat în special persoanelor vulnerabile din zonele cele mai sărace ale ţării.
Acest sistem va include şi infrastructura socială legată de ajutorul în caz
de urgenţă, sprijinul bătrânilor şi al persoanelor cu handicap, sistemul de
sănătate, precum şi sprijinul acordat orfanilor şi copiilor abandonaţi.
8

Regulamentul Comisiei (CE) nr.1828/2006 care stabileşte regulile de implementare
a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 care stabileşte prevederile generale
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul
de Coeziune şi al Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare (Corrigendum)
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Categoriile vulnerabile în Planul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea
Resurse Umane (POS DRU)
Documente politice şi instrumentele ﬁnanciare (fondurile structurale) ce
vizează pregătirea pentru politica europeana de ocupare a forţei de muncă fac
referire la învăţarea permanentă, au la bază Planul naţional de acţiune pentru
ocuparea forţei de muncă, cuprins la rândul lui în priorităţile naţionale de
dezvoltare pentru perioada 2007-2013.
Măsurile pentru sprijinirea incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile
sunt cuprinse în pilonul resurse umane şi privesc:educaţia preşcolară, educaţia
cetăţenească activă, prevenirea eşecului şi abandonului şcolar, acordarea unei
a doua şanse de şcolarizare adulţilor, eliminarea discriminării de gen, sprijin
pentru organizaţiile societăţii civile etc. şi, sunt puternic conectate cu
problemele legate de angajarea forţei de muncă, combaterea discriminării şi a
inegalităţilor pe piaţa muncii.
Conform Agendei de la Lisabona, modiﬁcată, obţinerea caliﬁcărilor
populaţiei apte de muncă în funcţie de necesitate, abilităţi şi competenţe
individuale şi mobilitatea forţei de muncă sunt considerate investiţii pe
termen mediu şi lung, cu impact special asupra dezvoltării capitalului uman
şi implicit a productivităţii şi care vor înlocui cheltuielile alternative la nivel
social. Aceasta este şi explicaţia accentuării nevoii de formare a resurse umane
caliﬁcate, care să sprijine, să promoveze incluziunea socială.
Dată ﬁind importanţa domeniului 6 – resurse umane pentru categoriile
vulnerabile, vom insista în prezentarea acestuia în cele ce urmează. O selecţie
a măsurilor indicative privind ocuparea grupurilor vulnerabile, cuprinse în
domeniul de intervenţie prioritară 6 – Resurse umane – este prezentată în
Anexe.
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS
DRU) stabileşte axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie ale
României în domeniul resurselor umane în vederea implementării
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operaţiunilor indicative şi a asistenţei ﬁnanciare a Uniunii Europene prin
Fondul Social European, în cadrul Obiectivului 1 “Convergenţă”, pentru
perioada de programare 2007-2013.
Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi
creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, prin asigurarea egalităţii de şanse
pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, dezvoltarea unei pieţe a muncii
moderne, ﬂexibile şi inclusive, care să conducă, până în 2013, la o ocupare
durabilă a 900.000 persoane.
Obiective speciﬁce ale POS DRU sunt:
• Creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională prin programe
educaţionale şi de formare profesională continuă speciﬁce, inclusiv
pentru persoane aparţinând grupurilor ţintă (tineri, şomeri de lungă
durată, lucrători cu nivel redus de caliﬁcare, lucrători în vârstă,
persoane din grupurile vulnerabile);
• Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi asigurarea calităţii şi
relevanţei EFPIC pentru piaţa muncii prin dezvoltarea de sistem şi
implementarea de reforme în domeniul educaţiei şi sistemelor de
formare profesională;
• Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, ﬂexibile şi inclusive care să
permită creşterea şanselor de ocupare/integrare durabilă pe piaţa
muncii tinerilor, persoanelor din grupurile vulnerabile, şi
promovarea creării de locuri de muncă;
• Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor;
• Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale;
• Îmbunătăţirea accesului la ocupare şi a participării femeilor pe piaţa
muncii, reducerea discriminării pe bază de gen;
• Creşterea incluziunii sociale a categoriilor vulnerabile.
Axele prioritare ale POS DRU
Axa
1
2
3
4
5
6
7

Domeniul major
Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Conectarea învăţării continue la piaţa muncii
Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor
Modernizarea Serviciul Public de Ocupare
Promovarea măsurilor active de ocupare
Promovarea incluziunii sociale
Asistenţă tehnică
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Priorităţile avute în vedere pentru categoriile vulnerabile, cuprinse în
Axele prioritare a domeniului dezvoltarea resurselor umane, aşa cum rezultă
din prezentarea de mai sus şi din alocările ﬁnanciare, sunt:9
Axa9

Domeniul major

Intervenţii conform domeniului major

Axa prioritară 1

Educaţia şi
formarea
profesională în
sprijinul creşterii
economice şi
dezvoltării societăţii
bazate pe
cunoaştere

1. Acces la educaţie şi formare
profesională iniţială de calitate;
2. Învăţământ superior de calitate;
3. Dezvoltarea resurselor umane din
sistemul educaţional şi de formare
profesională;
4. Calitate în FPC;
5. Programe doctorale şi post doctorale
în sprijinul cercetării.

Axa prioritară 5

Promovarea
măsurilor active de
ocupare.

1. Dezvoltarea şi implementarea
măsurilor de ocupare activă;
2. Promovarea sustenabilităţii pe termen
lung în zonele rurale în termenii
dezvoltării resurselor umane şi ocupării

Axa prioritară 6

Promovarea
incluziunii sociale

1. Promovarea economiei sociale;
2. Dezvoltarea reţelei integrate de servicii
sociale;
3. Îmbunătăţirea accesului şi participării
grupurilor vulnerabile la educaţie;
4. Promovarea de oportunităţi egale pe
piaţa muncii;
5. Iniţiative transnaţionale pe piaţa
globală a muncii.

9
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Vezi şi anexele 1, 2, 3, măsuri indicative pentru domeniile de intervenţie, axele prioritare
1, 5, 6.

Schema sistemului de implementare a POS DRU

Organismele intermediare ale POS DRU
• 8 organisme intermediare regionale, aﬂate în subordinea MMSSF
• Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)
• Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Direcţia POS DRU
• Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi
Tehnic
Programul Complement – detaliază elementele necesare pentru implementarea ﬁecărui domeniu major de intervenţie din cadrul POS DRU.
Politici de ocupare pentru grupurilor vulnerabile cuprinse PND
Axele prioritare 2, 5 şi 6 (vezi mai sus)ale domeniului resurse umane
cuprind o serie de măsuri incluzive, destinate grupurilor vulnerabile/persoanelor în situaţie de risc/comunităţilor sărace care iau în considerare concluziile Consiliului European de la Lisabona din 2000, reaﬁrmate la Consiliul
European de la Feira din 2001 şi Consiliul European de la Barcelona din
2002.
Acestea se referă atât la obiectivul general stabilit ca Uniunea Europeana
să devină până în 2010 „ cea mai competitiva şi mai dinamică economie din
lume, bazată pe cunoaştere, capabila de creştere economică durabilă, cu locuri
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de muncă mai multe şi mai bune şi o mai mare coeziune sociala, cât şi la
dezvoltarea educaţiei.
Într-un cuvânt, obiectivul propus la reuniunile enunţate mai sus ar ﬁ
schimbarea de paradigma, care poate ﬁ o certitudine prin folosirea cât mai
eﬁcientă a resurselor, orientate către investiţiile în cunoştinţe. Exemplu: educaţia, care contribuie la dezvoltarea personală, la coeziune sociala şi nu în ultimul rând la productivitate. La rândul ei, productivitatea inﬂuenţează creşterea economică şi reduce costurile sociale.
Concluziile Consiliului European de la Feira, solicitau statelor membre
să identiﬁce strategii coerente şi măsuri practice pentru dezvoltarea învăţării
pe tot parcursul vieţii, reluate în Raportul Comisiei Europene din 2000,
potrivit căruia învăţarea continuă este cheia pentru asigurarea integrării
sociale şi pentru dobândirea de şanse egale.
Urmarea acestor concluzii, Consiliul European de la Barcelona din 2002
a aprobat un plan detaliat de lucru privind dezvoltarea sistemelor educaţionale
şi de formare profesională din Uniunea Europeană în perioada 2001-2010.
Odată cu adoptarea obiectivelor programului de lucru Consiliul şi Comisia au subliniat că transformarea UE în principala economie din lume, bazata
de cunoaştere va putea ﬁ realizată numai dacă educaţia şi formarea vor
funcţiona ca factori de creştere a economiei, cercetării, inovaţiei şi competitivităţii, susţinute de creşterea numărului locurilor de munca, a incluziunii
sociale şi a cetăţeniei active.
a) Includerea tinerilor de 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie al
statului în PND
După adoptarea strategiei de la (Lisabona 2000), Consiliul European a
recunoscut faptul că integrarea tinerilor în societate şi în viaţa activă, precum
şi folosirea optimă a potenţialului lor reprezintă elemente esenţiale pentru
ajungerea la o creştere durabilă în Europa.
În baza aceleaşi strategii revizuite, Consiliului European a emis Rezoluţia
nr. 9.601/ 2004 privind măsurile de incluziune socială pentru tineri, iar în
anul 2005 a fost adoptat Pactul şi Planul European pentru Tineret şi promovarea cetăţeniei active. Pactul European pentru Tineret, identiﬁca patru teme
principale: vulnerabilitatea tinerilor, necesitatea solidarităţii intergeneraţionale
într-o societate pe cale de îmbătrânire, necesitatea îmbunătăţirii competenţelor
tinerilor prin educaţie şi formare, coerenţă în aplicarea politicilor privind
tinerii.
Cele 4 teme enunţate mai sus au fost incluse în secţiunea tineret a H.G.
nr.669/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale de incluziune socială a
tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului. Conform documentului menţionat, ameliorarea situaţiei tinerilor celor mai vulnerabili, eradicarea
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sărăciei în rândul copiilor şi promovarea iniţiativelor împotriva eşecului şcolar
vor beneﬁcia de o atenţie specială, alături de inserţiei tinerilor pe piaţa muncii,
autonomia şi participarea lor activă la societate.
Comisia Europeană recunoaşte ca prioritate pentru o cetăţenie activă
implementarea unor activităţi precum: dialogul social, parteneriatul public/
privat, participarea, informarea, voluntariatul şi încurajează partenerii sociali
(angajatori şi companii) să dea dovadă de responsabilitate socială, astfel încât
prin angajamentul lor şi acţiuni comune, parteneriale să contribuie la inserţia
profesionala a tinerilor de 18 ani care părăsesc instituţiile de ocrotire, şi
integrarea acestora în viaţa socială.
Includerea persoanelor cu handicap în PND
Majoritatea priorităţilor din domeniul combaterii sărăciei şi excluziunii
sociale, în cazul persoanelor cu handicap au fost identiﬁcate în Memorandumul Comun în Domeniul Incluziunii Sociale 2005 (Joint Inclusion Memorandum – JIM). Acestea vor ﬁ susţinute în continuare din fondurile Programului Phare 2005-2006 şi ulterior, de prioritatea 3 a PND.
În conformitate cu JIM, cele mai urgente provocări în domeniul combaterii excluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile, (vezi abordarea mainstreaming) sunt în domeniul ocupării, respectiv: creşterea ratei de ocupare
pentru grupurile vulnerabile: tineri, persoane cu vârsta cuprinsă între 55-64
ani, şomeri de lungă durată, persoane din mediul rural, populaţia Roma şi
persoane cu dizabilităţi.
Am analizat mai sus priorităţile JIM de politică în domeniul combaterii
sărăciei şi excluziunii sociale în care am ﬁxat reperele intervenţiilor prioritare,
prin urmare, în acelaşi context al politicilor de ocupare, prevăzute în documentele subsecvente JIM (implementarea strategiilor privind romii, continuarea implementării legislaţiei şi a măsurilor care vor asigura accesul egal pe
piaţa muncii tuturor persoanelor indiferent de sex, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală), ele se completează
cu formarea aptitudinilor şi motivaţiei individului de a se autoadapta la o piaţă a muncii în schimbare, caz în care educaţia este un instrument de promovare
a incluziunii sociale.
Documentul Comun de Evaluare a Politicilor de Ocupare (Joint Assessment Paper – JAP), a prevăzut această “provocare majoră “ pentru România,
care se va manifesta în 10 zone prioritare de intervenţie şi pentru care, una
din soluţii este monitorizarea atentă progreselor în domeniu ocupare.(vezi şi
anexele 1, 2, 3)
Includerea minorităţii romilor în PND
Conform raportului Comisiei (Barcelona 2002), un aspect important al
provocărilor( demograﬁce în cazul romilor) priveşte populaţia aptă de muncă,
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întrucât creşterea economică rezultă şi din participarea forţei de muncă înalt
caliﬁcate, iar educaţia şi formarea au fost deﬁnite ca un factor cheie în inﬂuenţarea economiei.10
Aşa cum spuneam la începutul acestui capitol, soluţia investiţiei pentru
oportunităţile de educaţie permanentă adresată celor care au părăsit sistemul
de educaţie formală, participarea acestora la nivelele superioare de educaţie,
formare şi instruire, focusate pe persoanele adulte mai puţin pregătite şi sau
cu mai puţine şanse de a învăţa este unul din factorii de succes al politicilor
europene. Prin urmare, pe lângă ﬂexibilitatea şi permeabilitatea sistemelor de
educaţie, politicile de ocupare pentru grupurile vulnerabile, pentru romi în
subsidiar vizează (1) evaluarea pregătirii informale sau anterioare a „candidaţilor” la cursurile de educaţie şi formare, urmate de formarea propriu zisă.
Un factor de succes în evaluarea pregătirii şi aplicarea politicilor de ocupare şi/ sau caliﬁcare/certiﬁcare îl reprezintă îmbinarea formării cu experienţa
la locul de muncă, pentru care sunt necesare module mai scurte şi mai orientate, desfăşurate pe o perioadă de timp mai redus.
În concluzie, dacă investiţiile în domeniul ocupării sunt dublate de luarea
în considerare a caracteristicilor individului, a condiţiilor de pe piaţa muncii
precum şi unor stimulenţi potriviţi pentru încurajarea grupurilor dezavantajate,
acestea vor reuşi să încurajeze ocuparea, inclusiv a persoanele mai în vârstă.
Planul General de măsuri al Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a
situaţiei romilor, H.G 430/2001 şi Rapoartele de monitorizare privind
România – capitolul „Protecţia şi integrarea minorităţilor” au stat la baza
elaborării măsurilor privind ocuparea din PND. De asemenea, în ultimii ani
s-a pus accentul pe dezvoltarea mecanismelor instituţionale de coordonare a
politicilor adresate minorităţii romilor prin crearea Agenţiei Naţionale pentru
Romi (2004) şi a birourilor regionale ale acesteia (2005) .
Problema ocupării a fost introdusă în toate programele Phare naţionale
ale ANR (vezi Phare 1998, 2000, 2002 şi/sau ale MMSSF în parteneriat cu
ANR (vezi Twining Late 2004/2005) şi în programele Phare multianuale
(vezi Programarea multianuala 2004-2006): programe de formare vocaţională
şi angajare, de participare la sistemul educaţional, măsuri destinate furnizării
actelor de identitate, etc.

