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I – Obiectiv tematic, prioritati din Strategia Euro pa 2020  (incadrare domeniu GLT) 

 

Politicile, masurile si actiunile subsumate conceptului de imbatranire activa pot fi integrate in 

cadrul obiectivului tematic de utilizare a fondurilor europene dedicat Promovarii ocuparii si 

sprijinirii mobilitatii fortei de munca”,  prioritatea 8.2 „cresterea nivelului de ocupare in 

special in randul persoanelor apartinand grupurior vulnerabile si stimularea mobilitatii fortei 

de munca, inclusiv prin sporirea rolului si responsabilitatii serviciilor EURES”, directia de 

actiune „reducerea riscului de somaj si excluziune sociala a lucratorilor varstnici prin 

facilitarea accesului acestora  la informare si consiliere de calitate si programe eficiente de 

actualizare a competentelor profesionale”.  

Subsumat celor de mai sus analiza socio-economica va reliefa aspectele esentiale referitoare 

la situatia actuala a populatiei varstnice din Romania, politicile si actiunile directionate catre 

cresterea participarii economice a varstnicilor si prevenirea retragerii timpurii de pe piata 

muncii, punctele tari si cele slabe ale diferitor programe de actiune implementate pana in 

prezent ori in curs de implementare, identificand principalele probleme ce trebuie  rezolvate 

precum si rezultatele ce se doresc a fi atinse in urmatoare perioada de programare. 
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II – Analiza macro-economica speicfica domeniului (indicatori relevanti), perspective 

pentru 2014-2020 

• Depresiunea economica globala ce afecteaza de aproximativ patru ani si economia 

Romnaniei, avand drept epicentru Zona Monedei Unice Europene  (Euro) va continua 

pentru o buna parte a deceniului curent (2011-20). Influenta miscarii de contractie a 

cererii agregate la nivel global si european in contextul mentinerii unui trend de 

poltica orientat de o maniera preponderenta catre asigurarea echilbrelor financiar-

fiscale va afecta disproportionat economiile emergente de mici dimensiuni si deschise 

aflata la periferia spatiilor economice integrate (spatiul Zonei Euro), intre aceste 

aflandu-se si Romania. Cu un lag (intarziere) intre unu si trei timestre fata de trendul 

general manifestat de zona centrala a pietei unice europene (zona euro) economia 

romaneasca va cunoaste perioade de recesiune ce vor alterna cu perioade de relativa 

crestere economica, la ritmuri insa mult reduse fata de perioada mijlocului deceniului 

precedent (ritm max.de crestere prognozat C.N.P. de 3,9% pentru 2015 fata de 7,3%  

in anul 2008). Presiunile inflationiste asa cum sunt acestea reflectate de catre indicele 

preturilor de consum  si variatiile acestuia de la o perioada la alta vor fi reduse (2,3% 

pentru finele anului 2015, fata de 7,96% la finele anului 2010, cf. C.N.P.), fara insa a 

fi excluse pusee de creștere a preturilor(in special a nivelului acestora daca nu neaparat 

a variatiilor de la o perioada la alta) datorate accelerarii procesului de liberalizare la o 

serie de produse si servicii conform angajamentelor asumate de Romania ori datorita 

cresterii unor taxe si impozite. Totusi, cererea interna relativ redusa nu va permite 

variatii excesive ale preturilor in sens crescator (crestere consum final fata de anul 

anterior 3,4% pentru 2015 fata de 2014 comparativ cu 8,7% pentru 2008 fata de 2007). 

Presiunile prin canalul cursului de schimb se vor mai atenua (depreciere moderata fata 

de valuta „ancora” a cosului valutar-EURO), pe masura ce Romania va incepe 

procesul gradual de apropiere de zona monedei unice (termenul de intrare efectiva va 

fi probabil deplasat catre a doua jumatate a decadei curente). Pusee eratice nu sunt insa 

excluse dat fiind caracterul de piata emergenta, periferica, cu risc crescut (curs mediu 

de schimb prognozat pentru 2015 - 4,35 RON/EUR fata de 3,6827 in 2008 si 4,2099 in 

2010). Toate evolutiile relativ favorabile sunt dependente de neaparitia unui nou soc 

exogen aleator, fie el economic ori extra-economic, aparitia unui astfel de fenomen 

nefiind insa exclusa in contextul actual;  

•  Populatia ocupata totala a Romaniei va inregistra o crestere usoara de la aproximativ 

9,1 milioane persoane, in dependenta desigur de realizarea pe intregul interval de 



 

3 

 

ritmuri de crestere economica usor pozitive (cel putin ca medii anuale), la aprox 9,5 

milioane in 2015 (est. C.N.P.) . Rata somajului armonizata (OIM/ILO) va cunoaste un 

usor declin de la aprox. 7%- nivelul curent, la aproximativ 6,5% in anul 2015.Castigul 

salarial mediu brut pe economia nationala va fi atat in termeni nominali cat si in 

termeni real in progresie fata de nivelul actual. In termeni reali, cresterea cumulata va 

fi la orizontul anului 2015, fata de anul 2010, de aproximativ 9%. Cresterea nominala 

va fi insa de 28-30%. Numarul de salariati (masa principala de contributori in 

sistemele de asigurare/protectie sociala obligatorii, atat publice cat si private) va fi in 

usoara crestere d la 6,15 milioane la 6,4 mil. in anul 2015 (est. C.N.P.). Mentinerea cel 

putin la nivel de medie anuala  a unor ritmuri de crestere pozitiva a economiei 

nationale ramane o preconditie a acestor evolutii moderat-favorabile. Este de 

mentionat totusi ca la aceste ritmuri de dezvoltare decalajele dintre Romania si restul 

tarilor din U.E. se vor diminua doar marginal. Cu alte cuvinte, in toate clasamentele 

europene pozitia Romaniei va ramane relativ nemodificata fata de momentul actual; 

• Ca urmare a masurilor introduse pentru prelungirea vietii active si evitarea parasirii 

timpurii a pietei muncii, prin limitarea pensionarilor anticipate, cresterea graduala a 

varstei de pensionare, restrictionarea pensionarilor de invaliditate,  populatia inactiva 

in varsta de munca (15-64 ani) va cunoaste scaderi pe tot intervalul pana in anul 2015 

