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Introducere  

 

Ideea acestui studiu îşi are originea în iniţiativa Autorităţii Naţionale pentru Sport şi 

Tineret, la începutul anului 2011, de a realiza o strategie naţională pentru tineret cu 

sprijinul cercetătorilor Laboratorului de Cercetări Tineret din cadrul Institutului de Ştiinţe 

ale Educaţiei. Strategia urma să fie elaborată în colaborare cu factorii de decizie din 

cadrul MECTS şi ANST, cu structuri asociative reprezentative ale tinerilor şi cu luarea în 

considerare a opiniilor, nevoilor şi aşteptărilor tinerilor, relevate de un sondaj de opinie 

pe eşantion reprezentativ pentru populaţia tânără a României (Barometrul de Opinie 

Tineret), precum şi a priorităţilor strategice şi direcţiilor de acţiune cuprinse în 

documentele strategice ale Uniunii Europene. Chestionarul pentru realizarea 

Barometrului a fost elaborat de Laboratorul de Cercetare pentru Tineret, dar aplicarea 

acestuia urma să fie contractată şi finanţată de ANST, ceea ce nu s-a putut realiza. În 

aceste condiţii şi în considerarea faptului că tema fusese inclusă în planul de cercetare al 

ISE pentru anul 2011, conducerea Institutului a decis să se realizeze un studiu 

documentar, pe baza căruia şi cu luarea în considerare a rezultatelor Barometrului de 

Opinie Tineret şi ale consultărilor cu structurile asociative reprezentative ale tinerilor, 

atunci când acestea vor fi fost realizate, autoritatea guvernamentală responsabilă în 

domeniul politicii de tineret să poată realiza o strategie naţională. 

 

 Cu excepţia Planului Naţional de Acţiune pentru Tineret, care a fost în fapt o strategie 

operaţionalizată, realizată tot cu sprijinul unui colectiv de cercetători specializaţi în 

domeniul tineretului şi cu consultarea structurilor asociative reprezentative ale tinerilor, 

România nu a avut până în prezent o strategie în politica de tineret. Mai mult, în 

condiţiile actuale, când România este membră a Uniunii Europene iar integrarea deplină 

este un proces complex şi de durată de armonizare a structurilor instituţionale, a 

legislaţiei şi a politicilor sectoriale şi transversale cu cele comunitare, elaborarea unei 

strategii în politica de tineret trebuie să ţină seama nu numai de problematica tinerilor din 

România, de opţiunile şi aşteptările acestora, astfel cum sunt exprimate de structurile lor 



reprezentative şi evidenţiate de cercetarea în domeniul tineretului, ci şi de obiectivele 

strategice şi direcţiile de acţiune stabilie la nivelul organismelor europene cu 

responsabilităţi în domeniu. De aceea, în realizarea acesti studiu documentar ne-am 

străduit să identificăm şi să prezentăm în sinteză toate documentele relevante pentru 

politica de tineret în Uniunea Europeană de care credem că va trebui să se ţină seama, 

atunci când şi informaţiile privind problemele, opţiunile şi aşteptările tinerilor din 

România vor fi disponibile, pentru elaborarea unei strategii naţionale pentru tineret. 

 

Studiul începe cu o trecere în revistă a momentelor şi documentelor cheie care au condus 

la includerea politicii de tineret între domeniile prioritare ale politicii europene şi, în cele 

din urmă, la adoptarea unei strategii europene în domeniul tineretului. Apoi, având în 

vedere faptul că în România nu s-a reuşit întreprinderea unei cercetări complexe a 

problematicii actuale a tineretului, dar şi pentru a evidenţia modul în care Comisia 

Europeană a abordat elaborarea strategiei plecând de la problematica rezultată din 

cercetare şi din datele statistice furnizate de EUROSTAT, precum şi de la rezultatele 

consultării largi a tinerilor şi structurilor reprezentative ale acestora, studiul prezintă, pe 

domenii tematice, aspectele din Raportul Tineret 2009 elaborat de Comisia Europeană, 

care au stat la baza elaborării noii strategii. 

 

O secţiune distinctă este alocată prezentării Cadrului Reînnoit pentru Cooperarea 

Europeană în Domeniul Tineretului (2010-2018), incluzând obiectivegenerale şi domenii 

de acţiune, abordare, principii directoare, metode de lucru şi instrumente, rolul Comisiei 

Europene şi al Statelor Membre, apoi obiective specifice politicii de tineret şi posibile 

inţiative pentru fiecare domeniu de acţiune, iar în final priorităţile cooperării europene în 

domeniul tineretului pe parcursul primului ciclu de lucru.  

 

Întrucât politica de tineret este un domeniu mai puţin reglementat prin legislaţia 

europeană şi, ca atare, nu se poate vorbi de un acquis comunitar în materie, elaborarea, 



corelarea şi coordonarea statelor în acest domeniu se realizează prin mecanismele 

Metodei Deschise de Coordonare, căreia, din acest motiv, i-am rezervat un capitol aparte. 

 

Deoarece direcţiile de acţiune şi mijloacele prin care urmează a se realiza obiectivele 

generale şi specifice ale noii strategii europene au cunoscut dezvoltări şi detalieri în 

documente ulterioare, pentru a înlesni accesul celor care vor elabora strategia naţională 

pentru tineret în România la aceste abordări şi iniţiative, am rezervat şi acestora un 

capitol aparte. Acesta nu este exhaustiv ci selectiv, prezentând acele documente pe care 

le-am considerat relevante şi utile din perspectiva priorităţilor cooperării europene în 

domeniul tineretul pe parcursul primelor două cicluri de lucru. 

 

Ne-am străduit, de asemenea, să identificăm obiective şi priorităţi privind politica de 

tineret în Programul de Guvernare pe perioda 2009-2012 al Guvernului României, nu 

numai în capitolul „Tineret şi Sport‖ ci şi în alte capitole care puteau include prevederi 

specifice pentru tineri, rezultatele fiind prezentate într-un capitol distinct. Apoi, pentru a 

oferii potenţialilor autori au strategiei naţionale pentru tineret puncte de sprijin în 

abordarea intersectorială, prezentăm într-un capitol aparte politici, măsuri, programe 

privind tineretul identificate în ţara noastră, în cadrul domeniilor prioritare de acţiune 

prevăzute de strategia europeană. Totuşi, pentru domeniul „Participare‖, care a fost 

redistribuit în apropierea termenului de finalizare a studiului, nu s-a reuşit elaborarea 

subcapitolului până la data de depunere a raportului, motiv pentru care a fost eliminat din 

structura respectivului capitol. Lipsa acestui subcapitol nu va afecta suportul documentar 

pentru o eventuala elaborare a unei strategii naţionale în politica de tineret întrucât 

Laboratorul are în plan o temă aparte dedicată acestei problematici. 

 

În final, pentru a oferi surse suplimentare de inspiraţie, prezentăm pe scurt câteva 

strategii elaborate deja de State Membre ale Uniunii Europene. 

 



Fiind vorba de un studiu documentar, în care multe texte sunt preluate, traduse şi adaptate 

din documente ale Uniunii Europene, care nu sunt documente de autor, pentru a evita 

supraîncărcarea paginilor cu note de subsol, ne-am limitat la a face trimiteri la 

documentele folosite şi sursa acestora, trimiterile la pagină fiind limitate la cazurile în 

care am considerat că cititorul ar putea fi interesat să găsească informaţii mai precise 

şi/sau suplimentare pe parcursul lecturii. 

 

I. Istoric (Carta Albă – 2001, Pactul European pentru Tineret – 

2005, Noua Agendă Europeană – 2008, Tratatul de la Lisabona 

- 2009 si Noua Strategie 2010-2018) 

 

Tratatul privind Uniunea Europeană, semnat la Maastricht pe 7 februarie 1992, a 

inclus ―tineretul‖ ca un nou domeniu al politicii: Articolul 126(2) din capitolul ―Educaţie, 

formare profesională şi tineret‖ al Tratatului UE (versiunea consolidată Maastricht
1
) a 

stabilit că acţiunea Comunităţii trebuie să urmărească ―încurajarea dezvoltării 

schimburilor de tineret şi a schimburilor de instructor socio-educaţionali‖. Totuşi, până în 

anul 2001 activitatea Uniunii Europene în domeniul tineretului a constat, în principal, în 

implementarea unor programe specifice. 

 

În anul 2001, Comisia Europeană a emis Carta Albă
2
 intitulată “Un nou imbold 

pentru tineretul european”, care a încorporat rezultatele unei largi consultari în cadrul 

Uniunii Europene. Aceasta a propus şi un nou cadru de cooperare europeană în domeniul 

tineretului, bazat pe o dublă abordare: aplicarea metodei deschise de coordonare în 

domeniul tineretului si luarea în considerare în mai mare măsură a dimensiunii ―tineret‖ 

                                                           
1
 Cf. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:en:PDF 

2
 Cf. European Commission White Paper „A New Impetus for the European Youth”, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0681en01.pdf 



în alte domenii politice relevante (educaţie, învăţare pe parcursul vieţii, mobilitate, 

ocupare şi integrare socială, combaterea rasismului şi xenofobiei) 

 

 Pentru aplicarea metodei deschise de coordonare, Comisia Europeană a sugerat patru 

domenii tematice prioritare: participare, informare, serviciul voluntar în rândul tinerilor şi 

mai buna cunoaştere şi înţelegere a tinerilor. Consiliul UE a adoptat această Cartă Albă 

prin Rezoluţia din 27 iunie 2002
3
. 

 

În anii următori, Consiliul UE a adoptat obiective commune în domeniile participării şi 

informării tinerilor (2003, 2004), apoi, la propunerea Comisiei, a adoptat mai multe 

rezoluţii pentru implementarea obiectivelor comune în domeniul mai bunei cunoaşteri şi 

înţelegeri a tineretului şi al voluntariatului în rândul tinerilor 

 

Pactul European pentru Tineret
4
 a fost elaborat ca parte integrantă a Strategiei 

Lisabona, cu ocazia revizuirii acesteia în 2005. El a fost adoptat de Consiliul European în 

martie 2005
5
, ca un instrument pentru atingerea obiectivelor Strategiei. Acesta a adus 

domeniul politicii de tineret la un nivel neîntâlnit anterior în Uniunea Europeană. Prin 

acest Pact au fost introduse o serie de măsuri politice menite a adresa trei domenii 

majore:  

 

• ocupare, integrare şi promovare socială; 

• educaţie, formare şi mobilitate; 

• reconcilierea vieţii de familie cu viaţa profesională. 

                                                           
3
 Cf. Resolution of the Council and of the Representatives of Governments of the Member States, meeting 

within the Council regarding the common objectives for participation by and information for young 

people, 27.06.2002, http://ec.europa.eu/youth/archive/whitepaper/post-launch/post_en_1_en.html 

4
 Cf. European Youth Pact, 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11081_en.htm 

5
 Cf. Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, 

meeting within the Council, on addressing the concerns of young people in Europe — implementing the 

European Pact for Youth and promoting active citizenship (2005/C 292/03) (PDF format), 

http://ec.europa.eu/youth/archive/whitepaper/post-launch/post_en_1_en.html 



 

Pactul aduce din nou în atenţie necesitatea consultării tinerilor şi organizaţiilor acestora 

cu privire la implementarea sa, precum şi necesitatea urmăririi acestei implementări la 

nivel naţional, un rol important în acest sens având consiliile tineretului. El subliniază, de 

asemenea, necesitatea includerii unei dimensiuni privind tineretul în alte domenii ale 

politicii. 

 

Versiunea Consolidată a Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene, care a intrat 

în vigoare la 1 decembrie 2009, consacră competenţa Uniunii Europene în domeniul 

politicii de tineret la Articolul 6, care prevede că ―Uniunea va avea competenţa să 

întreprindă acţiuni pentru sprijinirea, coordonarea sau suplimentarea acţiunilor Statelor 

Membre‖. Domeniile de intervenţie, la nivel european, sunt educaţie, pregătire 

profesională, tineret şi sport. Articolul 165(2) din Titlul XII privind ―Educaţie, Pregătire 

Profesională, Tineret şi Sport‖ precizează că aceste acţiuni vor urmări ―încurajarea 

dezvoltării schimburilor de tineret şi a schimburilor de instructori socio-educaţionali‖, 

cum de altfel era deja prevăzut în Tratatul de la Maastricht, dar adaugă faptul că acţiunea 

Uniunii va urmări şi ―încurajarea participării tinerilor în viaţa democratică a Europei‖
6
. 

 

Comunicarea Comisiei din 02.07.2008 denumită Agenda Socială Reînnoită: 

Oportunităţi, acces şi solidaritate în Europa secolului 21
7
 (Renewed Social Agenda) 

ţinteşte copiii şi tinerii împreună, ca o prioritate. În secţiunea 4.1, intitulată ―Copiii şi 

tinerii – Europa de mâine‖, Comisia reţine că, deşi viitorul Europei depinde de tineretul 

său, şansele în viaţă ale multor tineri sunt ameninţate de lipsa de oportunităţi şi de acces 

la educaţie şi formare pentru a-şi valorifica pe deplin potenţialul. De aici necesitatea unei 

acţiuni de spargere a cercului vicios deprivare în copilărie – stiluri de viaţă nesănătoase – 

subrealizare academică – excluziune socială. Comisia identifică drept probleme care 

                                                           
6
 Cf. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:en:PDF 

7 Cf. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Renewed social 
agenda: Opportunities, access and solidarity in 21st century Europe, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0412:FIN:EN:PDF 



necesită intervenţie: şomajul ridicat în rândul tinerilor, prea multe cazuri de părăsire 

timpurie a şcolii, relativa insecuritate a locurilor de muncă şi inegalitatea în domeniul 

salarizării cu care se confruntă tinerii. 

 

Documentul arată că toţi copiii au nevoie să primească o educaţie care să-i doteze astfel 

încât să aibă o şansă corectă în lumea de azi. Ei trebuie încurajaţi să atingă nivele diferite 

şi superioare de calificare faţă de părinţii lor iar Uniunea Europeană poate să ajute la 

dezvoltarea de noi forme de solidaritate intergeneraţională şi să rezolve problemele 

specifice cu care se confruntă tinerii azi, incluzând accesul la educaţie şi formare, piaţa 

muncii, locuinţe şi surse financiare. Acordând importanţă Pactului pentru Tineret, 

Comisia îşi propune să continue o serie de activităţi orientate spre copii şi tineri, precum 

asigurarea respectării drepturilor copiilor în acţiunile Uniunii Europene, continuarea 

eforturilor de apărare a drepturilor copiilor, acţiuni în domeniul sănătăţii tinerilor şi 

promovării folosirii în condiţii de siguranţă a Internetului, precum şi acţiuni privind 

siguranţa rutieră. 

 

Ca acţiuni viitoare, Agenda Socială Reînnoită include
8
: 

- O Comunicare privind Educaţia Şcolară în sprijinul Statelor Membre, pentru 

îmbunătăţirea calităţii sistemelor lor de educaţie şi atingerea ţintelor privind părăsirea 

timpurie a şcolii, alfabetizarea, participarea în învăţământul secundar şi pregătirea 

tinerilor pentru învăţare pe parcursul întregii vieţi. Aceasta urmeză unei consultări 

publice pe tema "Şcoli pentru secolul 21 ". Maximizarea eficienţei şi echităţii în 

învăţământul primar şi formare este o parte esenţială a asigurării oportunităţilor pentru 

tineri; 

- O Cartă verde privind "Migraţia şi Mobilitatea: provocări pentru sistemele educaţionale 

ale UE ". 

 

În anii 2008/2009, Comisia urma să: 
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- Emită o Comunicare privind dezvoltarea Metodei Deschise de Coordonare în domeniul 

politicii de tineret, cu accent particular pe tinerii având mai puţine oportunităţi; 

– Dezvolte o abordare mai comprehensivă asupra sărăciei copilului, bazată pe ţinte 

cantitative, inspirată din strategia europeană privind incluziunea şi protecţia socială. 

 

În secţiunea 4.2. Investiţie în oameni, locuri de muncă mai multe şi mai bune, noi 

competenţe, Comisia reiterează faptul că noua agendă socială este parte integrantă din 

Strategia Lisabona şi din Strategia UE de Dezvoltare Durabilă, subliniind faptul că una 

dintre cele mai mari contribuţii pe care UE o poate aduce pentru bunăstare este susţinerea 

creşterii economice şi a creării de locuri de muncă, întrucât o economie sănătoasă este 

fundamentul prosperităţii şi cea mai bună cale pentru a scăpa de sărăcie este ocuparea 

unui loc de muncă. Un rol cheie în crearea locurilor de muncă îl au intreprinderile mici şi 

mijlocii
9
. 

 

Documentul precizează de asemenea că, în condiţiile globalizării şi schimbărilor 

tehnologice rapide, un rol cheie al UE este acela de a sprijini Statele membre să-şi 

modernizeze piaţa muncii şi să anticipeze schimbarea şi restructurarea. Sunt invocate 

principiile deja agreate ale flexi-securităţii şi rutele profesionale bazate pe aranjamente 

contractuale flexibile, pe învăţarea de-a lungul întregii vieţi, pe politici active privind 

piaţa muncii şi sisteme moderne de securitate socială pentru uşurarea tranziţiilor pe piaţa 

muncii şi asigurarea unor venituri corecte din muncă. Pe plan legislativ, documentul 

subliniază importanţa ajungerii la o concluzie raidă şi pozitivă de către Parlamentul 

European şi Consiliu cu privire la propunerile de directive pentru reglementarea timpului 

de lucru şi a muncii temporare. Se reiterează, de asemenea, importanţa dialogului social 

şi a parteneriatului dintre autorităţile publice şi partenerii sociali pentru anticiparea şi 

managementul schimbării. 

 

Conştientă de faptul că înnoirea şi actualizarea competenţelor în raport cu cerinţele pieţei 

muncii sunt esenţiale într-o într-o lume a schimbărilor rapide, Comisia se angajează să 
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vină cu noi iniţiative în domeniul dezvoltării competenţelor şi să ajute Statele Membre în 

modernizarea sistemelor de educaţie, în limitele Tratatului. Ca parte din setul de 

competenţe moderne, documentul enumeră competenţele  atreprenoriale, cele din 

domeniul economiei cu nivel scăzut de carbon, cele din domeniul tehnologiei informaţiei 

şi comunicării, precum şi toate competenţele bazate pe cunoştinţe digitale, financiare şi 

privind mijloacele de comunicare
10

.  

 

La nivelul Consiliului Europei, cu ocazia celei de-a opta Conferinţe a Miniştrilor de 

Tineret (Kiev, 10-11 octombrie 2008), a fost adoptată o Declaraţie numită “Viitorul 

politicii de tineret a Consiliului Europei: AGENDA 2020”
11

. Declaraţia afirmă 

hotărârea ministrilor responsabili cu politica de tineret in statele membre de a asigura 

dezvoltarea unor politici de tineret apte să asigure deplina integrare a tinerilor în societate 

şi având drept obiective asigurarea accesului tinerilor la învăţământ şi formare de calitate, 

la muncă şi condiţii de viaţă decente, precum şi asigurarea condiţiilor pentru participarea 

tinerilor la dezvoltarea societăţii. 

 

Au fost convenite următoarele priorităţi: 

 

În domeniul drepturilor omului şi democraţiei: 

 Asigurarea ca tinerii să se bucure în mod deplin de drepturile omului şi de 

demnitatea umană şi încurajarea angajării lor în această direcţie; 

 Promovarea participării active a tinerilor în procesul şi structurile democratice; 

 Promovarea de oportunităţi egale pentru participarea tuturor tinerilor în toate 

domeniile vieţii lor de fiecare zi; 

 Implementarea unei egalităţi efective între  genuri şi prevenirea tuturor formelor 

de violenţă bazată pe gen; 
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 Promovarea unei educaţii şi unor acţiuni de conştientizare a tinerilor asupra 

problemelor mediului şi dezvoltării durabile; 

 Facilitarea accesului tinerilor la servicii de informare şi consiliere. 

 

În domeniul convieţuirii în societăţi diverse: 

 Capacitarea tinerilor în promovarea diversităţii culturale, dialogului şi cooperării 

intercultural în viaţa lor cotidiană; 

 Prevenirea şi combaterea oricăror forme de rasism şi discriminare, pe orice bază; 

 Sprijinirea iniţiativelor  tinerilor şi organizaţiilor de tineret în prevenirea şi 

managementul conflictelor, precum şi în cel al reconcilierii post-conflict, prin 

intermediul dialogului intercultural, înclusiv sub dimensiunea sa religioasa; 

 Sprijinirea muncii de tineret cu tineri refugiaţi, azilanţi sau relocaţi; 

 Încurajarea în continuare a dezvoltării cooperării sub-regionale de tineret în 

Europa şi dincolo de graniţele acesteia; 

 Încurajarea tinerilor în promovarea solidarităţii şi cooperării globale. 

 

În domeniul incluziunii sociale a tinerilor: 

 Sprijinirea integrarii tinerilor excluşi; 

 Asigurarea accesului tinerilor la educaţie, formare profesională şi la viaţa de 

muncă, mai ales prin promovarea şi recunoaşterea educaţiei/învăţării nonformale; 

 Sprijinirea tranziţiei tinerilor de la educaţie la piaţa muncii, de exemplu prin 

întărirea posibilităţilor de reconciliere între viaţa privată şi viaţa de muncă; 

 Sprijinirea autonomiei şi bunăstării tinerilor, precum şi a accesului lor la condiţii 

decente de viaţă; 

 Asigurarea accesului egal al tinerilor la activităţile culturale, sportive şi de 

manifestare a creativităţii; 

 Încurajarea dialogului şi solidarităţii intergeneraţionale. 

 

În aprilie 2009, Comisia a prezentat o Comunicare intitulată “O Strategie a UE pentru 

Tineret – Investiţie şi Capacitare. O metodă deschisă de coordonare reînnoită pentru 



adresarea provocărilor şi oportunităţilor tinerilor‖
12

. Comunicarea propunea o strategie 

pentru politicile viitoare în domeniul tineretului din Europa şi invita atât Statele Membre 

cât şi Comisia să colaboreze în domeniul politicilor de tineret în cadrul reînnoitei metode 

deschise de coordonare. Adoptând o abordare intersectorială, strategia urmăreşte să 

capaciteze tinerii în vederea confruntării cu un număr de provocări actuale. Pe baza unei 

largi consultări, au fost identificate următoarele provocări ca fiind cele mai importante: 

educaţie, ocupare, incluziune socială şi sănătate. 

 

Viziunea Uniunii Europene asupra tineretului se bazează pe două abordări: investirea în 

tineret, care înseamnă alocarea de resurse sporite pentru dezvoltarea unor domenii ale 

politicii de tineret care afectează tinerii în viaţa lor de zi cu zi, şi capacitarea tinerilor, 

care se referă la promovarea potenţialului pe care tinerii îl au pentru reînnoirea societăţii 

şi contribuirea la valorile şi obiectivele Uniunii Europene, o atenţie special urmând a fi 

acordată tinerilor cu mai puţine oportunităţi. 

 

Pe 27 noiembrie 2009, Consiliul Miniştrilor de Tineret a adoptat Rezoluţia privind un 

cadru reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018)
13

. 

Rezoluţia se bazează pe Comunicarea Comisiei din aprilie 2009 ―O Strategie a UE pentru 

Tineret – Investiţie şi Capacitare‖. Cele două obiective generale ale cadrului reînnoit de 

cooperare în domeniul tineretului pentru perioada 2010-2018 sunt: mai multe şi egale 

oportunităţi pentru toţi tinerii în educaţie şi pe piaţa muncii, şi cetăţenie activă, incluziune 

socială şi solidaritate între toţi tinerii. 
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II. Probleme si prioritati identificate in EU Youth Report 2009  

 

În susţinerea Comunicării Comisiei Europene privind noua strategie în domeniul politicii 

de tineret,  aceasta a elaborat un raport privind tineretul european, intitulat „EU Youth 

Report 2009‖
14

. Întrucât situaţia şi problemele identificate în acest raport au stat la baza 

elaborării propunerii de strategie, care odată adoptată trebuie avută în vedere şi de 

România la elaborarea propriilor politici, dar şi în considerarea faptului că multe dintre 

concluziile cu privire la problemele tineretului european sunt, cel mai probabil, valabile şi 

pentru tineretul din România, sintetizăm în cele ce urmează aspectele relevante prezentate 

în Raport. 

 

II.1. Dimensiunea şi structura populaţiei tinere 

 

Raportul precizează de la început faptul că nu există o definiţie clar delimitată a noţiunii 

de tineret. Există totuşi o largă acceptare a ideii că statusul de tânăr se asociază cu starea 

de tranziţie de la dependenţa asociată copilăriei la independenţa asociată vârstei adulte, 

de la o stare de siguranţă şi dezvoltare biografică standardizată la o stare a alegerii şi 

riscului, în care indivizii trebuie să-şi aleagă orientarea şi să-şi planifice integrarea 

socială. 

 

Fiind, totuşi, vorba de populaţia ţintă a unei strategii europene, documentul Comisiei 

evidenţiază o serie de caracteristici asociate tinerilor şi/sau adulţilor, din a căror 

intersecţie se poate construi o limită convenţională, formulată în termeni de vârstă, până 
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la care cetăţenii europeni vizaţi de strategie constituie populaţia ţintă a politicilor 

preconizate. Sunt avute în vedere vârsta limită până la care se poate beneficia de ajutoare 

pentru creşterea copiilor, vârsta medie la care se încheie învăţământul obligatoriu, vârsta 

minimă cerută pentru participarea la vot şi vârsta minimă cerută pentru a fi ales. Totuşi, 

în considerarea faptului ca o caracteristică principală a statusului de adult este capacitatea 

de a se autosusţine financiar, situaţie la care generaţia tânără de azi ajunge mai târziu 

decât reuşeau generaţiile anterioare (datorită, între altele, prelungirii duratei studiilor, 

dificultăţii obţinerii primului loc de muncă şi dificultăţii de a găsi o locuinţă la costuri pe 

care aceştia şi le permit), Raportul se concentrează asupra populaţiei în vârstă de 15-29 

ani, cu detalieri pe subgrupe de vârstă acolo unde datele statistice o permit. Întrucât şi în 

statisticile europene există un decalaj de circa 2 ani între culegerea datelor şi publicarea 

lor consolidată, cele mai multe date folsite în Raport se referă la situaţia din anul 2007.  

Astfel, cu privire la dimensiunea populaţiei tinere, aflăm din Raport că în anul 2007 circa 

96 milioane de persoane cu vârsta între 15 şi 29 ani îşi aveau reşedinţa în Uniunea 

Europeană; dintre acestea, ceva mai mult de 34 milioane aveau vârsta între 25 şi 29 ani, 

ceva mai multe decât în categoriile de vârstă 20-24 ani (32 milioane) şi 15-19 ani (29 

milioane). Ca pondere în totalul populaţiei, tinerii reprezentau ceva mai puţin de o 

cincime (19,4%), de asemenea cu o pondere ceva mai mare a celor de 25-29 ani (6,9%) 

decât a celor de 20-24 ani (6,5%) şi de 15-19 ani (6%).
15

  

 

Pe baza analizei, Raportul anticipează confruntarea Uniunii Europene, în viitorul 

apropiat, cu două provocări demografice: îmbătrânirea şi declinul ameninţător al 

populaţiei sale. Astfel, ponderea populaţiei tinere va scădea în continuare, în timp ce 

ponderea populaţiei vârstnice va creşte, ceea ce va conduce la schimbări în structura 

populaţiei în vârstă de muncă. Conform proiecţiilor Eurostat invocate în Raport, 

populaţia în vârstă de peste 60 ani va creşte cu câte 2 milioane în fiecare an pe parcursul 

următorilor 25 ani, pe când creşterea populaţiei în vârstă de muncă se va încetini 
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accentuat şi se va opri în circa 6 ani, după care va scădea cu 1-1,5 milioane în fiecare 

an.
16

 

 

II.2. Tranziţia de la educaţie la muncă 

 

Prelungirea perioadei de şcolarizare a devenit o caracteristică în Uniunea Europeană, pe 

care Raportul o explică pe de o parte prin factori economici (creşterea economică rapidă 

din anii 1950-1975, care a mărit cererea de forţă de muncă calificată, implicând niveluri 

crescute de educaţie, dar şi actuala economie bazată pe cunoaştere, care cere înnoirea 

continuă a calificărilor) şi pe de altă parte prin creşterea competiţiei pe piaţa muncii, 

determinată de nivelurile înalte ale şonajului, care impune creşterea nivelului general de 

educaţiei al forţei de muncă. Astfel, numărul mediu de ani petrecuţi în sistemul formal de 

educaţie este tot mai mare, fiind în prezent de 17 ani
17

, fără a lua în calcul timpul ocupat 

cu educaţia nonformală şi învăţarea informală, pentru care există şi apar tot mai multe 

oportunităţi. 

 

În cele mai multe state din Uniunea Europeană învăţământul obligatoriu se sfârşeşte între 

vârsta de 14 ani şi cea de 17 ani, corspunzând primului nivel al învăţământului secundar 

inferior dar, aşa cum arată Raportul, în cele mai multe dintre acestea peste 80% din 

populaţia şcolară rămâne în şcoală cel puţin încă un an şi, deşi această pondere tinde să 

scadă în cel de-al doilea an, peste 70% rămâne în şcoală încă un an, ponderea tinerelor 

femei fiind mai mare decât cea a tinerilor bărbaţi
18

.  

 

                                                           
16

 Cf. Ibid. Pag. 10 

17
 Cf. Ibid. Pag. 16 

18
  Id. 



Potrivit Raportului, la vârsta de 19 ani mai mult de 60% dintre tinerii europeni sunt încă 

în sistemul formal de educaţie, ceea ce nu se întâmplă în cazul tinerilor din România 

(alături de cei din Bulgaria, Luxemburg, Austria, Suedia şi Marea Britanie), unde mai 

mult de jumătate dintre aceştia nu mai sunt în sistemul de educaţie formală la vârsta de 19 

ani. Autorii Raportului trag concluzia că în aceste ţări tranziţia pe piaţa muncii a început 

deja pentru majoritatea tinerilor
19

, ceea ce, cel puţin în cazul României, este discutabil.  

 

Raportul mai arată că în toate ţările europene numărul fetelor în învăţămânul secundar 

superior este mai mare decât cel al băieţilor, de unde se trage concluzia că acestea se 

pregătesc mai ales pentru continuarea educaţiei, pe când băieţii sunt mai orientaţi spre 

pregătirea pentru intrarea pe piaţa muncii. 

