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I. Obiectiv tematic, priorit ăți din Strategia Europa 2020  
(încadrare domeniu GLT) 
 

Conform Cadrului Strategic Comun (CSC),1 domeniul afacerilor sociale și incluziunii sociale 
este subsumat Obiectivului tematic 9 ”Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei”, 
care corespunde obiectivului principal al strategiei Europe 2020 de ”Promovare a incluziunii 
sociale, în special prin reducerea sărăciei, urmărindu-se eliminarea riscului de sărăcie și 
excludere pentru cel puțin 20 de milioane de persoane”. Obiectivul național asumat prin PNR 
2011-2013 este de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială cu 580.000 persoane, până în 2020, ceea ce reprezintă o reducere cu 
circa 15% față de anul 2008. 

Teoria schimbării care stă la baza politicilor și măsurilor în domeniu susține că obiectivul 
principal de reducere a sărăciei și promovare a incluziunii sociale poate fi atins doar prin 
acțiuni de asigurare (sporire) a accesului la servicii convenabile, durabile și de calitate 
(precum locuire, educație, ocupare, asistență medicală, asistență socială, servicii de 
integrare în societate informațională etc.) pentru categoriile de populație cu risc 
disproporționat de excluziune socială, cum ar fi persoanele cu venituri reduse, șomerii pe 
perioadă îndelungată, copiii, tinerii sub 25 ani, persoanele de 55 ani și peste, persoanele cu 
dizabilități, migranții, romii, persoanele fără adăpost sau persoanele care ies din penitenciar. 

În acest scop, CSC stabilește la nivel european acțiuni-cheie care urmează a fi finanțate din 
fondurile FSE, FEDER și FEADR și care au în vedere atingerea a șase direcții principale de 
acțiune. Dintre acestea, la nivel național au fost identificate următoarele priorități preliminare 
de utilizare a fondurilor europene alocate României: 

- Dezvoltarea sistemului de asistență socială și a sistemului de sănătate 

- Ocuparea și incluziunea socială activă 

- Integrarea comunităților defavorizate, precum romii 

- Promovarea economiei sociale și a întreprinderilor sociale 

GLT AIS acoperă primele trei priorități tematice și are în vedere atingerea următoarelor patru 
categorii de direcții de acțiune: 

1. Dezvoltarea sistemului de asistență socială 

2. Promovarea incluziunii sociale 

                                                
1 Comisia Europeană, SWD(2012) 61 final, Partea II, Bruxelles 14.3.2012. 
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3. Prevenirea violenței în familie 

4. Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru persoanele cu dizabilități 

Analiza socio-economică prezentată în continuare are rolul de a fundamenta procesul de 
programare, prin identificarea problemelor cheie care trebuie rezolvate și a direcțiilor de 
acțiune cele mai adecvate având în vedere nevoile, resursele disponibile și cadrul legislativ-
instituțional de la nivel național. 

 

II. Analiza macro-economic ă specific ă domeniului (indicatori relevan ți), perspective 
pentru 2014-2020  
 

România a suferit o scădere semnificativă a producŃiei economice în timpul crizei. 
Recesiunea s-a instalat în al treilea trimestru al anului 2008 şi s-a accentuat acut în 2009. Cu 
toate că economia a dat recent semne de redresare, producŃia economică se află în 
continuare la o cotă scăzută din cauza diminuării majore a PIB-ului faŃă de anul precedent, 
de ordinul a 7-9%,2 mult mai mare decât media celor 27 de state membre ale UE. 

Tabel 1 Rate de creștere a PIB în UE și în România, 2008-2010 (%) 

 2008 2009 2010 

Rate de cre ștere a PIB T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Față de trimestrul precedent              

România 3,8 1,5 -0,4 -2,2 -4,1 -1,5 0,1 -1,5 -0,3 0,3 -0,7 0,1 

UE-27 0,6 -0,3 -0,5 -1,9 -2,5 -0,3 0,3 0,2 0,3 1 0,5  

Față de anul precedent              

România 8,5 9,6 9,4 3,1 -6,2 -8,7 -7,1 -6,5 -2,6 -0,5 -2,5 -0,6 

UE-27 2,1 1,5 0,3 -2,1 -5,2 -5,2 -4,3 -2,2 0,6 2 2  

Date: Eurostat, National Accounts. Date ajustate trimestrial. Institutul NaŃional de Statistică, Buletin Statistic Lunar nr. 5/2010 şi 11/2010. Notă: Culoarea celulelor 
indică prima valoare negativă (din succesiune) de la trimestru la trimestru (albastru deschis), urmată de trimestre în care Ńara se află tehnic în recesiune (albastru 
închis). 

În Uniunea Europeană, piaŃa forŃei de muncă a înregistrat o scădere mai mică decât 
restrângerea activităŃii economice.3 În ceea ce priveşte ocuparea forŃei de muncă, reacŃia la 
recesiune a avut loc cu întârzierea dată de legislaŃia muncii şi de deciziile companiilor de a 
evita pe cât posibil costurile de disponibilizare şi de recrutare ulterioară. În unele state 
membre, guvernele au sponsorizat scheme de ocupare pe termen scurt sau în program 
parțial care au contribuit substanŃial la amortizarea efectelor la nivelul ocupării forŃei de 
muncă. Acest lucru însă nu s-a întâmplat şi în România.  

În primul rând, guvernul a avut ca răspuns o politică ‘slabă’, accentul fiind pus mai degrabă 
pe măsuri de stabilizare decât pe măsuri de recuperare din criză. În al doilea rând, un număr 
mare de firme (în special IMM-uri) şi-au restrâns sau chiar şi-au încheiat activitatea din 
cauza crizei. În al treilea rând, efectele negative ale restrângerii activităŃii economice au fost 
mult mai pronunŃate la nivelul angajaŃilor din sectorul non-agricol decât la nivelul ocupării 
forŃei de muncă totale (sector non-agricol plus cel agricol).  

Comparativ cu cel de-al treilea trimestru al anului 2008, rata totală a ocupării forŃei de muncă 
s-a redus cu 3,5%, o valoare relativ scăzută în context european. SituaŃia apare însă mai 
                                                
2  Alte state membre aflate în aceeaşi situaŃie: Slovenia, Ungaria, Bulgaria, Finlanda şi Irlanda. (Comisia 
Europeană, Ocuparea forŃei de muncă în Europa 2010) 
3 Potrivit raportului Comisiei Europene, Ocuparea forŃei de muncă în Europa 2010: ‘În perioada crizei, în UE şi în 
majoritatea statelor membre, gradul de ocupare a forŃei de muncă a înregistrat o scădere semnificativ mai mică 
comparativ cu reducerea activităŃii economice. (p. 27) 
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gravă dacă ne concentrăm exclusiv asupra salariaŃilor, care reprezintă majoritatea forŃei de 
muncă non-agricole în România. Aşadar, numărul salariaților a scăzut cu 14,4%, cu alte 
cuvinte cu circa 700 de mii de persoane, înaintea celui de-al patrulea trimestru al anului 2010. 
Prin urmare, în România, scăderea ratei ocupării forŃei de muncă în sectorul non-agricol (a 
salariaŃilor) este mult mai accentuată decât declinul înregistrat de PIB. În plus, reducerea 
locurilor de muncă non-agricole este mult mai accentuată decât media celor 27 de state 
membre ale UE (-2,5% din locurile de muncă non-agricole). 

Figura 1 Evoluția ratelor de ocupare în UE și în România, 2008-2010 (%) 

Date: Eurostat, National Accounts. Date ajustate trimestrial pentru schimbările faŃă de trimestrul precedent; date ajustate netrimestrial pentru schimbările faŃă de 
anul precedent. Institutul NaŃional de Statistică, Buletin Statistic Lunar nr. 5/2010 şi 11/2010.  

Numărul salariaŃilor a scăzut considerabil în sectorul privat, cu peste o jumătate de milion, 
mai ales în industriile producătoare, în construcŃii, comerŃul cu amănuntul şi transport. La 
nivelul sectorului public, numărul salariaŃilor a avut un parcurs diferit: a crescut până în 
ianuarie 2009 şi a început să scadă doar din februarie 2009.  

Redresarea economică este încă fragilă, condiŃiile vor rămâne în general instabile pentru o 
perioadă de timp, iar tendințele de deteriorare înregistrate la nivelul pieței muncii în 
sectoarele non-agricole este așteptat să continue (chiar dacă cu un ritm mai lent). Cu toate 
acestea, rata şomajului înregistrat, după atingerea unei cote maxime (8,4% sau 765 de mii) 
în martie 2010, a început să scadă, rata şomajului rămânând mai mică decât media celor 27 
de state membre ale UE. 

În cazul tinerilor (15-24 ani), piaŃa forŃei de muncă continuă să ofere puŃine posibilităŃi şi arată 
evoluŃii îngrijorătoare în România ca şi în majoritatea statelor europene: şomajul tinerilor a 
crescut de la 18,6% în 2008 la 23,9% în primul trimestru al lui 2012.4 

Criza locurilor de muncă a lovit din plin tinerii (inclusiv absolvenŃii de facultate) şi persoanele 
peste 45 de ani. În special în zonele rurale şi în oraşele mai mici, oportunităŃile de angajare 
pentru aceste două categorii de vârstă sunt foarte limitate. În multe cazuri, singurele slujbe 
disponibile sunt în sectorul informal. Barometrul de incluziune socială5 a arătat faptul că în 
2010 tinerii şi persoanele peste 40 de ani întâmpinau cele mai mari greutăŃi în găsirea unui 
loc de muncă. Din cauza constrângerilor bugetare, măsurile active pentru ocuparea forŃei de 
muncă, cum ar fi suplimentele salariale acordate prin intermediul angajatorilor, nu au fost 
finanŃate în 2009 şi au fost amânate sau doar parŃial finanŃate în 2010. Drept răspuns, tinerii 
pleacă (sau intenŃionează să plece) în străinătate, iar populaŃia de peste 45 de ani recurge la 
agricultura de subzistenŃă (atunci când este posibil). 