(cf. C.N.P.,  de la 11,5 mil. in 2011 la 11,0 mil. in 2015) cu perspective de accentuare 

a tendintei in a doua jumatate a deceniului;   
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III -  Analiza socio-economica a domeniului 

 

• Populatia Romaniei se afla intr-un proces suficient de pronuntat de imbatranire. Chiar 

daca varsta medie a populatiei era in anul 2011 (01.ian.) de 39,8 ani, ceea ce plaseaza 

Romania intre tarile cu populatie „adulta” totusi, numarul persoanelor cu varste de 60 

de ani si peste a crescut in ultimii 4 ani de la 4,2 milioane in anul 2008 la 4,4 milioane 

in anul 2011 (crestere de 4,76%). Impreuna cu cei din grupa de varste 55-59 ani ce pot 

clasifica tot ca populatie varstnica, totalul acestor grupe de varste urca la 5,6 mil. in 

anul 2008 si respectiv 5,8 in anul 2011. Ponderea in total populatie este astfel la 

nivelul anului 2011 de 20,5%  daca luam in calcul doar persoanele de 60 de ani si 

peste si 27% daca adaugam si persoanele cuprinse in grupa de varste 55-59 de ani.   

• In anul 2011, rata de ocupare era 75,2% pentru grupa de varste 45-49 ani, 66,3% 

pentru grupa 50-54 ani,  49,2% pentru grupa 55-59 ani şi vizibil mai redusă pentru 

grupele 60-64 ani (29%), 65-69 ani (22,9%) şi 70-74 ani (20,7%) (graficul nr.1). 

Grafic nr.1   EvoluŃia ratei de ocupare pe grupe de vârste (2000-2011) 

 
   Notă: grafic realizat pe baza datelor din tabelul 2 
    Sursa: AMIGO, 2012, INS (ForŃa de muncă, ocupare şi şomaj, Ancheta AMIGO, în anul 2011) 

 

* Pe nivele de educatie, cea mai ridicata rata de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă 

s-a înregistrat în rândul absolvenŃilor învăŃământului superior (82,1%). Pe măsură ce scade 

nivelul de educaŃie, scade şi gradul de ocupare. Astfel, erau ocupate 62,3% dintre persoanele 

cu nivel mediu de educaŃie şi numai 40,5% dintre cele cu nivel scăzut de educaŃie; 
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*Ponderea ocupării persoanelor vârstnice (persoane cu vârsta peste 50 ani) în totalul 

persoanelor ocupate a fost, în anul 2011, de 22,0% pentru grupa de vârstă 50- 64 ani şi de 

doar 4% pentru persoanele de 65 ani şi peste; 

* În dinamică, ponderea populaŃiei vârstnice ocupate în total populaŃie ocupată a înregistrat o 

uşoară creştere la grupa de vârstă 50-64 ani din 2002 până în 2011 fiind în scădere continuă 

pentru persoanele trecute de 65 ani, din anul 2001 până în 2011(vezi grafic #2); 

Grafic nr.2   Evolutia ponderii populaŃiei vârstnice ocupate în total populaŃie ocupată,  
              (2000 -2011)   

 
          Sursa: AMIGO, 2012, ForŃa de muncă, ocupare şi şomaj, Ancheta AMIGO, în anul 2011, INS 

  

• În anul 2011, în rândul populaŃiei ocupate cu vârste de 45 de ani si peste, cea mai 

ridicata pondere o au lucrătorii din categoria 50 – 54 ani (10,4%) urmată de cei din 

categoria 45 – 49 ani (9,7%) şi apoi de cei din categoria 55 – 59 ani (7,8%). Pondereea 

cea mai redusa este dată de categoriile 60 – 64 ani (3,8%);  65 – 69 ani (2,2%) şi 70 – 

74 ani (2,1%).  

• Pe parcusul ultimilor zece ani, observăm, o tendinŃă de creştere a ponderii persoanelor 

de 50 – 54 ani şi a celor de 55 – 59 ani în totalul populaŃiei ocupate. În schimb,  nu 

acelaşi lucru se poate spune în cazul lucrătorilor cu vârste între 45 – 49 de ani, a căror 

pondere în total a scăzut continuu din 2002 până în prezent, ajungând la 9,7% în 2011.   
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Grafic nr. 3 : Evolutia ponderii populaŃiei ocupate pe grupe de vârste în  
                           total  populaŃie ocupată, pe grupe de vârstă, în perioada 2000 -2011 
   

 
      Sursa: AMIGO, 2012, INS (ForŃa de muncă, ocupare şi şomaj, Ancheta AMIGO, în anul 2011) 

 

• Ocuparea populaŃiei vârstnice,  după programul de lucru  

- categoria de vârstă 50-64 ani: în anul 2011, din totalul persoanelor din  categoria de 

vârstă 50-64 ani care erau ocupate, cea mai mare parte (87,3%) lucra cu program de 

lucru complet şi doar 12,7%  erau lucrători cu program parŃial (tabelul  1); 

Tabelul nr. 1  : PopulaŃia vârstnică,  pe categorii vârstă şi  programul de lucru (% total),  
                           în perioada 2000-2011 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Grupa de varste 50-64 ani: 

cu program 
complet 

78,9 77,8 83,2 84,6 86,6 87,4 89,3 88,3 87,8 88,2 86,7 87,3 

cu program 
partial/jumătate de 
normă 

21,1 22,2 16,8 15,4 13,4 12,6 10,7 11,7 12,2 11,8 13,3 12,7 

Grupa de varste 65 ani şi peste: 

cu program 
complet 61,3 61,9 68,9 68,1 69,2 69,9 69,5 70,8 66,9 65,1 63,1 64,3 

cu program parțial 38,7 38,1 31,1 31,9 30,8 30,1 30,5 29,2 33,1 34,9 36,9 35,7 

            Sursa: AMIGO, 2012, INS  (ForŃa de muncă, ocupare şi şomaj, Ancheta AMIGO, în anul 2011) 

 
 
            



 

7 

 

 
In ceea ce priveste grupa de varste cea mai ridicata (populatie de 65 de ani si peste) în anul 

2011, din totalul persoanelor cuprinse in aceasta grupa avand statut de persoana ocupata, două 

treimi (64,3%) erau angajate cu program de lucru complet şi o treime (34,7%)  cu program 

parŃial .    