10 http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/commun-from-commision-oth-rmn-t02.
pdf
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O serie de alte măsuri care să contribuie la deplina implementare a
Strategiei Guvernului României privind îmbunătăţirea situaţiei romilor, bază
a JIM au fost incluse în PND11, care vor contribui la:
– Creşterea ratei de participare şcolară a copiilor din rândul minorităţii
romilor, în toate ciclurile de învăţământ;
– Creşterea numărul de persoane aparţinând minorităţii romilor
încadrate pe piaţa muncii prin programele de ocupare implementate de
MMSSF/ANOFM;
– Creşterea numărului de persoane angajate, şi în special a numărului de
femei roma angajate;
– Creşterea numărului de profesionişti – mediatori sanitari şi formatori
din rândul minorităţii romilor;
– Eliberarea actelor de identitate pentru 80% din populaţia roma;
– Creşterea numărului de parteneriate strategice încheiate între Agenţia
Naţională pentru Romi şi structurile sale regionale, ministerele de resort,
instituţii, etc. cu responsabilităţi în implementarea măsurilor privind
incluziunea social ă a romilor.
Responsabilităţi în coordonarea procesului de implementare a politicilor
privind ocuparea şi a monitorizării progreselor revine Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi Agenţiei Naţionale pentru Romi.
Principalii parteneri în procesul de implementare sunt: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii, precum şi autorităţilor administraţiei publice locale.
7.3.3. Programul de incluziune socială a grupurilor vulnerabile12
SIP
Inclus în parteneriatul de ţară pentru a sprijini îndeplinirea angajamentelor
din (JIM) Memorandumul comun de incluziune socială semnat de Guvernul
României cu Uniunea Europeană, în iunie 2005, programul urmăreşte
îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi incluziunea socială pentru unele dintre
cele mai defavorizate categorii de populaţie, printre care şi minoritatea
romilor.
Programul de incluziune socială a grupurilor vulnerabile, este ﬁnanţat
printr-un împrumut contractat de Guvernul României de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în valoare de 59 milioane
de euro, (47 Meuro împrumutaţi de la BIRD, 12 Meuro contribuţie de la
11 Vezi prioritatea 3, obiective PND 2004 -2007 – Oferirea de oportunităţi de angajare pentru persoanele dezavantajate şi excluse social;
12 Comunicat de presa al Guvernului României din 01.11.2006, www.guv.ro.
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bugetul de stat şi comunităţile locale), acordat pe o perioadă de 17 ani, cu o
perioadă de graţie de 5 ani şi care va ﬁ implementat pe o perioadă de 5 ani,
data limită de retragere a sumelor acordate de BIRD este 2011.
Programul de incluziune socială va ﬁ implementat de Ministerului
Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Fondul
Român de Dezvoltare Socială şi Agenţia Naţională pentru Romi şi are patru
direcţii prioritare de acţiune:
1. Prima dintre acestea, pentru care se alocă 11,7 milioane euro din
împrumutul BIRD, vizează un program de intervenţii prioritare, cum ar ﬁ:
intervenţii de urgenţă în infrastructura comunitară, incluzând drumurile,
alimentarea cu apă şi sistemul de salubritate, în comunităţile defavorizate,
inclusiv în comunităţile locuite de romii, serviciilor sociale (educaţie, sănătate
şi asistenţă socială) şi asistenţă tehnică şi instruire pentru realizarea acestor
subproiecte. Această componentă va ﬁ implementată de Fondul Român de
Dezvoltare Socială, www.frds.ro .
2. A doua componentă, pentru care se alocă 6,1 milioane euro din
împrumutul BIRD, se referă la educaţia timpurie şi vizează accesul la educaţie
preşcolară al copiilor având vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, inclusiv al copiilor
provenind din grupuri defavorizate, precum minoritatea roma, concomitent
cu reabilitarea, consolidarea, extinderea şi dotarea cu mobilier şi materiale
didactice a unui număr de circa 70 de creşe şi grădiniţe, localizate în zonele
defavorizate, inclusive în cele locuite romi. Programul va ﬁ implementat de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Mai multe informaţii la www.mmssf.ro.
3. A treia componentă, pentru care se alocă 28,6 milioane Euro din
împrumutul BERD, va acoperi trei programe din domeniul protecţiei sociale:
pentru persoanele cu handicap, pentru tinerii de peste 18 ani care părăsesc
centrele instituţionalizate şi pentru victimele violenţei în familie. Proiectul se
va axa pe reabilitarea facilităţilor de îngrijire pentru persoane cu dizabilităţi,
construirea de noi instituţii de asistenţă, instruirea personalului şi acordarea
de servicii de consultanţă ocupaţională persoanelor cu dizabilităţi. În mod
similar, aceasta va stabili o reţea naţională de servicii integrate pentru tinerii
expuşi riscurilor şi va susţine serviciile pentru victimele violenţei în familie.
Programul vizează şi reabilitarea sau construirea unor spaţii noi pentru aceste
grupuri vulnerabile, dotarea cu mobilier şi echipamente de specialitate, perfecţionarea personalului, publicitate, pregătirea şi implementarea unei strategii de informare, educare şi comunicare. Proiectul va ﬁ gestionat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF). Mai multe informaţii
la www.mmssf.ro.
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4. Componenta a patra a proiectului, pentru care se alocă 800.000 euro
din împrumutul BERD vizează dezvoltarea capacităţii instituţionale a
Agenţiei Naţionale pentru Romi (ANR) de a evalua şi monitoriza proiectele
care vizează populaţia roma, efectele acestor proiecte şi domeniile viitoare de
intervenţie. Mai multe informaţii la www.anr.gov.ro.
Sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor şi a comisioanelor aferente, precum şi contribuţia României la ﬁnanţarea bugetului
vor ﬁ asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor
Publice, Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
7.3.4. Programarea multianuală Phare 2004 – 2006
Programarea multianuală PHARE 2004-200613 este un exemplu concret
de instrument ﬁnanciar de pre-aderare de tip Phare, care va pregăti intervenţiile viitoare, ulterior aderării, pentru accesarea instrumentelor Structurale.
Programul multianual 2004-2006 reprezintă atât o consolidare a
procesului, cât şi o extindere în cadrul unor domenii abordate anterior şi a
altora noi, ﬁind sprijinit şi de un program de conştientizare şi informare,
destinat să încurajeze romii şi comunităţile locale în care aceştia trăiesc.
Obiectivul general al programului este consolidarea cadrul instituţional
la toate nivelurile pentru a sprijini implementarea măsurilor speciﬁce pentru
îmbunătăţirea situaţiei romilor la nivelul comunităţilor.
Scopul programului este promovarea incluziunii sociale a romilor şi
întărirea capacităţii instituţionale, precum şi a pregătirii instituţiilor publice
la nivel naţional, judeţean şi local pentru a lucra împreună cu reprezentanţii
romilor.
Programul are ca obiectiv principal formarea/consolidarea cadrului instituţional, şi, de asemenea, urmăreşte îmbunătăţirea mediului educaţional în
anumite scoli. Alte aspecte ale programului includ forţa de muncă, economia
şi protecţia copilului, sunt abordate de ministerele şi agenţiile corespunzătoare
ca parte a responsabilităţilor lor de la nivel naţional. Acest aspect este com13 Implementarea programului Phare 2004-2006 şi a Programului de Incluziune Socială
coincide cu începerea elaborării şi implementării în România a unei noi iniţiative “Deceniul de Incluziune a Romilor 2005-2015”, care presupune elaborarea altor planuri de
acţiune şi o metoda inovativă de participare, coordonare şi implementare, compatibile
cu politicile sectoriale ale Uniunii Europene. (sociale, regionale, de sănătate, de educaţie,
infrastructură, combaterea discriminării, promovarea egalităţii de şanse etc.)
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patibil cu aplicarea principiului de „mainstreaming” a problematicii romilor
ca parte a procesului de pregătire pentru Fondurile Structurale. Implementarea
Programului Multianual PHARE 2004-2006 a început în anul 2005,
ﬁnalizarea sa ﬁind prevăzută la sfârşitul anului 2009.
Fişa sectorială a programului multianual prevede o alocare totală de
43,93 milioane Euro (din care 8.93 milioane Euro reprezintă coﬁnanţarea
din partea Guvernului României) şi are în vedere două priorităţi:
– Prioritatea 1. „Întărirea capacităţii instituţionale şi construirea de
parteneriate în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale Romilor şi a şi a
imaginii acestora.” şi
– Prioritatea 2 .„Îmbunătăţirea accesului la educaţie al comunităţilor
dezavantajate”.
Instituţiile responsabile pentru implementarea activităţilor prevăzute de
ﬁşa sectorială sunt Secretariatul General al Guvernului /Agenţia Naţională
pentru Romi pentru Prioritatea 1, şi, respectiv, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării pentru Prioritatea 2.
Prioritatea 1 va ﬁ „acoperită” în trei etape, corespunzătoare a trei ﬁşe de
proiect pentru anii 2004, 2005 şi 2006.
Etapa 1. Fişa de proiect PHARE 2004, în valoare totală de 4,5 milioane
Euro.
a) Prevede activităţi de consolidare instituţională a Agenţiei Naţionale
pentru Romi, precum şi a unor instituţii implicate în implementarea Strategiei
Naţionale de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor, inclusiv a ONG-urilor rome.
b) Prevede alte activităţi: elaborarea unei metodologii de monitorizare şi
evaluare a implementării Strategiei Naţionale de Îmbunătăţire a Situaţiei
Romilor şi pregătirea instituţiilor implicate în acest proces;
c) Prevede realizarea unei estimări a numărului de persoane de etnie
roma care nu au acte de identitate;
d) Prevede desfăşurarea unor campanii de conştientizare şi informare
pentru reducerea discriminării persoanelor de etnie roma şi, respectiv pentru
informarea persoanelor de etnie roma cu privire la drepturile pe care le au.
Etapa 2. Fişă de proiect 2005, parte a aceluiaşi program sectorial, constă
în implementarea unei Scheme de investiţii, ce va avea ca obiective principale
reducerea semniﬁcativă a numărului persoanelor fără acte de identitate şi/sau
stare civilă şi proprietate, şi, facilitarea accesului la servicii sociale, ajutoare de
stat şi piaţa muncii pentru persoanele de etnie roma care sunt excluse de la
aceste beneﬁcii sociale. Suma totală prevăzută pentru această Fişă de proiect
este în valoare de 3.33 milioane Euro din care 0.83 milioane Euro reprezintă
contribuţia Guvernului României.
Etapa 3. Fişă de proiect 2006, prevede o schemă de investiţii în valoare
totală de 18 milioane
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Euro (din care 4,5 milioane Euro reprezintă contribuţia Guvernului
României). Schema de investiţii va ﬁnanţa proiecte inclusive în domeniile
locuire, mică infrastructură, sănătate, pregătire vocaţională şi activităţi
aducătoare de venit, şi va avea la bază conceptul de dezvoltare comunitară. O
campanie de conştientizare şi informare pentru reducerea discriminării
persoanelor de etnie roma, va însoţi componenta de granturi.
Prioritatea 2 a Programului multianual PHARE 2004-2006 are în
vedere “îmbunătăţirea accesului la educaţie al comunităţilor dezavantajate” şi
constituie o continuare a celor două programe asemănătoare pe care
Ministerul Educaţiei şi Cercetării le-a implementat, respectiv Programul
PHARE 2001, Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, cu focalizare
pe romi, şi Programul PHARE 2003, Accesul la educaţie al grupurilor
dezavantajate. Valoarea totală destinată Priorităţii 2 este de 17,1 milioane
Euro, din care 3,6 milioane Euro reprezintă contribuţia Guvernului
României.
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Capitolul 8
Studii de caz privind măsurile de ocupare pentru
grupurile vulnerabile