 

Cu privire la învăţământul superior, Raportul arată că numărul studenţilor a crescut cu 

25% în perioada 1998-2006 şi că sunt cu circa 3 milioane mai mulţi studenţi şi cu un 

milion mai mulţi absolvenţi de învăţământ superior decât în anul 2000. La nivelul Uniunii 

Europene, 11,5% din populaţia în vârstă de 18-39 ani urmează învăţământul superior
20

. 

 

Şi în cazul învăţământului terţiar se constată o mai mare participare a tinerelor femei, 

care este în creştere în ultimul deceniu (de la 112 femei la 100 bărbaţi în 1998, la 123 

femei la 100 bărbaţi în 2006), ceea ce îi determină pe autorii Raportului să vorbească de o 

„feminizare‖ a învăţământului terţiar, mai pronunţată decât cea din învăţământul 

secundar superior la care ne-am referit mai sus
21

. 

 

O altă constatare a Raportului este aceea că în cele mai multe ţări europene nivelul de 

educaţie creşte de la o generaţie la alta, atât în ce priveşte absolvirea învăţământului 
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terţiar, cât şi în ce priveste absolvirea celui secundar. Totuşi, cu privire la România şi la 

Ţările Baltice, Raportul arată că ponderea populaţiei de 25-29 ani care a absolvit cel puţin 

învăţământul secundar superior este mai mică şi decât ponderea celor de 35-39 ani şi 

decât ponderea celor de 45-49 ani
22

, ceea ce sugerează că în aceste ţări nivelul de 

educaţie nu creşte de la o generaţie la alta, fapt care ar trebui să genereze îngrijorare, dar 

şi un efort de cercetare mai aprofundată în materie. 

 

Un fenomen care marchează puternic tranziţia de la şcoală la muncă este părăsirea 

timpurie a şcolii. Raportul relevă că una din şapte persoane în vârstă de 18-24 ani din 

Uniunea Europeană părăseşte sistemul de educaţie cu mai puţin decât prima treaptă a 

învăţământului secundar absolvită, fără a mai participa în vreo formă de educaţie sau 

formare, ponderea fiind mai mare în rândul bărbaţilor, cu excepţia Bulgariei
23

. Deşi 

ponderea acestora a scăzut continuu în perioada 2000-2007, ajungând la 14,8% la nivelul 

Uniunii Europene, sunt necesare eforturi susţinute pentru atingerea ţintei propuse de 

Uniune pentru anul 2010 (cel mult 10%)
24

. 

 

O situaţie îngrijorătoare pe care o sesizează Raportul, adesea evidenţiată, de altfel, de 

cercetarea socială, este aceea că şansele tinerilor de a deveni înalt calificaţi sunt adesea 

influenţate de situaţia lor socio-economică
25

, care la rândul său depinde de situaţia 

familiei de origine, astfel încât pentru a crea oportunităţi cât de cât egale sunt necesare 

scheme de sprijin.  
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Deşi în toate ţările europene există scheme de sprijin pentru accesul în învăţământul 

terţiar, autorii Raportului cred, pe baza datelor disponibile, că studenţii încă se bazează în 

principal pe sprijinul părinţilor/famliei
26

. 

 

Participarea tinerilor în educaţia nonformală este destul de scăzută (sub 10% media UE) 

iar diferenţele între grupele de vârstă sunt mici. Sunt însă diferenţe în funcţie de nivelul 

de educaţie, respectiv cei cu nivel mai înalt de educaţie participă în mai mare măsură 

decât cei cu nivel scăzut de educaţie, iar în cazul tinerilor angajaţi această diferenţă este şi 

mai pronunţată
27

. 

Tot în contextul analizei tranziţiei de la şcoală la muncă, Raportul constată că, în ciuda 

faptului că tinerii sunt tot mai puţini şi tot mai bine educaţi decât generaţiile precedente, 

încă există dificultăţi pentru accesul lor pe piaţa muncii, iar cei care acced obţin adesea 

locuri de muncă instabile. Între cauze Raportul menţionează nepotrivirea dintre 

calificările obţinute prin educaţie şi formare şi cerinţele pieţei muncii, dar şi condiţiile 

generale de pe piaţa muncii, mai ales în perioade de dificultăţi financiare, când 

companiile îşi reduc programele de angajări, iar pe piaţa locurilor de muncă sunt tot mai 

multe persoane înalt calificate disponibile
28

.  

  

II.3. Participarea tinerilor pe piaţa muncii 

 

Potrivit datelor furnizate în Raport, 57,5% dintre tinerii europeni erau incluşi în anul 

2007 în categoria persoanelor economic active (angajaţi sau şomeri – în căutarea activă a 

unui loc de muncă)
29

, ceea ce a însemnat o scădere de un procent faţă de anul 2000. Sub 

acest aspect, Raportul împarte Statele Membre în trei categorii: cele cu rate de activitate 
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sub 50% (Bulgaria, Republica Cehă, Italia, Lituania, Luxemburg, Ungaria şi România); 

cele cu rate de activitate peste 70% (Danemarca şi Olanda); cele cu rate de activitate între 

50% şi 70% (celelalte)
30

. 

 

Raportul evidenţiază faptul că ratele de activitate variază în funcţie de gen (în cazul 

bărbaţilor mai mult de jumătate fiind activi în cele mai multe State Membre, pe când în 

cazul femeilor ratele cunosc variaţii mari de la o ţară la alta) şi de nivelul de educaţie (cei 

mai educaţi atingând rate de 75%), acesta din urmă diminuând şi decalajul dintre bărbaţi 

şi femei
31

. 

Pe de altă parte, peste 65% dintre tinerii cu cel mult primul nivel al învăţământului 

secundar sunt inactivi, în timp ce pentru cei cu studii superioare ponderea este de doar 

16%. Raportul distinge două categorii de tineri inactivi: cei care nu vor să muncească şi 

cei care ar vrea, dar nu-şi caută un loc de muncă din diferite motive (boală sau 

dizabilitate, educaţie sau formare, responsabilităţi familiale). În medie, circa 80% dintre 

tinerii inactivi de 15-29 ani nu caută un loc de muncă, cei mai mulţi dintre ei fiind încă în 

sistemul formal de educaţie
32

. Mai mult de 60% dintre tinerii inactivi care nu caută un loc 

de muncă sunt femei. 

 

O categorie aparte abordată în Raport sunt tinerii care nu sunt cuprinşi nici în educaţie 

sau formare şi nici angajaţi pe piaţa muncii (NEETS).  Această categorie este în cea mai 

mare măsură supusă riscului de eşec pe piaţa muncii. La nivel european, mai mult de o 

treime dintre tinerii de 15-24 ani erau în această situaţie, dar media ascunde mai diferenţe 

de la o ţară la alta (e.g. peste 50% în Bulgaria şi circa 20% în Danemarca şi Olanda). 

Către vârsta de 25 ani ponderea NEETS devine mai mică, dar în multe ţări există mai 

mult de 20% tineri de 25-29 ani în această situaţie
33

. 
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Pe baza analizelor privind participarea tinerilor la educaţie şi pe piaţa muncii, Raportul 

ajunge la concluzia că tranziţia de la şcoală la muncă are loc mai ales în perioada dintre 

18 şi 24 ani. Astfel, jumătate dintre tinerii de 20 ani erau în 2007 pe piaţa europeană a 

muncii. În unele ţări, între care şi România, vârsta la care cel puţin 50% dintre tineri se 

află pe piaţa muncii  a crescut cu doi ani între 2000 şi 2007. Pe de altă parte, tot în anul 

2007, 90,7% dintre tinerii de 15 ani erau cuprinşi în sistemul de educaţie sau formare, 

pondere care scade la 3,2% în cazul celor de 29 ani. Raportul mai precizează că circa 

20% dintre tinerii de 18 ani din Uniunea Europeană combinau munca cu educaţia sau 

formarea, pondere care nici la cei de 24 ani nu era mult mai mică (16%)
34

  

Indiferent de nivelul de educaţie, tranziţia spre angajare cere timp pentru o pondere 

importantă de tineri, cu cât sunt mai pretenţioşi (în termeni de salariu, condiţii de muncă 

etc.) cu atăt mai dificil le va fi să găsească un loc de muncă, mai relevă Raportul
35

.  

 

II.4. Şomajul în rândul tinerilor 

 

Rata şomajului în rândul tinerilor (15,3 % în 2007, 15,4 % în 2008) este de aproape două 

ori mai mare decât cea înregistrată pentru ansamblul populaţiei active şi de aproape trei 

ori mai mare decât în rândul populaţiei active mai în vârstă, la nivelul Uniunii Europene. 

Totuşi, situaţia diferă mult de la o ţară la alta. În anul 2007, cele mai mici rate ale 

şomajului în rândul tinerilor au fost înregistrate în Olanda şi Danemarca (5,9% şi 

respectiv 7,9%) şi numai trei alte ţări înregistrau rate sub 10% la categoria de vârstă 15-

24 ani (Austria, Irlanda şi Lituania). La cealaltă extremă, pentru aceeaşi categorie de 

vârstă, rate ale şomajului de peste 20% au fost înregistrate în Grecia, Italia, Polonia, 

România şi Slovacia
36
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Analizată pe sexe, rata şomajului în rândul femeilor din Uniunea Europeană a fost în 

general mai mare decât în rândul bărbaţilor. Dacă în câteva ţări diferenţele între bărbaţi şi 

femei privind rata şomajului erau mici, în alte căteva ţări aceste diferenţe erau 

semnificativ mai mari. 

 

Raportul apreciază că tinerii aflaţi în situaţie de şomaj, în particular cei aflaţi în şomaj de 

lungă durată, se confruntă cu riscul excluziunii sociale; în general, aceşti tineri au venituri 

inacceptabile social, care nu le permit o viaţă conformă cu standardele societale. În plus, 

în general, şomajul de lungă durată se corelează negativ cu nivelul de educaţie absolvit şi 

tinde să descrească la nivelul învăţământului superior. La nivel european, 26% dintre 

tinerii şomeri în vârstă de 15-24 ani şi 35% dintre cei în vârstă de 25-29 ani erau în 

această situaţie de 12 luni sau mai mult.   

 

În medie, circa o treime dintre tinerii europeni ocupaţi sunt elevi/studenţi sau ucenici, 

ceea ce pentru grupa de vârstă 25-29 ani este valabil doar pentru 16%. Există ţări în care 

această pondere este mult mai mare, precum Danemarca şi Olanda cu peste 65% tineri 

angajaţi care sunt şi elevi/studenţi sau ucenici, sau Finlanda şi Germania cu peste 50% 

tineri angajaţi în această situaţie. Pe de altă parte, România este exemplificată ca ţara cu 

cei mai puţini tineri angajaţi care sunt în acelaşi timp elevi/studenţi sau ucenici (circa 5% 

pentru ambele grupe de vârstă)
37

 

 

Raportul evidenţiază de asemenea instabilitatea locurilor de muncă pentru cei mai tineri 

angajaţi europeni, referindu-se în particular la persoanele cu contracte de muncă 

temporare. Astfel, la nivel european, Raportul arată că aproape 40% dintre tinerii angajaţi 

de 15-24 ani lucrează pe baza unor contracte temporare (chiar 60% în Slovenia, Polonia 

şi Spania). Această pondere se reduce la circa 20% pentru grupa de vârstă 25-29 ani şi la 

sub 10% pentru grupa de vârstă 30-54 ani. De aici, Raportul concluzionează că avem de-a 
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face nu numai cu o tranziţie a tinerilor de la şcoală la muncă, ci şi cu o tranziţie de la un 

status ocupaţional instabil la unul stabil, existând riscul ca unii tineri să fie prinşi în 

capcana ocuparii instabile, schimbând un contract temporar cu altul tot temporar fără a 

reuşi să ajungă la un status ocupaţional stabil. Mai mult, Raportul constată că practica 

folosirii de contracte temporare este în creştere, în perioada 2000-2007 această creştere 

fiind de circa 5%. Nu sunt evidenţiate diferenţe semnificative de gen sub acest aspect, dar 

există diferenţe între Statele Membre. Diferenţe semnificative există în funcţie de nivelul 

de educaţie, la nivel european 50% dintre tinerii angajaţi cu nivel scăzut de educaţie 

lucrând pe baza unor contracte temporare
38

. 

Un alt aspect al calităţii ocupării în rândul tinerilor este angajarea cu timp de lucru parţial, 

care poate fi în acelaşi timp bazată pe un contract de muncă temporar. În medie, 25% 

dintre tinerii angajaţi europeni în vârstă de 15-24 ani lucrează part-time, iar această 

pondere a fost în creştere între anii 2000 şi 2007, spre deosebire de categoria 25-29 ani 

pentru care situaţia a rămas mai mult sau puţin aceeaşi. Dacă pentru munca temporară  

Raportul afirmă că pentru majoritatea tinerilor aceasta nu a fost decizia lor, în cazul 

muncii part-time acesta arată că adesea tinerii de 25-29 ani aleg această soluţie din raţiuni 

legate de creşterea copiilor sau alte raţiuni familiale
39

. 

 

II.5. Tinerii întreprinzători 

 

Raportul constată că ponderea tinerilor care derulează o afacere proprie este foarte mică 

în Europa (4% în grupa de vârstă 15-24 ani şi 9% în grupa de vârstă 25-29 ani). Dacă 

ponderea mai mică a tinerilor auto-ocupaţi în grupa de vârstă 15-24 ani faţă de grupa 25-

29 ani este constatată în toate ţările Uniunii Europene, în cazul ponderilor sub 10% 
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pentru grupa de vârstă 25-29 ani există excepţii, între care şi România (alaături de Grecia, 

Italia, Polonia, Slovacia şi Cipru)
40

. 

 

În cele mai multe State Membre ale UE bărbaţii constituie majoritatea în rândul 

persoanelor auto-ocupate, iar aptitudinile antreprenoriale par să fie mai răspândite în 

rândul absolvenţilor de învăţământ secundar superior. Ca excepţii, Raportul menţionează 

Spania, Malta şi România, unde mai mult de 60% dintre persoanele auto-ocupate de 15-

24 ani avaeau un nivel scăzut de educaţie
41

.  

 

În funcţie de profilul educaţional al tinerilor întreprinzători, Raportul distinge trei grupe 

de State Membre: unul în care majoritatea antreprenorilor au absolvit învăţământul 

secundar superior (Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Franţa, Italia, Austria, 

Portugalia, Slovenia, Slovacia şi Suedia), unul în care majoritatea antreprenorilor au 

absolvit învăţământul superior (Estonia, Letonia Lituania şi Luxemburg) şi unul în care 

majoritatea antreprenorilor au absolvit doar învăţământul primar sau prima treaptă a 

învăţământului secundar, format numai din România
42

. Deşi definiţiile statistice sunt 

armonizate la nivelul Uniunii Europene, prezentarea României ca o situaţie de excepţie 

merită o investigaţie mai aprofundată. 

 

II.6. Tinerii şi excluziunea socială 

 

Accesul inegal la oportunităţi tinde să adâncească prăpastia dintre perspectivele de viaţă 

ale tinerilor, care diferă foarte mult în funcţie de baza lor socio-economică, dar şi de alte 

variabile, şi face ca un număr mare de tineri să fie mai expuşi riscului de excluziune 
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socială decât alţii. Între factorii identifcaţi de autorii Raportului ca ducând la această 

situaţie sunt: abandonul timpuriu al şcolii, nivelul scăzut de educaţie, origine migratorie 

sau de etnie Rroma, probleme de sănătate mintală, situaţie socio-economică precară, 

dizabilităţi, expunerea la violenţă şi abuzul de substanţe. Astfel de situaţii conduc, între 

altele, la acces scăzut la serviciile necesare, sănătate precară, lipsa unor condiţii decente 

de locuire sau chiar lipsa unui adăpost, excluziune financiară, participare redusă în 

comunitate şi continuă excludere de pe piaţa muncii, în consecinţă speranţă de viaţă 

redusă. Corecpunzător, accesul la educaţie şi formare, oportunităţile sporite de acces pe 

piaţa muncii (inclusiv măsuri de facilitare a tranziţiei de la şcoală la muncă), asigurarea 

unor condiţii decente de locuire, servicii medicale de calitate, accesul la servicii de bază 

precum transportul şi alte servicii, serviciile financiare sunt printre factorii de bunăstare 

ce facilitează accesul la oportunităţi şi sprijină integrarea socială
43

. 

Raportul arată că tinerii şi copiii din familii/medii dezavantajate sunt supuşi unui risc 

crescut de excluziune socială şi sărăcie, condiţiile viaţă din timpul copilăriei şi tinereţii 

având un impact semnificativ asupra perspectivelor lor în viaţă. Este invocat chiar un cerc 

vicios al moştenirii intergeneraţionale, în sensul că cei crescuţi în familii definite ca fiind 

supuse riscului sărăciei au acces scăzut la oportunităţi şi, ca urmare, copiii lor vor avea la 

rândul lor un acces scăzut la oportunităţi
44

  

 

În termeni de indicatori cantitativi, Raportul arată că 20% dintre tinerii europeni în vârstă 

de 18-24 ani sunt priviţi ca fiind confruntaţi cu riscul sărăciei (definită ca având un venit 

mai mic de 60% din venitul median la nivel naţional), iar tinerii adulţi sunt confruntaţi cu 

un risc şi mai mare de sărăcie, întrucât sprijinul din partea familiei de origine se 

diminuează iar integrarea lor pe piaţa muncii este încă la început. Conform datelor 

analizate de autorii Raportului, tinerii europeni părăsesc casa părintească în medie la 

vârsta de 25 ani, dar nu se ştie în ce măsură o fac din proprie voinţă sau constrânşi de 
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factori precum imposibilitatea de a se autosusţine financiar, determinată de lipsa de acces 

pe piaţa muncii, sau lipsa accesului la o locuinţă proprie pe care şi-o pot permite
45

 . 

 

II.7. Cetăţenia activă 

 

Cetăţenia activă, definită în Raport ca „participarea politică şi participarea în viaţa 

asociativă caracterizată de toleranţă şi non-violenţă, de recunoaşterea statului de drept şi a 

drepturilor omului‖, este considerată o componentă cheie a viitorului Uniunii Europene şi 

o prioritate a politicii europene
46

. 

 

Informarea tinerilor este considerată în Raport o premisă cheie a asigurării accesului lor 

la oportunităţile civice şi sociale, iar participarea tinerilor ca o prioritate a metodei 

deschise de coordonare a Uniunii Europene. 

 

Raportul arată că Statele Membre au identificat ca obiective comune două feluri de 

participare a tinerilor: participarea în viaţa comunităţii şi participarea în democraţia 

reprezentativă. Acesta constată totodată că de la publicarea Cartei Albe mai multe State 

Membre au clarificat sau întărit normele legale care reglementează participarea tinerilor. 

Acestea se referă adesea la recunoaşterea legală a consiliilor locale ale tinerilor sau la 

puterile atribuite consiliilor naţionale ale tineretului, iar unele State Membre au făcut o 

prioritate din participarea tinerilor prin adoptarea de planuri strategice anuale sau 

multianuale. Raportul afirmă că toate Statele Membre au structuri reprezentative în şcoli 

şi universităţi, şi tot mai multe au consilii ale tineretului şi parlamente ale copiilor sau ale 

tinerilor
47
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Totuşi, Raportul constată un declin în aderarea la organizaţii tradiţionale, cu diferenţe 

regionale notabile, mai ales între ţările nordice, unde tinerii sunt mai frecvent membrii ai 

unor asociaţii sau cluburi, şi cele sudice, unde aceasta se întâmplă la o scară mai mică. 

Participarea tinerilor la acitivităţi politice sau sindicale este scăzută în general (sub 4%)
48

. 

Între modalităţile de participare politică cu relevanţă pentru tineri, Raportul menţionează 

participarea la dezbateri, aderarea la un partid politic, participarea la demonstraţii, 

semnarea de petiţii, aderarea la o organizaţie nonguvernamentală sau la un sindicat
49

. 

Cel mai înalt nivel de implicare politică a tinerilor menţionat în Raport a fost înregistrat 

în Danemarca, Finlanda şi Suedia, iar cel mai scăzut în Letonia, Bulgaria, Estonia, 

Ungaria şi Malta. Tinerii bărbaţi tind să fie mai activi din acest punct de vedere în 

privinţa prezentării de opinii pe forumuri online şi în privinţa participării la demonstraţii. 

Raportul constată că s-a îmbunătăţit cadrul legal pentru participarea tinerilor în Statele 

Membre, dar interesul tinerilor pentru politică rămâne scăzut (de două ori mai mic decât 

la cei mai în vârstă), crescând însă odată cu vârsta. În funcţie de gen, Raportul constată 

un interes mai mare în rândul bărbaţilor decât în cel al femeilor
50

. 

 

Cu privire la participarea tinerilor prin mecanismele democraţiei reprezentative, Raportul 

arată că vârsta minimă pentru participarea la vot este 18 ani în toate Statele Membre, cu 

excepţia Austriei, unde în anul 2007 a fost redusă la 16 ani. Totuşi, în ce priveşte vârsta 

minimă pentru a fi ales, există variaţii mari între Statele Membre (între 18 şi 40 ani), mai 

ales pentru alegerile prezidenţiale şi alegerile pentru senat. 
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Conform rezultatelor Eurobarometrului 2007, citat în Raport
51

, la întrebarea dacă au votat 

la alegeri sau referendum în ultimii trei ani, 62% dintre tinerii europeni investigaţi au 

răspuns da iar 13% au răspuns nu, restul de circa 25% nefiind eligibili pentru a vota. 

 

Încrederea în instituţii este privită ca o premiză a dvenirii cetăţean activ. Invocând datele 

din European Social Survey (ESS2 şi ESS3)
52

, Raportul reţine ca mai puţin de 40% dintre 

tinerii europeni au încredere în politicieni şi în partidele politice (sau sunt neutri), fără să 

existe diferenţe semnificative între subgrupele de vârstă. 

 

II.8. Activităţile de voluntariat 

 

Din analizele Comisiei asupra rapoartelor naţionale în cadrul metodei deschise de 

coordonare, realizate în anul 2007, a rezultat că nouă State Membre aveau o strategie 

privind volunatriatul în rândul tinerilor, fie deja în aplicare, fie doar în pregătire 

(Danemarca, Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Marea 

Britanie). Statele care au strategie au şi o lege privind voluntariatul, iar 6 state au servicii 

de voluntariat înfiinţate (Republica Cehă, Franţa, Germania, Italia, Lituania şi 

Luxemburg). Raportul mai menţionează 13 state care au luat măsuri pentru sporirea 

activităţilor de voluntariat (România neffind între acestea) şi evidenţiază 4 state care au 

făcut din din voluntariat o prioritate politică (Franţa, Luxemburg, Belgia şi Marea 

Britanie)
53

. 

 

Datele analizate de autorii Raportului sugerează faptul că tinerii participă mai puţin în 

activităţi de voluntariat decât persoanele din celelalte categorii de vârstă. De asemenea, 

Raportul menţionează un număr de obstacole în calea participării la activităţi de 
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presiunea negativă din partea colegilor, lipsa de acces la informaţii adecvate, probleme 

legate de legislaţie şi asigurări etc.
54

  

 

II.9. Stiluri de viaţă 

 

Raportul evocă îngrijorările multor state privind nivelul scăzut al natalităţii şi evidenţiază 

schimbări importante în comportamentul marital din ultimele decenii, precum diminuarea 

numărului de căsătorii şi creşterea vârstei medii la prima căsătorie ( de la 24,8 ani în 1990 

la 27,4 ani în 2003 pentru femei şi de la 27,5 ani la 29,8 ani la bărbaţi), creşterea ratei 

divorţialităţii după 1970, până la mai mult decât dublu în unele ţări, extinderea coabitării 

consensuale devenite un lucru comun, numărul mare de copii născuţi în afara căsătoriei 

(în cele mai multe State Membre între 25% şi 50% din numărul total de copii). Totuşi, 

Raportul arată că, în ciuda acestei dezinstituţionalizări a familiei, cei mai mulţi copii încă 

trăiesc în cupluri familiale (căsătorite sau în coabitare) iar gospodăriile cu un singur 

părinte, în cele mai multe cazuri conduse de mame, constituie doar 14% din gospodăriile 

cu copii
55

.  

 

Raportul arată de asemenea că vârsta medie la care se produce tranziţia tinerilor de la 

gospodăria părintească la cea proprie are o influenţă puternică asupra ratei fertilităţii, cei 

care părăsesc casa parintească mai târziu având mai puţini copii şi la vârste mai înaintate. 

Vârsta medie la care se produce această tranziţie în ţările Uniunii Europene este de 25 

ani, dar ea variază de la 23 ani în Finlanda la 31,5 ani în Bulgaria, Slovenia şi Slovacia. 

În medie, femeile părăsesc gospodăria parintească  mai devreme, dar şi în cazul lor 

această vârstă variază de la 22 ani în Finlanda la aproape 30 ani în Slovacia. Raportul 

constată că, în medie, tranziţia de la gospodăria părintească la propria gospodărie are loc 

mai târziu în ţările Europei Centrale şi de Sud decât în celelalte ţări membre ale Uniunii 
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(adesea după vârsta de 26 ani la femei şi 28 ani la bărbaţi). Tot în ţări din această 

categorie se constată şi cele mai mari decalaje în funcţie de gen (3,8 ani în Bulgaria şi 3,2 

ani în România), care în cele mai multe State membre se încadrează între unu şi doi ani
56

 

Cauzele rămânerii mai îndelungate în casa paărintească sunt examinate pe baza 

rezultatelor unui Eurobarometru din 2007
57

. Conform acestuia, majoritatea tinerilor 

invocă raţiuni financiare pentru rămânerea mai îndelungată în casa părintească, în 

principal legate de posibilităţile de a obţine o locuină proprie, dar există şi o minoritate 

(16%) care invocă preferinţa pentru confortul şi lipsa de responsabilităţi din casa 

părintească. Analizând răspunsurile tinerilor din cele 12 noi State Membre comparativ cu 

ale celor din UE15, autorii constată că raţiunile de ordin financiar sunt mai mult invocate 

de cei dintâi, pe când confortul şi lipsa de responsabilităţi sunt mai mult invocate de cei 

din urmă
58

.  

Un eveniment cheie în tranziţia tinerilor la statusul de adult este acela de a deveni părinte. 

Pe lângă tendinţa descrescătoare a ratei fertilităţii în cursul ultimelor decenii (care este 

departe de nivelul de 2,1 copii la o femeie al ratei de înlocuire), Raportul sesizează o 

creştere a vârstei medii a mamelor la prima naştere, (explicabilă, între altele, prin tranziţia 

mai târzie de la gospodăria părintească la propria gospodărie, controlul mai accentuat al 

naşterilor, amânarea primei angajări, instabilitatea locurilor de muncă şi dificultăţile 

economice), dar şi o creştere a numărului de copii născuţi în afara căsătoriei (37% în 

2006). Faţă de acest ultim fenomen, Raportul arată că diferenţele dintre Statele Membre 

au crescut în perioada 1996-2006, în unele state numărul copiilor născuţi în afara 

căsătorie  crescând până la mai mult de dublu (Belgia, Spania, Italia, Cipru, Lituania, 

Malta şi Olanda
59

. 
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II.10. Tineret şi sănătate 

 

Dezvoltarea economică şi îmbunătăţirea sistemelor de sănătate în Europa au condus la o 

creştere continuă a speranţei de viaţă la naştere (80,7 ani la femei şi 74 ani la bărbaţi în 

2006). Raportul arată că autopercepţia stării de sănătate a europenilor devine mai 

negativă odată cu vârsta, cu excepţia Irlandei, Olandei şi Marii Britanii, unde persoanele 

care apreciază că au o stare de sănătate foarte bună sunt în mai mare măsură din categoria 

de vârstă 25-34 ani decât din categoria 15-24 ani. Tinerii raportează de asemenea un nivel 

înalt de bunăstare mentală. Totuşi, autorii Raportului citează date ale Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii potrivit cărora în regiunea Europa o cincime dintre copii şi 

adolescenţi suferă de probleme de dezvoltare, emoţionale sau de comportament, iar o 

optime suferă de tulburări mentale
60

.  

 

Raportul abordează apoi problema creşterii masei corporale la tineri, identificând doi 

factori responsabili. În primul rând schimbarea obieciurilor culinare (având cauze de 

natură socială, culturală sau familială, dar în care un rol important joacă şi influenţa 

colegilor/prietenilor, a noilor stiluri de viaţă devenite populare şi a numărului tot mai 

mare de produse noi); tot mai multe mese sunt luate în afara casei au a şcolii, inclusiv 

fast-food. În al doilea rând, creşterea masei corporale este determinată de creşterea 

gradului de inactivitate în rândul tinerilor. Cultura inactivităţii în rândul unor grupuri de 

tineri, dezvoltată în ultimul secol, este un rezultat al dezvoltării şi disponibilităţii noilor 

tehnologii: masiva expansiune şi disponibilitate a autovehiculelor personale a redus 

nivelul activităţii fizice în rândul tinerilor; la fel televizoarele şi numărul mare de canale 

disponibile, precum şi computerele personale şi jocurile electronice de tot felul. În plus, 

timpul petrecut pentru realizarea temelor de casă a crescut, limitând şi mai mult timpul 

disponibil pentru petrecerea activă a timpului liber
61

. 
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O altă problemă abordată de Raport în acest context este fumatul în rândul tinerilor. 

Autorii constată că ponderea fumătorilor creşte odată cu vârsta şi, în termeni generali, 

există mai mulţă fumători zilnici în rândul populaţiei de 25-34 ani decât în rândul celei de 

15-24 ani. În funcţie de gen, autorii afirmă că în Europa este mult mai probabil să găsim 

fumători în rândul bărbaţilor, cu excepţia Suediei şi Marii Britanii, unde ponderea 

femeilor fumătoare de 15-24 ani este mai mare decât a bărbaţilor din aceeaşi grupă de 

vârstă. 