         Grafic nr.5: Dinamica ocupării  populaŃiei de 65 ani şi peste, după programul de lucru,  
                               între anii 2000-2011 

 
         Sursa: AMIGO, 2012, INS (ForŃa de muncă, ocupare şi şomaj, Ancheta AMIGO, în anul 2011)  

În anul 2011, 2,5% dintre persoanele ocupate erau înregistrate ca având o activitate 

secundară. Dintre acestea, 19,4% erau persoane cu vârste cuprinde între 50 şi 64 ani şi 

doar 0,7% aveau peste 65 ani.  

          Graficul nr. 6: EvoluŃia populaŃiei care are o activitate secundară,  
                                    pe grupe de vârstă, între anii 2000 - 2011   

 
             

                 Sursa: AMIGO, 2012, INS (ForŃa de muncă, ocupare şi şomaj, Ancheta AMIGO, în anul 2011) 
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• SalariaŃii cu contract de muncă după regimul de lucru şi grupe de vârstă, 2011 

 Din totalul salariaŃilor care aveau încheiat un contract de muncă, în anul 2011, un procent de 

18,3% erau lucrători din grupa de vârstă 45-54 ani şi 5,7% erau din grupa 55-64 ani. Numărul 

persoanelor de 65 ani şi şi peste este nesemnificativ în acest calcul. În funcŃie de regimul de 

lucru, respectiv perioada pentru care s-a încheiat contractul de  muncă, putem concluziona că 

majoritatea lucrătorilor de peste 45 ani au un regim de lucru permanent, iar formele de lucru 

temporare sunt foarte slab reprezentate (tabelul 2). 

Tabel nr.2 : SalariaŃi cu contract de muncă după regimul de lucru, în anul 2011 

salariați cu contract de muncă 

cu regim de 
lucru 
permanent 

cu regim de 
lucru 
temporar 

total  (15-65 ani şi peste) din care: 3335635 3295048 40587 

45-54 ani 611817 608518 * 

55-64 ani 189672 188456 * 

65 ani si peste * * * 
            Sursa: AMIGO, 2012, INS (ForŃa de muncă, ocupare şi şomaj, Ancheta AMIGO, în anul 2011) 

 

• Comparativ cu media Europeana (UE-27) Romania inregistreaza valori inferioare 

acesteia la indicatorul rata de ocupare pentru grupele de varste tinere si adulte. Pe 

masura ce se avanseaza catre grupele de varste mai inaintate, de regula, situatia 

Romaniei se imbunatateste la acest indicator prin comparatie cu media UE-27. Astfel, 

daca in anul 2010 rata de ocupare la nivelul UE-27 era de 77,6% pentru grupele de 

varste 25-54 de ani, Romania inregistra o valoare de 74,4% pentru aceste grupe de 

varste. Concomitent, rata de ocupare pentru urmatoarea grupa de varste 55-59 de ani 

era pentru UE-27 de 60,9% (RO:50,2%); pentru grupa de varste 60-64 de ani aceasta 

era de 30,5% pentru UE-27 (RO:29,5%), pentru ca la limita superioara a intervalului, 

respectiv pentru grupa de varste 65-69 de ani raportul sa fie complet inversat cu 

Romania inregistrand o rata de ocupare de 24,5% in timp ce media UE-27 era de doar 

10,2%! (date EUROSTAT); 

• La nivelul anului 2011 s-a înregistrat un număr de salariați de cca 6,15 milioane 

(conform ultimelor date ale INS). În această categorie intră un număr foarte mic de 

salariați de peste 65 de ani-respectiv 6735 persoane.   Aproximativ 30,4% din total 

salariaŃi sunt cei cu varste de peste 45 de ani, reprezentand 30,3% dintre salariații care 
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lucrează cu program complet în cadrul economiei naționale şi 20,4% dintre cei care 

lucrează cu timp parțial; 

• Şomajul in acceptiune armonizata OIM1 (ILO) a înregistrat o dinamica fluctuanta 

incepand cu naul 2000, anul 2002  marcand un vârf de 8,4% din populaŃia activă, ca 

apoi să descrească treptat până la valoarea de 5,8% în anul 2008. Incepand cu ultima 

parte a anului 2008 dar mai ales in cursul anului 2009, sub efectul depresiunii 

economice globale, fenomenul, asa cum este el cuantificat de agregatul conventional 

denumit „rata somajului”, a cunoscut o dinamica ascendenta, ajungand in anul 2011 la 

o valoare de 7,4 % prin raportare la populatia activa a Romaniei. Pentru grupele de 

varste 55 de ani şi peste, rata şomajului cunoaşte mici oscilaŃii fata de trendul general, 

respectiv creşte constant din 2000 până în 2004 când cunoaşte un vârf de 6,2%, urmata 

de o scadere până in 2008.Ca urmare a instalarii climatului de depresiune, somajul 

revine pe un trend ascendent atingand o valoare de 5,6% (2011). În mediul rural, la 

grupa de varste 45-54 de ani, rata şomajului a crescut până în 2004 atingand o valoare 

de 4,1% (maximul perioadei). Din 2009 trendul a fost unul usor descendent, 

atingandu-se valoarea de 3,8% (2011). Pentru grupa de varste 55 de ani si peste 

valorile sunt foarte mici pentru acest mediu rezidential; 

• Atat datorita conditilor de eligiblilitate destul de stricte cat si datorita particularitarilor 

de structura enomica precum si celor de evolutie economica, Romania ramane una 

dintre tarile UE cu un nivel redus al somajului inregistrat. Nivelul maxim al ratei 

somajului pentru deceniul 1990-2000 a fost de 11,4% atins in anul 1999. Pentru 

deceniul 2001-10 nivelul maxim  fost atins in anul 2002 fiind de 10,2%, in timp ce 

nivelul minim a fost atins in anul 2008, cand rata somajului inregistrat a fost de doar 

4%.  In contextul crizei economice rata somajului inregistrat a crescut initial pana la 

un nivel de 7,61% (2010) pentru ca apoi, in general ca urmare a introducerii unor 

criterii mai stricte de eligbilitate dar si datorita programelor de ocupare promovate sa 

scada la 5,38% (2011). Serviciul public de ocupare (Agetia Nationala de Ocupare a 

