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Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (2014-2020) 

reprezintă un proiect de creștere economică pentru următorii ani pe care Guvernul și l-a asumat 
în mod public. Această strategie va permite României să devină o țară cu o economie 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii sociale. Reușita ei depinde, însă, de acţiunile 



 

întreprinse în toate domeniile stabilite ca prioritare, iar la final ar trebui ca țăra noastră să 
înregistreze progrese considerabile în reducerea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale 
pentru persoanele, grupurile şi familiile vulnerabile. Pentru a asigura complementaritatea şi 
coordonarea cu alte demersuri din acest domeniu larg al incluziunii sociale, Strategia 
încorporează elemente din strategiile sectoriale şi din alte domenii precum remedierea sărăciei 
în rândul copiilor, reducerea discriminării împotriva rromilor şi integrarea comunităţilor 
marginalizate. 

Pentru a preveni şi combate excluziunea socială, strategia îşi stabileşte drept obiectiv 
transformarea egalităţii de şanse într-o realitate pentru cetăţenii români pe tot parcursul vieţii 
acestora. Rezultatul final obţinut de orice individ este determinat de două tipuri de factori: 
circumstanţele şi efortul. Circumstanţele reprezintă toate condițiile externe asupra cărora o 
persoană nu deţine controlul, în timp ce efortul include toţi factorii aflaţi sub controlul persoanei 
şi în sfera sa de răspundere. Orice inegalităţi care derivă din efortul depus sunt acceptabile din 
punct de vedere etic, în timp ce inegalităţile cauzate de circumstanţe nu sunt acceptabile şi 
trebuie eradicate. În plus, inegalitatea de şanse duce la irosirea potenţialului productiv şi la 
alocarea ineficientă a resurselor, subminând prin urmare eficienţa economică. Aşadar, 
asigurarea faptului că toate persoanele au şanse egale de a-şi dezvolta potenţialul pe întreaga 
durată a vieţii este esenţială, atât din punct de vedere moral, cât şi economic. 

Combaterea sărăciei şi excluziunii sociale necesită o abordare pe tot parcursul vieţii. 
Pentru copii (cu vârste între 0 şi 17 ani), obiectivul este de a se asigura oportunitatea de a-şi 
dezvolta întregul potenţial, indiferent de originea socială, prin dotarea lor cu abilităţile, 
cunoştinţele şi experienţa necesare pentru a-şi atinge pe deplin acest potenţial individual ca 
persoane cu încredere în sine şi în forţele proprii, cetăţeni responsabili şi contribuabili la 
dezvoltarea societăţii. În ceea ce priveşte adulţii de vârstă activă pe piaţa muncii, obiectivul 
este acela de a se asigura oportunitatea lor de a participa pe deplin la viaţa economică, socială 
şi culturală a României. Obiectivul pentru persoanele care au depăşit vârsta activă este acela 
ca ei să fie apreciaţi şi respectaţi, să rămână independenţi şi să poată participa la toate 
aspectele vieţii în calitate de cetăţeni activi, precum şi să se bucure de o calitate ridicată a vieţii 
într-o comunitate sigură. 

Identificarea nevoilor specifice ale grupurilor sărace şi vulnerabile este un element cheie 
în implementarea de politici de incluziune socială eficiente. Din cauza faptului că grupurile 
vulnerabile se confruntă cu probleme specifice pentru care este posibil ca politicile generale să 
nu furnizeze soluţii, Guvernul intenţionează să implementeze servicii integrate şi particularizate 
pentru a intensifica participarea socială sau economică a acestora (în special cu ajutorul 
serviciilor publice de asistență socială şi al lucrătorilor comunitari). Date fiind domeniul 
economic şi social din care indivizii sunt excluşi, tiparele geografice de excluziune şi gravitatea 
problemelor sociale prin care trec numeroase persoane, strategia împarte în mod generic 
diversele tipuri de intervenţii în politici orientate către persoane şi politici zonale. Prin 
această strategie, politicile orientate către persoane acoperă politicile vizând direct reducerea 
sărăciei şi creşterea incluziunii sociale în mai multe domenii cheie: venituri (protecţie socială), 
ocuparea forţei de muncă, educaţie, sănătate, locuinţe, participare socială şi servicii sociale. 



 

 
 
Deoarece sărăcia are o distribuţie geografică specifică în România, unul dintre obiectivele 
majore ale Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei este acela de a 
asigura faptul că alocarea resurselor este corelată cu distribuția necesităţilor pe teritoriul ţării 
(prin elaborarea de politici zonale). În România, aproape jumătate din populaţie trăieşte în 6 
zone rurale, iar o mare parte a acesteia este dezavantajată din punct de vedere atât al 
veniturilor, cât şi al lipsei infrastructurii şi serviciilor de bază. De asemenea, există o discrepanţă 
mare şi între zonele urbane, micile oraşe (în special cele al căror statut s-a schimbat de la rural 
la urban în ultimii 15 ani) fiind cele mai dezavantajate. Guvernul urmăreşte să reducă decalajele 
dintre zonele rurale şi cele urbane şi dintre zonele urbane sărace/ nedezvoltate şi zonele 
urbane mai dezvoltate. În plus, politicile şi programele zonale incluse în proiectul de strategie 
reprezintă un efort coordonat de a reduce substanţial sărăcia şi excluziunea socială în 
comunităţile marginalizate, care sunt cele mai dezavantajate comunităţi din România (atât 
rrome, cât şi cele de alte etnii, şi atât în zone rurale, cât şi în zone urbane). 
 