 

În ce priveşte băutul, Raportul arată că, dincolo de influenţa diferiţilor factori sociali, 

adolescenţii încep să consume alcool pe baza unor convingeri şi aspiraţii personale, 

precum şi sub influenţa familiei şi mediului social. Acesta mai arată că alcoolul poate 

facilita interacţiunea şi dobândirea de noi prieteni, creşterea popularităţii percepute, sau 

poate influenţa imaginea respectivilor tineri în rândul colegilor de generaţie. Ca regulă 

generală, europenii au prima experienţă a băutului între vârstele de 13 şi 14 ani în toate 

ţările pentru care există date disponibile; de regulă, fetele au această experienţă ceva mai 

târziu decât băieţii
62

 

 

Raportul abordează şi consumul de droguri, menţionând că cel mai popular drog în rândul 

persoanelor de 15-34 ani este canabisul, iar cele mai înalte nivele de consum sunt 

raportate pentru tinerii de 15-24 ani. După canabis, cocaina apare ca cea mai consumată 

substanţă, deşi consumul acesteia nu este uniform în Europa (cifrele la nivel naţional 

variind între 0,4% şi 7,7%). Urmează ecstasy, al cărei consum în rândul populaţiei de 15-

34 ani variază la nivel naţional între 0,5% şi 14,6%, apoi amfetaminele, cu un consum în 

rândul populaţiei de 15-35 ani variind la nuvel naţional între 0,2% şi 16,5%, media 

europeană fiind de 5%
63

.  
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II.11. Tinerii şi timpul liber 

 

Raportul constată că pe măsura înaintării în vârstă ponderea timpului liber descreşte, 

existând în acelaşi timp un transfer de la timpul alocat învăţării la timpul alocat muncii. 

Astfel, în aproape toate ţările pentru care au existat date, autorii Raportului constată că 

tinerii între 15 şi 19 ani se bucură de timp liber în proporţie de peste 20% din timpul lor 

total, pe când în rândul populaţiei de 30-49 ani volumul timpului liber este cu cel puţin 

24% mai mic în toate aceste ţări
64

.  

 

Deşi conştienţi de faptul că timpul liber al tinerilor este uneori asociat cu comportamente 

riscante (băut, fumat sau violenţă), autorii Raportului evidenţiază faptul că acesta oferă şi 

oportunităţi pentru joacă, relaxare, învăţare informală şi dezvoltare personală. 

 

Autorii mai constată că tinerii nu prea sunt preocupaţi de treburile gospodăreşti, timpul 

dedicat de cei în vârstă de 30-49 ani dedicând de două ori mai mult timp treburilor 

gospodăreşti decât cei tineri. Cu privire la urmărirea programelor TV nu se constată 

diferenţe semnificative, timpul mediu petrecut de europeni în faţa televizorului fiind de 5-

10% din timpul lor zilnic total
65

. 

 

Practicarea sportului (în care autorii includ plimbarea, mersul pe bicicletă sau orice alt 

sport) şi ieşitul cu prietenii (la întâlniri, dans, băut, mâncat) sunt principalele activităţi de 

petrecere a timpului liber pentru tinerii europeni (45% declară că fac sport şi 40% că ies 

cu prietenii). Cititul este şi el o modalitate de petrecere a timpului liber pentru un sfert 

dintre tinerii europeni, iar jocurile video şi vizionările TV interesează o cincime dintre ei. 

Cu ponderi mai mici sunt menţionate ca activităţi de petrecere a timpului liber audiţiile 

muzicale şi mersul la cinema sau teatru (15%), ajutatul în gospodărie (10%), mersul la 
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cumpărături (7%). Mai puţin de 5% declară desfăşoară activităţi plătite sau cântă la un 

instrument, iar numai 2% dintre tinerii în vârstă de 15-30 ani participă la activităţi 

voluntare sau comunitare
66

. 

 

Participarea la spectacole live (muzică, jocuri, operă, balet, dans etc.) este mai puţin 

populară în rândul tinerilor decât mersul la cinema, dar majoritatea au participat la un 

asemenea spectacol cel puţin o data în anul 2006, cu excepţia Italiei, Maltei şi Poloniei, 

pe când în cazul spectacolelor sportive majoritatea tinerilor nu au participat la nici unul 

respectiv
67

. 

 

Printre activităţile de timp liber ale tinerilor Raportul mai menţionează călătoriile (în 

vacanţe), despre care arată că sunt mai dese decât înainte dar tot mai scurte, ceea ce pare 

a fi o consecinţă a extinderii liniilor aeriene low-cost, care a constituit de altfel şi un 

stimulent principal al creşterii turismului în Europa în anul 2006. Sub acest aspect nu se 

constată diferenţe între categoriile de vârstă
68

. 

 

Raportul face referire de asemenea la trei noi tipuri de „internaţionalizare‖ a tinerilor din 

Europa, evidenţiate de cercetători: creşterea numărului „puştilor din din a treia cultură‖ 

(adică a doua şi a treia generaţie de imigranţi), creşterea dorinţei de mobilitate (de a vizita 

alte ţări, de a studia în străinătate, sau de a găsi un loc de muncă în străinătate) şi 

circulaţia transnaţională a tinerilor profesionişti. Toate acestea, cuplate cu folosirea 

intensivă a tehnologiilor de comunicare, au amplificat în opinia autorilor aspectele 

multiculturale ale societăţilor europene şi au multiplicat potenţialul tinerilor de a se afla 

în contact cu alte culturi
69

.  Astfel, ca pattern general, tinerii în vârstă de 16-24 ani sunt 
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foarte deschişi faţă de tinerii care vin din alte colţuri ale lumii (61% dintre tinerii din 

această categorie de vârstă doreau sa admită venirea în ţara lor a unora sau mai multor 

persoane din grupuri etnice diferite, pe când 39% n-ar fi admis niciunul sau ar fi admis 

puţini)
70

. 

 

II.12. Generaţia digitală 

 

Raportul arată că tinerii sunt cei mai entuziaşti în faţa noilor tehnologii, şi primii care 

sunt gata să le adopte şi să le răspândescă. Ei sunt, de asemenea, cel mai adesea, fruntaşii 

inovării în folosirea şi diseminarea tehnologiei informaţiei şi comunicării (ICT). După 

cum afirmă autorii, se pare că a avea un copil în întreţinere este un stimulent pentru a 

avea un computer acasă (în 2007, 75% din gospodăriile care aveau cel puţin un copil în 

întreţinere aveau un computer acasă, comparativ cu circa 50% la nivelul tuturor 

gospodăriilor)
71

. În plus, 66% din gospodăriile care aveau un computer aveau si acces la 

Internet; şi în această privinţă este mai mare ponderea gospodăriilor cu copii în 

întreţinere. Dar Raportul evidenţiază şi faptul că există decalaje geografice mari în 

Europa sub aspectul deţinerii unui computer şi accesului la Internet ( de la peste 90% 

gospodării cu un copil dependent în Germania, Luxemburg, Slovenia, Finlanda şi Suedia, 

la 56 % în Grecia şi 34 % în România)
72

. 

 

În grupa de vârstă 16-24 ani, folosirea zilnică a computerului a crescut de la 50% în 2004 

la aproape 70% în 2007, iar această tendinţă se observă în toate ţările Uniunii Europene. 

Mai mult, arată Raportul, tinerii utilizează zilnic computerul mult mai des decât  oricare 

altă categorie de vârstă (în unele ţări de două sau chiar de trei ori mai mult).  Situaţia este 

                                                           
70

  Cf. Ibid. Pag 87 

71
  Cf. Ibid. Pag. 89 

72
  Id. 



asemănătoare şi în cazul folosirii Internetului, dar şi aici România apare cu cel mai mic 

grad de folosire zilnică a Internetului (26%), alături de Grecia (34%)
73

.  

 

II.13. Recomandări destinate factorilor de decizie politică şi lucrătorilor de 

tineret în baza rezultatelor din cercetare 

 

Raportul sugerează o serie de recomandări pentru elaborarea de politici in ceea ce 

priveşte conţinutul şi metodologia
74

. Unele dintre acestea se referă la modul în care 

elaborarea politicilor are loc în general, în abordarea problemelor de implicare a 

cetăţenilor, în vederea evitării excluderii, precum şi practicile care contribuie la succes. 

Altele tratează problema conţinutului vizat de elaborarea politicilor în mod mai direct 

oferind sfaturi cu privire la modul cel mai adecvat de abordare a problemelor referitoare 

la participarea tinerilor la ocuparea pieţei muncii, tranziţia lor de la educaţie şi formare 

profesională la lumea muncii, şi, în cele din urmă, participarea lor în societate ca cetăţeni 

angajaţi şi implicaţi. 

 

Recomandările sunt prezentate pe două niveluri: un prim nivel de recomandări sunt 

destinate factorilor de decizie politică în general, identificând bune practici pentru 

informare în procesul de elaborare a politicilor. Un al doilea nivel identifică 

recomandările de interes special pentru cei care lucrează în domeniul tineretului şi care se 

ocupă cu probleme de excludere, de tranziţie eficientă la lumea muncii şi de cetăţenie. 

 

II.13.a. Recomandări pentru factorii de decizie în politici de tineret  

În scopul de a asigura buna practică, elaborarea politicilor ar trebui să fie văzută ca un 

proces: 
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(1) care implică toţi actorii-cheie într-un anumit domeniu, părţile interesate şi cei care vor fi 

publicul-ţintă al politicii. 

(2) care este holistic, luându-se în considerare fiecare aspect al unei anumite probleme, la 

nivelul la care o acţiune este necesară, şi având în vedere impacturile dorite cât şi nedorite, 

susceptibile a fi rezultatul final al politicii. 

(3) în care contextul joacă un rol esenţial în determinarea a ceea ce funcţionează şi ce nu 

poate funcţiona. Factorii de decizie politică trebuie să fie conştienţi de rolul contextului 

atunci când analizează modele de politică din alte ţări şi să se asigure că iau în considerare 

pe deplin importanţa contextului cultural, istoric şi social în cadrul căruia sunt aplicate. 

(4) care se bazeazã pe contextul extins al politicii elaborate la nivelul UE prin abordări la 

nivel macro, precum cele prevăzute în Agenda Socialã Reînnoită şi în Procesul Lisabona, 

favorizând un impuls pentru procesele de reformă în cadrul statelor membre. Factorii de 

decizie ar trebui să acţioneze pe acest impuls şi să-şi adapteze politicile pentru a se potrivi 

contextelor lor locale.  

(5) care este creativ, atotcuprinzător şi care anticipează probleme, mai degrabă decât unul 

bazat pe dezvoltarea unei abordări reactive la probleme specifice. Factorii de decizie ar 

trebui să dezvolte o viziune pe termen mai lung, care consideră anumite iniţiative specifice 

ca parte al unui continuum de acţiuni legislative. 

(6) care asigură un echilibru adecvat între dezvoltarea de politici care vizează nevoi 

individuale şi abordări care să adreseze chestiuni mai largi de infrastructură în care 

obiectivele sociale pot fi atinse. 

(7) în care evaluarea şi monitorizarea sunt văzute ca o parte continuă a procesului de 

elaborare a politicilor. Ele nu ar trebui să se bazeze numai pe date cantitative, ci ar trebui să 

abordeze, de asemenea, eficacitatea politicilor din punct de vedere calitativ. 

 

II.13.b. Recomandări pentru lucrătorii de tineret 

 



În scopul asigurării unei elaborări de politici eficace de către cei care lucrează cu tinerii şi 

tranziţia acestora de la educaţie la locul de muncă, factorii de decizie politică ar trebui să: 

(1) se asigure că vocea tinerilor este auzită la formularea politicilor care să le permită să 

facă trecerea de la educaţie şi formare la universul ocupării forţei de muncă. Elaborarea 

politicilor ar trebui mai degrabă sã se desfăşoare împreună cu tinerii, decât numai pentru 

ei. 

(2) dea prioritate implicării tinerilor în identificarea de soluţii, formularea de răspunsuri 

adecvate şi explorarea problemelor de implementare, în special, dar nu numai, atunci 

când acestea abordează probleme de pregătire de răspunsuri la problemele de excludere 

de pe piaţa forţei de muncă şi societate. 

(3) încurajeze parteneriatele dintre lumea educaţiei şi a companiilor în promovarea 

tranziţiei tinerilor către ocuparea unui loc de muncă şi în sprijinirea dezvoltãrii de 

competenţe şi abilităţi de care tinerii au nevoie pentru a participa pe deplin pe piaţa forţei 

de muncă şi în societate. Factorii de decizie ar trebui să promoveze astfel de parteneriate 

şi să le utilizeze drept teren de testare atunci când dezvoltă politici. 

(4) adopte o flexibilitate de abordare în identificarea de opţiuni atunci când examinează 

aspecte referitoare la integrarea tinerilor în universul ocupării forţei de muncă. Aceasta 

presupune examinarea opţiunilor şi alegerilor ce pot implica o serie de domenii de 

politică susceptibile să aibă un impact potenţial asupra tranziţiei de la educaţie şi formare 

profesională la piaţa forţei de muncă. 

(5) asigure o tranziţie eficace a tinerilor la viaţa activă. Acest lucru nu se va întâmpla în 

mod durabil fără investiţii semnificative de timp şi resurse în dezvoltarea unui sistem de 

iniţiative de infrastructură adecvate care vizează incluziunea socială şi participarea 

eficace a tinerilor la ocuparea forţei de muncă. 

(6) elaboreze politici menite să asigure implicarea şi participarea eficace a tinerilor la 

iniţiative cetăţeneşti la nivel local şi naţional. 

Acestea au beneficiul suplimentar de a spori sentimentul tinerilor de apartenenţă la 

cetăţenia europeană. 

(7) se asigure că educaţia în companii joacă un rol major în dezvoltarea unor tipuri de 

abilităţi necesare tinerilor pentru a le permite să participe in mod eficace în societate şi pe 

piaţa forţei de muncă.  



(8) se asigure că sunt conştienţi de orice rezultate neprevăzute ale politicilor elaborate, în 

vederea promovării incluziunii tinerilor în societate. Existã pericolul ca unele dintre 

aceste politici să aibă drept consecinţă excluderea unui număr semnificativ de tineri din 

cauza unei lipse de educaţie şi / sau de formare necesare. 

 

III. Noua strategie a Uniunii Europene în domeniul politicilor 

care vizează tineretul 

 

III.1. O strategie a UE pentru tineret – investiţie şi capacitare 

 

Pe 27.04.2009, Comisia Europeană a emis Comunicarea către Consiliu, Parlamentul 

European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată ―O 

strategie a UE pentru tineret – investiţie şi capacitare. O metodă deschisă de coordonare 

reînnoită pentru adresarea provocărilor şi oportunităţilor tinerilor‖
75

. 

 

Elaborarea noii strategii privind tineretul survine în urma unei consultări largi efectuate în 

anul 2008, care a implicat autorităţi naţionale, Forumul European al Tineretului, organizaţii 

de tineret şi alte părţi interesate. Chiar tinerii înşişi au fost consultaţi online, fiind în 

continuare invitaţi să-şi exprime opiniile cu privire la propunerea Comisiei, în cadrul unei 

noi faze a dialogului permanent dintre instituţiile UE şi tineri. Principalele provocări, astfel 

identificate, de care tinerii sunt preocupaţi au fost: educaţie, ocupare, incluziune socială şi 

sănătate
76

. 
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Evaluarea Comisiei privind politica de tineret a evidenţiat, pe de o parte, faptul că fostul 

cadru de cooperare, bazat tot pe Metoda Deschisă de Coordonare, prevăzut a expira în 

2009, a contribuit la dezvoltarea legislaţiei şi strategiilor privind tineretul la nivel 

naţional, precum şi la mai buna implicare a organizaţiilor de tineret în elaborarea 

politicilor de tineret, dar, pe de altă parte, acesta nu şi-a dovedit întotdeauna eficienţa şi 

capacitatea de a furniza rezultate şi nu a asigurat coordonarea necesară adresării tuturor 

provocărilor. De aici nevoia unui nou cadru de coordonare, care să asigure o abordare 

intersectorială consolidată şi mai buna organizare a dialogului structurat, pentru a facilita 

şi accesul tinerilor neorganizaţi şi în special al celor cu mai puţine oportunutăţi. 

 

În viziunea Comisiei Europene, tinerii trebuie să-şi valorifice la maximum potenţialul iar 

politicile în domeniul tineretului trebuie să creeze cadrul adecvat pentru aceasta, în 

special pentru tinerii cu mai poţine oportunităţi. Pentru aceasta se propune o abordare 

duală, care se reflectă şi în denumirea strategiei: 

 

- Investiţia în tineret (asigurarea de resurse sporite pentru domeniile politicii de 

tineret care afectează viaţa lor cotidiană şi bunăstarea) şi 

- Capacitarea tinerilor (promovarea potenţialului tinerilor de a contribui la înnoirea 

societăţii, la realizarea obectivelor UE şi la afirmarea valorilor acesteia
77

. 

 

Noua strategie are un caracter intersectorial, vizând atât acţiuni pe termen scurt cât şi pe 

termen lung, care implică domenii cheie de politici care afectează tineretul Europei, în 

special educaţia, ocuparea forţei de muncă, creativitatea şi antreprenoriatul, incluziunea 

socială, sănătatea şi sportul, participarea civică şi voluntariatul. De asemenea, noua 

strategie evidenţiază importanţa muncii prestate de tineri şi defineşte măsuri mai eficace 

pentru o mai bună implementare a politicilor privind tineretul la nivelul UE. 

 

Strategia „Tineretul – Investiţie şi Capacitare‖ a propus trei obiective majore, cărora le sunt 

asociate domenii de acţiune cu obiective specifice şi acţiuni care trebuie realizate de statele 
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membre şi de Comisie în domeniile lor de competenţă respective. Aceste obiective (care în 

rezoluţia Consiliului au fost comasate în două) erau: 

- Crearea mai multor oportunutăţi pentru tineri în domeniile educaţiei şi ocupării; 

- Îmbunătăţirea accesului şi participării tuturor tinerilor în societate; 

- Întărirea solidarităţii reciproce dintre societate şi tineri
78

. 

 

În cadrul fiecărui obiectiv  sunt sugerate 2-3 domenii de acţiune, pentru fiecare dintre 

acestea fiind prevăzute obiective pe termen scurt şi liste de posibile acţiuni ce pot fi 

întreprinse de Statele Membre şi de Comisie în sferele lor de competenţă. La fiecare trei ani 

este prevăzută o evaluare, ale cărei rezultate vor fi prezentate în rapoartele UE privind 

tineretul. 

 

Nu detaliem aici domeniile de acţiune propuse şi măsurile aferente întrucât în forma 

adoptată de Consiliu există unele diferenţe. 

 

III.2. Cadrul Reînnoit pentru Cooperarea Europeană în Domeniul 

Tineretului (2010-2018) 

 

La propunerea Comisiei, Consiliul Uniunii Europene a adoptat rezoluţia privind Cadrul 

Reînnoit pentru Cooperarea Europeană în Domeniul Tineretului (2010-2018)
79

. Acesta se 

bazează pe informaţiile şi recomandările conţinute în Raportul UE privind Tineretul 

(2009) şi este strâns corelat cu obiectivele Agendei Sociale Reînnoite.  
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79  Cf. Council resolution on a renewed framework for European cooperation in the youth field (2010-

2018), http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st15/st15131.en09.pdf 

 



Obiectivele generale ale cooperării europene în domeniul tineretului pentru perioada de 

până în anul 2018 inclusiv sunt definite astfel: 

 

(i) de a crea oportunităţi mai multe şi egale pentru toţi tinerii în educaţie şi pe piaţa 

muncii; 

  

(ii) de a promova cetăţenia activă, incluziunea social şi solidaritatea tuturor tinerilor
80

. 

 

III.2.a. Domenii de acţiune 

Agenda acestei cooperări cuprinde opt domenii de acţiune: 

 

- Educaţie şi formare 

- Ocupare şi antreprenoriat 

- Sănătate şi bunăstare 

- Participare 

- Activităţi de voluntariat 

- Incluziune socială 

- Tineretul şi lumea 

- Creativitate şi cultură 

 

III.2.b. Abordarea duală 

 

Cu respectarea deplină a responsabilităţii Statelor Membre în domeniul politicii de tineret 

şi a caracterului voluntar al cooperării europene în domeniul tineretului, atingerea celor 

două obiective generale corelate implică o abordare duală, implicând elaborarea şi 

promovarea deopotrivă a iniţiativelor specifice domeniului tineret (politici şi acţiuni 

orientate special spre tineri, în domenii precum învăţarea non-formală, participarea, 

activităţile de voluntariat, munca de tineret, mobilitate şi informare) şi a iniţiativelor 
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cadru (iniţiative care să faciliteze o abordare intersectorială, în cadrul căreia să se acorde 

atenţia cuvenită problemelor tinerilor atunci când sunt formulate, implementate şi 

evaluate politici şi acţiuni în alte domenii ale politicii, dar care au un impact asupra vieţii 

tinerilor). La nivel european, se face referire special la Strategia Lisabona de după 2010 şi 

la Agenda Socială Reînnoită, dar şi la strategii şi programe ale Uniunii Europene, precum 

noul Cadru Strategic pentru Cooperarea Europeană în domeniile Educaţiei şi Formării, 

Liniile Directoare privind Ocuparea, Strategia Sănătăţii şi Agenda pentru Cultură. 

 

III.2.c. Principii directoare 

 

Cooperarea europeană în politica de tineret trebuie să fie ferm ancorată în sistemul 

internaţional al drepturilor omului şi anumite principii directoare trebuie respectate în 

toate politicile şi activităţile care îi privesc pe tineri, cu deosebire următoarele: 

(a) promovarea egalităţii de gen şi combaterea oricăror forme de discriminare; 

(b) luarea în considerare a posibilelor diferenţe între condiţiile de viaţă, nevoile, 

aspiraţiile, interesele şi atitudinile tinerilor, datorate diferiţilor factori, şi acordarea unei 

atenţii particulare celor care, din diferite motive, ar putea avea oportunităţi mai puţine; 

(c) recunoaşterea tuturor tinerilor ca o resursă pentru societate şi asigurarea dreptului 

tinerilor de a participa la elaborarea unor politici care îi afectează, prin intermediul unui 

dialog structurat continuu cu tinerii şi organizaţiile de tineret
81

. 

  

III.2.d. Metode de lucru 

 

Cu privire la cooperarea europeană, metodele de lucru se bazează pe divizarea peroadei 

2010-2018 în trei cicluri de lucru. Primul ciclu acoperă perioada 2010-2012. Pentru 

fiecare ciclu vor fi selectate priorităţi care privesc domeniile de acţiune stabilite, acestea 
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trebuind să permită cooperarea între toate Statele Membre sau cooperarea mai strânsă 

între un număr limitat de State Membre, potrivit priorităţilor lor naţionale. 

 

III.2.e. Instrumente  

 

În vederea implementării efective a noului cadru de cooperare, au fost propuse 

următoarele instrumente
82

: 

- Asigurarea bazei de cunoştinţe şi o politică de tineret bazată pe evidenţe: mai buna 

cunoaştere şi înţelegere a condiţiilor de viaţă, a valorilor şi atitudinilor tinerilor trebuie 

asigurate şi avute în vedere în domeniile politice relevante. 

- Învăţarea reciprocă: aceasta oferă posibilitatea identificării de şi învăţării din bune 

practici în diferite State Membre. 

- Raportarea progresului înregistrat: Raportul UE privind Tineretul este realizat la 

sfârşitul fiecărui ciclu de lucru,pe baza rapoartelor naţionale produse de Statele Membre.  

- Diseminarea rezultatelor: rezultatele cooperării trebuie făcute larg cunoscute. 

- Monitorizarea procesului: Statele Membre şi Comisia vor lucra strâns împreună pentru 

coordonarea, îndrumarea şi evaluarea procesului şi a rezultatelor sale. 

- Consultări şi dialog structurat cu tinerii şi organizaţiile de tineret: dialogul structurat 

trebuie dezvoltat în continuare; temele acestuia trebuie să fie în acord cu obiectivele 

generale ale cooperării europene în domeniul tineretului şi cu priorităţile fiecărui ciclu de 

lucru. 

- Mobilizarea fondurilor şi programelor Uniunii Europene: trebuie să se facă uz de 

fondurile europene disponibile şi programele relevante. 

 

III.2.f. Rolul muncii de tineret 
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O atenţie aparte este acordată, în acest nou cadru de cooperare, muncii de tineret
83

, privite 

ca o chestiune intersectorială. Aceasta (youth work) este abordată în sens larg, ca 

acoperind largă arie de activităţi sociale, culturale, educative sau de natură politică, 

desfăşurate cu şi pentru tineri. Ea este subsumată educaţiei extraşcolare, dar şi 

activităţilor de petrecere a timpului liber gestionate de lucrători de tineret profesionişti 

sau voluntary, ori de lideri de tineret, şi privită ca având la bază învăţarea nonformală şi 

participarea voluntară. Documentul evidenţiază necesitatea ca, în noul cadru de 

cooperare, să fie mai mult examinate şi discutate căile prin care munca de tineret poate 

contribui la realizarea obiectivelor generale adoptate, precum şi modul în care aceasta 

poate fi sprijinită şi recunoscută ca valoare adăugată pentru contribuţia sa economică şi 

socială. Ca teme de discuţie sunt menţionate: asigurarea de instruire specifică pentru 

lucrătorii şi liderii de tineret, recunoaşterea competenţelor acestora prin folosoirea unor 

instrumente europene adecvate, sprijin pentru mobilitatea lucrătorilor şi liderilor de 

tineret, promovarea unor servicii şi abordări inovative pentru munca de tineret. 

 

III.2.g. Rolul Comisiei şi al Statelor Membre 

 

Cu respectarea principiilor, metodelor şi instrumentelor prezentate mai sus, Consiliul a 

invitat Statele Membre să conlucreze pentru întărirea cooperării europene în domeniul 

tineretului, pe baza obiectivelor generale şi a dublei abordări, în domeniile de acţiune 

stabilite şi cu observarea priorităţilor stabilite pentru fiecare ciclu de lucru, pecum şi să 

adopte, conform priorităţilor naţionale, măsuri la nivel naţional care pot contribui la 

atingerea obiectivelor generale, folosing învăţarea reciprocă atunci când elaborează 

politicile naţionale
84

. 

De asemenea, Consiliul a invitat Comisia Europeană să: 
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  Id. 



- lucreze cu şi să sprijine Statele Membre, în perioda de până în 2018, în vederea 

cooperării în noul cadru pe baza obiectivelor generale, domeniilor de acţiune, 

abordării duale, principiilor şi instrumentelor de implementare stabilite, 

priorităţilor fiecărui ciclu de lucru; 

- examineze, în particular prin Raportul UE privind Tineretul, măsura în care 

obiectivele generale au fost atinse (în acest scop Comisia urmând să înfiinţeze un 

grup de lucru care să discute, în consultare cu responsabilii domeniilor politice 

relevante, datele existente privind situaţia tineretului şi eventual nevoie de 

elaborare a unor indicatori pentru domenii în care asemenea indicatori nu există 

sau nu este vizibilă o perspectivă privind tineretul; 

- propună un cadru flexibil pentru activităţi de învăţare între specialiştii implicaţi şi 

să lanseze studii relevante pentru obiectivele generale şi priorităţile convenite, cu 

privire la care să raporteze Consiliului; 

- pregătească în anul 2017, în asociere cu Statele member, un raport final de 

evaluare privind acest cadru de cooperare (raport ce va fi discutat de Consiliu în 

2018)
85

. 

 

III.2.h. Iniţiative generale şi specifice 

 

În explicitarea abordării duale mai sus menţionate, rezoluţia listează în Anexa I un număr 

de iniţiative generale (aplicabile în toate domeniile politicii) şi un număr de iniţiative 

specifice domeniilor de acţiune prioritare pentru politica de tineret, împreună cu masuri 

ce pot fi promovate de Statele Membre şi/sau de Comisie în cadrul competenţelor lor 

specific şi cu respectarea principiului subsidiarităţii. 
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III.2.h.1. Inţiative generale (trans-sectoriale)
86

 

 

- Dezvoltarea şi întărirea cooperării între decidenţii politici în respectivele domenii 

de acţiune şi decidenţii în politica de tineret prin, inter alia, un dialog îmbunătăţit 

şi schimb de cunoştinţe şi expertiză. 

- Încurajarea şi sprijinirea implicării şi participării tinerilor şi organizaţiilor de 

tineret în elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor de tineret. 

- Furnizarea unor servicii de orientare şi consiliere de calitate. 

- Îmbunătăţirea accesului la informaţii de calitate pentru tineret şi diseminarea 

informaţiilor prin toate canalele posibile, la nivel local, regional şi naţional, 

precum şi prin organizaţii de nivel European ca Eurodesk, ERYCA şi EYCA, 

precum şi alte reţele europene. 

- Întărirea cooperării cu autorităţile locale şi regionale. 

- Sprijinirea şi dezvoltarea mai bunei cunoaşteri a situaţiei tinerilor, de exemplu 

prin sprijinirea cercetării în domeniul tineretului, a reţelelor de cercetare, a 

relizării de studii specific etc. 

- Sprijinirea dezvoltării muncii de tineret şi recunoaşterea valorii acesteia. 

- Folosirea efectivă şi facilitarea accesului tinerilor la fondurile şi programele 

europene disponibile. 

- Sprijinirea dezvoltării de proiecte şi programe experimentale pentru generarea de 

idei inovatoare şi schimb de bune practice. 

- Recunoaşterea valorii cooperării bilaterale şi muntilaterale pentru cooperarea 

europeană în domeniul politicii de tineret. 

- Includerea, unde este cazul, a unei dimensiuni de politică privind copiii, privitoare 

la drepturile şi protecţia acestora, având în vedere că viaţa şi perspectivele de 

viitor ale tinerilor sunt semnificativ determinate de oportunităţile, sprijinul şi 

protecţia primite în cursul copilăriei. 
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III.2.h.2. Obiective în domeniul politicii de tineret şi posibile iniţiative 

pentru fiecare domeniu de acţiune
87

 

 

III.2.h.2.(i) Educaţie şi formare 

Obiectiv: Acces egal pentru tineri la educaţie şi formare de înaltă calitate, la toate 

nivelurile, precum şi oportunităţi de învăţare pe parcursul întregii vieţi. Ca un 

complement al educaţiei formale, trebuie promovată şi recunoscută învăţarea nonformală 

pentru tineri şi dezvoltate legături mai bune între educaţia formală şi învăţarea 

nonformală. De asemenea, trebuie facilitată tranziţia tinerilor de la educaţie şi formare la 

piaţa muncii şi diminuată părăsirea timpurie a şcolii. 

Posibile iniţiative: 

- Sprijin pentru dezvoltarea muncii de tineret şi a altor oportunităţi de învăţare 

nonformală, ca unul dintre mijloacele de acţiune pentru atenuarea efectelor 

părăsirii timpurii a şcolii. 

- Folosirea deplină a ansamblului de instrumente dezvoltate la nivelul UE pentru 

asigurarea transparenţei şi validării competenţelor şi recunoaşterea calificărilor. 