                                                
4 Rata șomajului BIM la tineri (15-24 ani) a fost de 23,7% în anul 2011 (date INS, Tempo online).  
5 Observatorul Social, Universitatea Bucureşti, 2010, Barometru de incluziune socială, sondaj reprezentativ la 
nivel naŃional pentru angajatorii şi angajaŃii din România. 
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Criza economică a avut efecte negative colaterale atât asupra ocupării forŃei de muncă, cât 
şi a veniturilor. În sectorul privat au avut loc concedieri și reduceri (sau plafonări) ale salariilor, 
încă din 2009. ‘Reforma sectorului public’, tradusă în reducerea (nu neapărat eficientizarea) 
cheltuielilor publice, a dus la tăieri salariale şi posturi blocate. Noua reformă a sistemului de 
asistenŃă socială a dus la întreruperea sau diminuarea unor prestaŃii sociale. Modificările la 
nivelul politicilor fiscale au stabilit noi taxe sau au crescut unele taxe existente atât pentru 
cetăŃeni, cât şi pentru firme. Prin urmare, toate tipurile de venituri s-au erodat considerabil, 
iar firmele, asemenea populaŃiei au devenit vulnerabile.  

Sărăcia absolută a scăzut simŃitor din anul 2000. PopulaŃia săracă a ajuns de la 2,1 milioane 
în 2007 la circa 982 mii în 2008 (de la 9,8% la 4,6% din populaŃia Ńării). Numărul copiilor (0-
14 ani) ce trăiesc în sărăcie absolută a scăzut de asemenea, de la aproximativ 407 mii 
(12,3% din totalul copiilor) în 2007 la 208 mii (6,4%) în 2008. 

Sărăcia în România este mai degrabă ‘superficială’, cu o tendință clară de polarizare între 
câteva gospodării bogate cu un consum foarte ridicat și marea majoritate care se 
aglomerează în imediata vecinătate a pragului de sărăcie.  

Conform estimărilor Băncii Mondiale şi UNICEF,6 în anul 2009, ca efect al crizei economice, 
era de așteptat ca sărăcia absolută să nu continue tendința descrescătoare din anii 
precedenți. Aceste estimări au la bază un scenariu conform căruia 100 de mii de persoane 
și-ar pierde locul de muncă ca urmare a crizei economice. În aceste condiții, în 2009, sărăcia 
absolută era de așteptat să crească la 6,2% din populaŃie (peste 1,33 de milioane de 
oameni). Mai bine de 370 de mii de salariați şi-au pierdut locul de muncă în 2009 şi totuşi, 
potrivit Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, sărăcia absolută a continuat panta 
descendentă (de la 4,6% în 2008 la 4,4% din populaŃia Ńării în 2009).7 Având în vedere atât 
elasticitatea bine documentată a sărăciei absolute faŃă de creşterea PIB în România, cât şi 
declinul substanŃial al PIB în 2009, estimările oficiale referitoare la nivelul sărăciei absolute 
trebuie interpretate cu precauție. 

Oricum, ca stat membru al Uniunii Europene, România și-a reorientat atenția de la sărăcie 
absolută la risc de sărăcie și excluziune socială, adoptând în ultimii ani metoda relativă de 
măsurare și monitorizare a riscului de sărăcie. Un raport recent al Comisiei Europene8 arată 
că unul din efectele crizei este întreruperea tendinței de reducere a sărăciei atât în România, 
cât și în Bulgaria. Conform estimărilor realizate de Institutul NaŃional de Statistică, pe baza 
metodei relative, în anul  2010, rata sărăciei (rata riscului de sărăcie) a fost de 17,2%,9 
care situează România printre statele cu o incidență relativ mare a riscului de sărăcie. 

Sărăcia este un concept multidimensional, nu se limitează la venituri. Forma dominantă de 
sărăcie în România este deprivarea materială care afectează aproape 50% din populația țării 
și 79% dintre persoanele cu risc de sărăcie a veniturilor (date 2010, CE, 2012). Majoritatea 
populației (peste 70%) cu risc de sărăcie a veniturilor, precum și a celor cu deprivări 
materiale multiple se află în mediul rural, cu precădere în două regiuni ale țării Nord-Est și 
Sud-Est.  

 

                                                
6 Crai, E., Pop L., Stănculescu M. S. şi Grigoraş V., The Impact on Children and Families of the Economic Crisis 
2008-2009, Working Paper, aprilie 2009.  
7 Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, Raport de cercetare privind economia socială în România din 
perspectivă europeană comparată, proiectul Economia socială – model inovator pentru promovarea incluziunii 
active a persoanelor defavorizate, finanŃat de POSDRU, 2010. 
8 Comisia Europeană (2012) Employment and Social Developments in Europe 2011. 
9 Estimare pe baza veniturilor disponibile gospodăriilor pe venit echivalent (scala OECD), inclusiv consumul din 
resurse proprii. Dacă se iau în considerare doar veniturile bănești, rata riscului de sărăcie se ridică la 22,3%. 
Ponderea populaŃiei ale cărei venituri se află sub pragul de sărăcie s-a modificat foarte puŃin în perioada  2005-
2010, datorită faptului că pragul de sărăcie a crescut, an de an, odată cu creşterea nivelului general al veniturilor 
disponibile al populaŃiei. Se remarcă totuşi faptul că în 2010 se manifestă, pentru prima dată, o uşoară tendinŃă 
de scădere a veniturilor disponibile pe adult echivalent. 
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Tabel 2 Riscul de sărăcie și excluziune socială în perioada crizei (% persoane) 

 România UE 27 

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Rata sărăciei relative 23,4 22,4 21,1 16,4 16,3 16,4 

Deprivarea materială 50,3 49,3 49,2 17,3 17,1 17,4 

Deprivare materială a persoanelor în 
risc de sărăcie 

77,5 77,6 79,4 40,9 41,3 44,8 

Deprivare de cel puŃin 2 itemi 56,4 57,1 57,4 30,3 30,7 31,3 

Persoane care locuiesc în gospogării 
cu intensitate scăzută a muncii 

8,2 7,7 6,8 9,0 9,0 9,9 

Sărăcia persoanelor care muncesc 17,7 17,9 17,3 8,6 8,4 8,5 

Date: CE (2012) Employment and Social Developments in Europe 2011 (p. 26-27). Rata sărăciei estimată pe baza veniturilor disponibile pe adult echivalent, fără 
veniturile din consum propriu. 

Figura 2 Evoluția riscului de sărăcie la nivelul populației 2002-2010 și structura populației cu risc de 

sărăcie în 2010 pe medii de rezidență 

Date: INS (2011) Tendințe 2011. Rata sărăciei estimată pe baza veniturilor disponibile pe adult echivalent, fără veniturile din consum propriu. 

Pe lângă deprivarea materială, riscul de sărăcie al populaŃiei care muncește reprezintă o altă 
problemă în România. Deja în 2008, înainte de debutul crizei, România avea cea mai ridicată 
rată a sărăciei persoanelor încadrate în muncă din Europa, cu alte cuvinte 17% din populaŃia 
angajată trăia sub pragul riscului de sărăcie (Frazer şi Marlier, 2010).10 Rata a rămas relativ 
constantă în anii de criză.11 În majoritatea statelor membre, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă este strâns legată de volumul de muncă al membrilor gospodăriei. În consecinŃă, 
acest tip de sărăcie depinde de numărul de copii, de existenŃa unui singur părinte prost plătit 
sau a unui cuplu cu copii în care doar o persoană este angajată pe un salariu mic. De regulă, 
cu cât este mai mare numărul copiilor dependenŃi şi cu cât este mai mic numărul adulŃilor 
angajaŃi, cu atât este mai ridicat riscul sărăciei în cazul persoanelor încadrate în muncă. 
Luând în considerare evoluŃiile gradului de ocupare a forŃei de muncă şi ale veniturilor în 
timpul crizei în România, ne putem aştepta ca, în special, gospodăriile cu copii să devină mai 
vulnerabile la acest tip de sărăcie. 

                                                
10 Frazer, H. şi Marlier E, 2010, In-Work Poverty and Labour Market Segmentation in the EU: Key Lessons, raport 
sinteză bazat pe rapoartele naŃionale întocmite de ReŃeaua UE a ExperŃilor IndependenŃi în materie de Incluziune 
Socială, decembrie 2010. DefiniŃia sărăciei persoanelor încadrate în muncă are la bază conceptul sărăciei relative 
măsurate în raport cu venitul. Gospodăriile ce prezintă risc de sărăcie au un venit per adult echivalent (scala 
OECD) de sub 60% din venitul mediu naŃional. În UE, 8,6% din persoanele cu loc de muncă trăiau sub pragul 
riscului de sărăcie în 2008. 
11 În anul 2010, riscul de sărăcie al persoanelor care muncesc a fost 17,3% în România, comparativ cu 8,5% 
media EU-27. (CE, 2012, p. 27)  
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Efectele crizei economice s-au combinat cu efectele reformelor din perioada 2009-2010. 
Veniturile din muncă s-au diminuat. Veniturile din pensii de asemenea. Unele prestații 
sociale au suferit modificări ale condițiilor de eligibilitate sau ale metodei de calcul. Alte 
prestații sociale au fost reduse, plătite cu întârziere sau chiar eliminate. Per total, eroziunea 
tuturor tipurilor de venit, inclusiv a remitențelor din străinătate, a dus la schimbarea modelului 
de consum a majorității gospodăriilor. Reducerea consumului gospodăriilor a fost absolut 
necesară cu atât mai mult cu cât o pondere foarte mică din populație are economii, iar 
economiile existente sunt mici, reprezentând, în medie, sub două venituri lunare. Mai mult, o 
pondere tot mai mare de gospodării au datorii sau credite. În 2009-2010, gospodăriile de 
romi și gospodăriile cu doi sau mai mulți copii au înregistrat o creștere substanțială a 
proporției de datornici și a datoriilor totale. 