Stimularea angajării de funcţionari romi de către administraţiile
locale şi serviciile publice
1. Descriere generală
Alianţa pentru Unitatea Romilor este o organizaţie apolitică ce reuneşte
în rândurile sale cetăţeni români (în principal, etnici romi), organizaţii,
asociaţii, uniuni, colectivităţi şi comunităţi locale de romi fără a exclude
prezenţa în rândurile sale a persoanelor de altă etnie.
Printre obiectivele principale vizate de a AUR putem enumera: constituirea unor grupuri de intelectuali din rândul romilor care să stabilească şi să
evidenţieze priorităţile în promovarea socială şi economică a romilor; emanciparea socio-profesională a romilor; aﬁrmarea, păstrarea şi îmbogăţirea limbii
romani prin activităţi culturale şi artistice; îmbunătăţirea participării şcolare.
Realizările AUR au fost participarea la construirea de case pentru romii
din localitatea Mihail Kogălniceanu (judeţul Constanţa), implementarea
unui program de educaţie în grădiniţa Cerăt (judeţul Dolj) şi acordarea de
ajutoare materiale (haine şi medicamente) în comunităţi locuite de romi.
Proiectul „Stimularea angajării de funcţionari romi de către administraţiile
locale şi serviciile publice” s-a desfăşurat de la 10. 05. 1999 până la 10. 05. 2000
în judeţele Ialomiţa, Buzău, Iaşi, Cluj, Timiş, Dolj şi în municipiul Bucureşti.
Proiectul şi-a propus iniţierea unor schimbări instituţionale bazându-se pe
parteneriatul între autorităţile judeţene şi locale, organizaţii neguvernamentale
şi comunităţile de romi. Pornind de la premisa că stimularea angajării de romi
în administraţiile locale şi serviciile publice ar contribui la creşterea încrederii
în aceste instituţii şi ar duce la o rezolvare eﬁcientă a problemelor speciﬁce
etniei, proiectul s-a dovedit a ﬁ necesar şi adaptat situaţiei acestei minorităţi.
Obiectivele generale: au fost crearea de punţi de comunicare şi cooperare
între instituţiile publice şi comunitatea de romi; creşterea gradului de toleranţă şi
încurajarea diversităţii culturale; schimbarea percepţiei şi a mentalităţii autorităţilor
locale şi a din serviciile publice în ceea ce priveşte populaţia de romi; reducerea
neîncrederii şi ostilităţii, combaterea stereotipurilor şi stimularea cooperării
interetnice; stimularea angajării romilor în administraţia locală şi în serviciile
publice ca o parte importantă a soluţionării problemelor de incluziune socială.
Obiectivele speciﬁce vizate prin implementarea activităţilor planiﬁcate au
fost: organizarea şi dezvoltarea unei reţele de informare şi pregătire a romilor
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care să cuprindă 7 judeţe; crearea de competenţe de a lucra în administraţia
locală şi instituţiile publice prin cursuri de instruire pentru postul de funcţionari
publici; asigurarea stagiului de practică în instituţiile de administraţie publică;
angajarea unui număr de cel puţin 50 romi ca funcţionari publici prin concurs
în condiţiile legii; monitorizarea activităţilor desfăşurate şi descoperirea
strategiilor alternative de rezolvare a problemelor; evaluarea eﬁcienţei şi
eﬁcacităţii programului şi elaborarea unui raport care să descrie şi să analizeze
problemele întâmpinate; identiﬁcarea căilor pentru extinderea acestor activităţi
în alte judeţe în care ponderea romilor în totalul populaţiei este ridicată.
2. Context local/instituţional al dezvoltării proiectului
Slaba integrare socio-profesională cu care se confruntă în ultimii ani
populaţia roma este legată de două probleme majore ale etniei romilor,
respectiv nivelul de educaţie foarte scăzut (rata analfabetismului este de 44%
la bărbaţi şi 59% la femei) şi accesul redus pe piaţa muncii.
Datorită veniturilor scăzute, a lipsei ocupaţiilor şi a nivelului scăzut de
educaţie, interacţiunile etniei romilor cu sistemul de protecţie socială sunt
foarte frecvente. De aceea, romii sunt principalii beneﬁciari ai serviciilor şi
prestaţiilor de protecţie socială.
De asemenea, izolarea comunităţilor de romi s-a manifestat prin diﬁcultăţile crescânde pe care autorităţile locale şi serviciile publice le au în a-şi exercita funcţiile în aceste comunităţi iar, pe de altă parte, lipsa de comunicare a
contribuit la degradarea relaţiilor şi structurilor comunitare. Astfel, s-a apreciat că „Dacă pentru 1992 situaţia era îngrijorătoare, pentru 1999 ea a devenit
alarmantă şi necesita soluţii concrete de rezolvare”.
3. Metodologia implementării proiectului
Proiectul a avut 4 coordonatori în cele 4 noduri de reţea: 1 pentru judeţele
Iaşi, Cluj, Dolj, Timiş şi câte unul pentru judeţele Ialomiţa, Buzău şi Bucureşti. De
asemenea, un consultant a supervizat derularea proiectului în toate cele 7 judeţe.
În cadrul primei etape de crearea grupului de suport şi monitorizare au fost
formate grupurile din reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai serviciilor publice
precum şi din reprezentanţi ai comunităţilor de romi, ﬁind atrase în proiect
persoanele cheie din administraţia locală şi serviciile publice (Primar, Prefect,
Secretar, Preşedintele Consiliului Judeţean şi Local, Director Direcţia de Muncă).
Grupurile de suport şi monitorizare au programat şedinţe de lucru pentru
asigurarea coerenţei programului şi atingerea obiectivelor propuse, frecvenţa
şedinţelor stabilindu-se în funcţie de etapele speciﬁce din program.
În etapa de recrutare şi selecţia a candidaţilor, cu ajutorul structurilor din
teritoriu ale Alianţei pentru Unitatea Romilor şi cu sprijinul Catedrelor de
Asistenţă Socială, s-au recrutat absolvenţii romi care aveau cel puţin 12
clase.
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Recrutarea candidaţilor eligibili pentru a urma cursurile derulate în cadrul
proiectului s-a desfăşurat prin intermediul anunţuri în mass media la nivel
local şi naţional, prin dezvoltarea relaţiilor informale la nivelul autorităţilor
locale şi prin aﬁşaje în locuri publice care prezintă interes din punct de vedere
al proiectului (Direcţii de Muncă, licee şi scoli profesionale, universităţi s.a).
Interviul pentru selecţia cursanţilor s-a centrat pe următoarele patru teme
principale: motivaţia pentru curs, abilităţile pe care candidaţii le deţin şi carei recomandă pentru participarea la curs şi pentru angajarea în administraţia
locală, care este – în opinia ﬁecărui candidat – cea mai importantă problemă
cu care se confruntă populaţia de romi în prezent şi ce post din administraţia
locală sau serviciile publice şi-ar dori să ocupe şi ce ar face din această poziţie
pentru etnicii romi. În urma studierii dosarelor şi a susţinerii interviului 146
de candidaţi au fost declaraţi admişi.
Profesori din cadrul Catedrelor de Asistenţă Socială (în oraşele în care există
astfel de facultăţi), specialişti din cadrul instituţiilor implicate în proiect şi
cercetători din domeniul socialului şi politicilor publice au susţinut cursuri zilnic
pe parcursul a 4 ore. Cursurile au durat 4 luni de zile cu următoarea curricula:
1. Legislaţia speciﬁcă administraţiei locale şi a serviciilor publice precum
şi structura organizaţională a acestora;
2. Relaţii interpersonale şi elemente de teoria comunicării şi a
comportamentului;
3. Noţiuni de birotică, secretariat şi administrare în organizaţie;
4. Elemente de dezvoltare comunitară;
5. Teoria şi practica asistenţei sociale.
Cursurile s-au ﬁnalizat printr-un examen de absolvire în urma căruia li
s-au înmânat cursanţilor un certiﬁcat de absolvire avizat de instituţiile de
specialitate pe baza rezultatelor obţinute şi a frecvenţei.
Pe durata instruirii cursanţii au beneﬁciat de burse lunare şi le-au fost
suportate cheltuielile legate de şcolarizare (cursuri, rechizite).
Angajarea romilor şi asistarea lor pe parcursul programului s-a realizat
prin orientarea, după prima luna de cursuri, de către grupul de suport şi monitorizare a candidaţilor spre posturile nou create în urma acestui program
sau spre cele deja disponibile.
La ﬁnalul cursurilor de instruire şi orelor de practică autorităţile judeţene
şi locale au organizat concursuri publice la care au participat şi absolvenţii
cursurilor din program.
4. Rezultate/efecte/impact
La ﬁnalul cursurilor de instruire şi orelor de practică autorităţile judeţene
şi locale au identiﬁcat posibilitatea organizării concursurilor publice la care să
participe şi absolvenţii cursurilor din program, ﬁind eligibile următoarele
posturi:
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1. Direcţia pentru Protecţia Copilului – lucrător social;
2. Primărie (Serviciul de Asistenţă Socială, Autoritate Tutelară – lucrător
social, gardian public;
3. Prefectura – inspector de specialitate cu studii superioare;
4. Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială – monitor piaţa muncii (care
asigură legătura între cererea şi oferta de muncă pentru membrii etniei);
5. Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială – reprezentant pentru distribuţia muncilor publice pentru cei care primesc ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin şi ajutor social;
6. Prefectura, Primărie, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială – consilier
legislativ (să facă cunoscute legile, să ajute la eliberarea autorizaţiilor pentru diferite
activităţi, să sprijine în elaborarea diverselor cereri provenite din rândurile etniei);
7. Inspectoratul pentru Cultură – instructor şi inspector cultural (responsabil cu menţinerea tradiţiei etniei);
8. Direcţiile Sanitare Judeţene, Direcţia pentru Protecţia Copilului, Primărie, Prefectură, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială – responsabil cu
planiﬁcarea familială, problematica SIDA şi drogurilor;
9. Centrul de Primire Minori, Inspectoratele Judeţene pentru Handicapaţi – lucrători şi asistenţi sociali;
10. Consiliul Judeţean – inspector de specialitate la Serviciul de Control
Comercial.
Obiectivul general al proiectului s-a realizat în proporţie de 80% deoarece
nu toţi absolvenţii cursului s-au angajat.
La ﬁnalul proiectului s-a constatat că s-a reuşit pregătirea celor 146 de
tineri romi în domeniul administraţiei publice şi societăţii civile; angajarea
unei părţi din aceştia; conştientizarea reprezentanţilor administraţiei locale şi
serviciilor publice de necesitatea angajării unor funcţionari romi; creşterea
încrederii în forţele proprii pentru absolvenţii cursurilor; crearea unor canale
mai eﬁciente de comunicare între romi şi reprezentanţii administraţiei.
La nivelul autorităţilor locale s-a constatat refuzul unor primari de a
supune în şedinţele de consiliu propunerea cu privire la suplimentarea organigramei cu locuri pentru romi, optarea din partea primăriilor pentru cursanţi
cu studii superioare şi oferirea unor remuneraţii mai mici în cadrul serviciilor
unde romii urmau să ﬁe angajaţi.
5. Sustenabilitate/continuitate
Acceptarea cursanţilor la practică, mediatizarea proiectului şi propunerea
din partea autorităţilor locale de a angaja cursanţii din program necesită în
continuare efectuarea de lobby pe lângă persoanele inﬂuente pentru a determina suplimentarea organigramelor în vederea angajării.
Procesele de descentralizare şi restructurare din administraţia publică au
determinat ca şansele de angajare să scadă simţitor.
77