- Promovarea mobilităţii în scopul învăţării pentru toţi tinerii. 

- Combaterea stereotipurilor legate de gen şi a altor stereotipuri prin educaţia 

formală şi prin învăţarea nonformală. 

- Folosirea educaţiei formale şi a învăţării nonformale pentru promovarea coeziunii 

şi înţelegerii între diferite grupuri, promovarea de oportunităţi egale şi atenuarea 

decalajelor de realizare. 

- Dezvoltarea unor structuri participative în educaţie şi a cooperării între şcoli, 

familii şi comunităţi. 
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- Încurajarea educaţiei formale şi a învăţării nonformale în sprijinul inovării, 

creativităţii şi spiritului antreprenorial în rândul tinerilor. 

- Creşterea gradului de conştientizare public a valorii şi rezultatelor învăţării 

nonformale. 

 

III.2.h.2.(ii) Ocupare şi antreprenoriat 

 

Obiectiv: Integrarea tinerilor pe piaţa muncii, fie ca angajaţi, fie ca antreprenori. Tranziţia 

de la educaţie şi formare, sau de la şomaj ori inactivitate, la piaţa forţei de muncă trebuie 

facilitată şi susţinută, iar oportunităţile de reconciliere între viaţa de familie şi viaţa de 

muncă trebuie îmbunătăţite. 

 

Posibile iniţiative: 

 

- Creşterea şi îmbunătăţirea investiţiilor în asigurarea de competenţe adecvate 

acelor locuri de muncă cerute pe piaţa muncii, împreună cu mai buna adaptare pe 

termen scurt şi mai buna anticipare pe termen lung a competenţelor cerute pe 

piaţa muncii. 

- Luarea în considerare a situaţiei specific a tinerilor la proiectarea strategiilor de 

flexisecuritate. 

- Promovarea de oportunităţi profesionale şi vocaţionale transfrontaliere pentru 

tineri. 

- Elaborarea de măsuri pe termen scurt în cadrul planurilor de redresare pentru a 

stimula integrarea tinerilor pe piaţa muncii, precum şi de măsuri structural în 

favoarea tinerilor. 

- Dezvoltarea serviciilor de orientare în carieră şi consiliere. 

- Reducerea barierelor în calea liberei circulaţii a lucrătorilor în întreaga Uniune 

Europeană. 



- Promovarea unor stagii de internat şi de ucenicie de calitate, care să faciliteze 

accesul şi avansarea pe piaţa muncii. 

- Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a copiilor şi promovarea împărţirii 

responsabilităţilor între parteneri, în vederea reconcilierii dintre viaţa profesională 

şi viaţa privată, atât pentru tinerele femei cât şi pentru tinerii bărbaţi. 

- Sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin, între altele, educaţie 

antreprenorială, fonduri de suport pentru începerea afacerii, programe de 

mentoring, şi încurajarea recunoaşterii întreprinderilor tinere. 

- Sprijinirea dezvoltării de reţele şi structure europene pentru promovarea 

antreprenoriatului. 

- Promovarea antreprenoriatului în domeniul dezvoltării durabile. 

 

III.2.h.2.(iii) Sănătate şi bunăstare 

 

Obiectiv: Susţinerea sănătăţii şi bunăstării tinerilor, cu accent pe promovarea sănătăţii 

mentale şi sexuale, sport, activitatea fizică şi stiluri de viaţă sănătoase, precum şi 

prevenirea şi tratarea rănirilor, tulburărilor de alimentaţie, dependenţei şi abuzului de 

substanţe. 

Posibile iniţiative: 

 

- Punerea în aplicare a Rezoluţiei Consiliului privind sănătatea şi bunăstarea 

tinerilor
88

 şi încurajarea activităţilor fizice şi de menţinerea a condiţiei fizice prin 

aplicarea Liniilor Directoare ale UE privind Activitatea Fizică
89

. 
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- Luarea în considerare, în activităţile de promovare a sănătăţii şi bunăstării 

tinerilor, a faptului că sănătatea este o stare de deplină bunăstare fizică, mentală şi 

socială, nu doar absenţa bolii sau infirmitatea. 

- Încurajarea stilurilor de viaţă sănătoase în rândul tinerilor, prin educaţie fizică, 

educaţie în domeniul nutriţiei, exerciţii fizice şi colaborare între şcoli, lucrători de 

tineret, specialişti în domeniul sănătăţii şi organizaţii sportive. 

- Evidenţierea rolului sportului ca activitate în sprijinul muncii în echipă, învăţării 

interculturale, corectitudinii şi responsabilităţii. 

- Creşterea gradului de cunoaştere şi de conştientizare al lucrătorilor de tineret în 

probleme de sănătate. 

- Mobilizarea factorilor interesaţi la nivel local în vederea detectării şi ajutorării 

tinerilor în situaţii de risc, precum şi de orientare a lor către alte servicii, când este 

necesar. 

- Încurajarea educaţiei sanitare de la coleg la coleg. 

- Promovarea protecţiei copiilor şi tinerilor, în particular cu privire la competenţele 

în domeniul noilor mijloace de comunicare în masă şi protejării în faţa anumitor 

pericole ce apar ca urmare a folosirii acestora, recunoscând totodată beneficiile şi 

oportunităţile pe care acestea le pot oferi tinerilor, de exemplu prin aplicarea 

Concluziilor Consiliului UE din 21 mai 2008 şi 27 noiembrie 2009 privind 

cunoaşterea mass media în mediul digital
90

. 

                                                                                                                                                                             
(consisting of 22 outstanding independent experts) and the EU Working Group on Sport & Health 

(consisting of representatives of Member States) prepared a draft of the EU Physical Activity Guidelines 

during the past year. 

(http://ec.europa.eu/sport/documents/pa_guidelines_4th_consolidated_draft_en.pdf)  

90
   A se vedea şi Council Conclusions of 21 May 2008 and 27 November 2009 on media literacy in the 

digital environment 

(http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/docs/recom/council_adoption_ml_27112009.pdf) 



-  Facilitarea accesului la aşezămintele de sănătate existente, făcându-le mult mai 

prietenoase tinerilor. 

 

III.2.h.2.(iv) Participare  

 

Obiectiv: Participarea tinerilor în democraţia reprezentativă şi în societatea civilă la toate 

nivelurile şi în societate în ansamblul său. 

 

Posibile iniţiative: 

 

- Dezvoltarea de mecanisme pentru dialog cu tinerii şi participarea acestora în 

cadrul politicilor naţionale de tineret. 

- Încurajarea folosirii ghidurilor existente pentru participarea, informarea şi 

consultarea tinerilor, sau elaborarea unor astfel de ghiduri, în vederea asigurării 

calităţii acestor activităţi. 

- Sprijinirea politică şi financiară a organizaţiilor de tineret, precum şi a consiliilor 

locale şi naţionale ale tineretului, şi promovarea recunoaşterii rolului lor 

important în democraţie. 

- Promovarea participării mai multor şi a unei mai largi diversităţi de tineri în 

democraţia reprezentativă, în organizaţiile de tineret şi în alte organizaţii ale 

societăţii civile. 

- Folosirea efectivă a tehnologiilor informaţiei şi comunicării pentru a lărgi şi 

adânci participarea tinerilor. 

- Sprijinirea diferitelor forme de învăţare a participării de la vârste fragede, prin 

educaţie şi învăţare nonformală. 

- Dezvoltarea în continuare a oportunităţilor de dezbatere între instituţiile publice şi 

tineri. 

 

III.2.h.2.(v) Activităţi de voluntariat 



 

Obiectiv: Susţinerea şi mai buna recunoaştere a activităţilor voluntare ale tinerilor pentru 

valoarea lor de formă importantă a învăţării nonformale. Înlăturarea obstacolelor în calea 

actvităţilor de voluntariat şi promovarea mobilităţii transfrontaliere a tinerilor. 

 

Posibile iniţiative: 

 

- Promovarea recunoaşterii competenţelor dobândite prin activităţi de voluntariat 

prin instrumente precum Europass, Youthpass şi instrumente finanţate de Statele 

Membre. 

- Implementarea Recomandării Consiliului privind mobilitatea tinerilor voluntari în 

Europa
91

. 

- Creşterea nivelului de cunoaştere privind valoarea activităţilor de voluntariat. 

- Angajarea tinerilor şi a organizaţiilor de tineret în planificarea, realizarea şi 

evaluarea Anului European al Activităţilor de Voluntariat pentru Promovarea 

Cetăţeniei Active (2011)
92

 

- Promovarea solidarităţii intergeneraţionale prin activităţi de voluntariat. 

 

III.2.h.2.(vi) Incluziune socială 

 

Obiectiv: Prevenirea excluziunii şi sărăciei în rândul tinerilor şi a transmiterii acestora de 

la o generaţie la alta, precum şi întărirea solidarităţii dintre societate şi tineri. 
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Posibile iniţiative: 

 

- Valorificarea întregului potenţial al muncii de tineret şi al centrelor de tineret ca 

mijloace de incluziune. 

- Adoptarea unei abordări intersectoriale în demersurile de îmbunătăţire a coeziunii 

comunitare şi solidarităţii, precum şi în cele de reducere a excluziunii sociale a 

tinerilor, abordând de pildă educaţia, ocuparea şi incluziunea tinerilor într-o 

manieră integrată. 

- Sprijinirea dezvoltării cunoaşterii şi competenţelor interculturale ale tuturor 

tinerilor şi combaterea prejudecăţilor. 

- Sprijinirea activităţilor de informa şi educare a tinerilor cu privire la drepturile lor. 

- Remedierea problemelor lipsei de adăpost, locuirii şi excluziunii financiare. 

- Promovarea accesului la servicii de calitate, e.g. transport, e-incluziune, sănătate, 

servicii sociale. 

- Promovarea măsurilor de sprijin pentru tinerele familii. 

- Angajarea tinerilor şi a organizaţiilor de tineret în planificarea, realizarea şi 

evaluarea Anului European de Combatere a Sărăciei şi Excluziunii Sociale 

(2010)
93

 

III.2.h.2.(vii) Tinertul şi lumea 

 

Obiectiv: Sprijinirea participării şi contribuţiei tinerilor la procesul global de elaborare, 

implementare şi urmărire a rezultatelor politicilor privind chestiuni precum schimbările 

climatice, Obiectivele ONU de Dezvoltare ale Mileniului, drepturile omului etc. Şi a 

cooperării tinerilor cu regiuni dinafara Europei. 

Posibile iniţiative: 

                                                           
93  A se vedea şi Website European Year of Combating Poverty and Social Exclusion: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637 

 



- Creşterea gradului de cunoaştere în rândul tinerilor a problemelor globale precum 

dezvoltarea durabilă şi drepturile omului. 

- Oferirea de oportunităţi tinerilor de a schimba opinii cu decidenţii politici privind 

problemele globale (e.g. prin participare la reuniuni internaţionale, platforme 

virtuale, forumuri etc). 

- Întărirea înţelegerii reciproce între tineri din toate colţurile lumii prin dialog şi 

prin intermediul unor acţiuni de suport precum cursuri de instruire, schimburi, 

întruniri. 

- Încurajarea tinerilor să participe la „voluntariatul verde‖ şi la obişnuinţele „verzi‖ 

de consum şi producţie (e.g. reciclare, conservarea energiei, vehicule hibride etc.) 

- Promovarea oportunităţilor de antreprenoriat, ocupare, educaţie şi voluntariat cu 

regiuni dinafara Europei. 

- Promovarea cooperării cu şi a schimburilor dintre lucrătorii de tineret de pe 

continente diferite. 

- Încurajarea tinerilor să participe la activităţi de cooperare pentru dezvoltare, fie în 

ţările lor de rezidenţă, fie în străinătate. 

 

III.2.h.2.(viii) Creativitate şi cultură 

 

Obiectiv: Sprijinirea creativităţii şi capacităţii de inovare a tinerilor printr-un mai bun 

acces şi participare la cultură şi la formele de exprimare ale culturii de la vârste fragede, 

promovând astfel dezvoltarea personală, potenţialul sporit de învăţare, competenţele 

intercultural, înţelegerea şi respectarea diversităţii culturale, precum şi dezvoltarea de noi 

şi flexibile competenţe pentru viitoarele oportunităţi de angajare. 

Posibile iniţiative: 



- Sprijinirea dezvoltării creativităţii în rândul tinerilor prin aplicarea concluziilor 

Consiliului asupra promovării Generaţiei Creatoare
94

: dezvoltarea creativităţii şi 

capacităţii de inovare a copiilor şi tinerilor prin manifestări culturale şi acces mai 

larg la cultură. 

- Lărgirea accesului de calitate la cultură şi instrumente creative, în particular cele 

care implică tehnologii noi, şi dezvoltarea oportunităţilor tinerilor de trăi 

experienţa culturii şi de a-şi exprima şi dezvolta creativitatea în cadrul şi în afara 

şcolii. 

- Asigurarea accesibilitatăţii noilor tehnologii pentru a mobilize creativitatea 

tinerilor şi capacitatea lor de inovare, precum şi sporirea interesului pentru 

cultură, arte şi ştiinţă. 

- Asigurarea accesului la medii în care tinerii îşi pot dezvolta creativitatea şi 

domeniile de interes şi îşi pot petrece timpul liber cu folos. 

-  Facilitarea unor sinergii pe termen lung între politicile şi programele din 

domeniile culturii, educaţiei, sănătăţii, incluziunii sociale, mass media, ocupării şi 

tineretului, în vederea promovării creativităţii tinerilor şi capacităţii lor de 

inovare. 

- Furnizarea de training specializat lucrătorilor de tineret în domeniul culturii, al 

noilor mijloace de comunicare în masă şi al competenţelor intercultural. 

- Promovarea parteneriatului între cultură şi sectoarele bazate pe creativitate pe de 

o parte şi organizaţiile şi lucrătorii de tineret pe de altă parte. 

                                                           
94  A se vedea şi Council conclusions on promoting a creative generation: developing the creativity and 

innovative capacity of children and young people through cultural expression and access to culture, 

2978th EDUCATION, YOUTH AND CULTURE Council meeting Brussels, 27 November 2009 

(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/111502.pdf) 

 



- Facilitarea şi sprijinirea dezvoltării talentului şi aptitudinilor antreprenoriale ale 

tinerilor în vederea creşterii angajabilităţii şi oportunităţilor lor de angajare. 

- Promovarea cunoaşterii tinerilor în domeniul culturii şi moştenirii culturale în 

diferitele State Membre, inclusiv prin folosirea noilor tehnologii.  

 

III.2.i. Priorităţile cooperării europene în domeniul tineretului pe 

parcursul primului ciclu de lucru 

 

În Anexa II la Rezoluţia Consiliului sunt listate priorităţile cooperării europene în 

domeniul tineretului pe parcursul primului ciclu de lucru: 

Prioritatea generală: ocuparea tinerilor 

- 1 ianuarie 2010 - 30 iunie 2010: incluziunea socială 

- 1 iulie 2010 - 31 decembrie 2010: munca de tineret 

- 1 ianuarie 2011 - 30 iunie 2011: participarea 

 

În Anexa III la Rezoluţie sunt furnizate informaţii suplimentare privind implementarea 

dialogului structurat la nivel naţional şi european. 

 



IV. Metoda deschisă de coordonare 

 

Politicile de tineret sunt elaborate în primul rând la nivel naţional, de către diferitele State 

Membre. La nivel european, a fost stabilit un cadru de cooperare. Principalele decizii în 

domeniu sunt luate de Consiliul Miniştrilor de Tineret, ale căriu întâlniri sunt pregătite de 

Grupul de Lucru pentru Tineret (Working Party on Youth), care reuneşte reprezentanţi ai 

ministerelor cu responsabilităţi în domeniul politicii de tineret din Statele Membre. 

 

Metoda deschisă de coordonare este folsită în mai multe domenii ale politicii, în care 

Comisia are competenţe limitate şi, în consecinţă, Statele Membre îşi elaborează propriile 

politici naţionale, fără a trebui să se supună unor reglementări legislative de politică 

europeană. Totuşi, o coordonare între politicile naţionale există, aceasta fiind bazată pe 

priorităţi şi obiective comune adoptate prin consultări reciproce cu Comisia Europeană. 

De asemenea, metoda facilitează schimbul de bune practici şi învăţarea reciprocă între 

Statele Membre. 

 

O descriere succintă şi pertinentă a modului în care funcţionează în practică metoda 

deschisă de coordonare găsim în Manualul Politicii de Tineret elaborat de Finn 

Denstag
95

. În descrierea acestuia, metoda funcţionează astfel: 

1. Comisia Europeană îşi precizează priorităţile pe termen lung în politica de tineret 

printr-un document politic (cum au fost „Carta Albă privind Tineretul‖ în 2001, sau 

Comunicarea Comisiei „O Strategie UE pentru Tineret – Investiţie şi Capacitare‖ în 

2009); 

2. Prin dialog cu Statele Membre, Comisia propune obiective comune pentru fecare 

prioritate; 

                                                           
95  Cf. Finn Yrjar Denstad, Youth Policy Manual. How to develop a national youth strategy, Council of 

Europe Publishing, 2009, pag. 33 
  



3. Consiliul Miniştrilor de tineret adoptă apoi obiective comune pentru respectivele 

priorităţi; 

4. Statele Membre sunt apoi responsabile pentru implementarea obiectivelor comune. Ele 

raportează regulat Comisiei ce au făcut pentru implementarea acestora; 

5. Pe baza acestor raportări, Comisia elaborează analize ale progresului în implementarea 

obiectivelor comune, pe care le prezintă Consiliului Miniştrilor de tineret; 

6. Comisia face propuneri Consiliului privind avansarea în continuare pe calea realizării 

priorităţilor; 

7. Consiliul Miniştrilor de Tineret decide asupra căilor de urmat. Astfel, procesul 

continuă prin revenirea la etapa 4, în cadrul aşa-numitei ―rolling agenda‖. 

 

Mecanismul se bazează, deci, pe asumare de responsabilităţi şi pe dialog continuu, 

inclusiv cu tinerii şi structurile lor reprezentative.  

 

Aşa cum am arătat mai sus, evaluarea Comisiei privind politica de tineret
96

 a evidenţiat, 

pe de o parte, faptul că fostul cadru de cooperare, bazat tot pe Metoda Deschisă de 

Coordonare, prevăzut a expira în 2009, a contribuit la dezvoltarea legislaţiei şi strategiilor 

privind tineretul la nivel naţional, precum şi la mai buna implicare a organizaţiilor de 

tineret în elaborarea politicilor de tineret, dar, pe de altă parte, acesta nu şi-a dovedit 

întotdeauna eficienţa şi capacitatea de a furniza rezultate şi nu a asigurat coordonarea 

necesară adresării tuturor provocărilor. De aici nevoia unui nou cadru de coordonare, care 

să asigure o abordare intersectorială consolidată şi mai buna organizare a dialogului 

structurat, pentru a facilita şi accesul tinerilor neorganizaţi şi în special al celor cu mai 

puţine oportunutăţi. 

 

Consiliul European şi-a însuşit această evaluare a Comisiei şi a agreat că: 
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  Cf. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS: An EU Strategy 

for Youth – Investing and Empowering. A renewed open method of coordination to address youth 

challenges and opportunities. Pag. 3 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0200:FIN:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0200:FIN:EN:PDF


1. În perioada de până în 2018, cooperarea europeană în domeniul tineretului trebuie 

implementată prin intermediul unei metode deschise de coordonare reînnoite şi trebuie să 

se bazeze pe obiectivele generale, abordarea duală şi domeniile de acţiune evidenţiate în 

Rezoluţie. 

2. Cooperarea europeană în domeniul tineretului trebuie să fie bazată pe evidenţă, 

pertinentă şi concretă. Ea trebuie să producă rezultate clare şi vizibile, care trebuie 

prezentate, verificate şi diseminate în mod regulat şi într-o manieră structurată, 

constituind astfel o bază a evaluării şi dezvltării continue. 

3. Succesul metodei deschise de coordonare depinde de angajamentul politic al Statelor 

Membre şi de efectivitatea metodelor de lucru la nivel naţional şi la nivelul Uniunii 

Europene
97

. 

 

V. Dezvoltări şi precizări în documente ulterioare şi în alte 

documente relevante 

 

După cum s-a arătat în Rezoluţia Consiliului European de adoptare a noii strategii, o 

dimensiune privitoare la tineret trebuie să fie integrată în Strategia Lisabona post-2010, în 

Agenda Socială Reînnoită şi în strategiile şi programele relevante ale Uniunii Europene, 

precum noul Cadru Strategic pentru Cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi 

formării, Liniile Directoare privind Ocuparea, Strategia în Domeniul Sănătăţii şi Agenda 

pentru Cultură
98

 

 

În cele ce urmează sintetizăm aspectele relevante pentru elaborarea unei strategii de 

tineret în România, identificate în documente ulterioare, sau apropiate în timp şi legate 

tematic de noua Strategie europeană. 

                                                           
97  cf. Council resolution on a renewed framework for European cooperation in the youth field (2010-

2018), pp. 7-8, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/111514.pdf 
 

98
  Cf. Council resolution on a renewed framework for European cooperation in the youth field (2010-

2018), pag. 6, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/111514.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/111514.pdf


 

V.A. Documente ale Uniunii Europene 

V.A.1. Rezoluţia Consiliului European privind dialogul structurat cu 

tinerii în domeniul ocupării tineretului 

 

Deşi nu este primul în ordine cronologică, întrucât defineşte priorităţile pentru al doilea 

ciclu al cooperării europene în domeniul politicii de tineret (în continuarea celui definit în 

rezoluţia Consiliului pentru adoptarea noii strategii), începem cu Rezoluţia Consiliului 

privind dialogul structurat cu tinerii în domeniul ocupării tineretului
99

. 

 

Aşa cum am arătat anterior, cu ocazia prezentării rezoluţiei Consiliului Uniunii Europene 

privind un cadru reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-

2018), consultările din cadrul dialogului structurat se bazează pe cicluri de lucru de câte 

18 luni, având o tematică prioritară şi teme specifice care corespund obiectivelor generale 

ale cooperării europene în domeniul tineretului (pentru primul ciclu – 01.01.2010-

30.06.2011 – aceasta a fost ocuparea tineretului).  

 

Rezoluţia a stabilit ca tematică prioritară pentru al doilea ciclu de lucru (1 iulie 2011 – 31 

decembrie 2012) participarea tinerilor, cu accent special pe participarea în viaţa 

democratică
100

. Priorităţile specifice pentru Preşedinţiile din acest ciclu sunt prezentate în 

anexa 1 la rezoluţie, acestea fiind
101

: 

1 iulie 2011 - 31 decembrie 2011 — Tineretul şi Lumea 

În această perioadă urmau a fi evidenţiate următoarele aspecte: 
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  Cf. Council Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member 

States, meeting within the Council on the structured dialogue with young people on youth employment, 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st09/st09048.en11.pdf 
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  Cf. Ibid. pag. 7 

101
  Cf. Ibid. pp. 9-10 



 creşterea cooperării între tinerii din Uniunea Europeană şi tinerii din Europa 

Răsăriteană şi Caucaz, cu privire specială spre mobilitatea tinerilor; 

− creşterea gradului de cunoaştere a situaţiei tinerilor şi a politicii de tineret din ţările Est-

Europene şi din Caucaz, în contextul cadrului reînnoit de cooperare europeană în 

domeniul tineretului; 

− reflecţia asupra rolului promovării şi validării învăţării informale şi nonformale pentru 

tineri, cu luarea în considerare a contextului Anului European al Activităţilor de 

Voluntariat pentru Promovarea Cetăţeniei Active şi a rezultatelor evaluării intermediare a 

programului „Tineret în Acţiune‖. 

 

1 ianuarie 2012 - 30 iunie 2012 – Creativitate şi inovare 

În această perioadă urmează a fi evidenţiate următoarele aspecte: 

 creşterea creativităţii tinerilor, a capacităţii lor inovatoare şi a talentului, ca un 

instrument al participării lor în societate şi al creşterii perspectivelor acestora de angajare 

pe piaţa forţei de muncă; 

− apelul la diferitele iniţiative lansate în cursul Anului European al Creativităţii şi 

Inovării; 

− schimbul de bune practici privind modul de a implica mai mulţi tineri în procesul de 

luare democratică a deciziilor. 

 

1 iulie 2012 - 31 decembrie 2012 – Participare şi incluziune socială 

În această perioadă urmează a fi evidenţiate următoarele aspecte: 

− întărirea participării organizaţiilor neguvernamentale şi a tinerilor în general în procesul 

de decizie; 

− întărirea şi încurajarea participării tinerilor la nivel local; 

− varea incluziunii tuturor tinerilor în viaţa socială şi democratică largă. 

 

Documentul precizează că fiecare Preşedinţie poate adăuga la zonele prioritare în funcţie 

de noile situaţii apărute şi că primele două cicluri ale dialogului structurat urmează a fi 



evaluate de Consiliu în contextul Raportului UE privind Tineretul, ce va fi elaborat de 

Comisie până la sfârşitul anului 2012
102

. 

 

De asemenea, documentul accentuează necesitatea implicării tuturor factorilor interesaţi, 

recomandând: 

a) promovarea implicării tinerilor cu mai puţine oportunităţi, 

b) promovarea implicării reprezentanţilor autorităţilor locale şi regionale, 

c) promovarea implicării cercetătorilor în domeniul tineretului şi valorificarea mai bună a 

cunoştinţelor şi expertizei lor în planificarea, implementarea şi urmărirea procesului, 

d) promovarea largă şi mai transparentă a comunicării între toţi factorii interesaţi
103

. 

 

Câteva arii prioritare au fost evidenţiate în concluziile privind dialogul structurat asupra 

ocupării tinerilor:
104

 

 

1. Promovarea unui acces uşor la informaţie, prietenoasă şi de calitate, privind piaţa 

muncii pentru toţi tinerii, în special pentru cei cu mai puţine oportunităţi, este 

esenţială. Formarea şi orientarea concentrate pe carieră trebuie integrate la toate 

nivelele traiectoriilor de educaţie formală şi de învăţare nonformală pentru a 

conştientiza tinerii cu privire la cerinţele pieţei muncii, a le crea şanse mai bune 

pe această piaţă şi a-i pregăti pentru viaţa de muncă. 

2. Munca de tineret şi învăţarea nonformală ar putea fi recunoscute şi sprijinite în 

continuare ca surse semnificative de sprijin în vederea echipării tinerilor cu 

abilităţi şi competenţe de natură a le uşura accesul pe piaţa muncii, contribuind 

astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

3. Este de importanţă vitală să fie amplificat accesul tinerilor pe piaţa muncii prin 

politici adecvate şi este necesar un cadru de calitate pentru stagiile de internat 

pentru a garanta valoarea educaţională a acestor experienţe. 
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  Cf. Ibid. pag. 6 
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  Cf. Ibid. pag. 5 
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  Cf. Ibid. pag. 7 



4. Este necesară atât îmbunătăţirea flexibilităţii cât şi a securităţii pentru a permite 

tinerilor să combine munca cu continuarea educaţiei, cu participarea la cursuri de 

formare, cu participarea la activităţi de voluntariat şi cu viaţa privată. 

5. Este necesară promovarea de oportunităţi egale de mobilitate pentru toţi tinerii 

prin simplificarea procedurilor administrative privitoare la Strategia Europa 2020 

şi în particular iniţiativa sa călăuzitoare Tineret în Mişcare. 

 

V.A.2. Concluziile Consiliului European privind un cadru strategic 

pentru cooperarea europeană în educaţie şi formare (ET 2020) 

 

Un alt astfel de document este cel intitulat „Concluziile Consiliului privind un cadru 

strategic pentru cooperarea europeană în educaţie şi formare (ET 2020)‖
105

 

 

Potrivit documentului, cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării pentru 

perioada de până în 2020 trebuie stabilită în contextual unui cadru strategic ce acoperă 

sistemele de educaţie şi formare în ansamblu din perspectiva învăţării pe parcursul 

întregii vieţi. Învăţarea pe parcursul întregii vieţi trebuie să constituie un principiu 

fundamental care susţine cadrul strategic în ansamblul său, acesta fiind proiectat să 

acopere învăţarea în toate contextele (fie ea formală, nonformală sau informală) şi la toate 

nivelele, de la educaţia şcolară în copilărie la educaţia terţiară, educaţia şi formarea 

profesională şi aducaţia adulţilor. Acest cadru trebuie să urmărească patru obiective 

stratgice
106

 

                                                           
105  Cf. Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in 

education and training (‘ET 2020’),  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:en:PDF 

 

106  cf. Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in 

education and training (‘ET 2020’), pp. 3-4 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:en:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:en:PDF


- Obiectivul strategic 1: Învăţarea pe parcursul întregii vieţi şi mobilitatea trebuie să 

devină o realitate. Plecând de la realitatea că educaţia continuă raspunde mai bine 

la schimbările economice şi ale condiţiilor sociale, documentul invită la eforturi 

sporite pentru dezvoltarea sistemelor naţionale de calificări pe baza rezultatelor 

aşteptate ale învăţării şi a legăturii cu Cadrul European al Calificărilor, la eforturi 

pentru stabilirea unor traiectorii ale educaţiei şi formării mai flexibile şi care să 

permită trecerea de la un sector educaţional la altul, la o mai mare deschidere faţă 

de învăţarea nonformală şi informală, precum şi la o mai mare transparenţă şi 

recunoaştere faţă de rezultatele învăţării. Se face apel, de asemenea, la 

promovarea educaţiei adulţilor, la creşterea calităţii sistemelor de orientare, la 

creşterea atractivităţii învăţării in general, inclusiv prin folosirea noilor tehnologii 

de predare şi învăţare. 

- Obiectivul strategic 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei educaţiei şi formării. 

Principala provocare evidenţiată este asigurarea dobândirii competenţelor cheie de 

fiecare, împreună cu dezvoltarea excelenţei şi atractivităţii la toate nivele învăţării 

şi formării profesionale, care să permit Europei să-şi păstreze un rol global 

puternic. Aceasta presupune acordarea unei atenţii mai mari creşterii nivelului 

cunoştinţelor de bază, precum scrisul, cititul şi socotitul, devenirea mai atractivă a 

matematicii, ştiinţei şi tehnologiei şi dezvoltarea competenţelor lingvistice. 

Totodată, trebuie să se acorde o atnţie mai mare calităţii predării, pregătirii şi 

dezvoltării pregătirii profesorilor şi trainerilor, transformării carierei didactice 

într-o opţiune mai atractivă. Nu mai puţin, trebuie îmbunătăţită calitatea 

administrării şi conducerii în educaţie şi formare, precum şi dezvoltarea unui 

sistem efectiv de asigurare a calităţii. 