Persoanele sărace au fost sever afectate de criză. Scăderea cererii de forță de muncă atât în 
sectorul oficial al economiei, cât și în cel neoficial, a afectat mult mai puternic pe cei săraci. 
Orele de muncă au fost reduse, orele suplimentare nu au mai fost plătite, au fost impuse zile 
libere fără plată, și, în consecință, salariile au scăzut. În același timp, încetarea sau 
reducerea remitențelor de la membrii familiei care munceau în străinătate a fost semnificativ 
mai mare la familiile sărace. 

Inegalitatea veniturilor12 a rămas relativ constantă în timpul crizei, cu o valoare a indicelui 
Gini de 29,4%, în 2010. Consumul mediul al celor mai bogați 20% a rămas de 4,6 ori mai 
mare decât a celorlalte gospodării. Inegalitatea este și mai accentuată în termeni bănești. 
Pentru că veniturile în natură (produsele agricole obținute în gospodărie) reprezintă o mare 
parte din bugetul total al celor mai săraci, dacă autoconsumul nu este luat în considerare, 
inegalitatea ar deveni mai accentuată. 

Veniturile din activități informale sunt foarte răspândite. În 2011, un studiu POSDRU 
implementat de Biroul Național Sindical a arătat că 31% din populația ocupată totală, inclusiv 
cei din agricultura de subzistență, lucrează în sectorul informal. Deși majoritatea o constituie 
ocuparea în sectorul gospodăriilor individuale, aproape 1,2 milioane persoane lucrează ca 
salariați în baza unui acord verbal, fără contract de muncă, sau sunt angajați în unități 
economice neînregistrate. Ca și în alte țări, o proporție consistentă de gospodării combină 
agricultura de subzistență cu muncile ocazionale neoficiale (cel mai adesea zilier în 
agricultură). Veniturile informale bănești adâncesc inegalitatea, astfel că în sectorul informal 
cei bogați devin și mai bogați, iar cei săraci abia supraviețuiesc.13 

Tabel 3 Cheltuieli cu protecția socială și posibili determinanți ai sărăciei sau excluziunii sociale 

  UE-27 România 

PIB per capita (euro) 23 500 5 500 

Inegalitatea veniturilor (coeficient Gini) 30.4 34.9 

Impactul redistribuirii  - 23.0 

Beneficii de protec Ńie social ă (fără pensii)     

Total 15.4 7.6 

Beneficii fără testarea mijloacelor 13.1 6.9 

Beneficii cu testarea mijloacelor 2.3 0.7 

Rate de ocupare     

20 - 64 ani 69.1 63.5 

                                                
12 Estimată pe baza veniturilor disponibile, inclusiv consumul din resurse proprii (date INS, Tendinte sociale 2011). 
13  E.g. Stănculescu, M., Ilie, S. (2001); Neef, R., Stănculescu, M. (eds.) (2002); Neef and Adair (2004); 
Stănculescu, M., Pop, L. (2009). 
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Femei 15 - 64 ani 62.5 56.3 

Tineri 15 - 24 ani 35.1 24.5 

55 - 64 ani  46.0 42.6 

Lucrători cu timp parțial (% din total ocupare) 18.8 9.8 

Rata angajaŃilor cu contracte temporare 13.6 1.0 

Sursa: CE (2012) Employment and Social Developments in Europe 2011 (p. 120). Date: Eurostat, National accounts (2009), EU SILC (2009) , LFS (2009), and 
ESSPROSS (2008). Impactul redistribuirii reprezintă reducerea în puncte procentuale a ratei riscului de sărăcie înainte și după transferuri sociale.  

ProtecŃia socială este o componentă fundamentală a modelului european de societate. 
Aceasta poate fi înŃeleasă ca expresie a unui set de transferuri colective destinate protejării 
oamenilor împotriva unor riscuri sociale bine definite. FuncŃionarea sistemelor de protecŃie 
socială presupune costuri importante şi, în consecinŃă, alocarea corespunzătoare de resurse 
financiare. În prezent, cheltuielile de protecŃie socială absorb şi antrenează o pondere 
importantă a resurselor financiare (şi umane) la nivelul statelor europene.  

Conform PNR 2011-2013, în perioada 2005-2010, ”sistemul de prestaŃii sociale, ce include 
14 tipuri de beneficii sociale, s-a extins fără a avea la bază o strategie coerentă, o 
coordonare şi corelare cu serviciile sociale şi cu măsurile active, dar mai ales, fără o 
abordare bazată pe rezultate”. Efortul statului român în ceea ce priveşte protecŃia socială 
este dintre cele mai scăzute la nivelul Uniunii Europene. În 2009 cheltuieleile sociale în 
România au reprezentat 17% din PIB, pe când media la nivelul UE a fost de 30%. Dacă sunt 
excluse pensiile, în România cheltuielile cu protecŃia socială se situează la mai puŃin de 
jumătate din media UE. 

Deşi se adresează unui număr relativ ridicat de beneficiari, beneficiile de asistenŃă socială au 
o pondere mică în totalul cheltuielilor sociale, fapt ce explică impactul lor restrâns cu privire 
la reducerea sărăciei și protecția categoriilor vulnerabile. Mai mult, dintre cheltuielile cu 
protecŃia socială, cele  efectuate  in  domeniul  excluziunii  sociale  şi  al  locuinŃelor sociale 
sunt subreprezentate (în total cheltuieli de protecŃie socială şi ca procent din PIB), ceea ce 
indică o neglijare a unor  nevoi  fundamentale  pentru  multe  grupuri vulnerabile.   

Figura 3 Ponderea cheltuielilor din cadrul fiecărei funcții de protecție socială (cf. met. Esspros) în 

totalul cheltuielilor de protecție socială (%) 

Sursa: INCSMPS Analiză socio-economică prezentată la GLT AIS. 
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Figura 4 Ponderea cheltuielilor din cadrul fiecărei funcții de protecție socială (cf. met. Esspros) în 

PIB (%) 

Sursa: INCSMPS Analiză socio-economică prezentată la GLT AIS. 

 
Sumele alocate pentru prestaŃiile sociale, gestionate de MMFPS, s-au majorat de la 2.035 
mil. Lei, în 2005, până la 9.043 mil. Lei, în anul 2010. Cu toate acestea, impactul redistribuirii 
este redus, fiind mai mic decât în cele mai multe țări europene.  

Figura 5 Impactul redistribuirii în EU-27 

Date CE (2012) Employment and Social Developments in Europe 2011 (p. 120). Date: EU SILC (2009). Impactul redistribuirii reprezintă reducerea în puncte 
procentuale a ratei riscului de sărăcie înainte și după transferuri sociale.  

Pensiile reprezintă singurul beneficiu cu un impact semnificativ asupra bunăstării populației. 
Pentru România,14 pensiile au o acoperire bună în ceea ce priveşte populaŃia vârstnică şi au, 
de asemenea, un impact important (au o contribuŃie importantă  la veniturile gospodăriilor, la 
bunăstarea acestora). Targetarea este afectată, în cazul pensiilor, de cazurile numeroase de 
pensionări anticipate, înainte de vârsta de pensionare. Sistemele de pensii se confruntă în 
prezent şi cu problema sustenabilităŃii. În condiŃiile unui proces de îmbătrânire a populaŃiei 
(atât la nivel naŃional, cât şi european) şi a reducerii numărului contribuitorilor, problema 
finanŃării sistemului şi a asigurării viabilităŃii pe termen lung a devenit o problemă stringentă 
pentru bugetul de stat. 

 

                                                
14 E.g. Stănculescu, M., Pop, L. (2009); Preda (coord.) (2009). 
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Figura 6 Rata sărăciei înainte și după transferuri sociale în 2010 

Date: INS (2011) Dimensiuni ale incluziunii sociale în România 2010 (p. 19). Rata sărăciei estimată pe baza veniturilor disponibile pe adult echivalent, fără 
veniturile din consum propriu. 

Spre deosebire, indemnizaŃiile de şomaj au o slabă acoperire şi targetare, precum  şi un 
impact limitat asupra reducerii sărăciei. În categoriile cele mai sărace ale populaŃiei, 
predomină lucrătorii în sectorul informal şi în propria gospodăriei, ceea ce face ca 
transferurile sociale legate de şomaj să aibă un impact redus în cazul lor. Mai mult, în  
comparaŃie  cu  statele  europene, România se remarcă printr-o atenŃie scăzută acordată 
problematicii şomajului, reflectată în ponderi scăzute atât în ce priveşte măsurile pasive, cât 
şi în ce priveşte măsurile active de reducere a şomajului.  