CENTRU DE INCLUZIUNE PROFESIONALĂ PENTRU ROMI
BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ROMI
Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreună
Unul din cele importante programe dezvoltate de Agenţia de Dezvoltare
Comunitară Împreună are în componenţa sa trei proiecte cu ﬁnanţare UE
derulate începând cu 2002.
Programul a fost iniţiat cu un proiect de dimensiuni reduse (ﬁnanţare de
2500 euro, UE, 2002) prin care organizaţia şi-a propus realizarea unei agenţii
de plasare a forţei de muncă pentru romi. Având în vedere caracterul
experimental al proiectului, dar şi bugetul redus a fost aleasă o zonă urbană
dezavantajată, de mici dimensiuni (Plopeni, judeţul Prahova). Scopul general
al proiectului a fost de a iniţia o bursă a locurilor de muncă pentru romi. A
fost realizată o diagnoză la nivelul comunităţii de romi pentru a identiﬁca
cererea de locuri de muncă şi un studiu al pieţei muncii în scopul de a
determina oferta de locuri de muncă disponibile. În 2003 a fost organizată
prima bursă a locurilor de muncă pentru romi, unde au fost prezenţi 12
angajatori şi câteva sute de persoane aﬂate în căutarea unui loc de muncă. La
bursă au fost invitaţi şi reprezentanţi ai autorităţilor locale sau decidenţi
politici.
Cel de al doilea proiect, „Facilitarea accesului romilor pe piaţa muncii”
s-a derulat în Bucureşti, Cluj, Galaţi, Craiova şi Iaşi, unde au fost organizate
burse ale locurilor de muncă. Proiectul a fost implementat de Agenţia
Împreună în parteneriat cu ANOFM (responsabil cu coordonarea în teritoriu
a agenţiilor locale de ocupare a forţei de muncă) şi patru organizaţii care au
avut ca atribuţii organizarea cursurilor de recaliﬁcare în judeţele:
• Cluj – Asociaţia pentru emanciparea femeilor rome
• Iaşi – Asociaţia tinerilor romi-Romanitin
• Galaţi – Alianţa pentru Unitatea Romilor Galaţi
• Craiova – Asociaţia Romano-Eurodrom
Proiectul a avut ca obiectiv general crearea unor forme de suport pentru
integrarea pe piaţa muncii a romilor. Având în vedere că, adesea, nu doar
dezechilibrele dintre cerere şi ofertă creează o slabă prezenţă a romilor pe
piaţa muncii ci şi prezenţa unui cumul de factori de excluziune la nivelul
comunităţilor, a fost elaborat un studiu de piaţă. Astfel au fost identiﬁcate
principalele oferte profesionale pentru romii din cele 5 oraşe şi condiţiile speciﬁce pentru ﬁecare zonă în parte. Studiul a fundamentat măsurile luate în
cadrul proiectului, care nu au vizat crearea unor mecanisme artiﬁciale ci au
ţinut seama de caracterul de piaţă liberă şi concurenţială. Este poate cel mai
important element care a contribuit la asigurarea continuităţii rezultatelor
obţinute în cadrul proiectului.
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Cea de a doua componentă a proiectului, caliﬁcarea profesională a romilor a cuprins un număr de 220 de romi (din care peste 40% femei) care au
beneﬁciat de cursuri de caliﬁcare în meserii solicitate pe piaţa muncii: ospătarbucătar, operator PC, zidar, instalator, croitor. Costurile pentru un angajat
au fost de 370 de euro, comparativ cu costurile estimate de ANOFM la peste
800 euro pentru ﬁecare persoană reintegrată pe piaţa muncii.
Al treilea proiect a fost ﬁnanţat de UE cu 18.000 euro. Centrul de
incluziune pentru romi a propus o abordare cu o componentă solidă de
intervenţie socială. Modelul de intervenţie a fost preluat de la organizaţii
neguvernamentale din Spania şi Irlanda, care au experimentat structuri similare şi are ca obiectiv principal facilitarea înscrierii romilor în bazele de date
ale ANOFM pentru a beneﬁcia de toate drepturile legale pe care le are o
persoană aﬂată în căutarea unui loc de muncă. Proiectul a fost implementat
la nivelul municipiului Bucureşti şi a avut ca beneﬁciari direcţi 150 de persoane de etnie roma şi personalul din instituţiile partenere (Agenţia Municipală
pentru Ocuparea Forţei de Munca, Agenţiile de Sector pentru Ocuparea
Forţei de Muncă din cele 6 sectoare din Bucureşti şi experţii pe problemele
romilor din cadrul primăriilor de sector).
Intervenţia s-a derulat pe trei paliere:
• instituţii cu atribuţii în domeniul ocupării forţei de muncă – agenţiile
de ocupare a forţei de muncă;
• persoane aﬂate în căutarea unui loc de muncă;
• angajatori.
Ca şi la proiectul anterior, componenta de intervenţie a fost fundamentată
de realizarea unui studiu realizat la nivelul Municipiului Bucureşti („Tânăr
rom – caut loc de muncă”. Dimensiuni ale participării romilor pe piaţa muncii – studiu de caz pe municipiul Bucureşti).
Secţiunile următoare, impact şi continuitate vor face referiri la toate cele trei
proiecte, având în vedere că inﬂuenţele între acestea sunt inseparabile. De altfel,
însăşi modul de consolidare a tipului de intervenţie într-un program coerent este
un model de bună practică pentru furnizorii de servicii şi decidenţii din domeniul
ocupării. În rapoartele de monitorizare a implementării strategiei romilor, la
capitolul Ocupare proiectele de mai sus sunt menţionate ca modele de succes.
Rezultate/efecte/impact
• Maniera de intervenţie intuitivă, prezentă în cele mai multe din
proiectele din domeniul social, a fost înlocuită cu o componenta de
diagnoză prezentă în toate cele trei proiecte, care a asigurat o bună
cunoaştere a grupurilor ţintă şi a condiţiilor speciﬁce în care au fost
implementate activităţile de intervenţie.
• În baza studiilor realizate au fost făcute către instituţiile statului recomandări de îmbunătăţire a ocupării forţei de muncă de către romi.
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• Un număr de 220 de romi au beneﬁciat de cursuri de caliﬁcare în
meserii solicitate pe piaţa muncii în cadrul proiectului „Facilitarea
accesului romilor pe piaţa muncii”; 150 de romi au beneﬁciat de
cursuri de formare; le-a fost facilitată angajare la 120 de romi în
proiectul „Centrul de incluziune pentru romi”.
• Au fost create premisele necesare pentru dezvoltarea unor acţiuni la
nivel naţional în vederea ocupării forţei de muncă în rândul romilor,
datorită parteneriatului stabil între organizaţiile neguvernamentale ale
romilor implicate în proiect şi Agenţia Naţionala de Ocupare a Forţei
de Muncă.
• Organizaţia a avut o contribuţie importantă în elaborarea legislaţiei
din domeniul ocupării forţei de muncă. Astfel, în legea 76/2002 a fost
modiﬁcată deﬁniţia şomerului prin adoptarea unei accepţiuni extinse.
Astfel, şomer este nu doar persoana beneﬁciară a indemnizaţiei de şomaj ci şi persoana aﬂată în căutarea unui loc de muncă. Propunerea a
fost acceptată de MMSSF, se regăseşte în lege şi a făcut posibilă asigurarea unui cadru legal pentru crearea unor măsuri de sprijini destinate
romilor. De asemenea, au fost făcute demersuri pentru modiﬁcarea
legislaţiei care reglementează profesiile independente. Cea mai importantă propunere vizează ca pentru meseriile tradiţionale să nu se ceară
studii de specialitate sau studii medii, ci testarea aptitudinilor.
• Cele trei proiecte au avut o componentă semniﬁcativă de diseminare a
rezultatelor, dar şi a metodelor inovative realizate. Membri echipelor
de lucru au avut o prezenţă constantă în mass-media.
• Prin centrul de incluziune au fost create parteneriate stabile între
instituţiile publice şi organizaţiile roma. Spre exemplu, în ﬁecare
agenţie din zonele în care s-a derulat proiectul a fost desemnat un
reprezentat al romilor pentru a media relaţia şomer – instituţie.
• Bursele de locuri de muncă pentru romi create sunt adaptate ﬂuctuaţiilor pe piaţa muncii şi ţin seama de sezonalitatea unor meserii căutate.
• Organizaţia a fost membră în comisia de coordonare a burselor locurilor de muncă organizate la nivelul naţional de către Agenţia Naţională
de Ocupare Profesională.
• Organizaţia este partener a MMSSF, iar reprezentanţi ai acesteia fac
parte din Comisia ministerială pentru romi.
Continuitate
• A fost creat un model lucru eﬁcient în colaborarea organizaţiilor neguvernamentale ale romilor şi Agenţia Naţională de Ocupare Profesională,
care poate ﬁ reluat cu ocazia altor iniţiative comune.
• Instituţiile partenere şi-au asumat obligaţii, în toate proiectele
implementate, de a asigura suport beneﬁciarilor şi după încetarea
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•

•

•

•

ﬁnanţării. Organizaţiile rome partenere asigură monitorizarea
beneﬁciarilor proiectelor iar în cazul ANOFM, aceasta are obligaţia
prin lege ca absolvenţii cursurilor să ﬁe monitorizaţi pe o perioadă de
6 luni de la absolvire, în vederea asigurării de locuri de muncă.
Centrele de incluziune sunt integrate într-o reţea de instituţii care
cuprinde şi furnizori de servicii sociale – direcţii ale CL, ONG-uri
care oferă astfel de servicii (ex. pentru romi care nu au acte de identitate). Resursele ﬁnanciare limitate nu permit preluarea acestor servicii
şi responsabilităţi la nivelul centrelor de incluziune.
Conform planiﬁcării în domeniul ocupare, organizaţia va crea o reţea
de centre de incluziune în perioada 2005-2008. Extinderea acestora se
va realiza în etape şi are în vedere, în primul rând, centrele urbane în
care ponderea populaţiei roma este semniﬁcativă. După asigurarea
funcţionalităţii acestora, centrele vor ﬁ preluate de ANOFM.
A fost iniţiată Bursa locurilor de muncă la nivelul ﬁecărui judeţ.
Bursele locurilor de muncă nu au avut caracterul unor evenimente cu
obiective punctuale ci au facilitat crearea unor mecanisme de încurajare
a accesului pe piaţa muncii a romilor.
Organizaţia va propune pentru ﬁnanţare un nou proiect care prevede
focalizarea pe un grup ţintă extrem de dezavantajat: femeile roma.
Proiectul ţine seama de particularităţile grupului ţintă: status, grad
redus de educaţie, lipsa unei caliﬁcări. Intervenţia va depăşi cadrul
domeniului ocupării şi se va încerca introducerea unui element de
emancipare, de contrabalansare a modului tradiţional în care este
percepută femeia roma.