Fortei de Munca-ANOFM) promoveaza doua (2) masuri active directionate cu 

precadere catre persoanele varstnice: (1) o masura adresata pesoanelor care mai au 3 

                                                             
1 Se stabileşte prin criterii OIM pe baza cărora se pot face comparaŃii internaŃionale cu ocazia anchetei AMIGO, 
anchetă trimestrială asupra forŃei de muncă din gospodării; Şomerii în sens BIM sunt persoanele în vârstă de 15-
74 ani care îndeplinesc simultan următoarele 3 condiŃii: (i) nu au un loc de muncă; (ii) sunt disponibile să 
înceapă lucrul în următoarele două  săptămâni; (iii) s-au aflat în căutare activă a unui loc de muncă, oricând în  
decursul ultimelor patru săptămâni. Rata şomajului în sens BIM reprezintă ponderea şomerilor BIM în populaŃia 
activă. 
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ani pana la implinirea varstei standard de pensionare si una adresata somerilor cu 

vasrte de 45 de ani si peste.  Numarul participantilor la cea de a  doua masura a 

reprezentat 5,09% din total someri inregistrati in anul 2008, pentru ca in anul 2011, 

dupa o scadere abrupta in 2009 si 2010, sa reprezinte 4,19%. Fata de total persoane 

cuprinse in diferitele programe de ocupare desfasurate de catre ANOFM, numarul 

participantilor la aceasta masura a reprezentat 4,59% in 2008 si respectiv 5,54% in 

2011. Pentru prima masura, cifrele sunt nesemnificative atat prin raportare la numarul 

de someri inregistrati cat si prin raportare la numarul de persoane participante la 

programele de ocupare ale ANOFM (350 de paticipanti in 2008, 58 in 2009, 207 in 

2010 si 266 in 2011).  Aceste evolutii reliefeaza o alocare redusa de resurse din partea 

servicului public de ocupare pentru masurile active in general si mai ales pentru acele 

masuri active dedicate segmentului de someri varstnici. Cauzele acestei alocari reduse 

pot fi legate de situatia nefavorabila a echilibrului bugetului asigurarilor sociale de 

somaj din ultimii ani;  

• Populația inactivă a crescut până în jurul valorii de 11,7 milioane (2006). De la acest 

maxim al perioadei actuale si până în anul 2011a avut loc un proces de oarecare 

diminuare, nesemnificativ, pana in jurul unei valor de aprox.11.5 milioane, din care 

3,2 milioane este reprezentat de copii cu varste de pana in 15 ani (varsta limita minima 

de intrare pe piata muncii).  Din totalul populatiei inactive ce reprezinta astfel mai 

mult de jumatate din populatia Romaniei (53,7%), grupele de varste de 65 de ani si 

peste reprezinta 24,1% in timp ce grupele de varsta  considerate coventional ca fiind 

grupe de varste „de munca” (15-64 de ani) reprezentau la nivelul anului 2011 46,17%. 

Totusi, din acest procentaj „brut” trebuie sa extragem pe cei aproxinativ 1,5 mil. elevi 

si studenti din grupele de varste 15-24 de ani ceea ce ce ne conduce la un procentaj 

mult mai rezonabil, de doar 33,1%.  Rezulta astfel un total al populatiei inactive in 

varsta de munca de aprox. 3,81 mil.persoane din  care in grupele varstnice ale 

populatiei in varsta de munca reprezinta aprox. 1,5 mil pers. (55-59 ani plus 60-64 

ani). 
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 Tabelul nr.3: PopulaŃia inactivă după categoria de inactivitate, pe grupe 
                        de  vârste, în anul 2011 

Elevi, 
studenŃi  

Pensionari, 
beneficiari 
de ajutor 

social Casnice 
Alt ă 

situaŃie Grupe de 
vârstă 

PopulaŃie 
inactivă - 
total (nr. 
persoane) ponderi (% din totalul grupei de vârstă) 

total 11516153 31.4 38.2 11.4 19.0 

sub 15 ani 3226086 59.8 * * 40.2 

15 - 24 ani 1959978 81.4 * 7.2 11.3 

25 - 39 ani 998575 * 3.3 50.9 36.9 

40 - 44 ani 304135 * 10.7 57.3 31.9 

45 - 49 ani 241075 * 19.8 49.6 30.6 

50 -54 ani 429129 
*  

48.8 34.3 16.9 

55 - 59 ani 701073 
* 

80.3 14.7 4.9 

60 - 64 ani 853514 
*  

93.3 5.4 1.2 

65 - 69 ani 673366 
*  

95.9 3.7 0,0 

70 - 74 ani 719994 
*  

96.6 3.0 0,0 

75 ani şi peste 1409227 
*  

97.6 2.2 0,0 

legenda: * nu s-au identificat acele situaŃii.    

                Sursa: AMIGO, 2012, INS  (ForŃa de muncă, ocupare şi şomaj, Ancheta AMIGO, în anul 2011) 
 

 In Romania erau inregistrati al finele anului 2011 aproximativ 4,7 milioane de pensionari, 

numarul acestora fiind in usoara scadere fata de mijlocul deceniului trecut cand s-a inregistat 

o valoare maxima la acest indicator de cca. 6 milioane de pensionari. In structura acestora, 

pensionarii de invaliditate reprezentau la acelasi moment de timp (finele anului 2011) 

aproximativ 17% sau in cifre absolute aproximativ 800 de mii persoane. Dintre acestia, 

pensionarii de invaliditate de gradul I deci cei care s-au pierdut atat capacitatea de munca in 

totalitate cat si pe cea de autoingrijire reprezentau doar 4,7% din total in timp ce restul, erau 

pensionari de invaliditate de gradele II si respectiv III deci persoane care fie ca mai pastreaza 

cel putin capacitate de autoingrijire, fie mai pastreaza cel putin jumtate din capacitatea de 

munca. Prin raportare la numarul total de persoane in varsta de munca (20-64 de ani) 

pensionarii de invaliditate de toate gradele, deci persoane inactive in varsta de munca in mare 

majoritate, reprezentau 5,7%. Daca dintre acestia scadem totusi pensionarii de invaliditate de 

gradul I, deci pe aceia care si-au pierdut in totalitate capacitatea de munca si autoingrijire, 

rezulta o pondere in total populatiei in varsta de munca de 5,4%. Desi pe tot parcursul 

perioadei dintre 1990 si 2010 numarul pensionarilor de invaliditate a fost in crestere 

constanta, cu un puseu masiv de crestere a numarului celor de gradele II si III in perioada 
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2000-2010, deci practic dupa aplicarea Legii 19/2000, masurile aplicate in anii 2010 si 2011 

au condus la o reducere a numarului acestora (usoara) si la o aparenta inversare  a tendintei 

constant crescatoare din ultimii 20 de ani. 