Categoriile de beneficii de asistenŃă socială diferă în funcŃie de acoperire, targetare şi impact. 
De exemplu, alocaŃiile pentru copii au o acoperire foarte bună, iar impactul lor este foarte 
mare în cazul famiilor sărace cu copii; venitul minim garantat este bine targetat spre cele mai 
sărace categorii şi are importanŃă ridicată în bugetul familiior sărace, dar ridică probleme în 
ceea ce priveşte acoperirea, find accesat de un număr relativ redus de beneficiari.  

 

III. Analiza socio-economic ă a domeniului  
 
 

Profilul celor săraci este foarte stabil. În mod constant, incidența sărăciei (indiferent de 
metoda de estimare folosită) a fost disproporționat de mare pentru următoarele grupuri: 

- Gospodăriile mari; gospodăriile cu 5 membrii sau mai mulți reprezintă în jur de 55% 
din săraci. 

- Gospodăriile cu copii, mai ales cele cu 3 sau mai mulŃi 

- Copiii (0-14 ani) şi tinerii (15-24 ani)  

- Persoanele cu nivel redus de educaŃie 

- Lucrătorii în sectorul informal, agricultorii în propria gospodărie, şomerii şi casnicele 

- Persoanele de etnie Roma 

- Zonele rurale şi urbanul mic, cu precădere din regiunile Nord-Est, Sud-Est şi Sud-
Vest 

 

Sărăcia copilului 

În România sunt circa 3,8 milioane copii sub vârsta de 18 ani (3,2 milioane de 0-14 ani, date 
INS la 1 ianuarie 2012), care trăiesc în 3,2 milioane gospodării. Majoritatea copiilor aparțin 
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unor familii nucleare complete (58% din gospodăriile cu copii) sau unor gospodării multi-
generaționale care includ bunicii și/sau alte rude, cu sau fără părinți (36%). Ceilalți copii 
trăiesc în familii monoparentale, care reprezintă în jur de 6% din toate gospodăriile cu copii. 

Copiii sunt recunoscuți ca una dintre cele mai vulnerabile categorii. Atât rata de sărăcie 
absolută, cât și riscul de sărăcie și excluziune socială sunt mai mari pentru copii (0-17 ani) 
decât pentru alte grupuri de populație. Copiii și tinerii (18-23 ani) reprezintă grupurile cu cea 
mai mare probabilitate de a se afla în sărăcie absolută. Mai mult, recesiunea economică a 
afectat într-o măsură mai ridicată aceste două grupuri - rata sărăciei absolute a avut o 
creştere mai rapidă în cazul persoanelor 0-17 ani şi 18-23 ani comparativ cu cea înregistrată 
pentru toate celelalte grupe de vâstă (dacă la persoanele de 60+ ani rata sărăciei a crescut 
cu doar 8% în 2010 faŃă de 2009, în cazul copiilor rata a înregistrat o creştere de 29%). 

Creșterea ratei sărăciei absolute din 2010 faŃă de 2009 a fost cauzată exclusiv de evoluŃia 
din mediul rural, unde a suferit o creştere de la 8,9% la 12,4%. Copiii din mediul rural au fost 
mult mai afectați de criză decât copiii din mediul urban. Cu alte cuvinte, discrepanța urban -
rural s-a accentuat – dacă în urban rata sărăciei absolute a copiilor era de doar 3,5%, în rural 
aceasta ajungea la 12,4%.  

Figura 7 Rata sărăciei absolute pe grupe de vărstă, 2007-2010, (%) 

Sursa: Preda (coord.) (2011) Analiza situației copiilor în România. Raport UNICEF. Date ABF, INS.  

Mai ales în contextul crizei, gospodăriile cu copii au un risc disproporționat de cădere în 
sărăcie. În 2010, gospodăriile cu copii au avut o rată de sărăcie relativă de 21,2%, prin 
comparație cu 11% la nivelul gospodăriilor fără copii. Mai mult, gospodăriile cu 3+ copii au 
avut un risc de sărăcie îngrijorător, 49,1%.15 

Dintre gospodăriile cu copii cel mai ridicat risc de cădere în sărăcie îl au gospodăriile: din 
mediul rural, cap de gospodărie 25-44 ani, cu nivel scăzut de educaŃie, adulŃi lipsiŃi de 
calificare, lucrători pe cont propriu, zilieri, lucrători informali, şomeri, Roma, formele atipice 
de familie (uniuni consensuale). 

Regiune de dezvoltare este un alt predictor semnificativ al nivelului de sărăcie a copiilor – în 
regiunile Nord-Est, Sud-Vest şi Sud-Est înregistrându-se în mod sistematic rate ale sărăciei 
mai ridicate decât în toate celelalte regiuni. În regiunea Nord-Est sărăcia pare să fi înregistrat 
cea mai rapidă creştere în 2010 (de la 6,1 la 7,7 puncte procentuale), în timp ce în regiuni 
precum Vest sau Nord-Vest creşterea este aproape insesizabilă.   

 

                                                
15 Estimată pe baza veniturilor disponibile, inclusiv consumul din resurse proprii (date INS, Tendinte sociale 2011). 
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Un alt factor ce discriminează puternic rata sărăciei la copii (după cum o face şi pe populaŃia 
generală) este etnia – diferenŃa între copiii de etnie română sau maghiară şi copiii de etnie 
romă este extrem de ridicată (i.e. de la 6,3% în cazul persoanelor de etnie română la 35,3% 
în cazul persoanelor de etnie romă).  

DiferenŃa se păstrează la acelaşi nivel şi pe medii de rezidenŃă (2% pentru copiii de etnie 
română faŃă de 27,3% în cazul celor de etnie romă în urban şi 10,6% faŃă de 41,1% în rural. 

Figura 8 Rata sărăciei la copii, pe medii de rezidență şi etnie, (%) 

Sursa: Preda (coord.) (2011) Analiza situației copiilor în România. Raport UNICEF. Date ABF, INS.  

Datele despre sărăcie lipsesc pentru alte grupuri de copii. Ne referim la tinerii care părăsesc 
sistemul de protecție socială, mai ales cei care au rupt relațiile cu familia, tinerii eliberați din 
detenție sau ‘copiii străzii’. Majoritatea riscă nu doar sărăcia de venituri sau consum, ci chiar 
excluziunea socială. Aceste grupuri de copii și adolescenți trebuie să se descurce pe cont 
propriu, cu puțin ajutor din partea familiei sau chiar fără ajutorul familiei și, mai rău, în condiții 
de sprijin foarte limitat din partea sistemului de protecție socială. 

Romi 

Etnicitatea este foarte puternic corelată cu sărăcia în țări precum România, Bulgaria și 
Ungaria,16 unde atât incidența, cât și profunzimea sărăciei sunt semnificativ mai ridicate la 
populația Roma decât la alte grupuri etnice. Toate studiile referitoare la sărăcia din România 
indică romii ca fiind una dintre cele mai vulnerabile categorii de populaŃie. Riscul de sărăcie 
absolută cu care se confruntă aceştia este de şapte ori mai mare, 31,1% dintre romi faŃă de 
4,4% din populaŃia Ńării (date 2009, MMFPS). Principalii factori determinanŃi ai sărăciei 
romilor sunt gospodăriile mari cu mulŃi copii şi un singur venit (cu alte cuvinte, un volum mic 
de muncă), nivelul scăzut de educaŃie al adulŃilor şi prevalenŃa muncii la negru. 

Comparativ cu situația la nivel european, romii din România înregistrează o participare 
redusă pe piața muncii, dar au un comportament proactiv de inserție, apelând la 
oportunitățile informale de integrare. Ocuparea romilor este caracterizată printr-o participare 
foarte scăzută pe piața formală a muncii, dar o participare ridicată la piața informală a muncii, 
fără mecanisme de securitate socială. Datele oficiale din Recensământul populației şi 
gospodăriilor 2002 arătau că:  

- mai puțin de un sfert (22,9%) din populația roma făcea parte din populația activă;  

- dintre aceştia, 28,5% erau şomeri în căutarea unui loc de muncă; 

                                                
16 E.g. Stănculescu și Stanovnik (2009). 
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- aproximativ 41% dintre persoanele ocupate lucrau în agricultură şi 31% erau 
muncitori necalificați; 

- peste 70% din populația roma nu avea nicio calificare sau desfăşura activități care nu 
necesită formare profesională;  

- 41,7% din totalul populației roma erau muncitori zilieri; 

- mai mult de 50% din populația roma au fost şomeri mai mult de 27 de luni. 

- sursele principale de venit sunt cele ocazionale, în mare parte din economia 
informală sau din ajutoarele sociale de la stat. 

Raportul Comisiei PrezidenŃiale Pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice (2009)  
arată că în ceea ce priveşte participarea pe piaŃa muncii, aproximativ 53% dintre bărbaŃii 
romi şi 23% dintre femeile rome realizează muncă plătită. Doar 36% dintre bărbaŃii romi care 
realizează muncă plătită sunt salariaŃi, comparativ cu 77% dintre bărbaŃii neromi. Raportat la 
totalul populaŃiei adulte, doar 19% dintre bărbaŃii romi şi 11% dintre femeile rome au statut 
de angajaŃi, comparativ cu 40% dintre bărbaŃii de alte etnii şi, respectiv, 31% dintre femeile 
de alte etnii.  