„Formarea asistenţilor sociali pentru romi în cadrul consiliilor locale”
Consiliul Judeţean Giurgiu
Sursa de ﬁnanţare: PHARE / Dezvoltarea Societăţii Civile 2000, Componenta 4
Aplicant: Consiliul Judeţean Giurgiu
Parteneri: Prefectura Giurgiu, AJOFM, Asociaţia Democratică a Romilor
Giurgiu
Buget (suma cheltuită): 23.400 Euro din care 15,826 ﬁnanţare UE şi
8540 contribuţia partenerilor
Proiectul a avut ca obiectiv speciﬁc instruirea a 25 de lucrători sociali care
să reprezinte comunităţile de romi în relaţia cu autorităţile publice. Principalul
criteriu de selecţie al unităţilor administrative a fost ponderea semniﬁcativă a
comunităţilor de romi (peste 5%).
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Selecţia participanţilor la curs a fost realizată de Asociaţia Democratică a
Romilor Giurgiu care ulterior s-a implicat şi în clariﬁcarea situaţiei de angajare
a asistenţilor în cadrul primăriei. Începând cu luna ianuarie 2003 au fost
iniţiate demersurile de contractare a Casei Corpului Didactic, în vederea
susţinerii cursurilor de instruire. Cursurile au fost organizate în perioada
februarie – mai 2003 şi au avut şi o latură aplicată ﬁind discutate analizate
cazuri reale. Curricula a fost centrată pe metode şi tehnici de intervenţie în
asistenţă socială şi legislaţie. Suporturile de curs au fost elaborate de AJOFM
care a mai avut ca atribuţii şi elaborarea documentaţiei pentru înscrierea
cursanţilor, intermedierea relaţiei contractuale cu Casa Corpului Didactic şi
facilitarea evaluării performantelor cursanţilor şi a examinării ﬁnale a acestora.
Cursurile au fost urmate de o perioadă de practică monitorizată de echipa
Consiliului Judeţean Giurgiu.
Pe parcursul desfăşurării perioadei de practică, Consiliul Judeţean a iniţiat demersurile pentru angajarea asistenţilor sociali, în cadrul consiliilor
locale, la terminarea cursului. Pentru consiliile locale Găujan, Slobozia şi Frăţeşti au fost asigurate şi dotări pentru spaţiile de lucru ale lucrătorilor sociali.
La ﬁnalul proiectului au fost angajaţi 17 lucrători sociali din cei 24 care
au ﬁnalizat cursul (unul s-a retras din motive de sănătate înainte de evaluarea
cursanţilor). Toţi absolvenţii cursurilor care au fost angajaţi de primării sunt
consideraţi un câştig pentru primărie. Le-a fost delegată responsabilitatea în
gestionarea activităţilor de asistenţă socială (VMG, alocaţii pentru monoparentale, atribuţii în protecţia copilului) pentru întreaga localitate nu doar pentru comunităţile de romi. De asemenea, intervenţia lucrătorilor nu este limitată doar la atribuţiile de asistent social ci sunt asumate şi responsabilităţile
de mediator sau cele de planiﬁcare a intervenţiei la nivel comunitar. La nivelul
a patru consilii locale se întocmesc proiecte pentru comunităţile dezavantajate.
Spre exemplu, în comuna Slobozia au schiţat un proiect (infrastructură) care
urmează a ﬁ depus pentru ﬁnanţare.
O parte din cei angajaţi menţin legătura cu Consiliul Judeţean ﬁe prin
solicitarea unor informaţii despre ﬁnanţări ﬁe pentru clariﬁcarea unor prevederi ambigue din legislaţia adoptată în ultima perioadă.
Diﬁcultăţi în implementarea proiectului:
• Baza de selecţie extrem de restrânsă a potenţialilor candidaţi pentru
curs. Numai într-o localitate au fost identiﬁcate două sau mai multe
persoane cu studii medii disponibile pentru participarea la cursuri. În
cazul a cinci consilii locale au fost acceptate candidaturile unor
persoane de etnie ne-roma din cauza faptului că nu au fost identiﬁcaţi
absolvenţi cu studii liceale. În localităţile în care au existat cel puţin
două cereri au fost organizate selecţii coordonate de primar sau angajaţi
ai consiliilor locale. Spre exemplu, la Slobozia, au fost prezente la
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selecţie trei persoane iar alegerea participantului la curs a fost decisă de
primar în urma unei lucrări scrise care a avut ca subiect elaborarea
unor proiecte sociale pentru comunităţile de romi.
• Au apărut probleme în ceea ce priveşte clariﬁcarea modalităţii de angajare a asistenţilor după terminarea cursurilor fapt care a determinat
întârzieri în derularea proiectului.
• Reticenţa, în faza iniţială a proiectului, a reprezentanţilor consiliilor locale
şi a primarilor cu privire la reuşita integrării profesionale a cursanţilor.
• Lipsa resurselor ﬁnanciare la nivelul consiliilor locale necesare salarizării
unei persoane care să aibă atribuţii exclusive de asistenţă socială.
Impact
• Dezvoltarea unui parteneriat durabil între administraţia publică locală
şi organizaţiile neguvernamentale ale romilor. Colaborarea dintre instituţiile publice de interes judeţean, cele locale şi ONG-uri a făcut posibilă reuşita proiectului şi asigurarea sustenabilităţii. De asemenea,
parteneriatul s-a dovedit funcţional şi prin existenţa unor legături
ulterioare încetării ﬁnanţării între instituţiile implicate în proiect.
• Au fost pregătite 24 de persoane pentru profesia de lucrător social din
care 17 au fost angajate în administraţiile locale, salariile ﬁind plătite
de consiliile locale. Astfel este conﬁrmată calitatea pregătirii profesionale ale asistenţilor sociali dar şi relevanţa proiectului.
• Toate cele 17 consilii locale care au angajat iniţial lucrători sociali
aveau aceste poziţii vacante, atribuţiile ﬁind preluate de agentul agricol
sau operatorul de rol. Angajarea unei persoane cu atribuţii exclusive de
asistenţă socială a însemnat o îmbunătăţire semniﬁcativă a calităţii
gestionării beneﬁciilor de asistenţă socială, o comunicare eﬁcientă cu
DPC-SPAS şi posibilitatea dezvoltării unor proiecte locale iniţiate la
nivelul consiliului local sau al comunităţii.
• La nivelul a trei consilii locale au fost asigurate condiţii minime pentru
desfăşurarea activităţii lucrătorilor sociali iar pentru partenerii în
proiect echipamente necesare activităţilor speciﬁce după încetarea
ﬁnanţării (echipamente electronice şi mobilier, achiziţionate şi distribuite: un set birou şi un computer Prefecturii Giurgiu, un set birou şi
un aparat telefon/fax pentru Asociaţia Democratică a Romilor Giurgiu,
şi câte un calculator pentru Primăria Slobozia şi Primăria Fratesti şi
Primăria Găujani).
Continuitate
1. Din cei 17 lucrători sociali angajaţi imediat după ﬁnalizarea cursurilor
au rămas în consiliile locale, la data evaluării, 14 lucrători sociali
remuneraţi exclusiv din bugetele locale.
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2. În prezent, Asociaţia Democrată a Romilor monitorizează reţeaua de
lucrători sociali şi asigură medierea cu instituţiile judeţene.
3. Consiliul Judeţean oferă consultanţă şi asistenţă tehnică lucrătorilor
sociali în domeniul asistenţei sociale sau scriere de proiecte.
4. Cu sprijinul organizaţiilor sau a instituţiilor implicate în proiect, după
angajare lucrătorii sociali au mai participat la cursuri de scurtă durată
cu tematică de asistenţă socială, cursuri de operare calculator sau pe
teme speciﬁce privind situaţia romilor.
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Proiect de dezvoltare comunitară – Nuşfalău, jud. Sălaj
Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreună
Scopul general al proiectului a fost de a îmbunătăţi nivelul de trai al comunităţii de romi din Nuşfalău afectată de grave probleme (lipsa locurilor de
muncă, condiţii de locuit inumane, acces redus la servicii medicale, educaţie
şi de asistenţă socială).
Proiectul de construcţie a locuinţelor şi de investiţii în infrastructura comunităţilor de romi din Nuşfalau a cunoscut o implementare secvenţială
având în componenţă o serie de proiecte implementate începând cu 1996.
Primul proiect derulat pe o perioadă de 3 ani a fost realizat de Misiunea
in România a Medicilor fără Frontiere, Spolu Internaţional Olanda şi Rromani Criss. Începând cu 1999, proiectul a fost continuat de Agenţia de dezvoltare „Împreuna” – România şi Spolu Internaţional – Olanda. Proiectul s-a
adresat comunităţii romilor din Nuşfalău şi a avut în faza sa iniţială trei
componente:
• Investiţii în infrastructura-racordarea la reţeaua de energie electrică a
locuinţelor din cartierul Brazilia şi amenajarea drumului de acces în
cartier,
• crearea locurilor de munca pentru romi
• crearea unor condiţii minime pentru activităţi de timp liber
A doua etapă a proiectului a fost centrată pe dezvoltarea unei activităţi
generatoare de venit. Astfel, a fost creată o cărămidărie care a asigurat, începând cu 1999 resursele necesare achiziţionării terenului necesar construcţiei
de locuinţe sociale dar şi materialele de construcţie necesare. Criteriile de
selecţie a beneﬁciarilor au avut ca scop atât creşterea gradului de implicare a
beneﬁciarilor locuinţelor sociale cât şi acordarea de suport familiilor care nu
aveau posibilitatea de a contribui la construcţia propriilor locuinţe.
Proiectul s-a bazat pe mobilizarea resurselor locale şi contribuţia beneﬁciarilor proiectului. Astfel, grupul de iniţiativa local a înﬁinţat un ONG
pentru a se asigura la nivel local o parte din managementul proiectului.
Modelul abordării participative a facilitat înﬁinţarea unui centru
comunitar şi mai apoi a unui centru de zi cu ﬁnanţare UNICEF. Proiectul
centru de zi este ﬁnanţat de UNICEF şi servicii de suport educativ şi social
pentru un număr de 20 de copii cartierul Brazilia, Nuşfalau.
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Impact:
1. Metodologia originală utilizată în implementarea proiectului a creat
un parteneriat stabil la nivel local dar şi diminuarea elementelor stereotipe negative cu privire la romi. Spre exemplu, autoritatea locală
deşi în etapa iniţială a proiectului a refuzat participarea la proiect, pe
parcursul proiectului a acordat diverse forme de suport iar în ﬁnal a
susţinut în întregime construcţia unei locuinţe.
2. Utilizarea potenţialului local s-a dovedit a ﬁ unul din cei mai importanţi factori de succes ai proiectului. Participarea comunităţii cu resurse materiale, forţă de muncă sau alte forme de suport a asigurat proiectului un înalt grad de adecvare la posibilităţile şi nevoile beneﬁciarilor
direcţi şi indirecţi.
3. Au fost create locuri de muncă la nivel local pentru familiile implicate
în activităţile de fabricare a cărămizii.
4. îmbunătăţirea condiţiilor de locuit a 15 familii, membre a comunităţii
din Brazilia. În cadrul proiectului au fost construite locuinţe pentru
10 familii iar pentru alte 5 familii au fost construite sau renovate
locuinţele cu resurse proprii şi cu suportul Asociaţiei Romii din
Brazilia.
5. Creşterea gradului de încredere a comunităţii în capacităţile proprii
fapt relevat de creşterea numărului de iniţiative în ceea ce priveşte
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă fără a apela la suport extern acesteia.
Astfel, comunitatea a recuperat deﬁcitul de capacităţi şi are un grad
de coeziune suﬁcient pentru a participa la mici iniţiative locale. De
altfel, experienţa derulării proiectului a arătat echipei de proiect că
cele importante iniţiative aparţin beneﬁciarilor şi comunităţilor vizate
de intervenţie.
6. Metodologia inovativă a fost ulterior preluată de alte proiecte destinate
nu doar romilor ci comunităţilor dezavantajate indiferent de etnie.
Au existat solicitări către implementator din partea autorităţilor locale
sau judeţene din judeţe limitrofe Sălajului pentru a furniza consultanţă
în vederea derulării unor proiecte similare.
Continuitatea proiectului
Este parte din ﬁlosoﬁa proiectului. Principalul element de asigurare a
continuităţii este ONG-ul local creat şi care poate dezvolta propriile proiecte
sociale. Spre exemplu, au fost identiﬁcate deja resurse externe pentru
continuarea lucrărilor la centrul de zi din cartierul Brazilia şi sunt sprijinite
iniţiativele locale de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă. Spre exemplu, pentru
2005 vor ﬁ sprijinite două familii pentru a-şi reconstrui locuinţele aﬂate întro stare gravă de degradare şi continuarea demersurilor pentru asigurarea accesului la utilităţi publice a tuturor familiilor din cartierul Brazilia. De ase86

menea, organizaţia administrează locuinţele sociale şi echipamentele sau
facilităţile utilizate pe perioada derulării proiectelor.
Proiectul “O şansă în plus”14
Şcoala cu clasele I- VIII Caracal
Parteneri: SC Denis SRL Caracal, Grupul local de iniţiativă al romilor, Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă, Inspectoratul Şcolar,
Primăria Caracal
Valoarea ﬁnanciară a proiectului: 16 000 Euro
Perioada de desfăşurare: 2002 -2003
Finanţator: Uniunea Europeană prin programul Fund for Improvement
of the Situation of Roma
Grupul ţintă: 60 de tineri romi care au întrerupt şcoala pe diferite nivele
de şcolarizare
Descrierea proiectului
Proiectul şi-a propus sa caliﬁce în meseria de tinichigiu un număr de 60
de tineri romi care au întrerupt şcolarizarea pe diverse nivele de şcolarizare şi
să le ofere acestora un certiﬁcat de caliﬁcare în această meserie. În plus,
proiectul şi-a propus să completeze educaţia tinerilor romi cu elemente de
cultura civică, istorie a romilor şi limba romani.
Caliﬁcarea în meseria de tinichigiu viza doua aspecte. Un prim aspect era
cel al pregătirii teoretice (elemente de tehnologia meseriilor) care urma să ﬁe
realizată de către şcoala cu clasele I – VIII Caracal, iar pregătirea practică
urma să se efectueze în atelierele de tinichigerie ale partenerului principal SC
Denis SRL Caracal.
Caliﬁcarea în meseria de tinichigiu şi obţinerea certiﬁcatului de caliﬁcare
ar ﬁ permis tinerilor romi caliﬁcaţi prin intermediul proiectului să obţină un
atestat de libera practică pentru a lucra în domeniul propus şi a obţine astfel
venituri.
Pentru realizarea obiectivelor propuse şcoala urma să primească dotări
sub forma calculatoarelor dar şi a modernizării atelierelor şcoala, iar societatea
comercială urma sa primească utilaj tehnologic speciﬁc pregătirii practice şi a
realizării unor lucrări de tinichigerie.
În cadrul proiectului tinerii romi, majoritatea lor întreţinători de familie,
au primit suport material sub forma de alimente.