• In profil teritorial, regiunile (a se citi regiuni de dezvoltare) cu cel mai ridicat grad de 

imbatranire a popualtiei din punct de vedere demografic sunt Sud, Sud-Est si Sud-Vest 

unde ponderile in popualatia totala a respectivelor regiuni inregistrate de populatia cu 

varste de 65 de ani si peste, depasesc media nationala (=100) cu procente cuprinse 

intre 4,5 pentru Sud-Est si 17 pentru Sud (de departe regiunea „cea mai 

batrana/imbatranita” a tarii din punct de vedere demografic!) Prin contrast, in regiunea 

de dezvoltare Nord-Est, ponederea in populatia totala a celor cu varsta de 65 de ani si 

peste este cu 27,3% iinferioara media nationala (pentru anul 2012 la nivel national 

ponderea celor cu varsta de 65 de ani si peste era de 14,2% din populatia totala a 

Romaniei). In ceea ce priveste populatia cuprinsa in grupa de varste 55-64 de ani sau 

cu alte cuvinte segementul situat la limita superioara a populatiei in varsta de munca 

(conventional grupele de varste situate intre 15/20 si 64 de ani), ponderi mai ridicate 

decat media nationala (=100) se inregistrau in regiunile Bucurest-Ilfov (8% peste 

media nationala) si Vest (5,7% peste media nationala). Pe baza aceluiasi criteriu al 

poztiei relative fata de media nationala, regiunea Nord-Est avea cea mai favorabila 

situatie, pondereea in total populatiei a celor cuprinsi in grupele de varste 55-64 de ani 

fiind cu aproximativ 11% inferioara medieo nationale. La nivel national, in anul 2010, 

ponderea persoanelor cu varste cuprinse intre 55 si 64 in total populatie era de 12,1%. 

Ponderea celor cu varste de 55 de ani si peste era in acelasi an de 26,3%, deci un sfert 

din populatia Romaniei, ceea ce arata actualitatea si importanta problematicii 

imbatranirii active. 

Din punctul de vedere al participartii la activitatea economica si mai ales din punctul 

de vedere al gradului (ratei) de ocupare al fortei de munca varstnice (grupe de varste 

de 55 de ani si peste) regiunea Nord-Est se afla la nivelul anului 2010, cu aprox.30% 

peste media nationala (=100) in ceea ce priveste ponderea persoanelor ocupate in 

varsta de 55-64 de ani in total populatie din aceste grupe de varste la nivel regional. Ea 

era urmata de regiunea de dezvoltare Sud-Vest cu 21,7% peste medie la acelasi 

indicator de pozitie relativa in context national. Sub media nationala in ceea ce 

priveste ponderea persoanelor ocupate in total persoane din aceste grupe de varste se 

regaseau regiunile de dezvoltare: Sud-Est, Centru, Bucuresti-Ilfov si Vest, cu cea mai 

mica valoare in raport cu media nationala inregistrandu-se in regiunea Centru (aproape 
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25% inferioara mediei nationale). Valoarea medie nationala inregistrata in anul 2010 

era de 41,1%. Inccea ce priveste pondere persoanelor ocupate la grupele de varste 

situate dincolo de pragul celor 64 de ani (65 de ai si peste), media nationala pentru 

anul 2010 era de 13,1%. Peste aceasta valoare medie se situau tot regiunile Nord-Est, 

unde depasirea mediei nationale (=100) era de peste 72% si, Sud-Vest, unde depasirea 

valorii medii nationale era de 90%. La polul opus se situa  regiunea Bucuresti Ilfov 

unde valoarea aceluiasi indicator era cu aprox. 93% sub media nationala.  

In ceea ce priveste pensionarii de invaliditate, datele primite de la CNPP aratau ca 

aproximativ 46,2% din totalul celor circa 880 de mii de pensionari de invaliditate 

inregistrati in anul 2010 erau concentrati in regiunile de dezvoltare (in ordine 

descrescatoare a ponderii in totalul national) : Nord Vest, Sud si Nord Est. 

Coroboranbd cele trei seturi de date refeeritoare la ponderea popualtiei varstnice in 

total populatie(1), ponderea in total populatie varstnica a persoanelor ocupate (2) si 

ponderea pensionarilor de invaliditate in total national pentru aceasta categorie de 

pensionari rezulta un „cordon meridional” de regiuni foarte inbatranite demografic, 

cuprinzand ariile regiunilor de dezovltare Sud-Muntenia, Sud-Est (Doborgea, 

Moldova de Sud si Estul Munteniei) si Sud-Vest (Oltenia). Zona Municipiului 

Bucuresti, cu caracteristicile sale speciale de oras capitala a Romaniei, se incadreaza 

demografic in aceasta zona. Acest cordon meridional (exceptie notabila Mun. 

Bucuresti dar numai in cea ce priveste rata deocupare la grupele de varste de peste 65 

de ani) are totusi rate ridicate de ocupare la grupele de varste 55-64 si 65+ (valori 

peste media nationala). Din punct de vedere al ratelor de ocupare, leader de 

necontestat ramane la aceste grupe de varste regiunea Nord-Est. Regiunile din 

cordonul meridional cuprind impreua 36,4% din totalul pensionarilor de invaliditate 

din Romania 
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IV – Probleme cheie identificate si rezultatele ce se doresc a fi obtinute 

 

Populatia Romaniei se afla intr-un proces constant si aparent inexorabil, de imbatranire. 