Cel mai recent Barometru de incluziune socială (2010) 17  confirmă rezultatele multor studii 
anterioare18 potrivit cărora, în România, persoanele de etnie romă sunt cel mai expuse la 
riscul excluderii sociale, sunt discriminate şi au un acces inegal la educaŃie, la piaŃa muncii, 
la servicii sociale şi sistemul de sănătate. Rata ocupării romilor este mult mai scăzută. Riscul 
de concediere în cazul acestora este de zece ori mai ridicat decât în cazul întregii populaŃii şi 
41% dintre romii care îşi caută de lucru nu sunt angajaŃi tocmai pentru că sunt romi. Din 
acest motiv, 55% dintre romii angajaŃi nu au un contract de muncă şi 45% deŃin doar slujbe 
ocazionale sau temporare (faŃă de 5% dintre români). În consecinŃă, venitul total disponibil la 
nivelul gospodăriei lor este de trei ori mai mic faŃă de cel al populaŃiei generale. În fapt, 60% 
dintre gospodăriile rome trăiesc dintr-un venit lunar mai mic decât un salariu minim. 

Ieşirea timpurie din sistemul de educaŃie este asociată cu o traiectorie de viaŃă structurată 
încă după modelul tradiŃional. Fetele rome se confruntă cu riscuri disproporŃionate – 
inegalitatea de gen fiind mai pronunŃată în cazul populaŃiei de etnie romă. O proporŃie de 
10% dintre fetele rome au primul copil între 12 şi 15 ani, iar 48% între 16 şi 18 ani.  

Datorită lipsei capitalului uman şi material al locatarilor comunităŃile compacte de romi şi 
instituŃiile care le deservesc – şcoală, dispensar – funcŃionează cu resurse reduse, într-o 
perpetuă situaŃie de criză. Riscul discriminării, în cazul comunităŃilor omogene de romi, este 
foarte ridicat. Infrastructura comunităŃilor omogene de romi este deseori impracticabilă sau 
absentă. 

.... 

Persoane cu dizabilit ăți 

Conform datelor statistice furnizate de DirecŃia ProtecŃia Persoanelor cu Handicap (DPPH), 
numărul persoanelor cu dizabilităŃi din România era de 689.156, dintre care 60.890 (8,8%) 
copii si 628.266 adulŃi (91,2%). Din total persoanelor cu dizabalităŃi 97.5% sunt 
instituŃionalizate. 

                                                
17 Observatorul Social, Universitatea Bucureşti, 2010, Barometru de incluziune socială, sondaj reprezentativ la 
nivel naŃional pentru angajatorii şi angajaŃii din România. 
18 De ex.: Preda, M. şi Duminică, G., 2003; Zamfir, C. şi Preda M. (coord.), 2002; Zamfir, E. şi Zamfir C. (coord.), 
1993. 



 

 13 

 

Figura 9 Numărul persoanelor cu handicap 

Sursa: DirecŃia ProtecŃia Persoanelor cu Handicap (MMFPS), 30 iunie 2012. 

În ceea ce priveşte distribuŃia în funcŃie de sex, datele arată că în România procentul 
persoanelor cu handicap de sex masculin este de 46.03%, iar persoanelor cu handicap de 
sex feminin este de 53,97%. 

În cazul copiilor cu dizabilităŃi, 49,6% (aproape 30.000 de copii) dintre aceştia au o 
dizabilitate gravă (I). Copiii cu dizabilităŃi accentuate (II) sau medii (III) reprezintă un procent 
de 20,2%, respectiv 28,6%. Restul, de sub 2%, reprezintă copii cu dizabilităŃi de grad uşor 
(IV). În funcŃie de tipul dizabilităŃii, cel mai preponderent în rândul copiilor se regăsesc cele 
de tip somatic, reprezentând aproape 22% din cazuri (13.000 de cazuri înregistrate), urmate 
de cele de tip asociat (cu 12.625 de cazuri, 21%), mental (11.200 de cazuri, aproape 19%) şi 
psihic (aproape 11.000, 18%). 

Dintre adulŃii români cu dizabilităŃi, 32% (peste 200.000 de persoane) au o dizabilitate gravă, 
iar peste 57% (357.500) au o dizabilitate accentuată. Restul adulŃilor cu dizabilităŃi au fie o 
dizabilitate de grad mediu (9,8%), fie una de de grad uşor (sub 1%). În funcŃie de tipul 
dizabilităŃii, cel mai preponderent în rândul adulŃilor se regăsesc cele de tip fizic, 
reprezentând 21% din cazuri (131.000 de cazuri înregistrate), urmate de cele de tip somatic 
(cu aproape 129.000 de cazuri, 20 %), vizual (108.000 de cazuri, aproape 17%) şi mental 
(peste 100.000, 16%). 

Dintre judeŃele României, judeŃele cu ponderea cea mai mare a persoanelor cu dizabilităŃi, 
relativ la populaŃia judeŃului sunt Sălaj, Vrancea şi Vâlcea, cu 6,77%, respectiv 6,62% şi 
5,77%, faŃă de media naŃională de 3,61%. La polul opus, Dolj, Covasna şi Ilfov au cea mai 
mică pondere a persoanelor cu dizabilităŃi, relativ la populaŃia judeŃului: 2,26%, 2,12% si 
2,09%. 

OrganizaŃia NaŃională a Persoanelor cu Handicap România arată că în ultimii 10 ani, 
numărul persoanelor cu dizabilităŃi în România a crescut, de la 420.000 la aproape 690.000, 
reprezentând o creştere de aproape 280.000, sau 40%. În funcŃie de grupa de vârstă, 
numărul copiilor cu dizabilităŃi a crescut cu 7%, sau 4.200 de indivizi, iar numărul adulŃilor cu 
dizabilităŃi cu peste 275.000, de la 366.500 la 627.000 – o creştere de aproape 44%. 
Creşterea reală a ponderii persoanelor cu dizabilităŃi este, însă, mai mare, populaŃia 
României scăzând, de la aproximativ 21.6 milioane de locuitori, în 2002, la un estimat 19 
milioane în 2011. 

Principalul factor care influenŃează ocuparea persoanelor cu dizabilităŃi este educaŃia. Din 
acest punct de vedere, sistemul educaŃional din România creează dezavantaje majore 
pentru persoanele cu dizabilităŃi. Astfel, incidenŃa neşcolarizării şi a abandonului timpuriu 
este de şapte ori, respectiv de două ori mai mare, pentru persoanele cu dizabilităŃi faŃă de 
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populaŃia generală. Grupul cel mai dezavantajat din punct de vedere al accesului la educaŃie 
este format din persoane cu dizabilităŃi fizice, somatice sau vizuale, grave, din mediul rural. 
În plus calitatea educaŃiei în învăŃământul segregat sau în învăŃământul la domiciliu este 
percepută ca fiind mai slabă. 

Figura 10 Nivelul educației – populație generală, persoane cu dizabilități, după grad de handicap, % 

Sursa: Societatea Academică din România (2009) Diagnostic: Exclus de pe piaŃa muncii. Piedici în ocuparea persoanelor cu dizabilităŃi în România. 

In general, probabilitatea ca un copil cu dizabilităŃi să înceapă şi să termine cursurile şcolare 
este mai mică decât în cazul copiilor fără dizabilităŃi. Adesea există o corelaŃie puternică între 
un nivel scăzut de educaŃie şi prezenŃa unei dizabilităŃi – mai puternică decât între un nivel 
educaŃional scăzut şi alte caracteristici cum ar fi sexul, provenienŃa din mediul rural sau o 
situaŃie economică precară. Un studiu statistic realizat de World Health Survey indică un 
nivel semnificativ mai scăzut de absolvire a învăŃământului primar şi o durată medie mai 
mică a studiilor în cazul persoanelor cu dizabilităŃi decât în cazul celor fără dizabilităŃi. 
Această tendintă este încă şi mai pronunŃată în Ńările sărace. 

De asemenea, rata de înscriere într-un sistem de învăŃământ variază şi în funcŃie de tipul de 
dizabilitate, copiii cu dizabilităŃi fizice având o rată mai mare de integrare decât cei cu 
dizabilităŃi intelectuale sau senzoriale. 

Raportul OMS din 2011 despre educaŃie, arată că, şi în tări cu un procentaj ridicat de 
înscriere în învăŃământul primar, cum sunt cele din Europa de est, mare parte din copiii cu 
dizabilităŃi nu merg la şcoală. În 2002, procentul de înscriere în învăŃământ a copiilor cu 
dizabilităŃi cu vârste între 7 şi 15 ani erau de 81% în Bulgaria, 58% în Republica Moldova şi 
59% în România, iar în cazul copiilor fără dizabilităŃi aceste procente fiind de 96%, 97%, 
respectiv 93%. 

În pofida progreselor făcute în ultimele decenii, copiii şi tinerii cu dizabilităŃi au o mai mică 
probabilitate de a frecventa cursurile unei şcoli, în comparaŃie cu alŃi copii, şi de a-şi continua 
educaŃia la nivel înalt. Lipsa educaŃiei la vârste fragede are un impact semnificativ asupra 
situaŃiei materiale a persoanei respective la maturitate. 
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Locurile de muncă de calitate asigură independenŃa economică, favorizează reuşita 
personală şi oferă cea mai bună protecŃie împotriva sărăciei. Cu toate acestea, în Europa, 
nivelul de ocupare a forŃei de muncă de către persoanele cu handicap se situează doar în 
jurul cifrei de 50%. Pentru a îndeplini obiectivele de creştere ale UE, este necesar ca mai 
multe persoane cu handicap să ocupe locuri de muncă remunerate pe piaŃa deschisă a forŃei 
de muncă (Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament 
reînnoit pentru o Europă fără bariere). 