 

 
 
 
În 2020, la încheierea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea 
sărăciei, România ar trebui să fie o ţară în care: 

 Toţi cetăţenii să aibă oportunităţi egale. Tuturor persoanelor trebuie să li se ofere 
oportunitatea de a participa pe deplin la viaţa economică, socială, politică şi culturală a 
societăţii în care trăiesc şi de a se bucura de beneficiile acestei participări.. 

 Nevoile elementare ale tuturor cetăţenilor să fie satisfăcute. Împreună cu respectarea şi 
apărarea drepturilor fundamentale ale omului, una dintre principalele premise ale calităţii 
vieţii este satisfacerea nevoilor elementare ale cetăţenilor privind locuirea, alimentaţia, 
electricitatea, igiena şi siguranţa, precum şi cele privind serviciile de bază, precum 
educaţia, sănătatea şi serviciile sociale. Aceste elemente cheie permit oamenilor să 
trăiască demn, să deţină controlul asupra propriei vieţi şi să participe activ la viaţa 
comunităţii din care fac parte. Mai mult, orice persoană trebuie să-şi asume 
responsabilitatea pentru propria viaţă, bunăstare şi evoluţie personală, profesională şi 
socială. 

 Membrii societăţii sunt diferiţi, dar aceste diferenţe trebuie respectate. Fiecare individ 
este unic. Diferenţele dintre indivizi pot fi determinate de rasă, sex, etnie, situaţie socio-
economică, vârstă, orientare sexuală şi convingeri (religioase, politice sau de altă 
natură), precum şi de abilităţile fizice, cognitive sau sociale. Conceptul de diversitate 
trebuie abordat dincolo de acela de toleranţă; el presupune acceptarea şi respectul. 
Preţuirea diversităţii creşte şansele ca toţi indivizii să-şi atingă potenţialul, iar 
comunităţile să folosească proactiv acest potenţial. 

 Toate persoanele să fie apreciate şi să trăiască demn. Toate fiinţele umane se nasc 
libere şi egale în demnitate şi în drepturi (art. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor 



 

Omului). Când o persoană se simte apreciată şi trăieşte cu demnitate, este mai probabil 
să deţină controlul asupra propriei vieţi şi să participe activ în societate. 

 

Grupuri sărace și vulnerabile 
În România, este considerată a fi expusă riscului de sărăcie și excluziune socială orice 
persoană inclusă în cel puțin unul din următorii trei indicatori: 

a) Procentul de populaţie expusă riscului de sărăcie relative după transferuri sociale 
(AROP). Conform acestui indicator, persoanele sărace sunt cele al căror venit anual 
(incluzând transferurile de protecţie socială) este mai mic de 60 de procente din venitul 
mediu exprimat pe echivalent adult. Schema echivalentului adult alocă primului adult 
valoarea 1, celorlalţi adulţi valoarea 0,5 şi copiilor valoarea 0,3; 

b) Procentul de persoane care trăiesc în gospodării cu o intensitate a muncii foarte 
scăzută. Indicatorul include persoanele care trăiesc în gospodării în care membrii de 
vârstă activă au muncit mai puţin de 20 la sută din anul de referinţă. Gospodăriile 
compuse numai din copii, din studenți cu vârste mai mici de 25 de ani și/sau persoane 
de 60 de ani sau mai mult sunt excluse complet din calculul indicatorului. 

c) Persoanele definite ca fiind afectate de deprivare materială severă. În această categorie 
intră acele persoane care trăiesc în gospodării și nu îşi pot permite unele articole 
considerate de majoritatea oamenilor ca fiind de dorit sau chiar necesare pentru a duce 
un trai adecvat. 

 
 



 

 
 

 
I. Persoane expuse riscului de sărăcie 

În România, nivelul sărăciei relative nu a variat considerabil în ultimii ani. Deşi sărăcia a scăzut 
cu 2,3 puncte procentuale între 2008 şi 2010, aceasta a manifestat o tendinţă ascendentă între 
2010 şi 2013. Ca urmare, declinul sărăciei între anii 2008 şi 2013 a fost de doar 0,9 puncte 
procentuale (reprezentând doar 211.000 de persoane care au ieșit din sărăcie, prin comparaţie 
cu obiectivul national de 580.000). Sărăcia relativ a scăzut în 2012 comparativ cu anul 2008, de 
la 23,4 procente în 2008 la 22,6 procente în 2012. Aceste date indică un paradox: deşi România 
a făcut paşi importanţi către reducerea sărăciei relative, în termeni absoluţi, populaţia este 
semnificativ mai săracă decât cu câţiva ani în urmă. Motivul principal este faptul că, parţial din 
cauza crizei economice, veniturile populaţiei cu o situaţie mai bună au scăzut, în timp ce unele 
dintre persoanele sărace au primit mai mult sprijin. 