Ponderea grupelor varstnice de populatie se afla intr-o continua crestere , ceea ce face ca 

problematica imbatraniri active sa fie de actualitate pentru economia si societatea romaneasca. 

Ratele de ocupare ale persoanelor varstnice din Romania se afla usor sub media europeana, in 

special atunci cand este vorba de acele grupe de varste situate in intervalul 55-64 de ani. La 

grupele de varste mai avanste si in special la grupa de varste de peste 65 de ani, Romania 

inregistreaza performante mai bune decat media Europeana. Aceasta situatie poate fi explicata 

atat prin elemente de model cultural precum si desigur prin conditile economice si sociale 

care fac necesara pentru un numar semnficativi de indivizi desfasurarea de activitati 

economice chiar si la varste foarte inaintate in Romnania, spre deosebire in special fata de 

statele dezvoltate din Uniune. Existenta unui vast sector al productiei gospodaresti pentru 

uz/consum final propriu, localizat cu deosebuire in agricultura adauga un factor determinat 

pentru explicarea acestei stari de fapt.   

Populatia inactiva reprezinta aproximativ jumatate din populatia totala a Romaniei. Totusi, 

scazand pe cei cu varste cuprinse sub 15 ani ca si pe cei cu varste cuprinse intre 15 si 24 de 

ani care sunt inregistrati ca elevi sau studenti, rezulta ca efectiv populatia inactiva in varsta de 

munca reprezinta cca. 33% din totalul populatiei inactive a Romaniei sau in cifre absolute 

aproximativ 3,8 milioane persoane din care cei cuprinsi in grupele de varste de 55-64 de ani si 

peste ar reprezenta aproape 40%. Cu alte cuvinte ar exista teoretic un rezervor de activare sub 

varsta de 65 de ani, ce ar putea permite, in anumite conditii desigur, o participare economica 

crescuta a populatiei Romaniei si o reducere a numarului celor dependenti de diferitele 

scheme de protectie sociala (asistenta+asigurari), cel putin de o maniera partiala (completarea 

venitului din  forme de protectie social cu un venit din munca oriunde acest lucru este posibil 

inclusiv prin relaxarea unor restrictii legislative curente). 

Numarul celor aflati in somaj la aceste grupe de varste nu este foarte ridicat. De asemenea 

trebuie constatat ca, masurile active orientate cu precadere catre aceste grupe de varste sunt 

relativ putine (efectiv doua) si nu au reusit sa atraga decat un numar mic de participanti, 

raportat atat la totalul somerilor inregistrati  de catre serviciul public de ocupare (ANOFM) 

cat mai ales prin raportare la numarul total al participantilor la intreaga gama de programe 

dedicate ocuparii organizate de catre ANOFM. De remarcat ca numarul celor care au 

participat la singura masura activa efectiv dedicata celor varstnici (masura activa dedicata 

somerilor care mai au 3 ani pana la varsta standard de pensionare) a fost neglijabil.   
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Desi primul exercitiu de accesare  a instrumentelor structurale si de coeziune (2007-13) nu a 

inclus in cea ce priveste programu operational sectorial dedicat resurselor umane o directie de 

actiune dedicata imnbatranirii active, totusi  din datele si infomatiile pe care le-am putut 

obtine de la organizatile care au implementat efectiv programe co-fnantate din Fondul Social 

European prin POS DRU a reiesit ca, in componenta grupurilor tinta, in proportii variabile 

desigur, au fost cuprinse si persoane cu varste de 55 de ani si peste.  

O problema aparte o constituie pensionarii de invaliditate, ce reprezinta aproape 20% din 

totalul pensionarilor si care in mare parte sunt cuprinsi in grupele de varste 55-64 de ani. O 

bun parte dintre acestia ar putea face obiectul unor programe dedicate imbatranirii active, in 

special cei incadrati in gradul III de invaliditate si care reprezinta aproximativ 45% din  totalul 

beneficiarilor de pensie de invaliditate din Romania. 

O buna parte dintre cei activi si ocupati la varste inaintate lucreaza si locuiesc in mediul rural. 

Acestia constituie o parte semnificativa din forta de munca ce asigura desfasurarea 

activitatilor in  micile unitati de productie reprezentate de gospodariile familiale (productia 

gospodareasca pentru uz final propriu). Chiar daca acest subsector are o productivitate scazuta 

si o contributie redusa la formarea PIB (aparenta totusi intrucat conditiile climatice au o 

influenta semnificativa asupra ritmurilor de crestere ale PIB; intrucat aceasta influenta se 

transmite in principal prin agricultura rezulta de aici o probabila sub-evaluare a contributie 

agriculturii la formarea PIB) totusi el nu trebuie neglijat,  intrucat constituie o importanta 

sursa de venituri pentru populatia rurala si are un  potential insemnat (Romania  se numara 

printre putinele tari ale U.E.-toate in zona statelor nou membre de la frontiera de rasarit a 

Uniunii, ce mai au rezerve de teren agricol necultivate/nefolosite ori foarte slab folosite, in 

proportie semnificativa). O orientare mai accentuata a programelor de ocupare catre acest 

sector si chiar introducerea unei masuri active dedicate varstnicilor din agricultura ar pute fi 

de ajutor in mentinerea in activitate a unui grup al populatiei varstnice pentru care este greu 

de crezut ca piata romaneaca a muncii va genera alte oportunitati, de o maniera semnificativa 

desigur si intr-un orizont de timp rezonabil.  

In profil regional se poate identifica un cordon meridional al imbatranirii, concentrat in 

regiunile de dezvoltare predominant agricole din sudul tarii (Sud-Vest, Sud Muntenia si Sud- 

Est) cu populatie imbatranita demografic dar cu rate ridicate de participare economica tocmai 

datorita ocuparii in agricultura de productivitate redusa. Acest cordon regional concentreaza 

de asemenea aproximativ 30% din totalul pensionarilor de invaliditate. Consideram de aceea 

ca, dintr-o perspectiva directionarii in profil teritorial a resurselor ce vor putea fi potential 
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alocate in urmatorul exercitiu de programare, o concentrare de resurse catre acest „cordon 

meridional al imbatranirii” nu ar fi o optiune de neglijat.. 