Studiile internaŃionale observă că atât în Uniunea Europeană cât şi în Statele Unite, 
persoanele cu dizabilităŃi au o rată de ocupare mai mică decât a celor fără dizabilităŃi, însă 
există variaŃii mari între diferite Ńări. În România, conform OrganizaŃiei NaŃionale a 
Persoanelor cu Handicap, în primul trimestru al anului 2012, numai 27.000 de persoane cu 
handicap erau încadraŃi în muncă, reprezentând sub 4% din totalul perosanelor cu dizabilităŃi 
din România.  

Din datele oficiale ale AutorităŃii NaŃionale pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) reiese că 
în 2008, numărul persoanelor cu handicap angajate în muncă reprezenta un procent de circa 
12% din totalul adulŃilor cu handicap cu vârsta cuprinsă între 18-60 ani, aflaŃi în îngrijirea 
familiei, cu excepŃia pensionarilor de invaliditate gradul I şi II. În plus, ANPH arată o creştere 
semnificativă în ultimii ani a numărului de persoane cu dizabilităŃi care au un loc de muncă. 
Astfel faŃă de 2003, când numărul acestora era de circa 9.600 de persoane, în 2009 (iunie) 
s-a ajuns la circa 27.200 de persoane. 

Figura 11 Persoane cu dizabilități angajate, ANPH (număr) și distribuția după ocupare și grad de 

handicap (%) 

Sursa: Societatea Academică din România (2009) Diagnostic: Exclus de pe piaŃa muncii. Piedici în ocuparea persoanelor cu dizabilităŃi în România. 

În ceea ce priveşte rata şomajului în rândul persoanelor cu dizabilităŃi, studiile arată că 
aceasta este de 12,7%, reprezentând numărul respondenŃilor care îşi caută de lucru. Doar 
2% din respondenŃi sunt înregistraŃi ca şomeri în bazele de date ale AJOFM. În populaŃia 
generală, rata şomajul BIM era 6,9% (trim. I 2009), iar rata şomajului înregistrat ajungea la 
6,6% în august 2009.  

Schimbările induse de “modelul social” au avut în special impact asupra politicilor privind 
ocuparea. Astfel unele dintre Ńările europene s-au orientat spre modelul “mainstreaming” 
unde problematica ocupării persoanelor cu dizabilităŃi este tratată din perspectiva 
nondiscriminării şi a accesului pe piaŃa deschisă a forŃei de muncă în baza egalităŃii de şanse. 
O altă abordare este modelul “ocupării speciale şi separate” care vizează în special 
programe de tipul unităŃilor economice protejate. A treia abordare este modelul dual care 
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reprezintă o combinare a celor două. Strategia europeană privind persoanele cu dizabilităŃi 
recunoaşte că unităŃile protejate pot crea oportunităŃi mai multe pentru persoanele cu 
dizabilităŃi, dar recomandă în acelaşi timp să fie dezvoltate măsuri care să faciliteze tranziŃia 
de la ocuparea protejată către ocuparea pe piaŃa deschisă a forŃei de muncă. Teoretic, 
unităŃile protejate sunt considerate un pas intermediar către integrarea pe piaŃa generală a 
forŃei de muncă, dar se constată că această tranziŃie este foarte lentă. În Irlanda mai puŃin de 
10% dintre lucrătorii din unităŃile protejate îşi găsesc al doilea loc de muncă pe piaŃa 
deschisă, iar în Olanda procentul celor care au făcut această tranziŃie este şi mai mic, de 4%. 
Norvegia pare singura Ńară unde această tranziŃie este semnificativă, cu aproximativ 30% din 
angajaŃii unităŃilor protejate obŃinând un loc de muncă obişnuit. În România, datele sondajului 
SAR (2009) au relevat că marea majoritate (95%) a persoanelor cu dizabilităŃi cu un loc de 
muncă este angajată pe piaŃa deschisă a muncii. Numai aproximativ 1%  din respondenŃii 
care au un loc de muncă sunt angajaŃi la una din cele 400 de unităŃi protejate autorizate. 

Participarea mai scăzută la învăŃământul general şi pe piaŃa forŃei de muncă a condus la 
inegalităŃi în materie de venituri, la sărăcie, precum şi la excludere socială şi izolare pentru 
persoanele cu handicap. Acestea trebuie să poată beneficia de sisteme de protecŃie socială, 
de programe de reducere a sărăciei, de asistenŃă corespunzătoare pentru handicap, de 
programe în materie de locuinŃe sociale, de alte servicii de sprijin şi de programe cu privire la 
pensie şi prestaŃii sociale. 

CondiŃionarea acordării unor beneficii sociale de capacitatea de muncă se dovedeşte a fi un 
contra-stimulent pentru reîntoarcerea pe piaŃa muncii. Dacă se re-angajează, cei ce primesc 
pensie de invaliditate gradul I şi II trebuie să renunŃe total la pensie. Luând în considerare că 
locul de muncă poate fi pierdut oricând, iar rezultatul unei re-evaluări pentru obŃinerea 
pensiei este impredictibil (inclusiv prin încadrarea într-un grad mai uşor şi, prin urmare, 
acordarea unei pensii mai mici) şi foarte birocratic, majoritatea pensionarilor de invaliditate 
renunŃă să mai caute un loc de muncă şi ies practic din viaŃa activă (SAR, 2009). 

Persoanele cu handicap pot avea acces limitat la servicii de sănătate, inclusiv la tratamente 
medicale de rutină, ceea ce creează inegalităŃi în materie de sănătate fără legătură cu 
handicapul. Ele au dreptul de a beneficia, în condiŃii de egalitate cu ceilalŃi, de acces la 
serviciile medicale, inclusiv la asistenŃa medicală preventivă, şi la servicii de sănătate şi de 
reabilitare de calitate la preŃuri abordabile care Ńin cont de necesităŃile lor, inclusiv de cele 
diferenŃiate în funcŃie de sex. Această sarcină le revine în principal statelor membre care 
sunt responsabile cu organizarea şi furnizarea serviciilor de sănătate şi a asistenŃei medicale 
(Strategia Europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit 
pentru o Europă fără bariere). 

Figura 12 Instituții de protecție socială pentru persoanele cu handicap 
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„Accesibilitatea” este definită ca fiind posibilitatea oferită persoanelor cu handicap de a avea 
acces, în condiŃii de egalitate cu ceilalŃi, la mediul fizic, la transporturi, la informaŃii şi la 
sisteme şi tehnologii ale informaŃiei şi comunicaŃiilor (TIC), precum şi la alte infrastructuri şi 
servicii. În aceste domenii există încă bariere importante. De exemplu, în medie în UE-27, 
numai 5% din site-urile internet publice respectă complet standardele de accesibilitate, chiar 
dacă un număr mai mare de site-uri sunt parŃial accesibile. Numeroase posturi de televiziune 
continuă să ofere puŃine programe însoŃite de subtitrări şi de audiodescriere. 

În cadrul Strategiei europene 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament 
reînnoit pentru o Europă fără bariere, printre obiectivele principale se regăseşte şi cel al 
asigurării participării depline a persoanelor cu handicap în societate  permiŃându-le să se 
bucure de toate beneficiile cetăŃeniei europene, eliminând barierele de natură administrativă 
şi comportamentală care împiedică participarea lor totală şi echitabilă şi furnizând servicii la 
nivelul comunităŃii, inclusiv acces la asistenŃă personalizată.  

Violen ța domestic ă 

ViolenŃa în familie este o problemă complexă, care implică atât protecŃia integrităŃii personale 
a victimelor, cât şi protejarea intereselor lor sociale comune, precum libertatea şi democraŃia. 
ViolenŃa pe motive de gen aduce de asemenea, o gravă atingere democraŃiei, pornind de la 
premisa că femeile supuse violenŃelor reprezintă o categorie ale cărei şanse de a participa la 
viaŃa socială şi profesională sunt semnificativ reduse, în timp ce viaŃa de familie îşi pierde 
funcŃia de a oferi membrilor acesteia securitatea de care ei au nevoie.  

România, ca stat democratic european, promovează o politică publică integrată în materia 
creşterii eficienŃei prevenirii şi controlului infracŃionalităŃii în domeniul violenŃei în familie, 
bazată pe o atitudine proactivă orientată spre reducerea costurilor violenŃei în familie, 
dezvoltarea serviciilor sociale de calitate în favoarea victimelor precum şi în vederea 
reabilitării juridice şi sociale a agresorilor familiali, creşterea încrederii publicului în instituŃiile 
de profil, precum şi implicarea societăŃii civile în programe de suport.  

Strategia naŃională de prevenire şi combatere a violenŃei în familie are ca premise asumate 
politic importanŃa asigurării stabilităŃii cadrului legislativ şi instituŃional în domeniu şi alocarea 
resurselor adecvate pentru o funcŃionare eficientă a instituŃiilor care luptă împotriva acestui 
flagel, ce afectează viaŃa de familie, în România. 19  Strategia naŃională de prevenire şi 
combatere a violenŃei în familie şi planul de măsuri aferent vor fi implementate în perioada 
2013 - 2018. Strategia promovează bune practici în domeniu şi instrumente utile în practica 
activităŃii tuturor celor care intră în contact direct cu victimele şi agresorii familiali, 
specialiştilor din diferite domenii precum protecŃia socială, administraŃia locală, justiŃia, 
sănătatea, educaŃia, în vederea asigurării unui plan comun de măsuri, care să aibă ca scop 
reintegrarea în societate a persoanelor afectate de violenŃa în familie şi reabilitarea 
agresorilor familiali.  

Conform Eurobarometrului 72.3 din 2010 „ViolenŃa domestică împotriva femeilor” coordonat 
de Comisia Europeană, în Europa, o femeie din patru este victimă a violenŃei domestice la 
un moment dat în viaŃă. Între 6% şi 10% din populaŃia feminină a Europei este afectată de 
violenŃa domestică în decursul unui an.  