1. Sărăcia persistentă 

Majoritatea persoanelor sărace din România trăiesc în sărăcie persistentă. Dintre cele 22,6 
procente din populaţie care trăiau în sărăcie relativă în 2012, 18,2% (reprezentând 81% dintre 
persoanele sărace) trăiau în sărăcie persistentă. Aici trebuie scos în evidență și faptul că, în 
România, rata persistentă a riscului de sărăcie (18,2%) este aproape dublă faţă de rata UE 
(10,2%). 



 

2. Disparități regionale 

Sărăcia este de trei ori mai răspândită în zonele rurale (38%) decât în zonele urbane (11%). 
Această diferenţă poate fi explicată prin caracteristicile structurale ale unei localităţi rurale tipice, 
cu o populaţie îmbătrânită, care are doar câteva surse de venit monetar. Există mari disparităţi 
regionale din punct de vedere al nivelului sărăciei. Cea mai mică proporţie de persoane expuse 
riscului de sărăcie a fost înregistrată în regiunea Bucureşti-Ilfov, unde numai 3% din populaţie 
trăiește în sărăcie relativă. Proporţii mai mici decât procentul naţional sunt, de asemenea, 
înregistrate în regiunile de nord-vest (16%) şi centru (19%). Regiunile cu cele mai mari procente 
de persoane expuse riscului de sărăcie sunt regiunile de nord-est (33%) şi de sud-est (30%). 

3. Copiii și tinerii care trăiesc în sărăcie 

Din 2008 până în 2012, sărăcia în rândul copiilor a fost mai mare cuc 10% decât rata totală 
naţională a sărăciei. Unul din doi copii din zonele rurale trăieşte în sărăcie. În 2012, peste 50% 
dintre copiii din zonele rurale trăiau în sărăcie, prin comparaţie cu doar 17% dintre copiii din 
localităţile urbane. Această mare discrepanţă, combinată cu o distribuţie aproximativ uniformă a 
copiilor între zonele urbane şi cele rurale, face ca peste 74% dintre toţi copiii săraci să trăiască 
în mediul rural. 
 Tinerii înregistrează cea de-a doua rată a sărăciei ca mărime, fiind principalul grup afectat de 
criza economică. În cazul lor, rata sărăciei a crescut semnificativ în timp (cu 7 puncte 
procentuale în perioada 2008-2012). Această creştere este posibil să fi fost cauzată de 
vulnerabilitatea şi riscul crescut al tinerilor pe piaţa muncii în respectivii ani. 



 

 

4. Vârstnicii care trăiesc în sărăcie 

Vârstnicii au înregistrat o reducere semnificativă a sărăciei în perioada 2008-2012. Datorită 
creşterii nivelului pensiilor contributive şi sociale, rata sărăciei în rândul lor a scăzut sub nivelul 
oricărei alte grupe de vârstă. Totuși, diferenţa din punct de vedere al sărăciei dintre bărbaţii şi 
femeile cu vârste de 65 de ani şi mai mult este de 10 puncte procentuale (19,3% pentru femei, 
faţă de 9,2% pentru bărbaţi). În plus, persoanele vârstnice singure sunt expuse unui risc de 
sărăcie mult mai mare decât alte categorii. Aproximativ 1,2 milioane de persoane cu vârste 
egale sau mai mari de 65 de ani trăiesc singure. În timp ce 25,8 % dintre persoanele vârstnice 
singure trăiesc în sărăcie, numai 5,8 % dintre cuplurile vârstnice sunt în această situaţie. 



 

 

 

II. Intensitatea scăzută a muncii 

Cea de-a doua componentă a indicatorului agregat AROPE este intensitatea muncii, indicând 
procentul de populaţie care trăieşte în gospodării cu o intensitate foarte scăzută a muncii. 
Conform acestui indicator, gospodăriile cu o intensitate a muncii foarte scăzută sunt cele în care 
membrii adulţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 59 de ani au muncit la mai puţin de 20% din 
potenţialul lor maxim de muncă în anul anterior. Importanţa acestui indicator rezidă în faptul că 
lipsa unui loc de muncă este o sursă atât de sărăcie (prin venitul pierdut), cât şi de excluziune 
socială (mai puţini bani înseamnă mai puţine oportunităţi de a socializa, în timp ce lipsa unui loc 
de muncă poate însemna pierderea unor legăturile sociale). România are un procent relativ 
redus de persoane care trăiesc în gospodării cu o intensitate a muncii foarte scăzută. Doar 7,4 
% din populaţia României cu vârsta sub 60 de ani se încadra în această categorie în 2012 
(media pentru UE era de 10,4 %). 

III. Deprivare materială multiplă 

Între 2008 şi 2012, incidenţa deprivării materiale multiple severe a scăzut uşor, de la 32,9 % la 
29,9 %. Deşi valoarea indicatorului general a scăzut, această scădere nu a fost uniformă pe 
toate subcomponentele sale. De fapt, pentru trei subindicatori cheie (persoanele care îşi pot 
permite o masă conţinând carne, care fac faţă cheltuielilor neaşteptate şi care îşi permit să îşi 
menţină locuinţa încălzită adecvat), situaţia s-a înrăutăţit. Persoanele din zonele rurale, 
persoanele cu un nivel mai redus al educaţiei, precum şi copiii se confruntă cu riscuri mai mari 
de deprivare materială severă. România este caracterizată de mari discrepanțe asociate cu 
nivelurile de urbanizare: în timp ce, în zonele urbane, 24,8 % dintre persoane sunt afectate de 
privaţiuni materiale, procentul este de 36,9 % în zonele rurale. Copiii sub 18 ani sunt afectaţi de 



 

deprivare materială severă într-o măsură mai mare decât restul populaţiei (38,1 %); în ceea ce 
priveşte toate celelalte categorii de vârstă, procentul de persoane afectate de deprivare 
materială severă este de aproximativ 28%. 