- Obiectivul strategic 3: Promovarea echităţii, coeziunii sociale şi cetăţeniei active. 

Educaţia şi formarea trebuie să permit fiecărui cetăţean, indiferent de 

circumstanţele personale, sociale sau economice, să dobândească, să-şi 

actualizeze şi să-şi dezvolte pe parcursul vieţii atât aptitudinile specifice locului 

de muncă şi competenţele necesare angajării, cât şi accesul la învăţarea continuă, 

la cetăţenia activă şi la dialogul intercultural. Dezavantajul educaţional trebuie 

redus prin asigurarea unei educaţii de calitate în copilărie, prin sprijin focalizat şi 



prin promovarea educaţiei incluzive. Sistemele de educaţie şi formare trebuie să 

permită fiecăruia, inclusiv celor din medii dezavantajate, celor cu nevoi speiale şi 

migranţilor, să-şi finalizeze educaţia (inclusiv, unde este cazul, prin scheme de tip 

a doua şansă şi asigurarea de învăţare personalizată). Acestea trebuie să 

promoveze totodată competenţele interculturale, valorile democratice, respectarea 

drepturilor fundamentale şi a mediului, şi să combat orice formă de discriminare. 

- Obiectivul strategic 4: Întărirea creativităţii şi inovării, inclusiv antreprenoriatul, 

la toate nivelele educaţiei şi formării. Aceasta este văzută ca o condiţie esenţială a 

dezvoltării antreprenoriale şi a capacităţii Europei de a concura pe piaţa 

internaţională. O primă provocare sesizată este asigurarea dobândirii de către toţi 

cetăţenii a competenţelor transversal, precum competenţele digitale, învăţarea de 

a învăţa, simţul initiativei şi antreprenoriatului, cunoaşterea şi înţelegerea 

aspectelor culturale. O a doua provocare este asigurarea funcţionalităţii 

triunghiului educaţie-cercetare-inovare. Este evidenţiată importanţa 

parteneriatului dintre lumea întreprinderilor şi diferitele sectoare şi nivele ale 

educaţiei, formării şi cercetării pentru asigurarea adecvării competenţelor şi 

aptitudinilor formate în şcoală la nevoile pieţei muncii, dar şi pentru creşterea 

accentului pe inovare şi antreprenoriat în toate formele de învăţare. 

 

V.A.3. Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii 

sociale: un cadru european pentru coeziunea socială și teritorială 

 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 

Social European şi Comitetul Regiunilor, intitulată „Platforma europeană de combatere a 

sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea socială și 

teritorială‖
107

, conţine referiri particulare la politica de tineret şi la abordări politici 
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intersectoriale care interesează în măsură relevantă tineretul. Prezentăm mai jos referirile 

relevante pentru noua Strategie Europeană în domeniul tineretului. 

 

În subcapitolul Educaţie și politici pentru tineret
108

 sunt abordate aspecte cheie ale 

tranziţiei tinerilor, precum educaţia şi formarea profesională, migraţia şi integrarea 

migranţilor, egalitatea de gen şi nediscriminarea, situaţia grupurilor defavorizate, 

sănătatea, accesul la locuinţe. Considerăm de interes în contextul temei noastre referirile 

la educaţie şi formare, precum şi la accesul la locuinţe. 

 

Documentul evidenţiază faptul că educaţia și formarea au un impact direct asupra a ceea 

ce oamenii pot fi și pot face. De aceea, sistemele de educaţie și formare trebuie să aibă un 

rol esenţial în susţinerea mobilităţii sociale ascendente și să ajute la ruperea și nu la 

întărirea ciclului de dezavantaje și inegalităţi. Educaţia preșcolară este, probabil, cel mai 

important factor în ruperea cercului vicios de transmitere a sărăciei între generaţii și 

investiţiile în acest domeniu aduc cele mai mari profituri. Investiţia în educaţie și 

îngrijire de înaltă calitate destinate copiilor de vârstă mică poate sprijini un start sigur în 

viaţă pentru toţi. Statele membre au subscris la criteriul de referinţă de 95 % dintre copiii 

cu vârste cuprinse între 4 ani și începutul educaţiei obligatorii care ar trebui să primească 

educaţie și îngrijire destinate copiilor de vârstă mică. 

 

Comisia va colabora cu statele membre pentru a face sistemele de educaţie și formare 

mai incluzive la toate nivelurile și pentru toate vârstele (nivelele școlare primar și 

secundar, învăţământul superior, formarea profesională și învăţământul pentru adulţi). 

Într-o perspectivă pe termen lung, reducerea părăsirii timpurii a școlii, conform 

obiectivului principal aprobat al strategiei Europa 2020, la mai puţin de 10 % dintre elevi 

                                                           
108

  cf. Ibid. pag. 6 şi urm. 



care părăsesc timpuriu educaţia până în 2020, ar reprezenta o contribuţie serioasă la 

reducerea sărăciei, având în vedere că un nivel suficient de competenţe (inclusiv digitale) 

și aptitudini este indispensabil pentru capacitatea de inserţie profesională a tinerilor pe 

pieţele actuale ale forţei de muncă. Tendinţele îngrijorătoare în ceea ce privește numărul 

de tineri care nu participă nici la educaţie și nici nu au un loc de muncă subliniază 

necesitatea intensificării ritmului de punere în aplicare a gamei mai extinse de politici de 

sprijin pentru tineri aprobată în Strategia europeană pentru tineret 2010-2018. Abordări 

specifice sunt necesare pentru depășirea dificultăţilor tot mai mari care caracterizează 

tranziţia la viaţa adultă în societăţile postindustriale, mai ales pentru tineretul 

marginalizat. Iniţiativa emblematică „Tineretul în mișcare‖ face tocmai legătura între 

educaţie și formare pe de o parte și piaţa forţei de muncă pe de cealaltă parte, prin 

propunerea de măsuri de îmbunătăţire a capacităţii de inserţie profesională a tinerilor.  

 

Cu privire la lipsa locuinţei și precaritatea locuinţei, documentul afirmă că ele reprezintă, 

poate, cele mai extreme exemple de sărăcie și excluziune socială în societatea de astăzi. 

Cu toate că accesul la o locuinţă accesibilă reprezintă o necesitate și un drept 

fundamental, garantarea acestui drept reprezintă în continuare o provocare semnificativă 

în mai multe state membre. Elaborarea de răspunsuri corespunzătoare și integrate, atât în 

sensul prevenirii, cât și în cel al combaterii lipsei locuinţei, va rămâne un element 

important al strategiei UE de incluziune socială. 

 

În capitolul 3.4.: Promovarea unei abordări parteneriale și economia socială
109

, regăsim 

aspecte legate de extinderea şi îmbunătăţirea implicării părţilor interesate, importante 

pentru implementarea Strategiei Europa 2020, dar şi a Strategiei Europene în domeniul 

tineretului. 
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După cum afirmă documentul, Strategia Europa 2020 reprezintă un nou parteneriat între 

instituţiile europene, statele membre și toate părţile interesate la nivel european, naţional, 

regional și local. Acest nou început oferă oportunitatea atât de a îmbunătăţi actualele 

structuri parteneriale cât și, important, de a extinde parteneriatele pentru a include noi 

actori. 

 

Susţinerea eforturilor autorităţilor naţionale, regionale și locale rămâne fundamentală 

pentru acţiunea UE. Aceste autorităţi se află în prima linie a aplicării politicilor și s-au 

dovedit a fi „incubatoare‖ ale inovării sociale. Cooptarea lor, mai ales prin intermediul 

Comitetului Regiunilor, precum și prin reţele europene și asociaţii naţionale cheie, va 

spori concentrarea asupra dimensiunii teritoriale a sărăciei și va consolida sinergiile în 

utilizarea fondurilor UE. 

 

Partenerii sociali joacă, la rândul lor, un rol critic, contribuind la asigurarea accesului la 

piaţa forţei de muncă. Partenerii sociali trebuie să se afle în centrul acestei strategii, iar 

Comisia va face eforturi pentru a susţine punerea efectivă în aplicare a acordului lor 

cadru privind incluziunea grupurilor vulnerabile în piaţa forţei de muncă. 

 

Documentul recunoaşte faptul că ONG-urile au devenit actori esenţiali în combaterea 

sărăciei și a excluziunii sociale și se angajează într-un dialog regulat cu autorităţile 

publice. Totuși, arată acesta, calendarul și impactul angajamentului sunt foarte 

neuniforme la nivel european, iar participarea efectivă este și ea supusă riscului odată cu 

restrângerea bugetelor. Prin urmare, este important să se consolideze și să se stabilizeze 

parteneriatele existente la nivel european și să se promoveze implicarea durabilă la nivel 

naţional. 

 



Documentul face referire, de asemenea, la necesitatea valorificării potenţialului 

economiei sociale, despre care recunoaşte că a adus soluţii inovatoare la necesităţile 

sociale emergente și la problemele pe care nici statul și nici pieţele nu le pot rezolva. Dar 

pot apărea tensiuni între susţinerea acestor evoluţii și o funcţionare lină și corectă a 

pieţei. Mai multe state membre elaborează cadre politice și legislative pentru clarificarea 

rolurilor și relaţiilor și pentru asigurarea sprijinului juridic, social, administrativ și 

financiar necesar. Pentru a ţine pasul, UE s- a străduit să își perfecţioneze cadrul juridic 

și administrativ astfel încât economia socială să îşi valorifice potenţialul şi să funcţioneze 

eficient în întreaga Europă. 

 

Se recunoaşte, de asemenea, importanţa voluntariatulului pentru creşterea economiei 

sociale. Voluntariatul îi abilitează pe indivizi şi ajută la crearea de comunităţi mai 

puternice, oferind servicii celor excluşi. Tot el stimulează noi competenţe, 

responsabilitatea civică şi capacitatea sporită de inserţie profesională.  

Fundaţiile sunt de asemenea recunoscute pentru contribuţia lor la capacitarea  persoanelor 

care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială, stimulând astfel participarea acestora 

în societate. Tot ele promovează sensibilizarea, cercetarea, analiza de politici şi 

dezbaterea, sau pledează pentru schimbări şi punere în aplicare de politici. Aceste 

activităţi pot avea o influenţă semnificativă asupra reducerii sărăciei şi excluziunii 

sociale, cuprinzând o gamă de domenii  precum educaţia, ocuparea forţei de muncă, 

cultura, participarea în societate, precum şi prin orientarea către diferite grupuri de 

populaţie. Comisia a anunţat că intenţionează să prezinte, înainte de sfârşitul anului 2011, 

un regulament privind un Statut al fundaţiei europene.  

 

Documentul arată că sectorul întreprinderilor sociale reprezintă 10 % dintre toate 

întreprinderile europene şi are peste 11 milioane de angajaţi plătiţi. Cu toate acestea, 

dezvoltarea sa eficientă este îngreunată de numeroase obstacole juridice şi practice, 

inclusiv lipsa unor condiţii de concurenţă echitabile între întreprinderile din economia 

socială şi concurenţii deplin comerciali ai acestora
110

.  
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V.A.4. Rezoluţia Consiliului şi a Reprezentanţilor Statelor Membre 

asupra încurajării unor forme noi şi efective pentru participarea 

tinerilor în viaţa democratică din Europa 

 

Invocând atât prevederile art. 165 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene 

privind încurajarea participării tinerilor în viaţa democratică a Europei, cât şi Rezoluţia 

Consiliului European privind Cadrul Reînnoit de Cooperare în Domeniul Tineretului, 

Rezoluţia asupra încurajării unor noi şi efective forme pentru participarea tinerilor în 

viaţa democratică din Europa
111

 evidenţiază aspecte cheie ale condiţiilor actuale de 

participare a tinerilor şi invită Statele Membre şi Comisia să întreprindă anumite măsuri 

de natură a spori participarea acestora. 

Prezentăm mai jos aspectele evidenţiate de Consiliul European si care trebuie avute în 

vedere a elaborarea unei strategii naţionale pentru tineret. 

 

1. Accesul la informaţii este un element chie al paticipării. În ciuda existenţei mai multor 

structuri, reţele şi canale europene de informare, un număr important de tineri nu au acces 

la informaţiile necesare pentru a participa la viaţa democratică. Noile ICT pot furniza 

instrumente pentru conectarea tinerilor cu comunităţile lor şi cu structurile democratice, 

încurajând astfel participarea lor.  

2. Noile mijloace de comunicare în masă pot deveni complementare şi interconectate cu 

canalele de informare şi procesele de participare tradiţionale. Ele pot oferi instrumente 

rapide, atractive şi prietenoase pentru tineri, nu numai în comunicarea lor de zi cu zi, dar 

şi pentru încurajarea participării lor în viaţa democratică. Folosirea mijloacelor de 

comunicare noi sau tradiţionale pentru transmiterea de mesaje către şi dinspre tineri în 

legătură cu participarea în viaţa comunităţii şi în democraţia reprezentativă poate fi o cale 
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adecvată de ajustare la nevoile tinerilor având în vedere că mulţi dintre ei folosesc regulat 

noile ICT.  

3. Având în vedere că un număr mare de cetăţeni au acces la ICT şi capacitatea de a le 

utiliza, acestea pot face posibile consultări în masă, dezbateri pe scară largă, chiar 

transnaţionale, făcând astfel posibilă participarea şi, în funcţie de metodele folosite, pot 

contribui la transparenţa implicării în procesul democratic de luare a deciziilor în Europa. 

4. Îmbunătăţirea competenţelor cheie şi asigurarea cunoaşterii mijloacelor de comunicare 

de către tineri pentru a-i face capabili să decodifice, folosescă, influenţeze şi produce 

mijloace de comunicare sunt elemente cheie care îi ajută să participe adecvat la viaţa 

democratică. Atât sistemele formale de educaţie cât şi învăţarea nonformală pot juca un 

rol esenţial în acest sens, iar stabilirea de contacte în continuare între acestea ar fi de folos 

ambelor părţi. Munca de tineret este de asemenea importantă pentru transmiterea 

informaţiei şi dezvoltarea cunoaşterii mijloacelor de comunicare şi e-aptitudinilor, 

contribuind astfel la creşterea participării
112

. 

Având în vedere cele de mai sus, Consiliul European invită Statele Membre şi Comisia 

ca, în domeniile lor de competenţă, să: 

 

(a) Folosească Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, sustenabilă şi 

inclizivă, ghidându-se după iniţiativa „Tineret în Mişcare‖ pentru a consolida 

angajamentul civic şi participarea tinerilor în viaţa democratică. Aptitudinile deprinse de 

tineri în acest context, precum leadership, comunicare, autocontrol, rezolvarea de 

probleme şi folosirea propriilor inţiative le sunt utile atât pentru accesul pe piaţa muncii 

cât şi pentru implicarea în democraţia reprezentativă şi participativă; 

(b) Întărească dimensiunea generală privind tineretul, rolul muncii de tineret şi 

participarea tinerilor în implementarea strategiei Europa 2020 şi a iniţiativei Tineret în 

Mişcare, să lărgească conceptul de mobilitate a tinerilor la toţi tinerii şi lucrătorii de 

tineret, astfel facilitând îmbunătăţirea aptitudinilor lor personale şi motivându-i pentru 

participarea deplină în sistemul de educaţie, pe piaţa muncii şi în viaţa comunităţii. 
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(c) Continue dezvoltarea activităţilor cheie menite a promova participarea tinerilor astfel 

cum a fost agreat în Rezoluţia privind cadrul reînnoit de cooperare europeană în 

domeniul tineretului (2010-2018). 

(d) Întărească educaţia pentru alfabetizare digitală şi media, atât în sistemul formal de 

educaţie cât şi în învăţarea nonformală, pentru a dota tinerii cu aptitudinile necesare 

pentru a fi tot mai mult implicaţi activ în e-participare, aşa cum s-a evidenţiat în iniţiativa 

călăuzitoare a Strategiei Europa 2020 „O Agendă Digitală pentru Europa‖. 

(e) Sporească informaţia pentru copii şi tineri despre drepturile lor democratice şi despre 

valorile democratice în general, promovând drepturile omului aşa cum s-a stabilit prin 

Tratatul de la Lisabona, Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, Convenţia ONU 

privind drepturile copilului şi alte convenţii internaţionale. 

(f) Asigure şi faciliteze accesul tuturor copiilor şi tinerilor la viaţa democratică, la nivel 

local, regional, naţional şi european, e.g. prin furnizarea către ei a mai multor informaţii 

despre posibilităţile de participare, prin motivarea lor să participe şi prin dezvoltarea 

forumurilor existente şi a unora noi pentru participarea tinerilor, acordând atenţie specială 

tinerilor cu mai puţine oportunităţi şi celor care nu aparţin unoe grupuri organizate 

(asociaţii, ONG.uri). 

(g) Promoveze oportunităţile de învăţare privind democraţia, participarea şi drepturile 

omului pentru specialiştii care lucrează cu tineri şi copii şi să sprijine decidenţii politici la 

toate nivelurile cu informaţii relevante şi cunoştinţe de bună practică în termeni de 

participare inovatoare a tinerilor. 

(h) Extindă aria şi felurile de oportunităţi pentru părţile interesate în educaţia formală şi 

învăţarea nonformală de a acţiona împreună pentru creşterea participării şi implicării 

civice a tinerilor şi să sprijine variatele forme de învăţare a aprticipării de la vârste mici 

(i) Ia în considerare abordarea intersectorială şi natura orizontală a politicilor care 

afectează condiţiile de viaţă ale tinerilor atunci când crează concepte, strategii, politici 

sau instrumente de promovare a participării active şi responsabile din partea tinerilor, 

bazându-se pe dovezi şi pe cercetarea în domeniul tineretului, precum şi pe opiniile 

tinerilor, în politicile privind cetăţenia activă şi participarea. 



(j) Reflecte participarea tinerilor în viaţa democratică în cadrul Raportului Tineret 2012, 

analizând posibilele diferenţe de gen în ce priveşte participarea, precum şi pattern-urile 

de participare ale tinerilor cu mai puţine oportunităţi. 

(k) Examineze, monitorizeze şi evalueze metodele deja folosite pentru participarea 

copiilor şi tinerilor şi, dacă este necesar, să dezvolte în continuare instrumentele existente 

sau să introducă standarde de calitate, linii directoare, noi tehnologii şi metode. 

(l) Pună bazele unui proces de învăţare reciprocă în cadrul metodei deschise de 

coordonare în domeniul tineretului. 

(m) Promoveze implicarea tinerilor şi a organozaţiilor de tineret în elaborarea de 

concepte, strategii sau planuri de acţiune privind participarea tinerilor în viaţa 

democratică a Europei. 

(n) Examineze cum pot încuraja nifeste un interes activ în procesul democratic şi, în 

cazul celor eligibili, să folosescă votul lor. 

(o) Asigure sprijin organizaţiilor de tineret şi iniţiativelor, la nivel local, naţional şi 

european, promovând iniţiativele şi oportunităţile de jos în sus pentru participarea 

tinerilor în viaţa democratică. 

 (p) Faciliteze mobilitatea tuturor tinerilor prin măsuri precum implementarea mai 

hotărâtă a Recomandării privind mobilitatea tinerilor voluntari în cadrul Uniunii 

Europene. Aceasta ar consolida aptitudinile personale şi profesionale ale tinerilor, 

contribuind şi la creşterea şanselor de acces pe piaţa muncii.
113

 

 

De asemenea, Consiliul a invitat Comisia Europeană să: 

 

- Studieze, consulte sau reflecteze în continuare asupra participării tinerilor în viaţa 

democratică din Europa. 

- Elavoreze în continuare indicatori statistici privind participarea tinerilor în viaţa 

democratică, în cadrul panoului de bord al indicatorilor privind tineretul. 

- Restructureze Portalul European pentru Tineret în acord cu nevoile tinerilor de acces 

uşor la informaţii. 
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- Asigure ca punctele de vedere ale tinerilor să fie luate în considerare în continaure la 

elaborarea generaţiei viitoare de programe europene. 

 

V.A.5. Rezultatele Conferinţei de Tineret a Preşedinţiei Ungare a UE 

privind ocuparea tinerilor 

 

Cu ocazia Conferinţei de Tineret privind ocuparea tinerilor, organizate de Preşedinţia 

Ungară a UE
114

, Trio-ul Preşedinţiilor UE ale Spaniei, Belgiei şi Ungariei (care au 

acoperit primul ciclu de lucru  prevăzut de noua strategie europeană privind tineretul) a 

elaborat o decizie comună privind punerea în practică a dialogului structurat pe tema 

ocupării tinerilor pe parcursul celor 18 luni acoperite de acest Trio în 2010 şi primul 

semestru al anului 2011. Documentul conţine recomandări specifice şi propuneri de 

acţiuni privind problemele cheie ale ocupării tinerilor, aşa cum au rezultat din dialogul 

structurat pe această temă în timpul celor trei preşedinţii. Reprezentând o contribuţie 

importantă la implementarea strategiei europene şi o sursă valoroasă de informare pentru 

realizarea de strategii naţionale în domeniul politicii de tineret, le prezentăm sintetic mai 

jos.
115

 

Recomandare: Formarea şi orientarea profesională centrate pe carieră sunt esenţiale 

pentru conştientizarea tinerilor privind cerinţele pieţei muncii, atât din perspectiva 

angajării cât şi din perspectiva antreprenoriatului. De aceea, formarea şi orientarea 

profesională centrate pe carieră trebuie integrate la toate nivelurile educaţiei. 

 

Acţiuni propuse: 

 

1. Crearea unei instituţii consultative, focalizată în principal pe furnizarea de consiliere de 

carieră în cadrul structurilor educaţionale şi care intră în dialog cu factorii implicaţi 
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relevanţi pentru a asigura ca tinerilor să le fie furnizată consiliere de carieră relevantă şi 

suficientă.  

2. Crearea unui program naţional de promovare a importanţei fiecărui loc de muncă în 

diferite sectoare de activitate, în special în domeniul tineretului, evidenţiind faptul că 

toate locurile de muncă sunt necesare şi trebuie valorizate în societate.  

3. Crearea de măsuri pentru facilitarea cooperării dintre afaceri şi educaţiei la nivel local, 

pentru a asigura experienţă în muncă tinerilor. 

4. Crearea unei competiţii naţionale pentru tineri întreprinzători şi asigurarea de sprijin 

financiar pentru implementarea proiectelor câştigătoare.  

5. Implementarea de politici specifice care să ofere tinerilor în căutare activă a unui loc 

de muncă o slujbă, experienţă de muncă sau formare profesională după o anumită 

perioadă de şomaj.  

 

Recomandare: Salvgardarea drepturilor tinerilor care intră pe piaţa muncii, precum şi pe 

întreaga durată a vieţii lor active, prin măsuri politice adecvate şi mecanisme de control 

întărite, este de importanţă vitală. Întrucât stagiile de internat sunt un instrument valoros 

de uşurare a tranziţiei către piaţa muncii, este nevoie de un cadru de calitate pentru a 

garanta valoarea educaţională a unei asemenea experienţe. 

 

Acţiuni propuse: 

 

1. Reglementarea, evulate, evaluarea ţi monitorizarea calităţii stagiilor de internat, prin 

adoptarea unui cadru legislativ restrictiv în Uniunea Europeană, de natură a preveni 

folosirea frauduloasă a internatului. Acest cadru trebuie să garanteze:  

a.un contract scris, specificând termenii internatului  

b.imposibilitatea înlocuirii unui loc de muncă plătit  

c.program tutorial individualizat  

d. realizarea deplină a orelor de training  

e.remuneraţie corectă  

f. înfiinţarea şi întărirea organelor de inspectare a condiţiilor de muncă ale internilor  



g. sprijin pentru a obţine contracte de muncă la terminarea stagiului  

2. Asigurarea de sprijin financiar furnizorilor de stagii de internat care oferă oportunităţi 

pentru un internat de calitate tinerilor.  

3. Promovarea parteneriatelor între instituţiile educaţionale şi furnizorii de stagii de 

internat în vederea implementării cadrului de calitate.  

4. Crearea unei largi baze de date la nivelul Uniunii Europene privind oportunităţile de 

internat oferite de diferitele State Membre, inclzând aprecieri ale foştilor interni.  

 

Recomandare: Este important să se asigure un acces mai uşor tuturor tinerilor la 

informaţie prietenoasă, inovatoare şi angajantă privind piaţa muncii şi sprijin în domeniul 

carierei. De aceea, actorii importanţi precum lucrătorii de tineret, consilierii de carieră şi 

trainerii instruiţi trebuie recunoscuţi ca o sursă semnificativă de sprijin relevant. 

 

Acţiuni propuse:  

 

1. Asigurarea de training personalizat specialiştilor în munca de tineret, profesorilor şi 

consilierilor de carieră pentru furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi consilierii 

în domeniul carierei.  

2. Dedicarea de mai mult spaţiu, timp şi sprijin lucrătorilor de tineret şi consilierilor de 

carieră în şcoli.  

3. Încurajarea parteneriatului dintre întreprinderi şi instituţiile de educaţie prin asigurarea 

structurii necesare unor programe de internat de calitate.  

4. Includerea în cursurile de formare pentru tineri de informaţii practice de la angajaţi, în 

vederea asigurării cunoştinţelor şi dezvoltării competenţelor necesare pentru găsirea unui 

loc pe piaţa muncii.  

5. Organizarea de seminarii privind sprijinul în dezvoltarea carierei prin întărirea 

cooperării dintre organizaţiile de tineret şi serviciile naţionale de ocupare a forţei de 

muncă la nivel european. 

 



Recomandare: Organizaţiile de tineret sunt furnizori majori de educaţie nonformală şi 

învăţare informală, precum şi de largi oportunităţi de mobilitate în afara iicontextului 

educaţiei formale. De aceea, sprijinul fnanciar pe termrn lung este esenţial pentru ele în 

vederea echipării tinerilor cu abilităţile şi competenţele necesare pentru a deveni cetăţeni 

activi şi a uşurării accesului lor pe piaţa muncii, ceea ce constituie un pas important în 

realizarea obiectivelor majore ale strategiei Europa 2020 şi construirea unei Europe 

competitive, bazate pe cunoaştere şi sustenabile. 

 

Acţiuni propuse: 

  

1. Întărirea financiră a programului Tineret în Acţiune şi continuarea sa ca un program 

independent, împreună cu stabilirea ca priorităţi a devenirii lui mai prietenos 

utilizatorilor, mai flexibil şi mai incliziv, astfel încât toţi tinerii să aibă acces la el.  

2. Dezvoltarea sprijinului financiar sustenabil pe termen lung pentru munca de tineret, în 

dialog constant cu organizaţiile de tineret, mai degrabă decât sprijinul financiar bazat pe 

proiecte singulare.  

3. Strângerea şi diseminarea de modele de bună practică în finanţarea educaţiei 

nonformale între Statele Membre.  

4. Crearea unui sistem de acreditare a educaţiei nonformale, pentru identificarea şi 

recunoaşterea furnizorilor de educaţie nonformală, precum organizaţiile de tineret.  

 

Recomandare: Un echilibru între viaţa de muncă şi nevoile personale permite tinerilor să-

şi folosească pe deplin potenţialul atât pe piaţa muncii cât şi în viaţa privată. Pentru a 

combina munca cu educaţia continuă, formarea profesională, viaţa de familie şi 

voluntariatul, tinerii au nevoie de o flexibilitate voluntară îmbunătăţită, precum şi de 

securitate, împreună cu accesul asigurat la resursele necesare. 

 

Acţiuni propuse:   



1. Îmbunătăţirea măsurilor de securitate socială pentru a încuraja angajatorii şi angajaţii 

să folosescă variate forme de muncă, în special munca la distanţă, munca cu program 

parţial, împărţirea locului de muncă şi munca la domiciliu.  

2. Asigurarea mai multor tipuri de facilităţi pentru îngrijirea copiilor, mai flexibile şi mai 

accesibile, la locul de muncă, acasă şi la şcoală, asigurate de personal calificat.  

3. Asigurarea unui mecanism de dialog structurat, incluzând partenerii sociali, care să 

evalueze regulat practicile de asigurare a unor aranjamente de muncă flexibile pentru 

tineri, să publice şi să disemineze rezultatele evaluării.  

4. Lansarea de campanii de informare care să încurajeze tinerele familii să împartă în 

mod egal sacinile din viaţa privată şi profesională, folosind aranjamente flexibile de 

muncă.  

 

Recomandare: Mobilitatea este importantă pentru dobândirea de competenţe 

semnificative de dezvoltare personală şi profesională de către tineri. Egalitatea accesului 

la oportunităţile de mobilitate se realizează prin eliminarea obstacolelor sociale, culturale, 

politice şi administrative la care se referă Strategia Europa 2020 şi, în particular, inţiativa 

„Tineret în Mişcare‖. 

 

Acţiuni propuse:  

 

1. Crearea unui nou şi prietenos instrument de comunicare menit a furniza pe larg 

informaţii depre oportunităţile de mobilitate, valoarea competenţelor şi aptitudinilor 

internaţionale dobândite prin aceasta, atât la nivel naţional cât şi european, prin instituţii 

existente (responsabile cu probleme de tineret), iniţiative, programe şi organizaţii de 

tineret.  

2. Asigurarea accesului liber, fără obstacole legate de vize, pentru participanţii la 

programele de mobilitate a tinerilor, atât formale cât şi nonformale, între Uniunea 

Europeană şi ţările vecine.  

3. Continuarea înlăturării barierelor economice care împedică tinerii cu mai puţine 

oportunităţi să participe la programele UE de mobilitate, prin crearea unui element de 



verificare a mijloacelor de care dispune candidatul în procesul de aplicare, sau prin 

oferirea de sprijin financiar adiţional.  

4. Crearea unui Serviciu European de Ocupare care să amplifice mobilitatea în domeniul 

angajării pentru tineri, prin sprijin pentru căutarea unui loc de muncă şi facilitarea 

celorlalte proceduri, inclusiv cazare, asigurare şi sprijin lingvistic. 

 

Recomandare: Munca de tineret  furnizează tinerilor abilităţi şi competenţe care le sunt 

utile la angajare, în educaţie şi în dezvoltarea socială şi personală. Recunoaşterea muncii 

de tineret ca un complement important al educaţiei formale necesită cooperare între 

sectorul tineret, instituţiile educaţionale, angajatori şi autorităţi, la toate nivelurile. 