În ceea ce priveşte percepŃia violenŃei în familie de către populaŃie în România, nu se poate 
vorbi încă de progrese însemnate. Potrivit informaŃiilor furnizate de Institutul NaŃional de 
Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti şi Centrul de Sociologie Urbană şi Regională, în 
cadrul cercetării asupra cazuisticii în domeniul violenŃei din anul 2008, populaŃia din România 
percepe violenŃa în familie ca fiind un fapt obişnuit, iar o proporŃie destul de însemnată (60%) 

                                                
19  Strategia asigură implementarea recomandărilor formulate în „ConvenŃia privind prevenirea şi combaterea 
violenŃei împotriva femeilor şi violenŃei domestice”, încorporând totodată recomandările specifice formulate în 
Evaluarea privind implementarea Strategiei NaŃionale de Prevenire şi Combatere a ViolenŃei în Familie 2005 – 
2007, precum şi contribuŃiile provenind de la alŃi reprezentanŃi ai societăŃii civile care au participat la elaborarea 
acestui document. 
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este tolerantă faŃă de comportamentele violente din familie, considerând că astfel de fapte 
sunt justificate în anumite situaŃii sau uneori, în funcŃie de context, chiar în toate situaŃiile. 
Prin prisma acestei realităŃi, multe victime aleg să nu acŃioneze împotriva agresorului, o 
astfel de abordare fiind bazată pe un întreg complex de factori şi percepŃii, justificate de cele 
mai multe ori de lipsa mijloacelor materiale care ar permite victimei să ducă o viaŃă 
independentă, teama sau chiar ruşinea de stigmatizare din partea comunităŃii, lipsa 
cunoaşterii legislaŃiei şi a serviciilor sociale disponibile de care ar putea beneficia. Deşi 
statisticile oficiale ale autorităŃilor publice centrale arată un număr de aproximativ 82.000 
cazuri raportate de violenŃă în familie în perioada 2004-2011 şi 800 decese, aceste valori 
sunt însă mult subestimate dacă ne raportăm la valorile obŃinute prin studii statistice, 
sociologice care arată o incidenŃă de circa 20% de-a lungul vieŃii (21% Sondaj Gallup, 2003, 
realizat în Bucureşti, respectiv 18,4% Sondaj CURS realizat la nivel naŃional în cadrul 
proiectului VIODOM). 

Se estimează că numărul real al cazurilor de violenŃă în familie este mult mai mare, pe de o 
parte datorită faptului că multe victime nu se prezintă la autorităŃile cu atribuŃii în domeniu 
sau nu declară problema reală cu care se confruntă, iar pe de altă parte datorită existenŃei 
unei raportări deficitare care se menŃine. De asemenea, se folosesc terminologii sau 
încadrări diferite ale aceloraşi fapte ce corespund caracteristicilor fenomenului violenŃei în 
familie, fiind identificate o serie de insuficienŃe/ dificultăŃi privind modul de colectare, 
înregistrare şi raportare a datelor privind cazurile de violenŃă în familie, lipsa corelării datelor 
înregistrate de diferite instituŃii, raportări duble sau lacunare. În consecinŃă, suntem în 
prezenŃa unor statistici diferite, care sunt greu de comparat având în vedere că în general 
fiecare dintre instituŃiile vizate centralizează doar propriile date referitoare la cazurile de care 
a luat la cunoştinŃă.  

Analiza dinamicii fenomenului prin compararea rezultatelor sondajului de opinie realizat de 
CURS în anul 2008 cu privire la fenomenul violenŃei în familie cu cele ale unui alt sondaj de 
opinie pe aceiaşi problematică realizat în 2003 de IMAS în colaborare cu Centrul de 
Parteneriat pentru Egalitate, arată că rata globală de violenŃă în familie de-a lungul vieŃii a 
crescut în anul 2008 faŃă de cea din 2003 cu 4,1%, iar cea referitoare la ultimele 12 luni a 
crescut cu 1,6%.  

Sondajul de opinie CURS realizat în 2008 arată că peste 1,2 milioane de românce cad 
victime ale violenŃei în fiecare an; mai puŃin de 1% intră în statisticile oficiale urmare 
depunerii unei plângeri împotriva agresorului. Se arată că în 45% dintre familiile din România 
există risc de violenŃă asupra minorilor, iar în 10% dintre acestea se manifestă forme de 
abuz asupra minorilor.  

O formă importantă a violenŃei în familie este cea manifestată împotriva copiilor, unde au fost 
înregistrate creşteri faŃă de anu1 2010 cu 21,15%. Creşteri ale violenŃei în familie au fost 
înregistrate la infracŃiunile de vătămare corporală cu 35,23%; loviri sau alte violenŃe cu 
22,04% şi rele tratamente aplicate minorului cu 21,15%. Totuşi, în anul 2011 au fost 
înregistrate şi scăderi la infracŃiunile de raport sexual cu un minor cu 12%; viol cu 9,26% şi 
tentativă de omor cu 7,79% faŃă de anul 2010.  
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IV. Probleme cheie identificate și rezultate ce se doresc a fi ob ținute  
 
 

Riscul de sărăcie și excluziune socială în România este o problemă ce necesită intervenție. 
Un număr mare de grupuri vulnerabile au nevoi urgente de protecție.  

După ani de progres, ca urmare a ultimilor ani de criză economică și de politici de stabilizare, 
situația copiilor este în pericol. Riscul lor de sărăcie este major, există un număr considerabil 
de cazuri de copii ”invizibili” pentru sistemul de protecție socială, iar protecția oferită în 
prezent este insuficientă mai ales pentru grupurile vulnerabile de copii, precum copiii și 
adolescenții din mediul rural sau cei de etnie roma. Subdezvoltarea serviciilor comunitare 
face cu atât mai îngrijorătoare tendințele deja existente legate de absenteismul și abandonul 
școlar, insecuritatea alimentară și subnutriție. 

Populația din mediul rural trăiește în condiții de deprivare materială severe, care indică o 
nevoie acută de dezvoltare a infrastructurii sociale în comunitățile rurale. 

Comunitățile de romi trebuie se confruntă cu probleme multiple: şomajul şi lipsa 
oportunităŃilor de angajare; nivelul scăzut de educaŃie (persistenŃa analfabetismului 
funcŃionalla nivelul romilor, participare preşcoloară redusă, nivel redus de finalizare a studilor 
gimnaziale, nivel redus de finalizare a studiilor liceale, nivel redus de participare la studii 
superioare, necesitatea depăşirii barierei lingvistice pentru asigurarea şanselor egale la 
educaŃie copiilor romi); accesul redus la servicii medicale şi implicit probleme de sănătate 
(jumătate dintre romi nu au acces sau nu au auzit de serviciile de mediere sanitară); 
supraaglomerarea locuinŃelor şi a zonelor rezidenŃiale; lipsa titlurilor de proprietate asupra 
casei şi a terenurilor; pasivitatea şi lipsa implicării în rezolvarea propriilor probleme; 
persistenŃa fenomenului discriminării directe şi indirecte. 

Marea majoritate a persoanelor cu handicap nu au asigurate, în mod curent, nici un fel de 
servicii. Serviciile existente sunt slab diversificate, insuficiente, acoperite în mod aleatoriu de 
organizaŃiile neguvernamentale astfel că intervenŃia din punct de vedere social are un 
caracter lacunar. Personalul din cadrul sistemului de protecŃie a persoanelor cu handicap 
este insuficient din punct de vedere numeric şi, în general, fără calificare profesională. 
Accesul redus la educaŃie, asistenŃa medicală, încadrarea în muncă, transportul public, 
condiŃiile de locuit şi de mişcare în mediul fizic. Clădirile publice nu sunt adaptate conform 
nevoilor persoanelor cu handicap ceea ce determină o foarte slabă participare a acestora la 
viaŃa societăŃii. Nu există sisteme, servicii şi tehnologii de acces la informaŃii şi comunicare 
destinate persoanelor cu handicap senzorial (auditiv şi vizual). 

Copiii cu dizabilități au dificultăți serioase de acces la educație. Principalele probleme care 
limitează accesul la educaŃie al copiilor cu dizabilităŃi includ: (1) scindarea responsabilităŃii 
instituŃionale: percepŃia generală conform căreia copiii cu dizabilităŃi au nevoie de asistenŃă 
socială şi nu de şanse egale în sistemul public de educaŃie; (2) lipsa legislaŃiei, politicilor 
adecvate, obiectivelor şi planurilor pe termen lung; resursele limitate sau inadecvate sunt 
percepute ca fiind o barieră semnificativă în calea educaŃiei copiilor cu dizabilităŃi; (3) lipsa 
unei abordări flexibile în educaŃie. Lipsa materialelor educaŃionale adecvate (cum ar fi 
materiale în format Braille) poate duce la excluderea copiilor cu dizabilităŃi. Metodele de 
evaluare se axează adesea pe acumularea cunoştinŃelor, nu pe progresul individual, fiind 
astfel restrictive pentru copiii cu nevoi educaŃionale speciale; (4) lipsa specializării şi a 
sprijinului pentru profesori; (5) accesul fizic la şcoli este dificil pentru copiii cu dizabilităŃi 
(transportul, probleme cu scări, uşi înguste, scaune inadecvate sau lipsa toaletelor 
accesibile); (6) etichetarea, atitudini negative; (7) elevii cu dizabilităŃi adesea devin Ńintele 
actelor violente, inclusiv abuz fizic sau verbal şi izolare socială. 