14 Informaţiile obţinute în evaluarea acestui proiect au fost culese prin interviuri cu doamna
Aretu Rodica Dorina, coordonator proiect şi domnul Misu Slatculescu.

87

Puncte tari
Ideea proiectului este una viabila în măsura în care vizează caliﬁcarea şi
găsirea unui loc de muncă pentru tinerii romi cerut de către piaţa muncii.
Puncte slabe
În sens cantitativ proiectul a fost realizat doar pe jumătate, şi anume doar
30 de tineri romi dint-un număr de 60 propuşi iniţial au urmat cursurile de
tinichigerie şi au obţinut atestat eliberat de AJOFP. Valoarea ﬁnanciară a
proiectului s-a redus în consecinţă la jumătate, de la 32.000 Euro prevăzuţi
iniţial la 16.000 Euro. Motivul principal al realizării parţiale a proiectului l-a
constituit nefuncţionarea parteneriatului dintre actorii principali ai
proiectului respectiv şcoala cu clasele I – VIII Caracal şi SC Denis SRL
Caracal. Neînţelegerile şi tensiunile care au dus la oprirea ﬁnanţării proiectului
au fost legate de selecţia participanţilor (care nu ar ﬁ fost în toate cazurile
romi) precum şi de divergenţele apărute legate de distribuţiei dotărilor
obţinute prin proiect sau de aspecte de ordin ﬁnanciar.
Participarea la cursurile teoretice a fost una scăzută, invocându-se lipsa de
utilitate a acestora sau lipsa de interes a participanţilor pentru disciplinele
propuse prin proiect.
Sustenabilitatea proiectului
Proiectul este nesustenabil datorită divergentelor de nereconciliat dintre
parteneri. Ideea proiectului rămâne însa una de actualitate.
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ANEXE
Anexa 1. Date relevante pentru ocupare din studiile ICCV
Profesii şi ocupaţii
Tabel 1. Ponderea tipurilor de profesii în total populaţie peste 16 ani
Profesii moderne
Profesii tradiţionale
Nici o profesie

Ancheta 1992
15,75 %
7,14 %
77,1 %

Ancheta 1998
37,7 %
10,3 %
52 %

Notă: În 1998 precizia întrebării referitoare la caliﬁcare a fost mult mai mare fapt care determină o
schimbare semniﬁcativă în ceea ce priveşte caliﬁcările de tip modern şi lipsa caliﬁcării. O altă explicaţie ţine de
nevoia romilor de a desfăşura activităţii aducătoare de venituri mai sigure în intervalul scurs din 1992 până în
1998.

Tabel. 2. Ponderea tipurilor de profesii pe generaţii, 1992
Profesii moderne
Profesii tradiţionale
Nici o profesie

Bunici
3,3 %
14,0 %
82,7 %

Părinţi
11,7 %
5,8 %
82,5 %

Cuplu de referinţă
18,07 %
5,86 %
76,07 %

Tabel 3. Ponderea tipurilor de profesii pe generaţii, 1998
Profesii moderne
Profesii tradiţionale
Nici o profesie

Bunici
33,3 %
8,3 %
58, 4%

Părinţi
35,9 %
7,9 %
56,2 %

Cuplu de referinţă
40,14 %
11,49 %
48,37 %

Tabel 4. Statutul ocupaţional al populaţiei de peste 16 ani, 1992 şi 1998
Salariaţi
Patroni
Activităţi pe cont propriu
Pensionari
Fără lucru
La şcoală

Ancheta 1992
23,4 %
0,8 %
22,1 %
5,3 %
46,8 %
0,5 %
În închisoare 1,1 %

Ancheta 1998
12,9 %
0,5 %
33,6 %
7,1 %
40,7 %
2,5 %
Altă situaţie 2,7 %
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Tabel. 5. Gradul de caliﬁcare al salariaţilor
Ancheta 1992
Muncitori necaliﬁcaţi
Muncitori caliﬁcaţi
Cadre medii şi superioare

60,4 %
37,8 %
1,8 %

Ancheta 1998
Muncitori necaliﬁcaţi
Muncitori caliﬁcaţi
Funcţionar, maistru, ocupaţii
cu studii superioare

45 %
51,4 %
3,6 %

Tabel 6. Structura populaţiei ocupate după statutul profesional, 1998
Salariat
Patron
Lucrător pe cont propriu, din care:
Comercianţi
Practică meserii tradiţionale
Agricultori
Lucratori ocazionali în străinătate
Zilieri
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27,5 %
0,8 %
71,7 %
10,1 %
6,4 %
12 %
1,5 %
41,7 %

Anexa 2. Date relevante pentru ocupare din recensământul 2002
Populaţia inactivă pe sexe
Masculin/
etnia

Elevi

Pensionari

Casnice Întreţinuţi Întreţinuţi

Alte
de alte de stat sau situpersoane de organi- aţii
zaţii
private
Români 35,00
41,09
1,16
17,55
0,92
4,28
Maghiari 27,31
47,45
0,71
16,45
1,08
7,01
Romi
26,04
8,35
2,82
37,98
4,53
20,29
Altele
29,96
43,12
1,35
17,02
1,35
7,31
Feminin/ Elevi Pensionari Casnice Întreţinuţi Întreţinuţi Alte
etnia
de alte de stat sau situpersoane de organi- aţii
zaţii
private
Români 26,56
39,23
21,22
11,63
0,68
0,68
Maghiari 20,35
48,29
18,92
10,40
0,74
1,29
Romi
18,88
6,67
38,81
28,51
3,07
4,06
Altele
20,41
41,03
25,04
11,26
0,99
1,28
Populaţia activă total
Total/ % populaţia % populaţia
etnia
activă din ocupată din
populaţia
populaţia
totală
activă

Şomeri

Total

Români
Maghiari
Romi
Altele

41,59
37,95
22,90
37,59

88,47
88,70
71,51
88,71

11,53
11,30
28,49
11,29

În căutarea În căutarea
unui loc primului loc
de muncă
de muncă

63,62
70,16
35,78
59,96

36,38
29,84
64,22
40,04
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Populaţia activă pe sexe
Masculin/ % populaţia
etnia
activă din
populaţia
totală

%populaţia
ocupată din
populaţia
activă

Şomeri

Total

Români
Maghiari
Romi
Altele
Feminin/
etnia

48,32
45,07
31,99
46,67
% populaţia
activă din
populaţia
totală

86,75
86,75
69,46
87,06
%populaţia
ocupată din
populaţia
activă

13,25
13,25
30,54
12,94

Total

Români
Maghiari
Romi
Altele
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35,19
31,36
13,56
28,41

90,71
91,29
76,48
91,47

9,29
8,71
23,52
8,53

În căutarea În căutarea
unui loc de primului loc
muncă
de muncă
63,46
36,54
70,29
29,71
37,92
62,08
60,45
39,55
Şomeri

În căutarea
unui loc de
muncă
63,92
69,89
29,02
58,72

În căutarea
primului loc
de muncă
36,08
30,11
70,98
41,28

Populaţia ocupată pe sexe
Mascu- Legis- Specia- Tehni- Funcţi- Lucrălin/ etnia latori, lişti cieni, onari tori
mem- cu maiş- admi- operabri ocupa- tri şi nistra- tivi
execu- ţii asimi- tivi
În
tiv, inte- laţi
serv
con- lectuade
duc.
cole,
admi- ştiinţimerţ
nistra- ﬁce
şi
tivă
asimipublaţi
lică şi
unit.
economicosociale şi
politice

Agricultori,
lucrători
calif.
în agr.
silvicultură,
pescuit

Meşteşugari
şi
lucrători
caliﬁcaţi

Români
5,08
Maghiari 4,74
Romi
1,71
Altele
16,04

25,70
17,30
38,88
25,03

25,04 12,37 6,87 0,96
35,32 13,67 8,20 1,13
18,34 4,56 31,41 0,47
19,44 9,30 7,31 0,68

8,27
5,97
0,30
8,81

6,83
5,94
1,12
5,71

3,11
2,59
0,43
2,31

5,78
5,14
2,78
5,38

Operatori la
instalaţii şi
maşini
asamblori la
maşini,
echipamente
şi alte
produse

Munci- Alte
tori situanecali- ţii
ﬁcaţi
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Feminin/ Legisetnia latori,
membri
executiv,
conduc.
administrativă
publică şi
unit.
economicosociale
şi
politice
Români
3,34
Maghiari 2,68
Romi
1,03
Altele
5,39

Specialişti
cu
ocupaţiiintelectuale,
ştiinţiﬁce

Tehnicieni,
maiştri şi
asimilaţi

Funcţionari
administrativi

Lucrători
operativi În
serv
de
comerţ
şi
asimilaţi

10,63 15,35 7,61 12,52
7,51 16,51 7,94 16,87
0,39 1,15 0,65 6,77
10,57 13,85 5,93 11,76

Agricultori,
lucrători
calif.
în agr.
silvicultură,
pescuit

Meşteşugari
şi
lucrători
caliﬁcaţi

Opera- Munci- Alte
tori la tori situainstala- necali- ţii
ţii şi ﬁcaţi
maşini
asamblori la
maşini,
echipamente
şi alte
produse

25,29 11,72 6,58 6,94 0,01
11,78 16,70 11,67 8,33 0,01
46,17 8,05 3,95 31,82 0,01
32,26 8,17 4,97 7,10 0,00

Statut profesional pe sexe
Masculin/ Salariaţi
Patroni
Lucră- Membrii Lucrători
etnia
întreprinzători
societăţi familiali
tori privaţi
cont agricole/ gospodărie
propriu cooperat proprie
Români
69,21
2,30
15,51
0,18
11,91
Maghiari
74,67
2,48
11,86
0,12
9,55
Romi
32,41
1,34
35,41
0,27
16,55
Altele
60,61
10,73
13,30
0,11
14,27
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Altă
situaţie

0,89
1,32
14,02
0,98

Feminin/ Salariaţi Patroni Lucrăetnia
întretori
prinză- cont
tori propriu
privaţi
Români
72,16
1,40
6,23
Maghiari 84,78
1,18
4,03
Romi
37,46
0,81
17,42
Altele
62,47
2,99
6,26

Membrii
societăţi
agricole/
cooperat

Lucrători
familiali
gospodărie
proprie

Altă
situaţie

0,14
0,09
0,22
0,05

19,76
9,54
32,37
27,87

0,31
0,38
11,72
0,36

Statut profesional total pe sexe în mediul urban
Total
urban/
etnia

Salariaţi

Patroni Lucrători
întreprincont
zători
propriu
privaţi
2,77
2,72
2,69
4,14
3,15
20,41
13,29
4,83

Membrii
societăţi
agricole/
cooperat
0,03
0,04
0,11
0,02

Lucrători
Altă
familiali situaţie
gospodărie
proprie
0,93
0,11
0,75
0,18
4,45
4,25
1,28
0,13

Români
Maghiari
Romi
Altele

93,44
92,20
67,63
80,45

Masculin Salariaţi Patroni Lucrători
urban/
întreprincont
etnia
zători
propriu
privaţi
Români
91,77
3,53
3,61
Maghiari
89,1
3,77
5,83
Romi
62,68
3,61
24,51
Altele
74,71
18,09
5,88

Membrii
societăţi
agricole/
cooperat
0,03
0,04
0,11
0,02

Lucrători
Altă
familiali situaţie
gospodărie
proprie
0,89
0,17
0,96
0,30
4,27
4,82
1,12
0,18

Feminin Salariaţi Patroni Lucrători
urban/
întreprincont
etnia
zători
propriu
privaţi
Români
95,24
1,95
1,75
Maghiari 95,53
1,53
2,34
Romi
77,66
2,22
12,11
Altele
90,10
5,24
3,07