 

Acţiuni propuse:  

 

1. Dezvoltarea unei abordări strategice a recunoaşterii muncii de tineret şi a 

competenţelor dobândite prin munca de tineret şi voluntariat, aşa cum se experimentează 

la nivel european prin Youthpass. Aceasta trebuie să includă încurajarea şi informarea 

tinerilor despre cum să-şi structureze mai bine aceste competenţe pentru potenţialii 

angajatori.  

2. Stabilirea unui cadru legal pentru voluntari, care să includă o abordare bazată pe 

drepturi a voluntariatului. Un asemenea cadru trebuie să valorizeze atât liderii voluntari 

de tineret cât şi lucrătorii de tineret plătiţi.  

3. Dezvoltarea flexibilităţii organizaţionale şi de timp în educaţia formală astfel încât să 

permită tinerilor participarea în sau conducerea muncii de tineret (precum programele de 

mobilitate internaţională şi iniţiativele locale de tineret).  

4. Crearea de platforme de schimburi între actorii pieţei muncii şi sectorul muncii de 

tineret în vederea creării unui proces comun unde există interes reciproc.  

5. Asigurarea unui mecanism susţinut de finanţare la toate nivelurile pentru munca de 

tineret pe programe – e.g. Tineret în Acţiune la nivelul UE – şi prin asigurarea altor 

resurse precum facilităţi şi asigurarea transportului.  

 



Recomandare: Generaţiile existente şi cele noi de programe şi fonduri UE sunt 

instrumente importante de promovare a moblităţii pentru învăţare şi a altor forme de 

învăţare, precum şi pentru creşterea oportunităţilor tinerilor de acces pe piaţa muncii. De 

aceea este vital ca ele să fie deschise tuturor tinerilor, cu atenţie specială asupra celor 

supuşi discriminării. Aceste programe trebuie să fie întărite şi dezvoltate în vederea 

construirii în continuare a capacităţii tinerilor de a-şi realiza drepturile lor ca oameni. 

 

Acţiuni propuse: 

 

1. Încurajarea educaţiei în domeniul drepturilor omului (formală şi nonformală) pentru a 

face toţi tineri conştienţi şi capabili de a-şi folosi drepturile.  

2. Asigurarea existenţei unui program separat pentru tineri în vederea combaterii 

discriminării şi promovării incliziunii tuturor tinerilor pe piaţa muncii şi în societate în 

ansamblul său.  

3. Asigurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor şi programelor Uniunii 

Europene anti-discriminare în vederea asigurării de oportunităţi egale pentru tineri.  

4. Asigurarea ca fondurile Uniunii Europene să fie accesibile tinerilor şi organizaţiilor de 

tineret şi crearea de structuri de sprijin care să ajute organizaţiile de tineret să solicite 

astfel de finanţări.  

5. Asigurarea ca toţi tinerii şi perspectivele lor să fie avute în vedere la elaborarea 

viitoarei generaţii de programe Tineret în Acţiune în vederea combaterii discriminării.  

 

V.B. Alte documente internaţionale 

V.B.1. Rezoluţia conferinţei Mondiale a Tineretului (Mexic, 2010) 

Raportul Mondial asupra tineretului 2010 (Youth and Climate Change) 

 

Anul 2010 a fost marcat  prin desfăşurarea la Mexico City Conferinţei  Mondiale a 

Tineretului. 



Tot în acelaşi an a fost dat publicităţii şi  Raportul Mondial asupra Tineretului 2010 

(Youth and Climate Change). 

Cele două  documente – Raportul şi Declaraţia conferinţei menţionează provocările care 

stau în faţa tinerei generaţii la nivel mondial şi totodată exprimă o serie de recomandări 

cu privire la strategiile guvernamentale si inter-guvernamentale privind tineretul. 

 

Menţionatul Raport a fost întocmit în cadrul Departamentului  pentru Economie şi 

Afaceri sociale al ONU şi încearcă să stabilească o legătură între politicile globale şi cel 

naţionale reunind totodată aspecte economice, sociale şi de mediu. Legătura dintre aceste 

paliere este gândită sub aspect uman prin condiţia tinerei generaţii, cea mai afectată de 

evoluţiile viitorilor 30-40 de ani. Urmărind dezvoltarea mondială durabilă, Raportul o 

conexează pe aceasta de o serie de obiective privind tineretul (pag 11): 

- promovarea dialogului între tineri şi decidenţii politici sau economici la toate 

nivelurile şi formarea mecanismelor care să permită accesul tinerilor la informaţie 

şi la posibilitatea de a prezenta propria lor viziune asupra politicii de dezvoltare 

durabilă, în mod particular în acele domenii care au impact asupra tinerilor; 

- asigurarea unui acces mai bun la educaţia secundară şi la programele de formare 

profesională, urmărindu-se ca  educaţia să răspundă nevoilor tinerilor şi să includă 

stimularea conştientizării problemelor de mediu şi să asigure familiarizarea 

tinerilor cu tehnologiile avansate din industrie şi de pe piaţa muncii; 

- adresarea prin programe  care să urmărească să răspundă acelor tineri care se 

confruntă  cu dificultăţile specifice vârstei; 

- susţinerea acelor mecanismelor care să asigure şi să uşureze reprezentarea 

tinerilor la nivel naţional, regional şi internaţional; 

 

Mesajul general care se degajă din acest amplu document ( 192 pagini plus anexe şi 

documente conexate) este acela  că preocuparea   pentru conservarea mediului şi 

politica având în centru tânăra generaţie se suprapun într-o  mare măsură.  Asigurarea 

mediului este o condiţie pentru supravieţuire în viitor  iar tinerii sunt cei chemaţi să 



poarte bătălia hotărâtoare pentru salvarea planetei de la auto-distrugere. În acest scop 

tinerii sunt invitaţi să-şi re-gândească şi modifice  stilul de viaţă consumist adoptând 

unul care să favorizeze durabilitatea  (sustenabilitatea ), să se pregătească pentru 

schimbare şi adaptare, să profite de noile oportunităţi ocupaţionale oferite de „slujbele 

verzi‖ urmărind să se califice pentru asemenea domenii de activitate şi fiind încurajaţi 

să-şi asume iniţiative antreprenoriale tocmai în astfel de sectoare.  

 

V.B.2. Declaraţia Întâlnirii Mondiale a Organizaţiilor Neguvernamentale 

de Tineret, Mexico City, 2010 

 

Întâlnirea Mondială a Organizaţiilor Neguvernamentale de Tineret – Youth led ngos-  

(din 153 de ţări), desfăşurată la Mexico City în 2010 s-a încheiat cu o Declaraţie din care 

se pot reţine câteva idei importante din perspectiva elaborarii unei strategii de tineret: 

 

Tinerii s-au declarat dezamăgiţi de realizările obţinute de Guverne, mai ales în ce priveşte 

reducerea sărăciei. 2015 ar fi trebuit să fi anul în care aceasta să fie eradicată la nivel 

mondial. 

Organizaţiile de tineret  participante şi-au angajat responsabilitatea în acest efort colectiv 

dar doresc recunoaşterea nevoii de a se investi în tineri, recunoaşterea rolului educaţiei 

non-formale pentru susţinerea drepturilor omuli, dezvoltării sociale şi sustenabile. Ele au 

solicitat guvernelor ca tinând seama de caracteristicile specifice de vârstă, gen, etnie, 

preferinţă sexuală, provenienţă urbnă sau rurală, dizabilităţi: 

o Să combată sărăcia prin politici de descentralizare, reformă rurală 

democrtatică şi formare profesională adecvată; 

o Să adopte măsuri naţionale şi internaţionale pentru a asigura o dezvoltare a 

politicilor naţionale de tineret bazată pe respectarea drepturilor omului; 

o Să garanteze drepturi tinerilor, inclusiv dreptul la securitate personală, 

hrană, apă, dreptul la educaţie, dreptul la sănatate, inclusiv drepturile şi 



sănătatea sexuală şi a reproducerii, dreptul  la muncă decentă, libertatea de 

asociere, expresie şi deplasare, dreptul la participare şi la nediscriminare. 

o Să dea importanţă specială tinerilor marginalizaţi inclusiv celor car 

prezintă risc de discriminare; 

o Să recunoască organizaţiile conduse de tineri ca pe nişte actori importanţi 

ai dezvoltării; 

o Să continue să investească în tineri atunci când proiectează  programe 

naţionale de dezvoltare şi să asigure participarea organizaţiilor conduse de 

tineri la dezvoltarea , implementarea, monitorizarea şi evaluarea unor 

asemenea programe: 

o Să respecte şi să garanteze identitatea culturală a tinerilor; 

o Să caute soluţii la depăşirea crizelor economice şi de mediu prin crearea 

de locuri de muncăîn sectoarele „verzi‖ şi regenerabile. 

o Să se angajeze pe parcursul Anului Internaţional al Tineretului, Dialogului 

şi Înţelegerii Reciproce să investească cel puţin 5% din bugetul naţional de 

apărare în programe de dezvoltare pentru tineri; 

o Să stabilească şi să sprijine instituţii şi mecanisme care pot asigura suport 

tehnic, politic şi financiar pentru ong-urile conduse de tineri şi pentru 

educaţia non-formală. 

 

V. C. Politica de coeziune a Uniunii Europene 

 

În preambulul Tratatului de la Roma, semnat în 1957, Statele Membre menţionau 

necesitatea de „a consolida unitatea economiilor lor în vederea asigurării unei dezvoltări 

armonioase prin reducerea diferenţelor care există între diferitele regiuni, precum şi a 

rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate‖. 

 

Principiile politicii de coeziune a Uniunii Europene 2007-2013 sunt redate în Orientările 

Strategice Comunitare pentru Coeziune  (Community Strategic Guidelines), document 



al Comisiei Europene prin care sunt stabilite priorităţile de dezvoltare la nivelul Uniunii, 

pentru perioada 2007-2013. Aceste priorităţi au fost preluate de Statele Membre în 

documentele lor strategice, respectiv Cadrul Strategic Naţional de Referinţă şi 

programele operaţionale. 

 

Perioada 2007-2013 a reprezentat o nouă perioadă de programare a instrumentelor 

structurale, având la bază un set de regulamente ce conţin prevederi cu privire la 

domeniile care vor fi finanţate, precum şi la principiile aplicabile şi la mecanismele de 

gestionare şi implementare a fondurilor. 

 

Fondul Social European este unul dintre fondurile structurale create pentru a reduce 

diferenţele de dezvoltare existente între Statele Membre şi regiunile Uniunii Europene şi 

de a le ajuta să atingă un nivel de trai cât mai ridicat. Fondul Social European este primul 

fond structural constituit şi reprezintă instrumentul financiar prin care se implementează 

Strategia Europeană de Ocupare, având ca obiectiv crearea de locuri de muncă mai 

bune şi furnizarea de abilităţi şi competenţe superioare persoanelor angajate sau celor 

aflate în căutarea unui loc de muncă. În perioada de programare 2007-2013, la nivelul 

Uniunii Europene, pentru FSE sunt alocate aproximativ 75 mld. € pentru proiecte 

destinate dezvoltării capitalului uman şi creşterii participării pe piaţa muncii. Această 

sumă este suplimentată cu contribuţia proprie, din surse publice sau private, diferită în 

funcţie de obiectivul căruia îi aparţine fiecare Stat Membru sau regiune a Uniunii 

Europene. România va asigura o contribuţie proprie de 15%. 

 

Politica de coeziune economică şi socială este necesara pentru: reducerea disparităţilor de 

dezvoltare economică şi socială între statele membre/regiunile UE; îmbunătăţirea 

funcţionarii Pieţei unice; promovarea dezvoltarii durabile a UE.  

Obiectivele politicii de coeziune a UE pentru perioada 2007-2013: 



1. Obiectivul “Convergenţă” 

<PIB per capita 75% din media UE>. În cadrul acestui obiectiv se urmăreşte creşterea 

economică pentru regiunile rămase în urmă, prin investiţii în dezvoltarea competitivităţii 

pe termen lung, ocuparea forţei de muncă, dezvoltare durabilă, dezvoltarea capacităţii 

instituţionale şi eficienţa administraţiei publice. 

2. Obiectivul “Competitivitate Regională şi Ocuparea Forţei de Muncă” 

<pentru regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenţă>. În cadrul acestui 

obiectiv se urmăresc anticiparea şi promovarea schimbărilor economice din zonele 

industrializate, prin sprijin acordat întreprinderilor (în vederea anticipării şi promovării 

schimbărilor în zonele industriale, urbane şi rurale) şi persoanelor (pentru a anticipa şi a 

se adapta la schimbări, prin eliminarea şomajului, promovarea calităţii şi productivităţii 

muncii şi a incluziunii sociale). 

3. Obiectivul “Cooperare Teritorială Europeană" 

<pentru regiuni, judeţe şi zone transnaţionale>. În cadrul acestui obiectiv se urmăreşte 

întărirea cooperării la nivel transfrontalier, transnaţional şi interregional. 

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene 

Pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeană a alocat 336 mld. euro pentru politica de 

coeziune
116

. Instrumentele Structurale sunt reprezentate de fondurile structurale şi de 

fondul de coeziune şi sunt instrumentele financiare prin care UE acţionează pentru 

eliminarea dezechilibrelor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării 

coeziunii economice şi sociale. 

Instrumentele structurale sunt: 

Fondul Social European (FSE): finanţează proiecte care să sprijine creşterea 

adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor, scăderea ratei şomajului, promovarea 

incluziunii sociale, extinderea şi îmbunătăţirea investiţiilor în capitalul uman (educaţie şi 
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formare profesională) şi întărirea capacităţii instituţionale, a eficienţei administraţiilor 

publice şi a serviciilor publice la nivel naţional, regional şi local; 

 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): finanţează proiecte care sprijină 

investiţii în cercetare şi dezvoltare tehnologică, protecţia mediului, prevenirea riscurilor, 

turism, transport, energie, sănătate (infrastructură), proiecte de dezvoltare locală, inovare 

şi antreprenoriat, precum şi sprijin pentru investiţii pentru IMM-uri; 

 

Fondul de Coeziune (FC): finanţează proiecte care urmăresc dezvoltarea de reţele trans-

europene de transport, proiecte majore de infrastructură de mediu şi domenii care pot 

asigura beneficii durabile în ceea ce priveşte protecţia mediului. 

 

Politica de ocupare şi politica socială a UE 

La nivelul Uniunii Europene, principalele direcţii ale politicii de ocupare şi ale politicii 

sociale sunt prevăzute de următoarele documente strategice: 

Agenda Lisabona  

Strategia Lisabona Revizuită  

Liniile directoare integrate pentru creştere economică şi ocupare 2005-2008 

Agenda Lisabona 

Agenda Lisabona, adoptată la Consiliul European de la Lisabona din martie 2000, 

stabileşte ca până în 2010 Uniunea Europeană să devină cea mai dinamică şi competitivă 

economie bazată pe cunoaştere, capabilă să genereze creştere economică sustenabilă, să 

creeze locuri de muncă mai multe şi mai bune şi o mai mare coeziune socială. În vederea 

atingerii acestui obiectiv, strategia a avut in vedere creşterea investiţiilor în educaţie, 

cercetare, ocuparea forţei de muncă şi mediu. Totodată, s-a stabilit ca obiectiv atingerea, 



până în 2010, a unei rate generale de ocupare de 70% şi a unei rate de ocupare de 60% în 

rândul femeilor. 

 

Consiliul European de la Stockholm din martie 2001 a propus ţinte intermediare pentru 

atingerea obiectivelor Lisabona. În ceea ce priveşte rata generală de ocupare, s-a stabilit 

ca până în luna ianuarie 2005 aceasta să se situeze la 67%, iar rata de ocupare în rândul 

femeilor să înregistreze 57%. De asemenea, în vederea încurajării îmbătrânirii active, s-a 

stabilit ca ţintă pentru anul 2010, o rată de ocupare în rândul populaţiei vârstnice (55-64 

ani) de 50%. 

 

Strategia Lisabona Revizuită 

În martie 2005, Consiliul European de primăvară reunit la Bruxelles a analizat rezultatele 

obţinute în implementarea Agendei Lisabona şi a lansat Strategia Lisabona Revizuită, 

prin care se reafirmă angajamentul de a susţine dezvoltarea durabilă şi de a moderniza 

modelul social european, bazat pe dinamism economic, coeziune socială şi 

responsabilitate faţă de mediu. 

 

Liniile directoare integrate pentru creştere economică şi ocupare 2005 – 2008 

Aceste linii directoare stabilesc direcţii concrete privind creşterea participării şi 

menţinerii pe piaţa muncii, promovarea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, 

creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi prin îmbunătăţirea abilităţilor. 

 

Modul în care fiecare Stat Membru implementează la nivel naţional aceste linii directoare 

se reflectă în Programul Naţional de Reformă (PNR)
117

. PNR este atât un document de 
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raportare, cât şi de planificare, prezentând în acelaşi timp progresele realizate, precum şi 

acţiunile care vor fi întreprinse.  

 

Strategia Europa 2020 

 

Strategia Europa 2020 si-a propus urmatorul obiectiv major in domeniul ocuparii: o rata 

de ocupare a fortei de munca de 75% in randul populatiei cu varste cuprinse intre 20 si 64 

ani. Tinta normativa asumata de Romania in contextul Strategiei Europa 2020, in ceea ce 

priveste ocuparea fortei de munca, are in vedere o rata de ocupare a populatiei cu varsta 

intre 20-64 ani de 70%. 

 

Fondul Social European (FSE) 

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care Uniunea Europeană 

finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare. Timp de 50 de ani, FSE a 

investit în programe destinate dezvoltării abilităţilor şi ocupabilităţii în Statele Membre 

UE. 

 

FSE urmăreşte promovarea ocupării forţei de muncă în Statele membre ale Uniunii 

Europene.  

 

În perioada de programare 2007-2013, intervenţiile Fondului Social European (FSE) au 

ca obiectiv sprijinirea Statelor Membre pentru a anticipa şi a gestiona în mod eficient 

schimbările economice şi sociale. Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului 

nr. 1081/2006 privind Fondul Social European propune domeniile şi principiile pe baza 

cărora se va realiza dezvoltarea resurselor umane, în perioada următoare. 



Domeniile de intervenţie ale Fondului Social European: 

FSE finanţează următoarele priorităţi: 

Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor; 

Creşterea accesului şi participării pe piaţa muncii; 

Promovarea incluziunii sociale, prin combaterea discriminării şi facilitarea accesului 

persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii; 

Promovarea parteneriatului pentru reformă în domeniul ocupării forţei de muncă şi al 

incluziunii sociale. 

 

Totodată, în regiunile mai puţin prospere, eligibile în cadrul obiectivului „Convergenţă‖, 

FSE sprijină: 

 

Investiţiile în capitalul uman, în special prin modernizarea sistemului de educaţie şi 

formare profesională;  

 

Dezvoltarea capacităţii administrative şi a eficienţei administraţiei publice, la nivel 

naţional, regional şi local. 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR 

UMANE (POS DRU) 

Statele Membre şi regiunile Uniunii Europene au acces la finanţare din Fondul Social 

European în cadrul unei perioade de programare de şapte ani. Actualul exerciţiu de 

programare se desfăşoară in perioada 2007-2013. Pentru a beneficia de asistenţa FSE, 

Statele Membre elaborează programe operaţionale care sunt implementate de actori 



socio-economici, precum instituţii de învăţământ, furnizori de formare profesională, 

IMM-uri, camere de comerţ şi industrie, parteneri sociali, ONG-uri, instituţii publice, 

autorităţi locale etc. 

 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
118

 a fost 

elaborat în cadrul unui larg proces partenerial. Prin aceste consultări s-a urmărit: 

obţinerea acordului partenerilor în stabilirea obiectivelor prioritare de dezvoltare; 

asigurarea transparenţei în procesul de elaborare; creşterea angajamentului şi implicării 

partenerilor. 

 

La elaborarea POS DRU 2007-2013 s-a ţinut cont de Planul Naţional de Dezvoltare 

2007-2013
119

 şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013
120

, care au integrat în 

strategiile lor obiectivele tuturor documentelor relevante în domeniul dezvoltării 

resurselor umane. 

 

Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii 

cu piaţa muncii şi asigurarea participării crescute pe o piaţă a  muncii modernă, 

flexibilă şi inclusivă, pentru 1.650.000 de persoane. 

 

Obiectivele specifice ale POS DRU sunt: 

Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv a învăţământului 

superior şi cercetării; 
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Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii 

Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii; 

Dezvoltarea unei pieţe a muncii  modernă, flexibilă şi inclusivă; 

Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în mediul rural; 

Îmbunătăţirea Serviciului Public de Ocupare; 

Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii. 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cuprinde: 

 

Analiza situaţiei curente în domeniile educaţiei, ocupării, incluziunii sociale, sănătăţii. 

Capitolul cuprinde o analiză a diferitelor domenii de dezvoltare a resurselor umane, 

reflectată în indicatori specifici, evidenţiind, totodată experienţa dobândită prin 

programele Phare în cadrul asistenţei financiare de pre-aderare a Uniunii Europene 

 

Strategia, în care sunt evidenţiate axele prioritare şi domeniile de intervenţie care vor fi 

sprijinite prin finanţare din Fondul Social European. În acelaşi timp, strategia prevede 

mijloacele prin care alte Programe Operaţionale vor sprijini dezvoltarea resurselor umane 

în mod complementar, evitând eventualele suprapuneri 

 

Mecanismul de implementare, respectiv sistemul administrativ de gestionare a POS DRU 

Planul financiar, prin care sunt stabilite alocările financiare pentru fiecare axă prioritară şi 

domeniu de intervenţie, pe ansamblul perioadei de programare 2007-2013, precum şi pe 

fiecare an. 

 

 



Axele prioritare ale POS DRU 

POS DRU finanţează şapte domenii de activitate, cunoscute şi sub denumirea de ―Axe 

prioritare‖. Fiecare din aceste axe prioritare este împărţită la rândul ei în mai multe 

subdomenii, denumite şi ―Domenii majore de intervenţie‖. Strategia POS DRU cuprinde 

6 axe prioritare şi o axă prioritară dedicată asistenţei tehnice, astfel: 

 

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul  creşterii economice şi 

dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 

Axa prioritară 1 urmăreşte modernizarea sistemelor de educaţie şi formare profesională 

prin dezvoltarea de standarde şi instrumente specifice la nivel de sistem şi de furnizori de 

educaţie şi formare, crearea condiţiilor de dezvoltare a unor rute flexibile de învăţare pe 

tot parcursul vieţii, dezvoltarea ofertelor de educaţie şi formare în concordanţă cu 

cerinţele pieţei muncii, asigurarea calităţii la toate nivelurile de educaţie, prin 

îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice, formatorilor şi cercetătorilor. În scopul 

dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere vor fi susţinute activităţile inovatoare, 

programele doctorale şi post-doctorale care să vină în sprijinul competitivităţii şi creşterii 

economice. 

 

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 

Axa prioritară 2 finanţează activităţi care urmăresc facilitarea tranziţiei de la şcoală la 

viaţa activă prin dezvoltarea de programe integrate de orientare şi consiliere în carieră şi 

prin sprijinirea parteneriatelor între şcoli, universităţi şi întreprinderi, prevenirea şi 

corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii prin programe integrate pentru 

prevenirea abandonului şcolar, încurajarea participării şcolare şi reintegrarea celor care 

au părăsit şcoala timpuriu, creşterea accesului şi participării la  formare profesională 

continuă prin diversificarea programelor de formare profesională continuă şi sprijinirea 

participării angajaţilor la astfel de programe. 



Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” 

Axa prioritară 3 urmăreşte promovarea culturii antreprenoriale ca un factor important al 

creşteri competitivităţii economice, prin acţiuni de formare pentru asigurarea pregătirii de 

bază în management a celor care vor să înceapă o afacere, prin îmbunătăţirea 

competenţelor manageriale la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii, prin calificare şi 

asistenţă pentru angajaţii acelor sectoare afectate de restructurări economice. Totodată, 

vor fi finanţate acţiuni care vizează îmbunătăţirea adaptabilităţii întreprinderilor, în 

special a IMM-urilor, dar şi a angajaţilor, faţă de schimbările intervenite ca urmare a 

introducerii pe scară largă a tehnologiilor moderne şi a soluţiilor organizaţionale noi. Va 

fi susţinută dezvoltarea parteneriatului şi vor fi încurajate iniţiativele pentru partenerii 

sociali şi societatea civilă. 

 

Axa Prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” 

Modernizarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă  va fi abordată la 

nivel naţional, pentru a îmbunătăţi calitatea serviciului public de ocupare, a diversifica 

serviciile de ocupare furnizate, făcându-le mai vizibile şi mai accesibile pentru beneficiari 

– şomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatori. Acţiunile în acest 

domeniu finanţate prin POS DRU vor viza: asigurarea unei mai mari transparenţe a 

oportunităţilor de ocupare şi formare profesională la nivel naţional şi local, în vederea 

facilitării mobilităţii geografice şi ocupaţionale; anticiparea mai bună a nevoilor pieţei 

muncii, inclusiv a deficienţelor şi blocajelor pe piaţa muncii; managementul 

corespunzător al migraţiei forţei de muncă. 

 

Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” 

Axa prioritară 5 propune măsuri pentru motivarea persoanelor inactive în vederea 

reintegrării lor pe piaţa muncii, furnizarea de asistenţă şi consiliere, promovarea 

mobilităţii geografice şi ocupaţionale şi eliminarea perioadelor de inactivitate economică. 

Proiectele ce vor fi lansate vor promova măsurile active pe piaţa muncii pentru tinerii 



şomeri şi şomerii de lungă durată, precum: formare profesională, servicii de mediere a 

locurilor de muncă, orientare şi consiliere profesională, inclusiv dobândirea de abilităţi 

antreprenoriale. În acest sens, vor fi promovate scheme inovatoare de stimulare a ocupării 

tinerilor şi şomerilor de lungă durată şi vor fi încurajate măsurile de acompaniere pentru 

intrarea şi menţinerea cât mai mult timp pe piaţa muncii. În ceea ce priveşte populaţia din 

mediul rural ocupată în agricultura de subzistenţă, POS DRU va urmări atragerea acestei 

categorii spre domenii de activitate non-agricole (turism, servicii, construcţii, alte ramuri 

ale industriei), pentru care se vor asigura programe integrate vizând conştientizarea cu 

privire la oportunităţile de ocupare existente în alte domenii, formarea profesională, 

consilierea şi orientarea în carieră, plasarea în  muncă, etc. 

 

Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” 

Prin axa prioritară 6, POS DRU va finanţa operaţiuni având ca finalitate creşterea 

incluziunii sociale, prevenirea excluziunii de pe piaţa muncii şi sprijinirea integrării în 

muncă a grupurilor vulnerabile aflate într-o situaţie dezavantajată în ceea ce priveşte 

accesul la educaţie şi la un loc de muncă. Prin POS DRU vor fi finanţate proiecte având 

ca scop promovarea economiei sociale, ca factor de integrare în societate a persoanelor 

care întâmpină dificultăţi la angajare (populaţia de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, 

tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, persoane care au 

suferit o condamnare etc.). Totodată, vor fi susţinute dezvoltarea serviciilor sociale 

integrate şi formarea personalului din sistemul de asistenţă socială. Vor fi promovate 

măsuri vizând asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi vor fi încurajate 

iniţiativele transnaţionale în toate domeniile. 

 

Axa Prioritară 7 „Asistenţă tehnică” 

Axa prioritară 7 finanţează acţiuni de sprijinire a Autoritaţii de Management pentru 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi a Organismelor 



Intermediare în implementarea, monitorizarea şi evaluarea Programului, precum şi pentru 

informarea beneficiarilor cu privire la domeniile în care poate fi accesat FSE. 

 

Managementul POS DRU 

În conformitate cu regulamentele europene, Autoritatea de Management pentru 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) este 

responsabilă cu managementul şi implementarea POS DRU şi deleagă o parte din 

atribuţiile sale Organismelor Intermediare. 

 

Procesul de coordonare a implementării fondurilor structurale şi de coeziune se află în 

responsabilitatea Ministerului Finanţelor Publice (MFP), prin Autoritatea de Coordonare 

a Instrumentelor Structurale (ACIS). În acest context, ACIS negociază cu Comisia 

Europeană asistenţa financiară acordată României prin intermediul instrumentelor 

structurale în baza Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), documentul 

strategic care fundamentează programele operaţionale. De asemenea, ACIS coordonează 

elaborarea Programelor Operaţionale, asigură corelarea dintre măsurile diferitelor 

programe şi are rolul de a dezvolta cadrul instituţional în vederea implementării 

fondurilor structurale. 

 

Autoritatea de Management este responsabilă în totalitate pentru gestionarea şi 

implementarea Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 

în conformitate cu principiile managementului financiar solid şi separării clare a 

funcţiilor. Totodată, AMPOSDRU este responsabilă pentru implementarea proiectelor 

strategice din cadrul Axelor Prioritare POS DRU. 

 

Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEAG) 



FEAG este un nou fond european creat pentru a finanţa sprijinul individual acordat 

lucrătorilor disponibilizaţi datorită globalizării. Acest fond  a fost lansat de către Uniunea 

Europeană în 2007 şi va dispune de 500 milioane de euro anual, sumă completată de 

contribuţiile naţionale (50%). 

 

Beneficiarii acestui fond sunt lucrătorii afectaţi de concedieri ca urmare a globalizării. Un 

stat membru (în numele lucrătorilor disponibilizaţi) poate solicita Comisiei Europene 

finanţare din FEAG atunci când peste 1 000 de lucrători sunt concediaţi sau, în anumite 

condiţii expres prevăzute de Regulamentul 1927/2006 privind instituirea FEAG, când 

este afectat un număr mai mic de lucrători. 

 

FEAG completează sprijinul oferit la nivel local, regional şi naţional. Contribuţia FEAG 

va fi acordată pentru finanţarea unor măsuri active de ocupare care fac parte dintr-un 

pachet de servicii personalizate care au scopul de a reintegra lucrătorii disponibilizaţi pe 

piaţa muncii. 

 

FEAG va finanţa următoarele tipuri de operaţiuni: 

Asistenţă la căutarea unui loc de muncă, consiliere în carieră, instruire specifică şi 

reinstruire, care cuprinde şi noile tehnologii informaţionale şi certificarea experienţei 

dobândite anterior, asistenţă la disponibilizare şi promovarea spiritului antreprenorial sau 

ajutor pentru desfăşurarea unei activităţi independente; 

 

Măsuri speciale pentru anumite perioade de timp, cum ar fi indemnizaţii pentru căutarea 

unui loc de muncă, indemnizaţii pentru mobilitate sau indemnizaţii acordate persoanelor 

care participă la activităţi de instruire şi de educaţie continuă; 



Măsuri pentru stimularea, în special a muncitorilor dezavantajaţi sau în vârstă, pentru a 

rămâne sau pentru a reveni pe piaţa muncii. 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane este principalul punct de contact responsabil de implementarea 

Fondului European de Ajustare la Globalizare în România.  