 

Analiza strategiei cu privire la deprivarea materială a identificat două domenii prioritare asupra 
cărora Guvernul se va axa pentru a atinge obiectivele în domeniu până în anul 2020. Domeniile 
de intervenţie care rezultă din analiză şi care se preconizează că vor determina cea mai mare 
reducere a sărăciei implicând cele mai mici cheltuieli sunt: 

o extinderea rețelei de apă curentă care să alimenteze locuinţele. În jur de două treimi 
dintre românii care sunt expuşi riscului de sărăcie și excluziune socială nu au instalaţii 
sanitare de interior (lucru definit ca absenţa unei toalete de interior, precum şi a unei 
căzi de baie sau a unui duş). În cele mai sărace regiuni ale ţării (est şi sud), peste 
jumătate din întreaga populaţie, nu doar persoanele sărace, nu au instalaţii sanitare de 
interior; 

o achiziţia de dotări de joacă de exterior pentru copii. 

Prognoza care vizează sărăcia AROP 

Pentru a prognoza evoluţia sărăciei relative din punct de vedere al venitului (AROP) şi a 
sărăciei măsurate între 2014 şi 2020, s-a folosit un model de micro-simulare, care a utilizat date 



 

furnizate de EU-SILC 2012. Au fost simulate trei scenarii privind creşterea economică şi 
ocuparea forţei de muncă, corespunzând nivelului redus, de bază şi ridicat. Modelul a fost 
calibrat astfel încât să se adapteze schimbărilor demografice aşteptate în această perioadă - o 
reducere a populaţiei totale de circa 1%, rezultatul unei scăderi a populaţiei de vârstă activă 
(între 20 şi 64 de ani) cu 5% şi al unei creşteri a populaţiei de vârstnici (cu vârste egale sau mai 
mari de 65 de ani) cu 13%. 
Potrivit modelului, creşterea economică şi a ratei de ocupare a forţei de muncă prognozată 
pentru 2014 - 2020 nu va fi suficientă pentru a atinge obiectivul de sărăcie decât în scenariul 
optimist al unei creşteri economice mari. Până în 2020, România s-a angajat să reducă numărul 
persoanelor (relativ) sărace de la 5,01 milioane în 2008 la 4,43 milioane, cu 580.000 de 
persoane. Simulările sugerează că sărăcia relativă din punct de vedere al venitului va creşte 
uşor între 2012 şi 2020 în scenariile unei creşteri reduse sau moderate (cu 0,6% şi respectiv 
0,2%) şi că va scădea doar în scenariul creşterii ridicate. 

 

Politici orientate către persoane 
În partea a doua a Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei, 
accentul se pune pe prezentarea soluțiilor la problemele existente. Astfel, principala prioritate în 
acest domeniu va fi creșterea ocupării forței de muncă în rândul populației sărace și vulnerabile 
prin extinderea măsurilor active privind piața muncii. Alte două măsuri vizează: 

o creșterea nivelului abilităților, educației și experienței pe piața muncii pentru persoanele 
sărace și cele care provin din grupuri vulnerabile; 

o implementarea de măsuri care ar putea determina creșterea ratei de salarizare a 
grupului țintă. 
 

I. Ocuparea forței de muncă 
 

1. Reducerea ocupării informale şi a ocupării de mică productivitate a forței de muncă în 
agricultura de subzistenţă 

Chiar dacă șomajul rămâne la un nivel relativ redus în România, ocuparea informală a forţei de 
muncă este larg răspândită. La jumătatea anului 2014, rata şomajului era de 7,3% şi a 
înregistrat doar o ușoară creștere de la criza economică din 2008/ 2009 (rata şomajului a fost 
de 5,8% în 2008 şi de 6,9% în 2009). Rata de ocupare a forţei de muncă din 2013 (de 63,9%) 
maschează un tipar larg răspândit al ocupării informale şi al ocupării de mică productivitate a 
forței de muncă, în special în agricultura de subzistenţă desfăşurată în familie. 



 

 
Agricultorii care desfăşoară activităţi pe cont propriu sunt expuşi unui risc de sărăcie şi mai 
mare decât şomerii din cauza productivităţii reduse, a densităţii mici a întreprinderilor, a 
absenţei pieţelor locale, a susţinerii limitate a veniturilor şi a absenţei serviciilor sociale locale. 
Pentru a reduce dezechilibrul dintre zonele urbane şi cele rurale, între anii 2014 şi 2020 se va  
urmări: 

i. stimularea şi susţinerea formării profesionale pentru proprietarii de exploatări 
agricole mici şi mijlocii prin reînfiinţarea unor versiuni moderne ale şcolilor de 
instruire agricolă şi prin profesionalizarea operaţiunilor agricole;  

ii. crearea de facilităţi de investiţii pentru activităţile cu valoare adăugată de 
producţie de alimente sau alte activităţi economice agricole;  

iii. promovarea consolidării exploatărilor agricole de subzistenţă în interesul creşterii 
productivităţii şi sustenabilităţii lor. 
  