Membrii
societăţi
agricole/
cooperat
0,03
0,03
0,10
0,01

Lucrători
Altă
familiali situaţie
gospodărie
proprie
0,98
0,05
0,52
0,05
4,81
3,10
1,54
0,04
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Statut profesional total pe sexe în mediul rural
Total
rural/
etnia

Salariaţi

Patroni Lucrători
întreprincont
zători
propriu
privaţi
0,83
21,97
0,88
14,01
0,44
33,27
1,56
16,95

Membrii
societăţi
agricole/
cooperat
0,32
0,19
0,31
0,16

Lucrători
Altă
familiali situaţie
gospodărie
proprie
33,13
1,27
21,13
1,85
27,81
16,65
39,81
1,42

Români
Maghiari
Romi
Altele

42,48
61,94
21,52
40,10

Masculin Salariaţi Patroni Lucrători
rural/
întreprincont
etnia
zători
propriu
privaţi
Români
45,23
0,99
28,15
Maghiari 58,70
1,06
18,55
Romi
21,60
0,53
39,31
Altele
44,17
2,15
21,95
Feminin Salariaţi Patroni Lucrători
rural/
întreprincont
etnia
zători
propriu
privaţi
Români
38,41
0,59
12,77
Maghiari 67,06
0,60
6,80
Romi
21,33
0,25
19,55
Altele
34,08
0,68
9,55

Membrii
societăţi
agricole/
cooperat
0,33
0,20
0,32
0,21
Membrii
societăţi
agricole/
cooperat
0,31
0,18
0,27
0,09

Lucrători
familiali
gospodărie
proprie
23,65
19,04
20,94
29,61
Lucrători
familiali
gospodărie
proprie
47,22
24,45
43,43
54,91
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Altă
situaţie

1,65
2,45
17,30
1,91
Altă
situaţie

0,70
0,91
15,17
0,69

Şomeri după etnie, sex şi durata şomajului
Masculin/ etnia
Români
Maghiari
Romi
Altele
Feminin/ etnia
Români
Maghiari
Romi
Altele

Sub 6 luni
20,38
25,09
20,35
18,91
Sub 6 luni
21,25
26,68
24,33
21,54

Durata şomajului
6-9 luni
9 – 27 luni
20,04
23,81
19,35
24,64
11,30
16,48
18,01
27,46
Durata şomajului
6-9 luni
9 – 27 luni
23,57
27,66
23,86
26,89
13,30
17,13
24,94
28,58

peste 27 luni
35,78
30,92
51,87
35,62
peste 27 luni
27,52
22,57
45,24
24,94
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Şomeri în mediul urban după etnie, sex şi durata şomajului
Total
urban/ etnia
Români
Maghiari
Romi
Altele
Masculin
urban/ etnia
Români
Maghiari
Romi
Altele
Feminin
urban/ etnia
Români
Maghiari
Romi
Altele
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Durata şomajului
Sub 6 luni
21,40
24,79
18,43
21,25

6-9 luni
9 – 27 luni
21,76
25,02
21,94
25,01
12,87
16,29
20,69
27,41
Durata şomajului

peste 27 luni
31,82
28,26
52,41
30,66

Sub 6 luni
21,13
24,19
17,42
20,22

6-9 luni
9 – 27 luni
20,42
23,47
20,26
24,09
12,61
16,21
18,67
27,36
Durata şomajului

peste 27 luni
34,99
31,46
53,75
33,75

Sub 6 luni
21,81
25,83
21,29
23,55

6-9 luni
23,84
24,90
13,59
25,16

peste 27 luni
26,95
22,62
48,63
23,78

9 – 27 luni
27,41
26,64
16,49
27,52

Şomeri în mediul rural după etnie, sex şi durata şomajului
Total
rural/ etnia
Români
Maghiari
Romi
Altele
Masculin
rural/ etnia
Români
Maghiari
Romi
Altele
Feminin
rural/ etnia
Români
Maghiari
Romi
Altele

Durata şomajului
Sub 6 luni
19,55
26,69
24,01
17,76

6-9 luni
9 – 27 luni
20,50
25,36
19,42
25,87
10,77
16,96
19,14
28,23
Durata şomajului

peste 27 luni
34,58
28,03
48,26
34,87

Sub 6 luni
19,37
26,13
22,96
17,48

6-9 luni
9 – 27 luni
19,54
24,26
18,28
25,28
10,13
16,71
17,28
27,58
Durata şomajului

peste 27 luni
36,82
30,31
50,20
37,66

Sub 6 luni
20,01
28,04
27,68
18,60

6-9 luni
22,97
22,19
12,99
24,63

peste 27 luni
28,80
22,47
41,49
26,64

9 – 27 luni
28,21
27,30
17,84
30,14
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Anexa 3.
Strategia Europeană pentru Ocupare – Evoluţie
Până în anul 2002

Începând cu anul 2003

1. Obiectiv strategic – Obiectivul Lisabona
– „transformarea Uniunii Europene în cea
mai competitivă şi mai dinamică economie
bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de
un efort de creştere economică durabilă cu
locuri de muncă mai multe şi mai bune şi cu
o coeziune socială mai mare”.

1. Obiectiv strategic – Obiectivul Lisabona
– „transformarea Uniunii Europene în cea
mai competitivă şi mai dinamică economie
bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de
un efort de creştere economică durabilă cu
locuri de muncă mai multe şi mai bune şi cu
o coeziune socială mai mare”.

Obiective globale
1. Locuri de muncă mai multe şi mai bune;
2. Societatea informaţională pentru toţi;
3. Crearea unui spaţiu european al cercetării şi inovării;
4. Crearea unui climat favorabil I.M.M.;
5. Reformă economică pentru o piaţă internă perfect funcţională;
6. Pieţe ﬁnanciare integrate şi eﬁciente;
7. Coordonarea politicilor macroeconomice;
8. Pregătire şi educaţie pentru muncă şi
viaţă într-o societate bazată pe cunoaştere
9. Modernizarea protecţiei sociale;
10. Promovarea integrării sociale.
3 Obiective speciﬁce
6 Obiective orizontale
1. Crearea mai multor oportunităţi de an- 1. Ocuparea deplină;
gajare;
2. Creşterea calităţii şi productivităţii mun2. Promovarea învăţării pe tot parcursul cii;
vieţii;
3. Întărirea coeziunii şi incluziunii socia3. Extinderea cooperării cu partenerii so- le.
ciali;
4. Respectarea interacţiunii domeniilor politice în cadrul PNAO;
5. Dezvoltarea indicatorilor pentru monitorizarea progreselor;
6. Menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii
muncii.
4 Piloni
1. Îmbunătăţirea capacităţii de angajare;
2. Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi
crearea de locuri de muncă;
3. Promovarea adaptabilităţii întreprinderilor şi a angajaţilor acestora;
4. Promovarea egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi.
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18 Linii Directoare
(implementare anuală a PNAO)
Pilon 1
1. Combaterea şomajului în rândul tinerilor şi prevenirea şomajului de lungă durată;
2. O abordare mai prietenoasă a ocupării:
indemnizaţii, taxe şi sisteme de formare
profesională;
3. Elaborarea unei politici de prelungire a
vieţii active;
4. Dezvoltarea competenţelor pentru
noua piaţă a muncii în contextul formării
profesionale continue;
5. Formarea în tehnologiile electronice
pentru toţi cetăţenii;
6. Politici active pentru dezvoltarea medierii şi pentru prevenirea şi combaterea deﬁcitelor de caliﬁcare pe piaţa muncii;
7. Combaterea discriminării şi promovarea
includerii sociale prin accesul la ocupare.

10 Linii Directoare
(implementare pe termen scurt – 3 ani)
1. Măsuri active şi preventive pentru şomeri şi persoane inactive;
2. Crearea de locuri de muncă şi spiritul
antreprenorial;
3. Conducerea tranziţiei şi promovarea
adaptabilităţii şi mobilităţii pe piaţa muncii;
4. Promovarea dezvoltării capitalului
uman şi a învăţării pe întreg parcursul vieţii,
5. Creşterea ofertei pe piaţa muncii (de forţă
de munca) şi promovarea îmbătrânirii active
6. Egalitatea de gen (între sexe)
7. Promovarea integrării şi combaterea discriminării persoanelor dezavantajate pe piaţa
muncii
8. Rentabilizarea muncii şi crearea de stimulente corespunzătoare
9. Transformarea muncii nedeclarate în
ocupare corespunzătoare
10. Combaterea disparităţilor regionale privind ocuparea