 

 

Programul PROGRESS 

Stabilit prin Decizia nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 

octombrie 2006, Programul Comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate 

socială PROGRESS susţine financiar implementarea obiectivelor Uniunii Europene în 

domeniile ocupării şi al afacerilor sociale, aşa cum au fost stabilite prin Agenda Socială, 

contribuind astfel la realizarea obiectivelor Strategiei Lisabona în aceste domenii. 

 

Programul PROGRESS este împărţit în cinci secţiuni de politici şi are un buget total de 

743,25 milioane euro pentru perioada 2007-2013.  

 

Comisia a stabilit procentul care va fi alocat fiecărui domeniu de politică, după cum 

urmează: 

Ocuparea forţei de muncă: 23%; 

Protecţie şi incluziune socială : 30%; 

Condiţii de muncă : 10%; 

Antidiscriminare : 23%; 

Egalitatea de şanse : 12%. 



Programul PROGRESS este deschis celor 27 de state membre UE, ţărilor din Spaţiul 

Economic European şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb, Croaţiei, Serbiei, Fostei 

Republici Iugoslave a Macedoniei. 

 

Potenţialii beneficiari ai Programului PROGRESS sunt: autorităţile locale, regionale; 

serviciile publice de ocupare a forţei de muncă şi institutele naţionale de statistică; 

organismele specializate; universităţile şi institutele de cercetare; partenerii sociali şi 

organizaţiile neguvernamentale. 

 

Programul PROGRESS este în managementul direct al Comisiei Europene, aceasta fiind 

asistată de un Comitet format din reprezentanţi ai statelor membre.  

AMPOSDRU asigură reprezentarea României în cadrul Comitetului Programului 

PROGRESS. 

 

Comisia Europeană lansează apelurile la propuneri de proiecte sau licitaţii, putând 

cofinanţa până la 80% din valoarea proiectului selectat. 

 

PHARE 2006 a finantat urmatoarele programe: 

Măsuri de Incluziune Socială 

Promovarea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea 

forţei de muncă (Life Long Learning) 

Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă (Active Employment Measures) 

Servicii Sociale 

 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm


PHARE 2005 a finantat urmatoarele programe: 

Măsuri de Incluziune Socială 

Promovarea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea 

forţei de muncă (Life Long Learning) 

Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă (Active Employment Measures) 

 

PHARE 2004 a finantat urmatoarele programe: 

Promovarea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea 

forţei de muncă (Life Long Learning) 

Servicii Sociale 

 

VI. Obiective şi direcţii de acţiune în Programul de Guvernare 

şi în alte documente strategice ale Guvernului României 

 

Programul de Guvernare 2009 – 2012 nu este foarte generos în referiri la politica de 

tineret. Totuşi, pe lângă Capitolul 10 – Tineret şi Sport, am putut identifica şi alte 

prevederi cu incidenţă asupra situaţiei tinerilor.  Astfel, între „Obiectivele fundamentale 

pe care şi le asumă şi promovează Guvernul României‖, menţionate la Capitolul 2, găsim 

―Realizarea Programului Naţional pentru construirea de locuinţe sociale şi pentru tineri‖ 

şi ―Continuarea reformei în domeniul educaţiei potrivit Pactului Naţional pentru 

Educaţie‖, ambele deosebit de importante pentru domeniul ce urmează a fi reglementat în 

viitoarea strategie naţională pentru tineret. 
121

 De asemenea, o referire specială la tineri 

găsim în Capitolul 13 – Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea şi inovarea; aceasta priveşte 

creşterea atractivităţii carierelor ştiinţifice şi promovarea tinerilor cercetători.
122
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Capitolul de dedicat tineretului şi sportului cuprinde ca obiective de guvernare: 

1.   Realizarea unui sistem de securitate socială activă pentru tineri. 

2.   Sprijinirea angajării tinerilor în conformitate cu specializările obţinute pentru a stopa 

exodul forţei de muncă tinere şi specializate din ţară şi pentru ocuparea într-un grad cât 

mai ridicat a forţei de muncă tinere. 

7.   Susţinerea activităţilor de tineret specifice minorităţilor naţionale, pentru întărirea 

diversităţii şi incluziunea socială a acestora. 

8.  Sprijinirea cu prioritate a programelor, iniţiativelor menite să faciliteze asumarea unui 

rol în viaţa publică a tineretului nostru.
123

 

 

Ca direcţii de acţiune sunt menţionate următoarele: 

 Susţinerea tinerilor din mediul rural şi din familiile cu posibilităţi reduse în 

vederea asigurării egalităţii de şanse. 

 Armonizarea infrastructurii şi a cadrului juridic şi instituţional intern cu legislaţia 

şi directivele Uniunii Europene în materie de tineret şi sport. 

 Promovarea unui pachet de legi pentru tineret care va cuprinde Legea tineretului, 

Legea voluntariatului şi a internship-ului şi alte măsuri legislative. 

 Lărgirea gamei de burse şi sporuri sociale pentru studenţi şi generalizarea 

sistemului de sprijin pentru fiecare student, indiferent de forma sau caracterul 

învăţământului. 

 Reglementarea rolului, responsabilităţilor şi interacţiunea cu şcoala a consiliilor 

de elevi. 

 Crearea unei reţele de centre de consultanţă şi informare pentru tineret. 

 Sprijinirea creării unor produse bancare de creditare pentru studenţi. 
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 Sprijinirea întreprinzătorilor şi fermierilor tineri, prin programe educative şi de 

consultanţă menite să dezvolte cultura antreprenorială. 

 Lărgirea posibilităţilor de integrare socială pentru copii şi tineri cu dizabilităţi sau 

proveniţi de la centre de plasament. 

 Predarea taberelor şcolare şi de tineret închise sau nefuncţionale autorităţilor 

locale pentru renovarea şi folosirea lor conform funcţiei iniţiale şi reabilitarea 

acelora care funcţionează şi adaptarea lor la standardele UE prin parteneriate 

public-private. 

 Înfiinţarea în parteneriat cu organizaţii neguvernamentale de tineret a opt centre 

pentru tineret în cele opt regiuni de dezvoltare, cu responsabilităţi directe în 

atragerea fondurilor comunitare şi în implementarea de proiecte strategice pe 

domeniul tineret. Aceste centre vor încheia parteneriate bilaterale cu centre de 

tineret din Republica Moldova. 

 Înfiinţarea unei direcţii de programe de tineret România - Republica Moldova 

care va viza încurajarea şi finanţarea activităţilor de tineret în parteneriat şi 

cooperare între organizaţiile neguvernamentale din România şi Republica 

Moldova. 

 Reabilitarea taberelor şcolare şi adaptarea lor la standardele UE, în fiecare judeţ, 

prin parteneriate public-private.
124
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În vederea atingerii obiectivului global  <Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de 

dezvoltare socio-economică între România şi Statele Membre ale Uniunii Europene> 

pentru perioada 2007-2013, măsurile şi acţiunile avute în vedere sunt grupate în cadrul a 
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şase priorităţi naţionale de dezvoltare, printre care si Prioritatea 4 <Dezvoltarea 

resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii 

administrative>.  

 

Obiectivul general al Prioritatii 4 îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale de 

învăţare pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi 

inclusive care să conducă, până în 2015, la integrarea durabilă pe piaţa muncii a 

900.000 persoane.  

 

Obiective specifice:  

• Dezvoltarea educaţiei iniţiale şi continue prin promovarea de reforme şi furnizarea unor 

oferte educaţionale de calitate şi relevante pentru piaţa muncii, care să asigure 

oportunităţi egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi îmbunătăţirea şanselor de angajare;  

• Dezvoltarea resurselor umane din educaţie prin dezvoltarea de noi profesii şi 

diversificarea ofertelor de educaţie iniţială şi continuă pentru un număr de 40.000 

persoane din sistemul de învăţământ;  

• Dezvoltarea unor rute flexibile şi personalizate de învăţare şi carieră prin furnizarea de 

servicii integrate de informare, orientare şi consiliere pentru un număr de 1.000.000 elevi 

şi studenţi şi un număr de 100.000 resurse umane din educaţie;  

• Facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii prin promovarea parteneriatului în educaţie 

şi ocupare şi dezvoltarea programelor de tranziţie de la şcoală la locul de muncă pentru 

un număr de 10.000 de absolvenţi, în vederea creşterii şanselor de ocupare;  

• Creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională a capitalului uman prin oferirea 

de programe de formare profesională continuă specifice care să furnizeze competenţele şi 

abilităţile cerute pe piaţa muncii pentru un număr de 1.100.000 persoane, dintre care 

400.000 persoane care întâmpină dificultăţi de integrare/reintegrare pe piaţa muncii 



(tineri, femei, şomeri de lungă durată, lucrători cu nivel redus de calificare, persoane în 

vârstă aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane din grupurile vulnerabile);  

• Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive care să permită creşterea 

şanselor de ocupare/integrare durabilă pe piaţa muncii a unui număr de 300.000 tineri, 

100.000 de persoane din grupurile vulnerabile;  

• Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale;  

• Îmbunătăţirea furnizării serviciilor publice în scopul dezvoltării socio-economice 

durabile, diminuării disparităţilor şi asigurării unei bune guvernări.  

 

Strategia  

Educaţia şi formarea profesională iniţială şi continuă reprezintă elemente esenţiale pentru 

asigurarea competenţelor cheie, cunoştinţelor şi abilităţilor necesare formării şi 

dezvoltării unui stoc de capital uman educat şi competitiv pe piaţa europeană a muncii.  

 

Ocuparea deplină a forţei de muncă se va realiza prin investiţii în creşterea 

adaptabilităţii, capacităţii de ocupare şi antreprenoriatului, precum şi în dezvoltarea 

serviciului public de ocupare.  

 

În ceea ce priveşte promovarea incluziunii sociale, investiţiile vor viza integrarea în 

educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea egalităţii de gen. 

Pentru dezvoltarea capacităţii administrative şi a bunei guvernări va fi avută în vedere 

dezvoltarea ciclului de politici publice (formulare şi implementare) prin întărirea 

capacităţii administrative la toate nivelurile, precum şi dezvoltarea unei administraţii 

locale descentralizate capabile să furnizeze servicii publice de calitate şi eficiente.  

 



Atingerea obiectivului general şi a obiectivelor specifice ale priorităţii naţionale de 

dezvoltare „Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi 

întărirea capacităţii administrative‖ se realizează prin acţiuni grupate în patru 

subpriorităţi.  

 

1. Dezvoltarea capitalului uman  

Această subprioritate are drept scop crearea şi dezvoltarea oportunităţilor de învăţare pe 

tot parcursul vieţii în vederea formării unui stoc de capital uman competitiv şi a unei mai 

bune valorificări a acestuia pe piaţa muncii, într-o societate bazată pe cunoaştere. 

 

Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii are drept scop asigurarea 

competenţelor profesionale corespunzătoare nevoilor imediate şi de perspectivă ale pieţei 

muncii.  

 

Asigurarea calităţii şi managementul calităţii în educaţie şi formare iniţială constituie un 

domeniu de intervenţie care necesită cu precădere dezvoltarea şi implementarea 

sistemelor şi procedurilor interne de evaluare, de management şi asigurare a calităţii 

activităţilor de educaţie şi formare iniţială şi continuă, precum şi profesionalizarea 

activităţilor manageriale la nivelul furnizorilor de educaţie şi formare iniţială şi continuă.  

 

Dezvoltarea în cadrul sistemului naţional de educaţie şi formare a serviciilor integrate de 

informare, orientare şi consiliere privind dezvoltarea personală vizează crearea serviciilor 

integrate de informare, orientare şi consiliere şi asigurarea calităţii şi accesului la aceste 

servicii.  



Dezvoltarea resurselor umane din educaţie are ca obiectiv diversificarea ofertelor de 

educaţie iniţială şi continuă şi a oportunităţilor de carieră pentru cadrele didactice şi alte 

categorii de resurse umane din sistemul de educaţie şi formare iniţială.  

 

Dezvoltarea şi modernizarea ofertelor de educaţie iniţială şi continuă are drept obiective 

creşterea atractivităţii ofertelor educaţionale, creşterea calităţii şi relevanţei educaţiei 

pentru piaţa muncii. Introducerea noilor tehnologii şi a noilor metode de predare în 

educaţie.  

 

2. Promovarea ocupării depline  

Subprioritatea are drept scop creşterea capacităţii de angajare şi a şanselor de integrare pe 

piaţa muncii în special pentru tineri şi şomerii de lungă durată şi răspunde necesităţii de 

calificare şi re-calificare permanentă a forţei de muncă în scopul actualizării şi adaptării 

competenţelor pentru a face faţă concurenţei tot mai intense de pe piaţa muncii, 

schimbărilor tehnologice şi creşterii ponderii importanţei cunoştinţelor în valoarea 

producţiei. Principalele măsuri avute în vedere vizează: creşterea adaptabilităţii forţei de 

muncă şi a întreprinderilor; dezvoltarea iniţiativelor pentru partenerii sociali; 

îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă şi promovarea culturii 

antreprenoriale în educaţie şi formare, identificarea şi valorificarea tuturor oportunităţilor 

de integrare pe piaţa muncii; modernizarea şi întărirea capacităţii administrative a 

serviciului public de ocupare.  

 

În vederea creşterii adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor se va acorda 

susţinere asigurării, dezvoltării şi menţinerii resurselor umane în scopul îndeplinirii 

exigenţelor firmelor privind calificarea forţei de muncă, cerinţe esenţiale pentru 

asigurarea competitivităţii în procesul de schimbare a condiţiilor economice şi 

tehnologice cerute de dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere. Adaptarea 

competenţelor profesionale ale propriilor angajaţi la nevoile de dezvoltare ale 



întreprinderilor va susţine creşterea productivităţii şi calităţii muncii. Acestea, corelate cu 

îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, vor conduce la asigurarea sănătăţii şi securităţii la 

locul de muncă, în special în sectoarele şi domeniile de activitate cu riscuri crescute şi vor 

determina reducerea substanţială a ratei de incidenţă a accidentelor de muncă şi a bolilor 

profesionale, precum şi promovarea unui proces de îmbătrânire activă (prelungirea vieţii 

active şi reducerea fenomenului pensionării anticipate). Pentru îmbunătăţirea continuă a 

cunoştinţelor şi competenţelor manageriale la toate nivelurile, va fi susţinută promovarea 

formării antreprenoriale. Implementarea programelor de formare antreprenorială va avea 

drept scop asigurarea creativităţii antreprenoriale, îmbunătăţirea capacităţii managerilor şi 

întreprinzătorilor de a-şi conduce propriile afaceri şi de a se adapta exigenţelor impuse de 

competitivitate şi schimbările tehnologice.  

 

Promovarea iniţiativelor pentru partenerii sociali este o intervenţie menită să dezvolte o 

cultură partenerială puternică, în concordanţă cu principiile europene. Parteneriatul este 

unul din elementele cheie ale modelului social european şi joacă un rol important în 

cadrul Strategiei Europene de Ocupare. Din punct de vedere instituţional şi legislativ, 

dialogul social este instituit. Cu toate acestea, rămâne încă slab în pofida realizărilor 

susţinute la nivel naţional şi prin iniţiative şi programe comunitare, necesitând 

îmbogăţirea educaţiei dialogului. Prin concertarea intereselor partenerilor sociali la toate 

nivelurile organizatorice se vor asigura premisele realizării consensului general în 

elaborarea şi implementarea strategiilor şi politicilor de ocupare la nivel central, regional 

şi local. Crearea, extinderea şi consolidarea parteneriatelor sociale vor contribui la 

transferul de expertiză şi validare a procesului de identificare şi valorificare de noi 

oportunităţi de integrare pe piaţa muncii. Principalele tipuri de acţiuni avute în vedere 

vizează sprijinirea dezvoltării de parteneriate şi sprijinirea dezvoltării capacităţii 

administrative a partenerilor sociali. În acest sens, se pot dezvolta programe în parteneriat 

cu partenerii sociali în vederea formării profesionale a personalului de specialitate din 

cadrul organizaţiilor sindicale şi patronale, în concordanţă cu exigenţele dialogului social, 

cu efect direct în creşterea capacităţii de expertiză a partenerilor. Dezvoltarea unor astfel 

de programe urmează a fi eşalonată pe parcursul mai multor ani, acoperind diverse 



sectoare de activitate şi având ca rezultat dezvoltarea dialogului social bipartit şi tripartit, 

precum şi o creştere a numărului de contracte colective de muncă pe plan sectorial.  

 

Îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă şi promovarea culturii 

antreprenoriale în educaţie şi formare are ca obiective facilitarea integrării tinerilor 

absolvenţi pe piaţa muncii prin susţinerea parteneriatului şcoală-comunitate de afaceri în 

dezvoltarea programelor de tranziţie de la şcoală la locul de muncă, dar şi creşterea 

capacităţii de auto-ocupare prin îmbunătăţirea capacităţii sistemului de educaţie şi 

formare profesională iniţială în obţinerea de competenţe manageriale şi antreprenoriale, 

care să facă din antreprenoriat o viitoare opţiune de carieră. Rata redusă de inserţie a 

absolvenţilor pe piaţa muncii poate fi explicată prin absenţa unor programe de tranziţie de 

la şcoală la locul de muncă şi prin faptul că sistemul de educaţie iniţială oferă o cultură 

axată pe asimilarea de cunoştinţe teoretice. Acţiunile din cadrul acestei măsuri vor 

asigura un caracter sistematic al stagiilor practice, ca parte a procesului de educaţie, şi vor 

urmări pregătirea viitorului absolvent pentru piaţa muncii şi relaţia cu angajatorul. 

Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în educaţia iniţială are drept scop 

creşterea contribuţiei sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială la obţinerea 

de competenţe manageriale şi antreprenoriale şi dezvoltarea sistemelor de formare 

profesională continuă, astfel încât antreprenoriatul să devină o opţiune de carieră pentru 

toţi. Sistemul formal românesc de educaţie şi formare iniţială abordează educaţia 

antreprenorială ca parte a competenţelor transversale la nivelul învăţământului 

preuniversitar, dar acesta constituie un demers mai puţin sistematic şi redus ca 

dimensiune comparativ cu cel din învăţământul superior de la nivelul statelor UE. 

Acţiunile întreprinse în sistemul formal de educaţie şi formare iniţială trebuie însoţite de 

iniţiative şi programe extraşcolare de educaţie antreprenorială, precum şi de iniţiative 

specifice de formare continuă pe piaţa muncii. Principalele acţiuni avute în vedere sunt: 

dezvoltarea spiritului şi culturii antreprenoriale în cadrul activităţilor curriculare şi 

extracurriculare în învăţământul preuniversitar şi universitar, în parteneriat cu mediul de 

afaceri; programe de facilitare a tranziţiei de la şcoală la locul de muncă, inclusiv prin 

dezvoltarea stagiilor de practică şi a uceniciei pentru elevi şi studenţi; dezvoltarea 



competenţelor manageriale şi antreprenoriale în vederea susţinerii iniţiativelor de tip spin 

off sau spin out ale tinerilor cercetători şi absolvenţi.  

 

Identificarea şi valorificarea tuturor oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii va 

contribui la combaterea şomajului de lungă durată, în special în rândul tinerilor şi 

integrarea pe piaţa muncii a persoanelor inactive, precum şi la promovarea ocupării 

depline. Astfel, se va aborda „nucleul dur al şomajului‖, relativ greu de dislocat, 

reprezentat de şomajul de lungă durată. Şomajul de lungă durată în rândul tinerilor va fi 

de asemenea combătut, având în vedere că acesta înregistrează în o creştere pronunţată, 

mai ridicată pentru femei decât pentru bărbaţi. În cadrul acestei măsuri, în concordanţă cu 

Linia Directoare 1 a Strategiei Europene de Ocupare revizuite, vor fi valorificate toate 

oportunităţile de integrare durabilă pe piaţa muncii, atât a şomerilor cât şi a persoanelor 

inactive, contribuind astfel la promovarea ocupării depline şi la creşterea adaptabilităţii. 

Aceasta se va realiza prin următoarele acţiuni: îmbunătăţirea ocupării şi prevenirea 

şomajului de lungă durată; susţinerea integrării în muncă a tinerilor; asigurarea condiţiilor 

pentru implementarea activităţilor de creştere a ocupării.  

 

Modernizarea şi întărirea capacităţii administrative a Serviciului Public de Ocupare va fi 

sprijinită atât la nivel naţional cât şi regional şi local, ca instrument cheie pentru 

implementarea politicilor naţionale de ocupare, contribuind la îmbunătăţirea accesului la 

ocupare şi, implicit, la creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă. Întărirea 

capacităţii administrative şi instituţionale a Serviciului Public de Ocupare va avea în 

vedere corelarea cu cerinţele unei pieţe a muncii moderne şi promovarea de metode mai 

potrivite pentru accesul la ocupare a tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă şi, în special, a persoanelor care întâmpină greutăţi de reactivare pe piaţa muncii. 

Cu rol hotărâtor în funcţionarea mecanismului de reglare a funcţionării pieţei muncii, 

Serviciul Public de Ocupare trebuie să fie orientat cât mai eficient către nevoile şi 

aşteptările concrete ale clienţilor săi: persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane 

care sunt supuse riscului de a deveni şomeri şi angajatori. De asemenea, trebuie să fie 



capabil să furnizeze căutătorilor de loc de muncă şi persoanelor care sunt supuse riscului 

de a deveni şomeri un set complet de servicii, asistenţă personalizată, corelată cu 

elaborarea unui plan individual de acţiune pentru fiecare persoană, şi cele mai adecvate 

soluţii de ocupare. Trebuie să acorde o importanţă sporită angajatorilor, să fie capabil să 

interacţioneze într-un mod eficient cu aceştia şi astfel să crească transparenţa în ceea ce 

priveşte capacitatea reală de absorbţie a forţei de muncă. Principalele tipuri de acţiuni se 

vor referi la: îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor oferite (inclusiv o mai bună 

acoperire teritorială, în special în mediul rural); formarea personalului propriu; 

consolidarea infrastructurii necesare furnizării serviciilor; dezvoltarea sistemului de 

management al informaţiei.  

 

3. Promovarea incluziunii sociale  

Această subprioritate contribuie la creşterea şanselor de ocupare pentru grupurile 

vulnerabile şi expuse riscului de excluziune socială prin promovarea dimensiunii 

inclusive a pieţei muncii şi a educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continue. 

Aceasta va viza combaterea excluziunii şi marginalizării sociale, atât pentru facilitarea 

accesului la educaţie pentru copii şi tineri, prin promovarea unor acţiuni cu caracter 

preventiv, cât şi pentru adulţii confruntaţi cu riscul excluziunii sociale. Totodată, se 

urmăreşte asigurarea oportunităţilor egale în vederea acumulării de cunoştinţe, calificări 

şi alte resurse necesare pentru a face faţă cerinţelor unei vieţi active pe piaţa muncii, într-

o economie bazată pe cunoaştere.  

 

4. Dezvoltarea capacităţii administrative şi a bunei guvernări Această sub-prioritate are 

scopul de a promova şi susţine crearea la nivel central şi local a unei administraţii publice 

care să devină un important factor de competitivitate, dezvoltare, progres şi coeziune.  

 

 



Coerenţa PND cu politicile UE şi cele naţionale  

 

Obiectivele şi măsurile descrise în prioritatea „Dezvoltarea resurselor umane, creşterea 

gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale‖ au fost stabilite pornindu-se de la 

necesităţile identificate în România în aceste domenii. Ele corespund liniilor directoare şi 

principiilor cuprinse în documentele europene (Agenda Lisabona revizuită, Liniile 

directoare integrate pentru dezvoltare şi ocupare 2005-2008, Orientările Strategice ale UE 

în domeniul politicii de coeziune, Planul de Acţiune: Agenda Europeană pentru 

Antreprenoriat, Strategia Cadru privind Egalitatea de Gen ş.a.) şi sprijină realizarea 

obiectivelor comune europene: ocuparea deplină; îmbunătăţirea adaptabilităţii 

persoanelor ocupate şi a întreprinderilor şi flexibilitatea pieţei muncii; creşterea 

investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi formare profesională, promovarea învăţării 

pe tot parcursul vieţii, dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile şi inclusive. Totodată, 

aceste obiective şi măsuri au avut în vedere obiectivele de dezvoltare stabilite la nivel 

naţional prin documentele programatice şi planurile de acţiune în domeniul dezvoltării 

capitalului uman. În contextul general al promovării coeziunii economice şi sociale, 

realizarea obiectivelor strategiei aferente priorităţii „Dezvoltarea resurselor umane, 

creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale‖ se fundamentează pe 

acţiuni întreprinse în două domenii cheie: educaţia şi formarea profesională iniţială şi 

continuă (plasate în contextul mai larg al învăţării pe tot parcursul vieţii) şi dezvoltarea 

unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive. Totodată, în elaborarea acestei 

strategii au fost avute în vedere aspecte transversale privind egalitatea de şanse, 

dezvoltarea durabilă şi societatea informaţională. 

 

 

 



PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME 2007-2010
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Cap. PIAŢA MUNCII 

 

10. Creşterea ocupării şi a ratei de activitate prin transformarea muncii nedeclarate în 

angajare, în special prin creşterea eforturilor de a reduce costurile nesalariale pe piaţa 

muncii 

10.1. Promovarea unei abordări integrate a flexibilizării şi securităţii pe piaţa muncii  

10.2. Îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii  

10.3. Inserţia tinerilor pe piaţa muncii  

10.4. Prelungirea vieţii active  

10.5. Promovarea potenţialului local pentru implementarea măsurilor de ocupare şi 

incluziune socială 

10.6. Promovarea iniţiativelor favorabile ocupării grupurilor supuse riscului excluziunii 

sociale 

 

11. Creşterea ocupării şi a ratei de activitate prin dezvoltarea abilităţilor, educaţiei şi 

îmbunătăţirea pieţei muncii 

11.1. Creşterea şi îmbunătăţirea investiţiilor în capitalul uman 

11.2. Adaptarea sistemului educaţional şi de formare la noile cerinţe de competenţe  

11.3. Educaţia şi formarea profesională continuă  

11.4. Mobilitatea forţei de muncă  

 

                                                           
126

 Ibid. 117 



12. Acţiunile Prioritare propuse de Consiliul European de Primăvară 2006  

 

10. Creşterea ocupării şi a ratei de activitate prin transformarea muncii nedeclarate în 

angajare, în special prin creşterea eforturilor de a reduce costurile nesalariale pe piaţa 

muncii. 

 

Asigurarea unei funcţionări a pieţei muncii favorabile creării locurilor de muncă, 

reducerii fenomenului muncii nedeclarate şi managementului adecvat al schimbării la 

nivelul întreprinderilor şi lucrătorilor. 

 

Piaţa muncii din România a suferit profunde transformări generate de reformele 

economice din ultimele aproape două decenii, cu influenţe directe asupra calităţii 

factorului uman. Condiţiile sociale au determinat reducerea sporului demografic natural 

şi accentuarea migraţiei definitive, care au cauzat la rândul lor scăderea constantă a 

populaţiei şi implicit a populaţiei active. Analizând structura populaţiei active pe grupe 

de vârste se constată evidente tendinţe de îmbătrânire a acesteia. Ponderea cea mai mare 

este deţinută de persoane cu vârste de peste 35 de ani. Ratele de activitate şi de ocupare 

pentru populaţia în vârstă de muncă (15 - 64 ani) au înregistrat tendinţe sinuoase, fiind 

inferioare faţă de media UE 25 cu peste 5 puncte procentuale. Populaţia activă totală va 

scădea ca efect al reducerii populaţiei de peste 65 ani, iar populaţia activă de 15-64 ani va 

creşte, rata de activitate ajungând la circa 67,6% în anul 2010. Restructurarea economiei 

şi privatizarea au determinat o migraţie a populaţiei urbane disponibilizate către zonele 

rurale. Piaţa forţei de muncă din România este caracterizată printr-o rată de inactivitate 

relativ înaltă, rate ridicate ale şomajului în cazul grupelor de vârstă 15-19 ani şi 20-24 

ani, un procent mare de retragere timpurie de pe piaţa formală a muncii şi o rată de 

ocupare semnificativă în sectorul agriculturii caracterizat de relaţii de muncă 

nefiscalizate. Principalele provocări pe termen scurt şi mediu ale pieţei muncii sunt: 

efectele procesului de restructurare economică, participarea redusă a tinerilor şi a 



grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, rata de ocupare semnificativă în sectorul 

agriculturii şi nivelul calitativ al resurselor umane. 

 

În ceea ce priveşte politicile sociale, România îşi va concentra eforturile asupra celor trei 

priorităţi revăzute de Agenda Lisabona revizuită: atragerea şi menţinerea mai multor 

persoane pe piaţa forţei de muncă, îmbunătăţirea adaptabilităţii întreprinderilor şi a 

lucrătorilor, precum şi creşterea investiţiilor în capitalul uman pentru îmbunătăţirea 

calităţii acestuia.  

 

Aceste elemente vor asigura convergenta cu prevederile conţinute în obiectivele 

Strategiei de Dezvoltare Durabilă – problema demografică şi migraţia, excluziunea 

socială, precum şi elementele asociate cum ar fi sănătatea populaţiei. 

 

La nivel naţional, pentru alinierea la Strategia Europeană de Ocupare şi implementarea 

Memorandumului Comun pentru Incluziunea Socială au fost asumate: Strategia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2004-2010, Planul Naţional de Acţiune 

pentru Ocupare 2006, Planul Strategic privind Incluziunea Socială şi Raportul Naţional 

Strategic pentru Protecţie Socială şi Incluziune Socială, Planul Naţional de Dezvoltare şi 

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 – Programul Operaţional Sectorial 

„Dezvoltarea Resurselor Umane‖ (POS DRU). 

 

Intervenţia Fondului Social European în România, în perioada 2007-2013, vizează 

obiectivele Lisabona şi se concentreaza pe modernizarea sistemelor de educaţie şi 

formare iniţială şi continuă, creşterea accesului la servicii de educaţie şi formare, 

creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor, modernizarea serviciului public de 

ocupare, precum şi promovarea măsurilor active de ocupare şi a celor destinate 

incluziunii sociale. 