2. Reducerea ratei de sărăcie a persoanelor încadrate în muncă 

România are o rată foarte mare de sărăcie a persoanelor încadrate în muncă și asta cu toate că 
șomajul este la un nivel relativ redus. O statistică realizată în 2010 arăta că 17,3 % dintre 
lucrătorii angajaţi trăiau sub pragul sărăciei. Aceasta reprezintă mai mult de dublul ratei din 
Uniunea Europeană (8,4 %). Pentru a reduce intensitatea acestei probleme, se va avea în 
vedere: 

i. modificarea modului de concepere a ajutoarelor acordate pe baza testării 
mijloacelor de trai pentru a mări stimulentele de angajare formală şi extinderea 
acoperirii acestor beneficii către gospodăriile cu o intensitate scăzută a muncii; 

ii. realizarea continuă de investiţii în productivitatea lucrătorilor cu venituri mici, fie 
prin formare la locul de muncă, fie prin învățare pe tot parcursul vieții; 



 

iii. reglementarea pieţei muncii şi a dialogului social pentru a sprijini şi dezvolta 
abilitatea lucrătorilor de a negocia salarii proporţionale cu productivitatea lor. 
 

3. Creșterea ratelor de ocupare a forței de muncă pentru grupurile vulnerabile și 
femei 

În România, decalajul de ocupare a forţei de muncă dintre sexe este cu 3,7% mai mare decât în 
UE. Rromii sunt o populaţie tânără, iar o cotă tot mai mare dintre persoanele nou intrate pe 
piața muncii provine din rândul acestor familii; copiii și tinerii cu vârste între 0 și 14 ani - noua 
generație a celor intrați pe piața muncii - reprezintă aproape 40% din populația rromă totală, în 
comparație cu 15% pentru aceleași cifre în rândul populației generale. În plus, rromii se 
confruntă şi cu rate mai mari ale şomajului, ceea ce înseamnă că mulţi dintre ei caută de lucru 
în mod activ, dar nu reuşesc să găsească un loc de muncă. 
Dintre persoanele cu dizabilități, doar un procent de 7,25% este activ pe piaţa muncii, iar 
situaţia cea mai des întâlnită în astfel de familii este aceea în care unul dintre părinţi (de obicei 
mama) îşi părăseşte locul de muncă şi devine îngrijitorul personal al copilului sau adultului cu 
dizabilitate. Până în 2020 se încearcă: 

i. reducerea discriminării grupurilor vulnerabile; 
ii. dezvoltarea de servicii de sprijin care să faciliteze angajarea persoanelor din grupurile 

vulnerabile; 
iii. creşterea accesului la locuinţe şi transport pentru şomeri, în special pentru cei din 

zonele rurale. 
 

4. Dezvoltarea economiei sociale în vederea creșterii oportunităților de angajare 
pentru grupurile vulnerabile 

 



 

 

În pofida fondurilor semnificative alocate de la bugetul statului pentru finanţarea proiectelor de 
economie socială (peste 600 milioane de euro între 2007 şi 2013), eficienţa acestor intervenţii 
rămâne scăzută. În plus, furnizorii de iniţiative de economie socială tind să-şi concentreze 
activităţile în zonele cele mai dezvoltate din România, ceea ce înseamnă că localităţile cele mai 
sărace dispun de foarte puţine servicii sociale furnizate de organizaţii nonguvernamentale 
(ONG). Pentru a da amploare rolului jucat de sectorul economiei sociale în furnizarea de 
asistenţă socială, Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (2014-
2020) își propune: 

i. alocarea de fonduri europene pentru sprijinirea sectorului economiei sociale; 
ii. elaborarea unei legislaţii secundare necesare pentru dezvoltarea durabilă a 

economiei sociale; 
iii. încurajarea ONG-urilor să se implice mai mult în aceste activităţi. 

 

II. Protecția socială 

Protecția socială își propune să-i sprjine pe cei aflaţi în situaţii de vulnerabilitate şi/ sau care nu 
pot lucra (precum vârstnicii, persoanele cu dizabilităţi sau copiii lipsiţi de îngrijirea părinţilor), de 
a garanta un nivel minim de venituri pentru populaţia săracă şi de a furniza beneficii de 
asistenţă socială şi servicii sociale persoanelor sărace, în schimbul îndeplinirii de către acestea 
a responsabilităţilor lor. Principalele iniţiative de politică în domeniul protecţiei sociale sunt: 



 

o introducerea unui program unic pentru persoanele sărace, Venitul Minim de 
Inserție, despre care se prognozează că va ajunge la toate familiile sărace până 
în anul 2016 

o o creştere a bugetului social pentru persoanele sărace. 