 

Pornind de la cele de mai sus se pot defini urmatoarele directii majore de actiune in domeniul 

imbatranirii active si al protectiei drepturilor sociale pentru o viata demna: 

1. Facilitarea participarii economice a varstnicilor prin menŃinerea acestora pe piaŃa 

muncii cât mai mult timp posibil si incurajarea accesului la forme de educatie si 

formare  profesionala, inclusiv la programe de învăŃare pe tot parcursul vieŃii,  

adaptate nevoilor si posibilitatilor acestora; 

2. Prevenirea parasirii timpurii a pietei muncii si asigurarea unui venit decent pentru 

persoanele varstnice; Incurajarea revenirii pe piata muncii a persoanelor beneficiare 

de pensie de invaliditate prin intermediul unei initiative nationale specifice, adaptata 

nevoilor acestora; 

3. Incurajarea ocupării in forme atipice, alternative, inclusiv si mai ales prin sprijinirea 

ocupării gospodăreşti si a celei artizanale; 

4. Dezvoltarea unei culturi pro-active şi participative în rândul populaŃiei vârstnice după 

pensionare, prin implicarea acestora în activităŃi de economie socială şi de voluntariat; 

5. Crearea de oportunităŃi pentru implicarea persoanelor vârstnice în activităŃi sociale, 

culturale şi civice ale comunităŃii;  

6. ProtecŃia multidimensionala a drepturilor sociale ale vârstnicilor în scopul creşterii 

calităŃii vieŃii şi creării unui mediu de viaŃă adaptat nevoilor acestora, asigurării 

independenŃei şi demnităŃii acestora; 

7. Promovarea dezvoltării unui sistem echitabil şi sustenabil de servicii sociale adresate 

persoanelor vârstnice dependente, cu accent pe asigurarea serviciilor de îngrijire de 

lungă durată acordate la domiciliu şi în sistem rezidenŃial, precum şi prevenirea 

oricăror forme de abuz şi neglijenŃă ; 

8. Promovarea si sprijinirea comportamentelor demografice de tip pozitiv, orientate către 

creşterea si dezvoltarea familiei si a comunităŃii, inclusiv prin antrenarea  si folosirea 

experienŃei şi abilităŃilor vârstnicilor. 

9. Dezvoltarea unei initiative cadru specifice destinate cadrelor militare in rezerva si in 

retragere din fortele armate ale Romaniei („Initiativa Veteranilor ”) in vederea 

asigurarii transferabilitatii competentelor dobandite in cariera si ocupatiille militare 

catre cariera si ocupatii civile precum si a reintegrarii lor pe piata civila a muncii dupa 

incetarea contractelor cu Ministerul Apararii si trecerea acestora in rezerva/retragere; 
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10.  Incurajarea si sustinerea initiativelor directionate catre promovarea sanatatii si 

securitatii in muinca, prevenirii imbolnavirlor profesionale si recuperarrea capacitatii 

de munca ale lucratorilor varstnici ca preconditie a mentinerii lor pe piata muncii; 

11. Dezvoltarea si sustinerea unei initiative multi-regionale complexe in vederea 

promovari iimbatranirii active in „cordonul meridional’ al Romaniei, identificat ca 

fiind cel mai imbatrnit demografic sic uprinzand regiunile de dezvoltare: Sud-Vest , 

Sud „Muntenia’ si Sud-Est;  

12. Sprijinirea unei initiative integrate de evalure si monitorizare a problematicii 

varstnicilor si imbatranirii active (Mapping Old Age and Active Ageing) 

 

Măsurile şi acŃiunile concrete trebuie să fie integrate, Ńinând cont de caracterul 

multidimensional al îmbătrânirii active care implică politici adecvate în domeniul ocupării, 

sănătăŃii şi îngrijirii, locuirii, protecŃiei sociale ( pensii şi asistenŃă socială), educaŃiei, culturii 

şi al altor servicii de interes general, asigurându-se astfel coeziunea socială şi  construcŃia unei 

societăŃi pentru toate vârstele.   
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V - Analiza SWOT pentru prioritizarea interventiilo r   

(S) Puncte forte  

 

1. există legislaŃie în domeniul 
protecŃiei sociale a persoanelor 
vârstnice: Legea nr. 292/2011 a 
asistenŃei sociale, Legea nr. 17/2000  
privind asistenŃa socială a persoanelor 
vârstnice – Republicare,  Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice Actuala legislaŃie, 
elaborată de MMFPS a dorit să realizeze 
un cadru general de organizare şi de 
gestionare a serviciilor sociale adresate 
tuturor persoanelor aflate în situaŃie de 
vulnerabilitate. 
2. există standarde de calitate şi 
de cost în domeniul serviciilor sociale 
destinate persoanelor  
3. existenŃa Legii nr. 34/2008 
privind acordarea unor subvenŃii 
asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinŃează şi 
administrează unităŃi de asistenŃă 
socială, legislaŃie care se adresează şi 
susŃinerii serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice finanŃarea prin 
intermediul programelor de interes 
naŃional, ca instrument de finanŃare din 
bugetul de stat al serviciilor sociale (de 
ex.: HG nr. 212/2010   pentru aprobarea 
Programului de interes naŃional 
„Dezvoltarea reŃelei naŃionale de cămine 
pentru persoanele vârstnice”;  Anexa nr. 
6 la HG nr. 197/2006 privind aprobarea 
programelor de interes naŃional în 
domeniul protecŃiei drepturilor 
persoanelor cu handicap, precum şi în 
domeniul asistenŃei sociale a 
persoanelor vârstnice, persoanelor fără 
adăpost şi persoanelor victime ale 
violenŃei în familie şi a finanŃării acestor 

programe: Programul de interes 
naŃional "Dezvoltarea serviciilor de 
îngrijire la domiciliu a persoanelor 
vârstnice dependente").; 
4. Legislatia pensiilor a fost 
modificata astfel incat sa fie descurajat 
abuzul pensionarii pe caz de pierdere  a 
capacitatii de munca (invaliditate) si 

(W) Puncte slabe/VulnerabilităŃi  (specifice) 

 

Servicii rezidenŃiale (nr. total de 181, cu un nr. mediu de 8.132 beneficiari): 