Pilon 2
8. Reducerea birocraţiei la înﬁinţarea unui
I.M.M.;
9. Facilitarea lansării şi derulării unei afaceri;
10. Noi oportunităţi de ocupare în societatea bazată pe cunoaştere şi în servicii;
11. Acţiuni regionale şi locale pentru ocupare;
12. Reforme ﬁscale pentru ocupare şi formare profesională.
Pilon 3
13. Modernizarea organizării muncii;
14. Revizuirea cadrului legislativ pentru ﬂexibilizarea pieţei muncii;
15. Sprijinirea adaptabilităţii ca o componentă a învăţării continue;
Pilon 4
16. Abordarea egalităţii între cele două
sexe;
17. Tratarea discrepanţelor dintre cele două
sexe;
18. Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa
de familie.
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Anexa 4.
Axa prioritară 2. Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa
muncii
1. Domeniul major de intervenţie – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
Obiectiv general: Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii şi creşterea capacităţii de angajare a tinerilor absolvenţi.
Obiective speciﬁce:
• Dezvoltarea de parteneriate între unităţi de învăţământ preuniversitar,
universităţi, întreprinderi şi alte instituţii, pentru organizarea şi
realizarea stagiilor de practică;
• Crearea, dezvoltarea şi interconectarea reţelelor regionale, naţionale şi
europene pentru monitorizarea inserţiei şi a performanţelor tinerilor
absolvenţi pe piaţa muncii
Operaţiuni indicative:
– programe/scheme de învăţare bazate pe muncă („work based learning”)
pentru elevi şi studenţi;
– sprijin pentru parteneriate între şcoli/universităţi/ întreprinderi;
– orientare, consiliere şi coaching, care să sprijine tranziţia de la şcoală la
viaţa activă;
– monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii;
– acţiuni inovative, cu scopul de a îmbunătăţi tranziţia de la şcoală la
viaţa activă.
2. Domeniul major de intervenţie – Prevenirea şi corectarea abandonului timpuriu al şcolii
Obiectiv general: îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi caliﬁcare şi
facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii
Obiective speciﬁce:
– prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a şcolii
– recuperarea şcolară şi reintegrarea în educaţie şi formare pentru cei au
părăsit timpuriu şcoală
Operaţiuni indicative
A. Programe integrate pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea
părăsirii timpurii a şcolii;
B. Programe tip ,,şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţie remedială;
C. Programe integrate şi oferte educaţionale pentru reintegrarea celor
care au părăsit timpuriu şcoala;
D. Dezvoltarea de instrumente şi servicii integrate de informare, orientare, consiliere şi dezvoltare personală;
3. Domeniul Major de Intervenţie – Creşterea accesului şi participării
la FPC;
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Anexa 5.
Axa prioritară 5. Promovarea măsurilor active de ocupare
1. Domeniul Major de Intervenţie – Dezvoltarea şi implementarea
măsurilor active de ocupare
Obiectiv general: Atragerea şi menţinerea unui număr cât mai mare de
persoane pe piaţa muncii în vederea realizarea ocupării depline, cu accent
deosebit pe persoanele cu o situaţie diﬁcilă pe piaţa muncii.
Obiective speciﬁce:
– extinderea serviciilor de consiliere şi informare preventiva şi intensiﬁcarea masurilor motivaţionale si de activare
– îmbunătăţirea capacităţii de angajare a persoanelor aﬂate în căutarea
unui loc de muncă sau inactive prin programe personalizate de atragere
pe piaţa muncii (măsuri active de ocupare);
– reducerea şomajului de lungă durată prin prevenirea intrării în această
categorie şi reducerea actualului stoc de şomeri de lungă durată;
Operaţiuni indicative
1. Personalizarea măsurilor active pentru:
– căutarea unui loc de muncă;
– orientare profesională, consiliere şi pregătire profesională;
– acţiuni de motivare şi dezvoltare profesională( inclusiv programe de
tip ucenicie si programe care sprijină dezvoltarea încrederii , stimei de
sine);
– planuri de reintegrare;
– activităţi de plasare la locul de muncă,
– activităţi de motivare;
Direcţii de acţiune în cadrul operaţiunii indicative 1.
– furnizarea de sprijin pentru dezvoltarea de programe integrate pentru
educaţie, formare profesională, ocupare şi alte oportunităţi de sprijin
pentru locuitorii din mediul rural, vizând reducerea activităţii în
agricultura de subzistenţă;
A1. Acţiuni de prevenire a creşterii numărului de persoane implicate în
agricultura de subzistenţă;
A2. Acţiuni de sensibilizare şi îndrumare care să asigure dezvoltarea
resurselor umane în mediul rural;
A3. Acţiuni de formare destinate reducerii numărului de persoane
ocupate în agricultura de subzistenţă şi implicare în alte domenii neagricole;
A4. Acţiuni de asistenţă a populaţiei din mediul rural aﬂate în căutarea
unui loc de muncă în sectoare neagricole;
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2. Creşterea mobilităţii ocupaţionale şi geograﬁce a persoanelor
inactive pentru a beneﬁcia de toate oportunităţile existente de ocupare şi
pentru sporirea coeziunii regionale;
Direcţii de acţiune în cadrul operaţiunii indicative 2 – furnizarea de
măsuri pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale, sectoriale şi geograﬁce a
forţei de muncă din mediul rural pentru a beneﬁcia de toate oportunităţile
de ocupare şi a creşte coeziunea regională;
A1. Derularea de campanii de promovare a mobilităţii ocupaţionale,
sectoriale şi geograﬁce a forţei de muncă;
A2. Furnizarea de servicii de formare profesională şi de mediere a muncii
pentru tinerii din mediul rural şi pentru persoanele ocupate în agricultura de
subzistenţă, în scopul facilitării mobilităţii ocupaţionale, sectoriale şi
geograﬁce a acestora;
A3. Derularea unor programe de suport (informare, consiliere, sprijin
material etc.) adresate tinerilor din mediul rural şi persoanelor ocupate în
agricultura de subzistenţă care acceptă un loc de muncă în sectorul neagricol,
în aceeaşi sau în altă zonă geograﬁcă decât cea de reşedinţă;
A4. Derularea de activităţi inovatoare în domeniul promovării şi susţinerii
mobilităţii ocupaţionale, sectoriale şi geograﬁce a forţei de muncă din mediul
rural.
3. Corelarea între caliﬁcările individuale, educaţie, potenţialul de
muncă şi oportunităţile pe piaţa muncii
– realizarea de diagnostice privind piaţa muncii
– dezvoltarea de curricule alternative corelate cu experienţa de lucru
– realizarea unei medieri între capacitatea individuală şi oportunităţile
de muncă
– înﬁinţarea de job clubs
Direcţii de acţiune în cadrul operaţiunii indicative 3
– furnizarea în mediul rural de măsuri de acompaniere pentru a intra şi
a se menţine pe piaţa muncii (sprijin pentru membrii de familie dependenţi, servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care îl încurajează
pe individ să participe pe piaţa muncii) ;
A1. Dezvoltarea de servicii speciﬁce de informare şi consiliere adresate
atât persoanelor abia intrate pe piaţa muncii, cât şi membrilor familiei acestora (consiliere psihologică, profesională;
A2. Dezvoltarea de servicii sociale publice sau private care să susţină
participarea persoanele din mediul rural pe piaţa muncii, prin asigurarea asistenţei pentru membrii de familie dependenţi (centre de zi pentru copii sau
vârstnici, servicii pentru persoane cu handicap, servicii de îngrijire la domiciliu, sprijin în gospodărie etc.);
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A3. Programe de informare şi formare adresate antreprenorilor şi
profesioniştilor implicaţi în managementul resurselor umane, în scopul
creşterii calităţii ocupării pentru persoanele din mediul rural (managementul
resurselor umane, protecţia muncii şi a mediului, şanse egale pentru femei şi
bărbaţi, şanse egale pentru toţi etc.), care să încurajeze persoanele implicate
în agricultura de subzistenţă să intre şi să participe pe piaţa muncii.
4. Promovarea ocupării în rândul tinerilor şi şomerilor de lungă durată
prin scheme inovative de măsuri active :
– promovarea sistemelor duale de ﬁnanţare a ocupării (sprijin către
individ şi angajator);
– furnizarea de scheme duale de pregătire profesională combinate cu
exercitarea cunoştinţelor dobândite la locul de muncă (inclusiv de tip
ucenicie);
Direcţii de acţiune în cadrul operaţiunii indicative 4.
– furnizarea de programe care sprijină crearea de noi locuri de muncă/
noi forme de ocupare şi crearea de locuri de muncă, inclusiv pentru
lucrătorii independenţi, în mediul rural ;
A1. Derularea de programe/ campanii de promovare a antreprenoriatului
în mediul rural, de dezvoltare a culturii antreprenoriale;
A2. Implementarea de programe de pregătire în domeniul antreprenorial
pentru cei care au început sau doresc să înﬁinţeze o ﬁrmă în mediul rural, în
măsura în care oferă locuri de muncă pentru tinerii din mediul rural sau
pentru populaţia ocupată în agricultura de subzistenţă;
A3. Implementarea de programe de consiliere şi oferirea de servicii de
suport în domeniul antreprenorial pentru cei care au început sau doresc să
înﬁinţeze o ﬁrmă în mediul rural, în măsura în care oferă locuri de muncă
pentru tinerii din mediul rural sau pentru populaţia ocupată în agricultura
de subzistenţă;
A4. Organizarea de incubatoare de afaceri în mediul rural;
A5. Proiecte de parteneriat local public-privat, pentru elaborarea şi punerea în practică a unor strategii locale integrate în domeniile educaţiei, formării
profesionale, ocupării, promovării şi sprijinirii antreprenoriatului etc., şi care
să asigure premisele unei diversiﬁcări a economiei locale şi creării de noi
locuri de muncă în mediul rural, în sectoare non-agricole.
5. Acordarea de sprijin ﬁnanciar angajatorilor prin subvenţionarea salariilor pe o perioadă de timp, în vederea angajării persoanelor din grupul ţinta;
6. Furnizarea de programe vizând :
– implicarea persoanelor aﬂate în căutarea unui loc de muncă în activităţi
publice;
– sprijin pentru locuri de munca temporare în sectorul public (acestea
pot ﬁ locuri de muncă în sprijinul comunităţii pentru persoanele care
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beneﬁciază de asistenta sociala din partea autorităţilor local precum şi
pentru persoanele care nu pot obţine un alt loc de muncă pe piaţa
muncii)
7. Furnizarea de programe care vizează creşterea gradului de conştientizare pentru angajatori şi traineri;
8. Sprijinirea din punct de vedere ﬁnanciar în scopul dezvoltării „parteneriatelor pentru ocupare deplină” la nivel naţional, regional, local şi sectorial;
9. Furnizarea de sprijin ﬁnanciar pentru elaborarea de studii, analize,
prognoze privind situaţia pe piaţa muncii şi alte teme relevante.
2. Domeniul major de intervenţie – Promovarea sustenabilităţii pe termen
lung în zonele rurale în termenii dezvoltării resurselor umane şi a ocupării
Obiectiv general: asigurarea sustenabilităţii pe termen lung în zonele
rurale prin reducerea ponderii populaţiei ocupate în agricultura de subzistenţă,
inclusiv prin asigurarea premiselor pentru dezvoltarea de întreprinderi
neagricole proﬁtabile.
Obiective speciﬁce:
– îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din mediul rural prin furnizarea de educaţie şi formare profesională continuă persoanelor care
părăsesc sectorul agricol pentru a ﬁ angajaţi în alte domenii de activitate;
– creşterea şanselor de inserţie şi menţinere pe piaţa muncii prin furnizarea unor servicii de acompaniament social în mediul rural;
– creşterea oportunităţilor de ocupare prin furnizarea de sprijin pentru
crearea de noi locuri de muncă/noi forme de ocupare şi crearea de
locuri de muncă pentru lucrătorii independenţi înmediul rural.
Operaţiuni indicative
− furnizarea de sprijin pentru dezvoltarea de programe integrate pentru
educaţie, formare profesională, ocupare şi alte oportunităţi de sprijin
pentru locuitorii din mediul rural, vizând reducerea activităţii în
agricultura de subzistenţă;
− furnizarea de măsuri pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale,
sectoriale şi geograﬁce a forţei de muncă pentru a beneﬁcia de toate
oportunităţile de ocupare şi a creşte coeziunea regională;
− furnizarea în mediul rural de măsuri de acompaniere pentru a intra şi
a se menţine pe piaţa muncii (sprijin pentru membrii de familie
dependenţi, servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care îl
încurajează pe individ să participe pe piaţa muncii);
− furnizarea de programe care sprijină crearea de noi locuri de muncă/
noi forme de ocupare şi crearea de locuri de muncă, inclusiv pentru
lucrătorii independenţi, în mediul rural.
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Anexa 6.
Axa prioritară 6 . Promovarea incluziunii sociale
1. Domeniul Major de Intervenţie – Dezvoltarea economiei sociale.
Obiectiv: Creşterea oportunităţilor de muncă pentru grupurile vulnerabile
prin creşterea numărului de unităţi ale economiei sociale.
Operaţiuni indicative
− dezvoltarea instrumentelor şi mecanismelor necesare pentru
implementarea conceptului de economie socială;
− sprijinirea dezvoltării formelor speciﬁce economiei sociale;
− promovarea ocupabilităţii şi adaptabilităţii persoanelor slab caliﬁcate
şi persoanelor supuse riscului de excluziune socială;
− integrarea în comunitate a grupurilor vulnerabile supuse riscului de
excluziune socială, prin formele economiei sociale;
− creşterea gradului de conştientizare cu privire la rolul economiei
sociale;
− dezvoltarea capacităţii şi sustenabilităţii unităţilor de economie socială
pentru a se adresa mai bine nevoilor comunităţii;
− promovarea de parteneriate între toţi actorii implicaţi în dezvoltarea
comunităţii prin activităţi de economie socială (ONG-uri, instituţii
publice, mediul de afaceri, alte organizaţii);
2. Domeniul Major de Intervenţie – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile la sistemul de educaţie şi pe piaţa muncii
Obiectiv: Îmbunătăţirea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a
grupurilor vulnerabile, supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială.
Operaţiuni indicative:
– dezvoltarea unor programe speciﬁce axate pe (re)integrarea pe piaţa
muncii a persoanelor de etnie roma, a persoanelor cu dizabilităţi, a
tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a
copilului;
– programe de dezvoltare a caliﬁcărilor de bază, a altor tipuri de caliﬁcări,
a pregătirii profesionale pentru grupuri vulnerabile;
– programe de stimulare a angajatorilor pentru angajarea persoanelor
aparţinând grupurilor vulnerabile;
– dezvoltarea unor programe de pregătire profesională speciﬁcă pentru
personalul ONG-urilor care activează în domeniul incluziunii sociale;
– sprijinirea dezvoltării unor locuri de muncă protejate în întreprinderi
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3. Domeniul Major de Intervenţie – Promovarea egalităţii de şanse pe
piaţa muncii
Obiectiv: Întărirea principiului egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei pe
piaţa muncii.
Obiective speciﬁce
– Promovarea educării şi cursurilor pentru femei pentru a putea sa se
angajeze pe posturi netradiţionale;
– Înlăturarea barierelor care împiedică participarea femeilor pe piaţa
muncii;
– Dezvoltarea şi crearea de activităţi care sa elimine discriminarea femeilor pe piaţa muncii
– Încurajarea femeilor sa-şi înceapă propriile afaceri;
– Susţinerea unor noi forme de angajare si crearea condiţiilor pentru o
maxima participare a femeilor pe piaţa muncii;
– Dezvoltarea programelor de învăţământ la distanta şi asigurarea unui
acces mai larg la aceste programe pentru femei;
• Asigurarea unui acces mai mare la tehnologiile informatizate;
• Creşterea participării feminine în cadrul cursurilor organizate de
angajatori.
Operaţiuni indicative
– Sporirea numărului caliﬁcărilor pentru femei şi a programelor de
dezvoltare pentru a sprijini femeile în dobândirea de abilităţi prin
frecventarea programelor de pregătire profesională;
– Sprijinirea femeilor pentru a se angaja în sectorul afacerilor;
– Programelor speciﬁce pentru femeile interesate în alegerea unei noi
cariere sau pentru cele interesate în iniţierea unei afaceri proprii;
– Promovarea ocupabilităţii femeilor din mediul rural;
– Campanii de conştientizare şi schimb de bune practici în şcoli şi
întreprinderi cu privire la roluri nestereotipe de gen, inclusiv campanii
pentru femei, în special pentru cele din mediul rural şi cele aparţinând
grupurilor cu nevoi speciale;
– Programe de sprijin vizând eliminarea stereotipurilor de gen în
societate, în special prin mass-media;
– Furnizarea de sprijin şi campanii de conştientizare cu privire la violenţa
domestică.
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