 

Principalele iniţiative de politică din acest domeniu se bazează pe patru piloni tradiţionali ai 
sistemelor de protecţie socială: 

i. transferuri monetare necontributive pentru persoanele sărace şi vulnerabile 
(beneficii de asistenţă socială); 

ii. sprijin monetar pentru persoanele cu dizabilităţi sau pentru copiii lipsiţi de 
îngrijirea părinţilor; 

iii. sprijin pentru a proteja persoanele sărace împotriva creșterii tarifelor la 
electricitate; 

iv. programe financiare pentru populaţia vârstnică (constând din pensii, inclusiv 
pensii sociale). 
 

1. Îmbunătățirea performanței sistemului de asistență socială 

Sistemul de asistenţă socială din România are baze solide şi a trecut printr-o serie de reforme şi 
îmbunătăţiri treptate în ultimii cinci ani. Principalele obiective ale strategiei au fost în mare 
măsură atinse şi se concentrează asupra: 

i. îmbunătăţirii echităţii sistemului de asistenţă socială; 
ii. creşterii eficienţei administrative prin reducerea costurilor administrative ale 

sistemului şi a costurilor private pentru solicitanţi; 



 

iii. reducerii erorilor şi fraudei; 
iv. dezvoltării unui sistem de monitorizare a performanţei; 
v. îmbunătăţirii formării şi calităţii serviciilor oferite de lucrătorii de asistenţă socială. 

 
2. Îmbunătățirea echilibrului între programele categoriale și programele bazate pe 

testarea mijloacelor de trai 

Bugetul pentru programele bazate pe testarea mijloacelor de trai scăzuse disproporţionat, în 
2011, faţă de bugetul pentru programele generale, categoriale. În 2014, el reprezenta 17% din 
bugetul total al asistenţei 
sociale.

 
Pentru a intensifica componenta de reducere a sărăciei a bugetului de asistenţă socială, 
Guvernul îşi propune să analizeze posibilitatea şi oportunitatea creşterii bugetului programelor 
bazate pe testarea mijloacelor de trai, precum şi cota lor din bugetul total pentru asistenţă 
socială. Acest progres a început în 2014, cu creşteri ale bugetelor venitului minim garantat 
(VMG) şi alocației pentru susținerea familiei (ASF) şi cu o dublare a nivelului ASF în octombrie 
2014. 
 

3. Îmbunătățirea susistemului bazat pe testarea mijloacelor de trai prin introducerea 
unei noi prestații consolidate 



 

România utilizează trei asemenea programe bazate pe testarea mijloacelor de trai - venitul 
minim garantat (VMG), alocația pentru susținerea familiei (ASF) şi ajutorul pentru încălzire. 
VMG vizează cei mai săraci 5% din populaţie, ASF este direcţionată către familiile cu copii din 
cele mai sărace trei decile, iar ajutorul pentru încălzire către familiile din cele mai sărace 60 de 
procente ale distribuţiei venitului.  Actualele programe bazate pe evaluarea mijloacelor de trai 
acoperă între un sfert şi o treime din persoanele sărace; combinate, ele acoperă 46% din 
populaţia din prima chintilă în perioada aprilie-noiembrie şi 62% în sezonul rece. Pentru a mări 
impactul asupra reducerii sărăciei a programelor bazate pe evaluarea mijloacelor de trai, 
Guvernul pregăteşte un cadrul legislativ şi de reglementare pentru a consolida cele trei 
programe actuale bazate (VMG, ASF şi ajutorul pentru încălzire) într-un singur program - 
Venitul Minim de Inserție (VMI). 
Se prognozează că implementarea programului VMI va asigura numeroase avantaje, astfel: 

o Prin mărirea bugetului alocat, programul VMI va acoperi mai multe persoane sărace şi 
va oferi un sprijin mai generos beneficiarilor săi; 

o Programul VMI va reuşi să acopere o cotă mai mare din cea mai săracă chintilă 
(aproximativ 20-22 cele mai sărace procente de populaţie). Actualele programe acoperă 
numai aproximativ 10 procente din populaţie; 

o Prin adoptarea unei formule de prestaţii care exclude o fracţiune din veniturile formale şi 
atribuite din definiţia administrativă a venitului total al unităţii beneficiare, programul VMI 
va acoperi un număr mai mare de persoane sărace angajate şi va oferi adulţilor apţi de 
muncă în prezent inactivi şi care trăiesc din asistenţă socială un stimulent în direcţia 
căutării active a unui loc de muncă; 

o Adoptarea unei formule de prestaţii care nu include o parte din veniturile din muncă va 
deschide programul unui număr mai mare de persoane sărace angajate, dat fiind că 
gospodăriile cu membri adulţi care lucrează vor avea praguri de eligibilitate mai ridicate 
decât gospodăriile ai căror membri adulţi nu lucrează; 

o Prin consolidarea condiţiilor programelor curente, astfel încât să includă căutarea unui 
loc de muncă şi menţinerea copiilor în şcoli, programul VMI va creşte gradul de 
frecventare a şcolii şi va îmbunătăţi rezultatele şcolare ale copiilor din familiile 
beneficiare, totodată mărind rata de ocupare a forţei de muncă în rândul adulţilor apţi de 
muncă; 

o Consolidarea a trei programe bazate pe evaluarea mijloacelor de trai destul de mici într-
un singur program va reduce cantitatea de informaţii necesare pentru procesarea 
cererilor. Aceasta, la rândul său, va reduce costurile administrative ale sistemului, 
costurile private suportate de beneficiari şi numărul de erori şi fraude; 

o Introducerea unui sistem de management al performanţei pentru programul VMI va face 
posibilă urmărirea următoarelor aspecte: 

a) dacă programul obţine rezultatele de dezvoltare dorite (cu alte cuvinte, reduce 
sărăcia din punct de vedere al venitului pentru beneficiari, creşte gradul de 