1. repartizare neunitară şi dezvoltare insuficientă a serviciilor la nivelul întregii Ńări, există 
judeŃe în care au fost dezvoltate foarte puŃine servicii: de ex. în judeŃul Arad nu este niciun 
centru, iar în judeŃele Dolj, Gorj, Prahova şi Tulcea există doar câte un centru. 
2. nr. insuficient de servicii în raport cu cererile în aşteptare. 
3. nu se realizează identificarea nevoilor conform legii (nr. cereri înregistrate e de 2000 
de cereri în aşteptare, dar sunt transmise doar de-o parte dintre autorităŃile locale). 
4. multe centre nu au fost adaptate d.p.d.v. al amenajării camerelor, circuitelor interioare 
la profilul beneficiarilor: persoane vârstnice dependente, semidependente şi 
independente, nu sunt respectate standardele de calitate aprobate prin Ordinul  nr. 246 
din 27 martie 2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru 
serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice si pentru centrele rezidentiale 
pentru persoanele vârstnice. 
5. slaba pregătire a personalului de specialitate, lipsă cursurilor de formare continuă. 
6. lipsa curriculei unitare de formare aplicabile la nivel naŃional pe categorii profesionale. 
7. lipsă reglementări clare privind resursele financiare de susŃinere a funcŃionării centrelor 
rezidenŃiale şi de asigurare a continuităŃii acestora. 
 

Centre de zi (nr. total de 66): 

1. existenŃa unui număr extrem de redus de centre de zi, respectiv centre de recuperare 
şi reabilitare (nr. total de 9 în AG,BC,BV,HR,HD,MS,VS,VN), centre de îngrijire şi 
asistenŃă (nr. total de 18 în AB, AR,BC,B,CV,DJ,IS,MM,HR,NT,VS) sau centre tip cluburi 
pentru seniori (nr. total de 40, judeŃele în care nu există niciunul fiind: AR, 
BN,BT,BR,BZ,CS,CL,DJ,GL,GR,GJ,HR,IL,IF,MH,NT,OT,PH,SJ,TR,TL,VL, VN). 
 

Servicii de îngrijire la domiciliu (nr. total de 307 unităŃi): 

1. un nr. extrem de redus de iniŃiative ale AAPL privind crearea unităŃilor de îngrijire la 
domiciliu şi acordare de servicii de îngrijire personală persoanelor vârstnice dependente 
care continuă să trăiască în propria locuinŃă. 
2. lipsa curriculei unitare de formare a îngrijitorilor la domiciliu agreată de MMFPS. 
3. lipsa măsurilor de spijin pentru îngrijitorii informali, respectiv îngrijitorii tradiŃionali din 
familie. 
4. resurse umane şi financiare limitate pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire la 
domiciliu. 
5. lipseşte un sistem de colectare de date  şi monitorizare informatic. 
6. lipsa unei metodologii de stabilire a costurilor îngrijirilor la domiciliu pentru a se putea 
evalua necesităŃile de finanŃare. 
7. inexistenŃa unei evaluări la nivel naŃional, privind situaŃia prezentă şi de perspectivă  
(cantitativă şi calitativă) a persoanelor vârstnice dependente care au nevoie de îngrijire 
permanentă. 
 



 

19 

 

parasirea prematura a pietei muncii 
(cresterea penalitatilor aplicate pentru 
recursul la pensionarea anticipata atunci 
cand nu sunt indeplinite conditile 
referitoare la stagiul de cotizare); 

Puncte slabe generale: 

1. insuficiente servicii de îngrijire care să răspundă nevoilor unui număr crescut de 

persoane vârstnice. 

2. repartizare neunitară a serviciilor la nivelul întregii Ńări. 

3. mari diferenŃe între regiuni, judeŃe, între mediul urban şi rural, cu privire la gradul de 

dezvoltare a reŃelei publice şi private de servicii sociale. 

4. lipsa unei corespondenŃe, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, între resursele 

materiale şi umane disponibile şi necesarul de serviciile sociale adaptate nevoilor 

beneficiarilor. 

5. insuficienta dezvoltarea şi diversificare a serviciilor sociale (servicii socio-medicale 

pentru prevenirea, intervenŃia precoce, tratamentul şi îngrijirea persoanelor vârstnice cu 

afecŃiuni mintale, servicii paleative ș.a.).  

6. lipsa personalului specializat care să răspundă nevoilor persoanelor vârstnice (îngrijitori, 

asistenți medicali, medici specialiști geriatrie ș.a. specializări, psihologi, asistenți sociali...) 

7. lipseşte un sistem informatic de colectare şi monitorizare a datelor privind serviciile 

sociale. 

8. un numar mic si putin diversificat de  programe de ocupare dedicate  persoanelor 

varstnice cu un grad scazut de participare; 

9. un numar relativ mare de pensionari de invaliditate in varsta de munca si avand  

capacitate reziduala de munca pentru care nu exista insa nici un fel de programe suport in 

vederea unei mai crescute participari pe piata muncii; 

10.Inexistenta pana in prezent a unor initiative specifice destimate segmentului cadrelor 

militare in rezerva si retragere tinand cont de noul specific al fortelor armate romane, 

presectiv acela de organism militar profesionist, bazat pe voluntariat! 

12. Lipsa unor initiative de tip multi-regional; 

 

(O) OportunităŃi/Şanse 

1. existenŃa fondurilor europene ca 

resursă de finanŃare în domeniul în 

domeniul incluziunii sociale, serviciilor 

sociale şi al economiei sociale ; 

2.Posibilitatea planificarii bugetare multi-

anuale ; 

(T) AmeninŃări 

1. contextul economic, cauzând micşorarea resurselor financiare, precum şi blocaje în 

angajarea de personal în serviciile sociale publice ; 

2.  schimbări frecvente ale liniilor de politici guvernamentale; 

3. O dependenta prea mare de fondurile europene si o insuficienta sau slaba folosire a 

resurselor nationale, rezultate din  incasarea la bugetul de stat a taxelor, impozitelor si 
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3. Existenta unui numat mai mare de 

persoane instruite pentru a presta 

servicii specifice ori inrudite prin 

intermediul programelor derulate in 

cadrul actualului exercitiu de finantare 

(2007-13); 

contributiilor obligatorii 