Cu privire la violența în familie, problemele-cheie includ: (1) lipsa unui cadru legislativ 
coerent şi funcŃional, absenŃa practicilor unitare de lucru, insuficienta dezvoltarea a serviciilor, 
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lipsa specialiştilor şi slaba lor pregătire, precum şi lipsa unei culturi non-violente; (2) lipsa de 
reacŃie a reprezentanŃilor poliŃiei, dificultăŃi în obŃinerea ordinelor de protecŃie şi în general 
atitudinea tolerantă a judecătorilor faŃă de actele de violenŃă familială; (3) lipsa de informare 
a medicilor de familie privind serviciile care pot fi accesate de victimele violenŃei 
intrafamiliale; (4) lipsa campaniilor de informare; (5) lipsa de coordonare şi direcŃionare a 
reŃelei inter-instituŃională de servicii pentru a obŃine rezultate şi pentru a asista victimele în 
mod corespunzător; (6) lipsa capacităŃii de intervenŃie sistematică la nivel local protecŃia şi 
siguranŃa victimelor; (7) lipsa unor adăposturi adecvate; (8) lipsa unei linii telefonice de 
urgenŃă pentru victimele violenŃei familiale. 

La toate aceste provocări sistemul de protecție trebuie să găsească soluții echitabile în 
condiții de eficiență economică. Conform PNR 2011-2013, principalele probleme la nivelul 
sistemului de protecție socială au în vedere: 

- creşterea cheltuielilor cu prestaŃile sociale de la 1,4% din PIB, în 2005, la 2,86%, în 2010, 

fără ca această creştere să conducă la o îmbunătăŃire vizibilă a indicatorilor care măsoară 

calitatea vieŃii; 

- sumele care ajung la familiile cu venituri mici au scăzut de la circa 48% în 2005 la 43% 

în 2009; 

- în anul 2010, nivelul neregularităŃilor în programele de ajutor social şi de alocaŃii pentru 

persoanele cu handicap a fost de 12% şi respectiv 14%; 

- un nivel de dependenŃă ridicat, din cei aproximativ 11 milioane adulŃi cu vârstă de muncă, 

din familiile beneficiare de prestaŃii sociale, 2,2 milioane persoane nu muncesc sau/şi nu 

sunt cuprinse în sistemul educaŃional sau de pregătire profesională. 

Totuși, actualele iniŃiative de reformă a sistemului de asistenŃă socială vizează în principal 
beneficiile sociale, neglijând serviciile sociale, mai ales dezvoltarea unor servicii la nivel de 
comunitate care să abordeze adecvat sărăcia și excluziunea socială.  

Sistemul de servicii sociale din România se confruntă cu multe lipsuri şi incoerenŃe, având o 
dezvoltare inegală mai ales în ceea ce priveşte mediul rural. În mediul rural lipsesc atât 
serviciile sociale (primare şi specializate), dar şi specialiştii. Resursele umane din sistem 
sunt o prioritate atât în ceea ce privește deficitul de asistență sociali, cât și nivelul acestora 
de pregătire profesională. În plus, implicarea tuturor actorilor locali de la nivelul comunităŃilor, 
guvernamentali și neguvernamentali, este redusă în identificarea problemelor sociale şi a 
unor posibile soluŃii. În absența activării spiritului voluntar de la nivelul comunităților, date 
fiind resursele umane si financiare de la nivelul sistemului, obiectivul principal de reducere a 
sărăciei și excluziunii sociale va fi deosebit de greu de atins. 
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Analiza SWOT pentru prioritizarea interven Ńiilor  

 

(S) Puncte forte  

- cadrul legal existent la nivel naŃional şi european 

- experienŃa acumulată de beneficiari în atragerea de fonduri (scriere, implementare) 

- dezvoltarea organizaŃională a beneficiarilor şi a partenerilor 

- antrenarea economiei pe orizontală (prin achiziŃiile prevazute) / dezvoltarea regională / 
dezvoltarea parteneriatelor 

- crearea de noi locuri de muncă prin proiecte 

- creşterea adaptabilităŃii forŃei de muncă la cerinŃele pieŃei şi a mobilităŃii acesteia 

- sistemul de coordonare instituit în domeniul drogurilor 

- existenŃa documentelor strategice, asumate politic, în domeniul drogurilor 

- existența unor modele de lucru cu copii și tineri cu nevoi speciale, testate la nivel 
internațional 

- experienta sectorului public/privat în derularea de intervenŃii de combatere a 
stigmei/discriminării asociate statutului de persoană cu HIV/SIDA 

- existenŃa unei legislaŃii de combatere a stigmei/discriminării 

 

(W) Puncte slabe/Vulnerabilit ăŃi 

- modificări organizatorice frecvente 

- modificări legislative continue 

- un buget subdimensionat în raport cu necesităŃile reale 

- diminuarea surselor de finanŃare pentru organizaŃiile neguvernamentale ce activează în 
domeniu 

- birocratizare excesivă 

- nearmonizarea politicilor sectoriale 

- insuficienŃa fondurilor din bugetul de stat şi din fondurile comunitare destinate dezvoltării 
serviciilor de prevenire şi asistenŃă 

- mari diferenŃe între regiuni, judeŃe, între mediul urban şi rural, cu privire la gradul de 
dezvoltare a reŃelei publice şi private de servicii sociale 

- repartizare neunitară a serviciilor la nivelul întregii Ńări 

- personal specializat insuficient 

- pentru persoanele formate, perspectiva ocupării este slabă 

- pierderea specialiştilor prin plecarea acestora din Ńară 

- blocarea posturilor vacante din serviciile publice din cauza unor masuri financiar – 
administrative 

- lipsa de corelare a strategiilor locale/regionale 

- înŃelegerea limitată a mecanismelor de funcŃionare a pieŃei drogurilor 

- disfuncŃionalităŃi la nivelul răspunsului interinstituŃional faŃă de problemele şi dificultăŃile 
consumatorilor de droguri care nu sunt incluşi în programele specializate de asistenŃă 
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- programe şi servicii insuficiente pentru grupurile vulnerabile conexe consumatorilor de 
droguri (victime ale violenŃei domestice, copiii victime ale abuzului, persoane de etnie romă, 
victime ale traficului de persoane, persoane din sistemul penitenciar etc) 

- inexistenŃa unor axe de finanŃare în cadrul programelor operaŃionale (tip POSDRU) care să 
optimizeze atragerea de fonduri nerambrusabile pentru dezvoltarea serviciilor de prevenire şi 
asistenŃă integrată 

- lipsa unei linii de finanțare pe fonduri structurale, destinată dezvoltării de infrastructură 
necesară serviciilor rezidențiale bazate pe modelul familial 

- lipsa unei legi privind prevenirea separării copiilor de familie, care să specifice metodologia 
de intervenție și instrumentele de lucru 

- sub-finanŃarea (din bugetul de stat) intervenŃiilor de combatere a stigmei/discriminării 
asociate statutului de persoana cu HIV/SIDA 

- experienŃa redusă în monitorizarea şi evaluarea progreselor privind combaterea, la nivel 
naŃional, a stigmei asociate statutului de persoana cu HIV/SIDA 

 

(O) Oportunit ăŃi/Şanse 

- interesul Uniunii Europene privind incluziunea socială 

- orientare instituŃională către comunitate 

- existenŃa fondurilor europene ca resursă de finanŃare în domeniul în domeniul incluziunii 
sociale, serviciilor sociale şi al economiei sociale 

- deschiderea instituŃiilor publice spre crearea de parteneriate 

- piaŃa în continuă dezvoltare în domeniul tehnologic şi al soluŃiilor inovative 

- posibilitatea planificarii bugetare multi-anuale 

- posibilitatea realizării permanente de parteneriate noi precum şi posibilitatea includerii de 
noi membri în Parteneriatul JudeŃean 

- participarea la sesiuni de comunicări/întâlniri de lucru poate constitui un avantaj pentru 
stabilirea realŃiilor de colaborare 

- consolidarea structurilor societăŃii civile implicate în activităŃi de prevenire a consumului de 
droguri 

- determinarea și angajamentul autorităților la nivel național și județean pentru accelerarea 
reformei sistemului de protecție a copilului 

- promovarea unor exemple de success în integrarea şcolară a copiilor cu autism sau afectaŃi 
de HIV/SIDA 

- modificarea ordinelor comune de încadrare în grad de handicap va crea premisele 
accesului la servicii a unui număr mai mare de persoane au autism 

 

(T) Amenin Ńări  

- contextul socio-economic actual 

- contextul politic instabil din momentul de față din România 

- fonduri insuficiente sau inconsecvente 

- instabilitate instituŃională 

- schimbări frecvente ale liniilor de politici guvernamentale 
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- schimbări legislative frecvente şi, uneori, incoerente (abordate din perspectivă strict politică) 

- necorelarea programelor de finanŃare cu piaŃa muncii 

- lipsa unei predictibilităŃi referitoare la calendarul lansărilor 

- lipsa unor oportunităŃi reale pentru integrarea şi reintegrarea pe piaŃa muncii 

- creşterea influenŃei a factorilor de risc în cadrul grupurilor vulnerabile, concomitent cu 
adaptarea insuficientă a programelor la nevoile şi particularităŃile acestora 

- gradul redus de responsabilizare a familiilor în oferirea de modele pozitive copiilor în 
vederea prevenirii consumului de droguri 

- imposibilitatea angajărilor în sistemul de protecție a copilului, ceea ce conduce la o lipsă de 
personal și la servicii deficitare în acest domeniu 

 

 