 

frecventare a şcolii pentru copiii beneficiarilor şi măreşte rata de ocupare a  forţei 
de muncă şi câştigurile în rândul beneficiarilor apţi de muncă); 

b) dacă costurile de livrare sunt rezonabile (prin urmărirea costurilor administrative 
şi private); 

c) dacă programul identifică în mod corect persoanele sărace; 
d) dacă programul menţine rate scăzute de eroare şi fraudă; 

o Fondurile structurale UE pot fi utilizate pentru a stimula angajarea în rândul gospodăriilor 
cu venituri mici, prin reducerea ratei de impozitare marginală a câştigurilor, introducerea 
de bonusuri pentru mobilitatea profesională şi geografică şi elaborarea altor măsuri 
active pentru piața muncii şi servicii de remediere care vor reduce obstacolele din calea 
angajării pentru persoanele cele mai sărace din România; 

o Din perspectivă operaţională, VMI va furniza Guvernului un instrument de identificare a 
persoanelor sărace, incluzând persoanele sărace şi extrem de sărace din zonele 
marginalizate. 
 

4. Oferirea sprijinului financiar adecvat pentru persoanele sărace și cu dizabilități 

România are un sistem robust de sprijinire a persoanelor cu dizabilități, cu trei surse principale 
de asistență. În primul rând, persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă în timp ce 
erau angajate formal beneficiază de o pensie de invaliditate și servicii de reabilitare. Aceste 
servicii sunt finanțate prin contribuțiile la asigurările sociale și sunt furnizate de Casa Naţională 
de Pensii, care sprijină aproximativ 900.000 de persoane (din populația totală a României) cu 
un cost anual de aproximativ 1% din PIB. În al doilea rând, toate persoanele cu anumite 
deficiențe care trăiesc împreună cu familiile acestora sau independent au dreptul la indemnizații 
de invaliditate, furnizarea gratuită sau subvenționată a echipamentelor care să asigure 
incluziunea socială a acestora și servicii de reabilitare. În al treilea rând, există un sistem de 
îngrijire instituționalizată care asistă aproximativ 17.000 de persoane. 
O primă prioritate a Guvernului este de a unifica un cadru instituțional pentru beneficiarii 
pensiilor de invaliditate și a indemnizațiilor de handicap care sunt de multe ori aceleași 
persoane. Ca parte a strategiei sale, Guvernul dorește 

i. să armonizeze criteriile medicale de evaluare a dizabilității pentru pensia de invaliditate 
și indemnizația de handicap 

ii. să unifice cadrul instituțional pentru a crea un singur canal de livrare care să servească 
toate persoanele cu dizabilități. 



 

 

A doua prioritate a Guvernului este de a menține puterea de cumpărare a indemnizațiilor 
monetare pentru persoanele cu dizabilități. 

A treia prioritate a Guvernului este de a îmbunătăți evaluarea dizabilității și serviciile de 
remediere sau asistență. 

5. Protejarea persoanelor vârstnice aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

Creșterea constantă a speranței de viață și scăderea ratelor de fertilitate au făcut ca România 
să se confrunte cu o îmbătrânire demografică fără precedent a populației. Firesc, aceste două 
tendințe demografice modifică rapid structura de vârstă a societății, iar acest proces este și mai 
mult accelerat de emigrația consistentă, în special în rândul populației tinere. Pentru a diminua 
riscurile aduse de această îmbătrânire a populației, Guvernul vizează implementarea de politici 
care: 



 

o Să asigure o durată mai mare de viață sănătoasă și locuri de muncă pentru populația 
vârstnică aptă de muncă, vulnerabilă; 

o Să analizeze politica privind pensiile sociale; 
o Să analizeze legislația legată de pensiile anticipate și viitoarea vârstă de pensionare. 

 

III. Serviciile sociale 

Obiectivul Guvernului României este de a asigura dezvoltarea unei rețele naționale de servicii 
sociale de bună calitate, distribuite adecvat în teritoriu și accesibile tuturor beneficiarilor la nivel 
national. Principalele priorități vizează: 

o dezvoltarea serviciilor sociale integrate la nivelul comunității; 
o consolidarea serviciilor sociale pentru protecția copilului. 

 

1. Îmbunătățirea finanțării serviciilor sociale 

Eforturile de protecție socială depuse de România sunt încă cele mai reduse din Uniunea 
Europeană. Peste 85% din cheltuielile României pentru prestațiile în natură sunt legate de 
asistența medicală (bunuri și servicii folosite pentru prevenire, tratare sau reabilitare). 



 

Astfel, în 2011, numai aproximativ 0,6 procente din PIB au fost cheltuite efectiv pe alte servicii 
sociale personale decât îngrijirea medicală, cu alte cuvinte, cele îndreptate spre protejarea 
populației împotriva riscurilor precum pierderea unui membru al familiei, invaliditate, șomaj sau 
excluziune socială. 

Pentru a îmbunătăți cadrul de finanțare, este necesară dezvoltarea următoarelor domenii: 

i. dezvoltarea integral a mecanismelor de finanțare și a procedurilor, în special în contextul 
descentralizării; 

ii. coordonarea și armonizarea între mecanismele de finanțare pentru servicii din diferite 
sectoare precum îngrijirea sănătății, educație, locuințe și ocuparea forței de muncă 
trebuie să fie îmbunătățite pentru a încuraja și sprijini dezvoltarea serviciilor integrate; 

iii. crearea unor proceduri naționale clare și transparente pentru contractarea serviciilor 
sociale către furnizori privați. 

2. Consolidarea și îmbunătățirea asistenței sociale la nivelul comunității 

Deși datează de aproape patru ani, Legea asistenței sociale nr.292/ 2011 (prevede ca fiecare 
administrație publică locală să stabilească serviciile publice de asistență socială) nu a fost nici 
până acum implementată. Recensământul SPAS realizat de Banca Mondială în mai 2014 a 
indicat că peste o treime (34%) din administrațiile locale din zonele rurale și 8% din orașele 
foarte mici nu au organizat serviciile relevante, ci au suplimentat responsabilitățile personalului 
existent. 



 

De
zvoltarea serviciilor sociale primare a fost îngreunată de lipsa resurselor financiare la nivel local, 
de înghețarea posturilor și limitarea salariilor din sectorul public, de nefolosirea formelor flexibile 
de angajare (personal cu timp parțial) și de lipsa formării profesionale eficiente a personalului. 

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei îşi propune dezvoltarea 
unui pachet minim de servicii primare care să fie obligatoriu livrate în fiecare localitate rurală și 
urbană. Acest pachet minim de servicii primare ar trebui să fie compus din: 

o activități de informare care sunt cruciale pentru identificarea potențialilor beneficiari și 
pentru serviciile de intervenție timpurie; 

o evaluarea necesităților și planificarea serviciilor care se sprijină pe o abordare bazată pe 
familie și pe persoană; 

o servicii de informare și consiliere îndreptate spre familiile cu probleme sociale, 
persoanele care au fost supuse violenței în familie sau neglijate, utilizatorii problematici 
de droguri/ foștii deținuți și familiile monoparentale cu venituri mici, precum și tinerii 
expuși riscurilor; 

o sprijin administrativ, precum și asistență socială, medicală și juridică; 
o trimiterea la serviciile specializate; 
o monitorizarea tuturor persoanelor din comunitate aflate în situații vulnerabile și vizite la 

domiciliul acestora. 



 

o  

3. Dezvoltarea serviciilor sociale integrate 

Familiile extrem de sărace se confruntă cu multiple limitări, în afară de sărăcia monetară, 
incluzând lipsa unui loc de muncă sau șomajul pe termen lung al adulților, alimentația deficitară 
a copiilor, un risc crescut de abandon și/ sau neglijență (asociată abuzului de alcool al părinților) 
în ceea ce privește copiii, practicile eronate de creștere a copiilor, părinți tineri sau familii 
monoparentale, căsnicii instabile, sănătate precară sau infirmitate, participare școlară redusă 
sau abandon școlar, calitatea redusă a locuințelor sau lipsa acestora, violența în familie, 
infracțiunile minore și discriminarea. Familiile aflate în situație de sărăcie extremă reprezintă o 
provocare specială, nu doar în ceea ce privește capitalul de competențe și fizic, cât și în ceea 
ce privește aspectele psihologice (aspirații reduse, respect de sine redus și neajutorare 
deprinsă). 
Pentru a combate eficient sărăcia extremă și excluziunea socială, Guvernul îşi propune o 
abordare integrată a furnizării serviciilor sociale, pe parte de ofertă și adoptarea unor programe 
de intermediere sau facilitare socială, pe parte de cerere. Diferite servicii sociale legate de 
educație, ocuparea forței de muncă, îngrijirea sănătății, protecția socială și alte servicii publice 
ar trebui să fie furnizate în combinație cu beneficiile de asistenţă socială pentru a ajuta familiile 
sărace să-și gestioneze mai eficient viețile și să ofere o îngrijire adecvată copiilor. Integrarea 
completă a serviciilor ar însemna abandonarea abordării fragmentare prin care fiecare agenție 



 

lucrează numai în cadrul propriului domeniu specificat de responsabilitate și adoptarea 
echipelor multiinstituționale, la nivelurile național, regional și local. 

4. Estimarea nevoilor de stabilire corectă a costurilor și alocarea unui buget adecvat 

Este esențială estimarea costurilor corecte pentru integrarea serviciilor sociale la nivelul 
comunității și apoi alocarea unui buget adecvat pentru a acoperi aceste costuri. Există trei tipuri 
de costuri care este posibil să fie suportate în procesul de integrare: 

i. costurile personalului și ale sistemelor de asistență; 
ii. costurile curente de furnizare a serviciilor; 
iii. cheltuielile de constituire. 

 
 
 
 
 
    