 

Obiectivul PNR pentru creşterea ocupării forţei de muncă (2007 – 2010) il constituie 

creşterea participării pe piaţa muncii şi promovarea calităţii ocupării forţei de muncă. 

 

Principalele priorităţi: 

- asigurarea unei funcţionări a pieţei muncii favorabilă creării locurilor de muncă, 

reducerii fenomenului muncii nedeclarate şi a managementului adecvat al schimbării la 

nivelul întreprinderilor şi lucrătorilor; 

- îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile; 

- promovarea competitivităţii pe piaţa muncii, în special prin mai buna corelare dintre 

sistemul educaţional şi de formare şi cerinţele pieţei muncii. 

 

Prioritatea transversală esenţială pentru susţinerea îndeplinirii obiectivului asumat este 

îmbunătăţirea capacităţii administrative a instituţiilor publice centrale, regionale şi locale 

şi a partenerilor sociali. 

 

Pentru îmbunătăţirea capacităţii administrative sunt vizate aplicarea Strategiei 

guvernamentale de descentralizare; creşterea calităţii serviciilor oferite de Serviciul 

Public de Ocupare, consolidarea principiilor de parteneriat social şi asigurarea calităţii în 

dezvoltarea organismelor specifice domeniilor ocupării şi formării forţei de muncă, 

înfiinţarea de noi instituţii în domeniul social (Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, 

Inspecţia Socială şi Observatorul Social).  

 

10.1. Promovarea unei abordări integrate a flexibilizării şi securităţii pe piaţa muncii 

 



Obiectivul principal de politică economică al României este păstrarea unui nivel redus al 

şomajului în condiţiile continuării restructurării industriale. Pentru atingerea acestui 

obiectiv Guvernul şi-a propus creşterea calităţii ocupării şi a siguranţei locului de muncă 

prin reducerea impozitării muncii, simultan cu crearea de oportunităţi de învăţare pe toată 

durata vieţii. De asemenea, se vor introduce măsuri favorabile mediului de afaceri în 

scopul creşterii productivităţii şi flexibilităţii pe piaţa muncii. 

 

Pe termen scurt şi mediu, ariile prioritare de acţiune sunt asigurarea unei funcţionări a 

pieţei muncii favorabile creării locurilor de muncă, reducerii fenomenului muncii 

nedeclarate şi managementului adecvat al schimbării la nivelul întreprinderilor şi 

lucrătorilor. 

 

Principalele priorităţi: 

- asigurarea unei funcţionări a pieţei muncii favorabilă creării locurilor de muncă, 

reducerii fenomenului muncii nedeclarate şi a managementului adecvat al schimbării la 

nivelul întreprinderilor şi lucrătorilor; 

- îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile; 

- promovarea competitivităţii pe piaţa muncii, în special prin mai buna corelare dintre 

sistemul educaţional şi de formare şi cerinţele pieţei muncii. 

 

Flexibilizare şi securitate pe piaţa muncii 

 

În condiţiile globalizării, piaţa muncii din România trebuie să răspundă nevoii 

companiilor de a se adapta permanent cerinţelor de creştere a competitivităţii. Din acest 

motiv politicile de ocupare trebuie să conţină rezultatele colaborării constante cu mediul 



de afaceri, reprezentanţii lucrătorilor şi ai asociaţiilor profesionale, pentru reglementarea 

eficientă a relaţiilor de muncă. 

 

Legislaţia muncii din România a cunoscut în ultimii ani un amplu proces de modernizare 

în vederea flexibilizării relaţiilor de muncă şi alinierii complete a legislaţiei naţionale la 

actele normative comunitare. 

 

Modificările şi completările legislative au ca prioritate flexibilizarea relaţiilor de muncă 

şi reducerea presiunilor administrative asupra angajatorului, relaxarea restricţiilor privind 

încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată; reglementarea 

unor forme noi de angajare prin contracte de muncă cu timp parţial, prin agent de muncă 

temporară sau pentru munca la domiciliu; simplificarea procedurilor de evidenţă a 

salariaţilor prin introducerea registrului general de evidenţă a salariaţilor; flexibilizarea 

procedurilor de concediere individuală şi colectivă, precum şi garantarea drepturilor 

salariaţilor în cazul acestor concedieri. 

 

Modificările aduse Codului Muncii flexibilizează relaţiile de muncă atât în avantajul 

angajaţilor, cât şi al angajatorilor, iar efectele pe termen mediu vor fi: dinamizarea 

activităţii economice şi aducerea la suprafaţă a relaţiilor de muncă din zona gri. 

 

România îşi asumă implementarea actelor normative care au transpus în legislaţia 

naţională directivele europene relevante pentru reglementarea relaţiilor de muncă: Legea 

privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau 

al unor părţi ale acestora, Legea privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare 

pentru plata creanţelor salariale, Legea privind constituirea, organizarea şi funcţionarea 

comitetului european de întreprindere, Legea privind detaşarea salariaţilor în cadrul 

prestării de servicii transnaţionale. 



Legislaţia privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă a 

fost modificată substanţial. Începând cu 1 ianuarie 2006 s-a diferenţiat indemnizaţia 

acordată şomerilor, în funcţie de stagiul de cotizare şi de media salariului brut realizat în 

ultimele 12 luni de activitate. 

 

Astfel, au fost puse bazele unui sistem echitabil de asigurări pentru riscul de pierdere a 

locului de muncă, cuantumul indemnizaţiei de şomaj este o sumă lunară, acordată 

diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare. 

 

Creşterea securităţii în ceea ce priveşte ocuparea implică nu numai componenta de 

intervenţie, ci şi cea preventivă, care implică stabilirea responsabilităţilor în relaţia 

angajat-angajator. În România există un sistem de stabilire a salariului minim pe 

economie, precum şi posibilitatea de a stabili/negocia compensaţii băneşti pentru 

pierderea locului de muncă. Periodic, este redimensionată baza de referinţă pentru 

calcularea salariului minim pe economie, ca fundament pentru negocierea contractelor 

colective de muncă. 

 

Modificările legislative referitoare la modul de stabilire a criteriilor de reprezentativitate 

a organizaţiilor patronale şi sindicale vor contribui la îmbunătăţirea dialog social tripartit 

şi bipartit. Modificările şi completările legislative au ca prioritate flexibilizarea relaţiilor 

de muncă şi reducerea presiunilor administrative asupra angajatorului; relaxarea 

restricţiilor privind încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată; 

reglementarea unor forme noi de angajare prin contracte de muncă cu timp parţial, prin 

agent de muncă temporară sau pentru munca la domiciliu; simplificarea procedurilor de 

evidenţă a salariaţilor prin introducerea registrului general de evidenţă a salariaţilor; 

flexibilizarea procedurilor de concediere individuală şi colectivă, precum şi garantarea 

drepturilor salariaţilor în cazul acestor concedieri. 

 



Modificările propuse vizează creşterea numărului de contracte colective de muncă 

încheiate la nivel sectorial precum şi creşterea capacităţii organizaţiilor patronale de a 

participa eficient în structurile dialogului social prin stimularea constituirii organizaţiilor 

patronale pe principiul domeniului de activitate. 

 

Guvernul va încuraja îmbunătăţirea sistemului de negociere a salariilor în cadrul 

contractelor colective şi individuale de muncă, astfel încât acestea să reflecte pregătirea 

profesională şi experienţa în muncă a angajatului. Obligativitatea includerii în contractele 

colective de muncă a clauzelor privind formarea profesională, precum şi a unor 

compensaţii în cazul desfacerii contractului individual de muncă sunt măsuri de natură să 

asigure un anumit nivel de securitate a angajatului şi şanse mai bune de reintegrare pe 

piaţa muncii. 

 

Reducerea impozitării muncii şi a fenomenului muncii nedeclarate 

 

Din punct de vedere economic principala măsură adoptată de Guvern, începând cu anul 

2005, a fost instituirea şi menţinerea cotei unice de impozitare. Procesul urmăreşte 

diminuarea procentului de lucrători cu activitate nedeclarată. 

 

Reducerea costurilor cu forţa de muncă reprezintă o preocupare permanentă. Având în 

vedere faptul că nivelul ridicat al contribuţiilor la sistemele de asigurări sociale 

reprezintă, încă, o barieră în crearea de noi locuri de muncă se urmăreşte reducerea 

poverii fiscale asupra locului de muncă. În ultimii ani, cotele de contribuţie la sistemele 

de asigurări sociale au fost reduse, iar această tendinţă va fi continuată prin asumarea 

unui program de diminuarea a acestor cote de contribuţii. 

 



Simultan se urmăreşte promovarea campaniilor în rândul angajatorilor cu privire la 

stoparea muncii la negru şi întărirea capacităţii instituţiilor de control abilitate pentru 

respectarea legislaţiei fiscale, precum şi pe cea a muncii. 

 

10.2. Îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii 

 

În contextul general al modificării pieţei muncii şi al provocărilor de ordin demografic, 

România este preocupată de atragerea şi menţinerea pe piaţa muncii a grupurilor cu 

participare redusă. 

 

Acestea sunt: tinerii (grupa de vârstă 15-24), lucrătorii în vârstă (grupa 55-64 de ani), 

persoanele rezidente în mediul rural, persoanele de etnie rromă, persoanele cu handicap. 

 

Autorităţile publice îşi asumă o abordare integrată a politicilor de promovare a ocupării şi 

incluziunii sociale, în care asigurarea accesului la un loc de muncă a persoanelor supuse 

riscului de excluziune socială reprezintă un element central. Acest tip de abordare va fi 

utilizat şi în cursul procesului de realocare a unor competenţe de implementare a 

politicilor deţinute în prezent la nivel central către nivelul autorităţilor publice locale. 

Prin transferul competenţelor către nivelul cel mai apropiat de cerinţele cetăţenilor, se va 

asigura o mai bună adaptare a serviciilor publice oferite din punct de vedere cantitativ şi 

calitativ (fie că ţin de domeniul educaţional, de asistenţă şi incluziune socială sau 

stimulare a ocupării), inclusiv focalizarea pe grupurile sociale vulnerabile.  

 

Dezvoltarea managementului adecvat al schimbărilor la nivelul întreprinderilor şi 

lucrătorilor 

 



Procesul de restructurare economică şi de adaptare la noile tehnologii, precum şi 

presiunile integrării în economia europeană impun o altă zonă de intervenţie prioritară – 

instrumentele de acompaniere pentru managementul schimbării. Aceste instrumente 

vizează atât sprijinirea întreprinderilor cât şi a lucrătorilor afectaţi de procesele de 

restructurare. 

 

Serviciul Public de Ocupare (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) va 

consolida serviciile de preconcediere, destinate celor care vor fi disponibilizaţi în urma 

operaţiunilor de restructurare efectuate de angajatori. Aceste servicii constau în activităţi 

de informare, plasare pe locurile de muncă vacante existente şi reorientare profesională. 

De asemenea, lucrătorii disponibilizaţi colectiv beneficiază de un pachet complex de 

măsuri de stimulare a ocupării. 

 

Se urmăreşte, de asemenea, orientarea forţei de muncă către desfăşurarea de activităţi 

economice în mod independent, ca persoane fizice autorizate sau ca asociaţii familiale, şi 

au fost iniţiate o serie de măsuri de simplificare administrativă şi de acompaniere pentru 

operaţionalizarea efectivă a întreprinderii, care constau în acordarea de consultanţă 

inclusiv asupra ideii de afacere în faza premergătoare înfiinţării firmei. 

 

O altă componentă a abordării integrate a conceptelor de flexibilitate şi securitate pe piaţa 

muncii o reprezintă promovarea investiţiei în resursele umane. Serviciul Public de 

Ocupare (SPO) acordă alocaţii financiare nerambursabile pentru organizarea de către 

întreprinderi a programelor de formare pentru angajaţi şi şi-a asumat o creştere progresivă 

a ponderii cursurilor de formare profesională în pachetul măsurilor de stimulare a 

ocupării.  

 



Prin intervenţia FSE în România, POS Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 A.P. 3 

– Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor, s-au alocat resurse 

financiare importante creşterii adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor. Acestea sunt 

focalizate pe promovarea unei culturi antreprenoriale, formarea şi sprijinirea 

întreprinderilor şi salariaţilor pentru promovarea adaptabilităţii şi dezvoltarea 

parteneriatelor şi a iniţiativelor pentru partenerii sociali. În acest context, o serie de 

măsuri concrete vizează sprijinirea formării şi obţinerea calificărilor manageriale, 

încurajarea responsabilităţii corporative prin oferirea de stimulente pentru angajatori în 

scopul dezvoltării companiilor şi carierelor, conştientizarea angajatorilor şi a angajaţilor 

cu privire la necesitatea formării profesionale continue. 

 

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de ocupare şi a gradului de participare la măsurile 

active de ocupare 

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de ocupare şi adaptarea la cerinţele beneficiarilor 

reprezintă preocupări ale Serviciului Public de Ocupare. Pe termen mediu, această 

instituţie îşi asumă prioritatea de a adapta măsurile active de ocupare la cerinţele 

individuale (servicii personalizate). 

 

Acest efort este susţinut şi prin utilizarea resurselor FSE, POS Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013, A.P. 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare. 

 

10.3. Inserţia tinerilor pe piaţa muncii 

 

Pactul European pentru Tineret pune accent pe facilitarea accesului tinerilor pe piaţa 

muncii, combaterea şomajului în rândul tinerilor şi creşterea calităţii actului de 

învăţământ. Acţiunile Guvernului pe termen scurt şi mediu pentru promovarea accesului 

tinerilor pe piaţa muncii sunt: 



- facilitarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă prin consolidarea serviciilor de 

informare şi consiliere în carieră şi implementarea Programului naţional de informare a 

elevilor şi studenţilor din anii terminali cu privire la oportunităţile şi riscurile de pe piaţa 

muncii; 

- promovarea uceniciei la locul de muncă în calitate de alternativă pentru tinerii cu un 

nivel scăzut de instruire şi fără calificare; 

- implementarea măsurilor de stimulare a ocupării tinerilor acordate de Serviciul Public 

de Ocupare (prime de angajare, reducerea contribuţiilor la sistemul de asigurări pentru 

şomaj, subvenţionarea salariului, programe de recalificare profesională, acordarea de 

credite cu dobânzi preferenţiale pentru studenţii care doresc să-şi deschidă o afacere); 

- focalizare pe situaţia tinerilor proveniţi din centrele de plasament prin implementarea 

Programului special de integrare socio-profesională. 

 

În prezent, forţa de muncă tânără ocupată în agricultură joacă un rol important pentru 

dezvoltarea mediului rural. Deşi populaţia sub 40 de ani ocupată în sectorul primar deţine 

o pondere de circa 35%, locurile de muncă ocupate de tineri sunt insuficiente şi 

neatractive, determinând o creştere a şomajului şi a migraţiei acestora, în special a 

femeilor, atât spre mediul urban cât şi în străinătate. 

 

Guvernul îşi propune să acorde sprijin de instalare tinerilor agricultori, va facilita 

adaptarea structurală şi dezvoltarea unor exploataţii agricole competitive care practică o 

agricultură durabilă prin îmbunătăţirea managementului şi revigorarea forţei de muncă. 

Măsura beneficiază de finanţare din FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală. 

 

10.4. Prelungirea vieţii active 



 

În România, intervenţiile pentru prelungirea vieţii active vizează creşterea progresivă a 

vârstelor de pensionare ale bărbaţilor (65 de ani) şi femeilor (60 de ani), eliminarea 

barierelor faţă de menţinerea în muncă a persoanelor care îndeplinesc condiţiile de 

pensionare (modificarea recentă a legislaţiei muncii în acest sens), aplicarea măsurilor de 

stimulare a ocupării lucrătorilor vârstnici (reducerea contribuţiilor la sistemul de asigurări 

pentru şomaj, subvenţionarea salariilor). 

 

Având în vedere creşterea în procentaj relativ ridicat a pensionărilor anticipate, Guvernul 

are in vedere actiuni de prevenire a pensionărilor anticipate prin reanalizarea criteriilor de 

eligibilitate pentru pensionarea anticipată şi de invaliditate şi identificarea de instrumente 

active pentru prelungirea activităţii la sfârşitul carierei. 

 

Problematica prelungirii carierei vizează iniţierea de măsuri menite să schimbe cultura 

angajatorilor, în sensul orientării spre investiţii în resurse umane, în scopul asigurării 

sustenabilităţii afacerii şi a adaptării la noile provocări concurenţiale. În acest context, se 

urmăreşte creşterea participării la formare profesională continuă. Alături de categoria 

şomerilor tineri care întâmpină dificultăţi în integrarea pe piaţa muncii, POS Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-20013 recunoaşte că un alt grup confruntat cu dificultăţi este cel 

al şomerilor vârstnici, cărora le sunt adresate măsuri active de ocupare prin dezvoltarea 

unor servicii specializate pentru reinserţia şomerilor vârstnici pe piaţa muncii. 

 

În perioada 2008 – 2011, Guvernul a avut in vedere implementarea Programului Naţional 

pentru Promovarea Ocupării Lucrătorilor Vârstnici. Programul ţinteşte prelungirea vieţii 

active prin creşterea gradului de conştientizare asupra tendinţelor demografice negative 

care determină deficite cantitative şi calitative ale forţei de muncă. Prin studii şi activităţi 

de diseminare sunt  promovate iniţiative complexe de menţinere a lucrătorilor în vârstă pe 

piaţa muncii care vizează îmbunătăţirea calităţii locurilor de muncă (din punct de vedere 



al protecţiei sănătăţii şi securităţii în muncă), acordarea de şanse egale la educaţie şi 

formare profesională continuă, promovarea mobilităţii în carieră. 

 

10.5. Promovarea potenţialului local pentru implementarea măsurilor de ocupare şi 

incluziune socială 

 

La nivel regional, începând cu anul 2005, au fost realizate Planurile regionale de acţiune 

pentru ocupare şi incluziune socială pentru aplicarea cărora s-au agreat 43 de Pacte 

Regionale şi Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială, care vizează promovarea 

potenţialului local de ocupare, creşterea competenţelor forţei de muncă, precum şi 

combaterea discriminării pe piaţa muncii şi promovarea incluziunii sociale pentru 

grupurile vulnerabile. Funcţionarea acestora este asigurată din fonduri guvernamentale, în 

conformitate cu Planul de acţiune pentru creşterea capacităţii de absorbţie a Fondurilor 

Structurale şi de Coeziune, urmărindu-se fundamentarea procesului de decizie şi de 

diseminare a informaţiilor tuturor actorilor implicaţi în scopul utilizării eficiente a 

finanţărilor din FSE. Pentru consolidarea acestora, fiecare Pact Regional de Ocupare şi 

Incluziune Socială beneficiază de consultanţă oferită de un Secretariat Tehnic Permanent, 

cu statut de ONG de interes public. 

 

Calitatea ocupării în mediul rural 

 

O problemă specifică pentru România o reprezintă numărul mare de locuitori angajaţi în 

activităţi agricole, în mare parte nefiscalizate. Ocuparea în sectorul agricol reprezintă 

aproximativ o treime din ocuparea totală pe sectoare economice (cu o tendinţă de 

descreştere în ultimii ani), o mare parte a lucrătorilor fiind lucrători pe cont propriu şi 

lucrători familiali neremuneraţi. Legislaţia privind stimularea ocupării forţei de muncă a 



fost modificată pentru a acorda şanse suplimentare persoanelor rezidente în mediul rural 

la ocupare de calitate. 

 

O măsură specifică este accesul gratuit la servicii de formare şi perfecţionare profesională 

a acestor persoane. De asemenea, Serviciul Public de Ocupare îşi focalizează intervenţiile 

pe mediul rural prin efectuarea de campanii de informare. 

 

Reducerea fenomenului de ocupare în activităţi agricole de subzistenţă şi asigurarea 

tranziţiei către o prezenţă formală pe piaţa muncii necesită un tip de intervenţie integrată 

care adresează multiple domenii: 

- încurajarea modificării structurii economice în zona rurală, a tipului de producţie şi de 

comercializare a produselor agricole (crearea şi dezvoltarea unor ferme agricole 

moderne); 

- creşterea şanselor de ocupare în sectorul serviciilor; 

- îmbunătăţirea infrastructurii şcolare şi a celei fizice pentru creşterea mobilităţii 

geografice a forţei de muncă; 

- furnizarea de suport financiar pentru programe de formare profesională continuă şi 

creşterea disponibilităţii şanselor de şcolarizare a adulţilor din mediul rural. 

 

Prin POS DRU, A.P. 5 – Măsuri de stimulare a ocupării se asigură un domeniu de 

intervenţie specific provocărilor ridicate de mediul rural – Promovarea sustenabilităţii pe 

termen lung în zonele rurale prin dezvoltarea resurselor umane (acces la educaţie şi 

formare) şi creşterea calităţii ocupării în zonele rurale, prin atragerea unui segment 

important de populaţie ocupată în agricultura de subzistenţă în sectorul serviciilor. De 

asemenea, efectele aplicării strategiei de descentralizare şi de orientare a serviciilor 



publice pe nevoile locale vor contribui la îmbunătăţirea intervenţiei actorilor publici 

pentru reducerea acestor decalaje. 

 

Încurajarea activităţilor economice în mediul rural pentru evitarea depopulării 

 

Prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 - Axa 3, 

România va acorda o atenţie specială sprijinirii fermelor de semi-subzistenţă. Scopul 

sprijinului acordat prin această masură este de a se asigura tranziţia către ferme 

competitive, printr-un set de măsuri individuale care vizează în principal îmbunătăţirea 

veniturilor în fermele de semi-subzistenţă şi atragerea tinerilor în activităţile agricole prin 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi muncă. 

 

Un set de măsuri vizează crearea de locuri de munca în mediul rural prin diversificarea 

activităţilor agricole, promovarea antreprenoriatului, crearea de servicii pentru populaţia 

rurala, încurajarea activităţilor agro-turistice, precum şi a celor meşteşugăreşti cu 

finanţare din FEADR. În vederea absorbţiei unui număr ridicat de forţă de muncă tânără 

şomeră ocupaţi în agricultura de subzistenţă, 

 

Guvernul sprijină constituirea de microîntreprinderi care vor fi încurajate să demareze 

activităţi economice în zonele rurale şi să diversifice modelul tradiţional al majorităţii 

ofertelor orientate spre servicii din localităţile rurale. 

 

Deosebit de importantă rămâne îmbunătăţirea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale 

ale capitalului uman din mediul rural, aceasta reprezentând baza pentru iniţierea şi 

dezvoltarea de activităţi non-agricole. Măsura este susţinută prin operaţiunile finanţate 

din FES. POS Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, A.P. 5 – Promovarea 



sustenabilităţii pe termen lung în zonele rurale prin dezvoltarea resurselor umane 

finanţează măsuri de stimulare a ocupării printr-un domeniu de intervenţie specific 

provocărilor ridicate de mediul rural (acces la educaţie şi formare) şi creşterea calităţii 

ocupării în zonele rurale, prin atragerea unui segment important de populaţie ocupată în 

agricultura de subzistenţă în sectorul serviciilor. 

 

10.6. Promovarea iniţiativelor favorabile ocupării grupurilor supuse riscului excluziunii 

sociale 

 

Crearea unei pieţe a muncii flexibile şi inclusive implică promovarea unor instrumente pe 

care grupurile dezavantajate să le poată utiliza în scopul creşterii şanselor de ocupare, 

simultan cu accesul la servicii sociale adecvate şi la servicii educaţionale şi de formare 

continuă. 

 

Participarea persoanelor cu handicap la piaţa muncii este foarte scăzută în România. 

Pentru asigurarea unui nivel decent de trai şi promovarea incluziunii sociale, sistemul de 

asistenţă socială a fost orientat pe asigurarea venitului minim garantat (VMG). Se asigură 

astfel legătura dintre sistemul de asistenţă socială şi cel de stimulare a ocupării, prin 

formularea unui obiectiv complex: promovarea ocupării în scopul de a reduce sărăcia şi 

în special tendinţa către sărăcia extremă. Programul priveşte asigurarea veniturilor 

globale ale gospodăriei, pe de o parte prin stimularea muncii, existenţa unui membru al 

gospodăriei care munceşte conduce la creşterea dreptului la ajutor social cu 15%, iar pe 

de altă parte prin responsabilizarea membrilor familiei care trebuie să presteze o muncă 

în folosul comunităţii, fără de care persoana asistată îşi pierde dreptul la asistenţă socială. 

În plus, acordarea VMG reprezintă o măsură complementară cu acordarea altor beneficii, 

cum ar fi: asigurarea medicală, ajutorul de urgenţă, ajutorul pentru încălzirea locuinţei. 



Reglementările din anul 2006 prevăd reevaluarea condiţiilor pentru acordarea ajutorului 

social, în sensul aplicării unitare a criteriilor de evaluare a veniturilor nete şi bunurilor 

disponibile în gospodărie. 

 

În anul 2005, a fost promovată „Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi 

incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 - Şanse egale pentru 

persoanele cu handicap – către o societate fără discriminări‖. Pentru implementarea 

acestei strategii au fost iniţiate măsuri de formare profesională în vederea integrării în 

muncă a persoanelor cu handicap, derulate în baza unui program naţional. Măsurile 

urmăresc, pe de o parte acordarea nevoilor acestor persoane cu ergonomia locului de 

muncă, iar pe de altă parte dezvoltarea abilităţilor şi încadrarea în muncă, prin programe 

de tip „a doua şansă‖. De asemenea, sunt acordate facilităţi fiscale atât persoanelor cu 

handicap grav sau accentuat angajate, cât şi angajatorilor, prin promovarea în anul 2006 a 

Legii privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Consolidarea 

capacităţii instituţionale a Serviciului Public de Ocupare de a furniza servicii adaptate 

pentru persoane cu handicap reprezintă o prioritate, fiind înfiinţate 8 centre regionale 

pentru consilierea şi orientarea în carieră a acestora şi stabilindu-se anual măsuri 

focalizate de stimulare a ocupării. 

 

De asemenea, prin intervenţia FSE se acordă o atenţie specială îmbunătăţirii situaţiei 

grupurilor vulnerabile din punct de vedere social, POS DRU, A.P. 6 – Promovarea 

incluziunii sociale fiind focalizată pe domenii de intervenţie specifice: dezvoltarea 

economiei sociale, îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa 

muncii, promovarea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, 

promovarea oportunităţilor egale pe piaţa muncii. 

 

Serviciul Public de Ocupare aplică măsuri de subvenţionare a locurilor de muncă şi 

reducerea contribuţiei la sistemul asigurărilor pentru şomaj pentru anumite grupuri ţintă: 



tineri absolvenţi, lucrători în vârstă de peste 45 de ani, lucrători unici întreţinători de 

familie, persoane cu handicap (pentru a creşte şansele acestora de integrare / reintegrare 

pe piaţa muncii). Măsuri similare pentru subvenţionarea locurilor de muncă create pentru 

grupuri ţintă vor fi susţinute şi din FSE, prin POS DRU. 

 

În ceea ce priveşte integrarea etniei rrome pe piaţa muncii, Agenţia Naţională pentru 

Rromi (ANR) este abilitată să implementeze politica şi strategia Guvernului în domeniul 

protecţiei drepturilor minorităţii rromilor. ANR şi-a îmbunătăţit capacitatea instituţională 

prin înfiinţarea birourilor regionale pentru rromi, care lucrează în parteneriate naţionale şi 

regionale pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor cu organizaţiile neguvernamentale ale 

etnicilor rromi, precum şi cu instituţiile publice relevante: Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă (acestea având în structurile lor personal specializat pe 

problematica rromilor). 

 

ANOFM implementează măsuri active focalizate pe inserarea pe piaţa muncii a rromilor 

(campanii de informare cu privire la piaţa muncii, servicii gratuite de formare 

profesională, burse specializate ale locurilor de muncă). Prin programarea fondurilor 

europene pre şi post aderare s-a urmărit asigurarea unor fonduri pentru finanţarea 

intervenţiilor la nivel local pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor, intervenţii în care 

organizaţiile neguvernamentale joacă un rol esenţial în promovarea incluziunii sociale a 

persoanelor rrome şi schimbarea atitudinii autorităţilor şi societăţii faţă de aceştia. 

 

Asigurarea egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi 

 

Asigurarea egalităţii de gen reprezintă o prioritate transversală a Programului Naţional de 

Reformă, însă comportă şi aspecte specifice în ceea ce priveşte creşterea ratei de ocupare 



a femeilor şi recuperarea decalajelor înregistrate între bărbaţi şi femei în cazul anumitor 

indicatori specifici pieţei muncii (rate de activitate şi ocupare, diferenţe salariale, calitatea 

ocupării). 

 

Pentru reducerea decalajelor de gen a fost asumată, de către Guvern, Strategia Naţională 

pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi şi Planul General de Acţiuni aferent care 

cuprinde obiective şi acţiuni legate de integrarea pe piaţa muncii a femeilor în situaţie sau 

risc de marginalizare, de promovare a accesului femeilor în activităţi economice unde au 

o reprezentare scăzută şi de promovare a accesului egal al femeilor şi bărbaţilor la 

educaţie şi formare iniţială şi continuă. Urmărirea implementării şi evaluării aplicării 

acestor obiective revine Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi 

Bărbaţi. 

 

Guvernul îşi asumă măsuri pentru asigurarea tranziţiei de la perioade inactive la perioade 

active pe piaţa muncii: acordarea de servicii gratuite de formare şi perfecţionare 

profesională pentru tranziţia de la perioada de îngrijire a copilului la inserarea pe piaţa 

muncii, facilitarea reducerii perioadei de îngrijire a copilului (până la vârsta de 2 ani în 

conformitate cu legislaţia română) prin acordarea tichetelor de creşă şi a unei 

indemnizaţii de completare a salariului, dezvoltarea de servicii sociale pentru îngrijirea 

comunitară a copiilor şi a persoanelor dependente de familie. 

 

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi reprezintă în POS DRU 2007-2013 

atât o prioritate orizontală, cât şi un domeniu specific de intervenţie. Programele specifice 

urmăresc creşterea gradului de conştientizare a femeilor cu privire la drepturile lor, 

promovarea acestora în domenii economice care nu le sunt accesibile în mod tradiţional, 

promovarea ocupării femeilor din mediul rural, eliminarea stereotipurilor de gen în 

societate. Prin POS DRU 2007-2013 vor fi susţinute iniţiative inovative de promovare a 

ocupării şi formării profesionale cu un impact special asupra femeilor: dezvoltarea 



sistemelor de muncă la domiciliu, asigurarea de oportunităţi de învăţare prin internet (e-

learning). 

 

11. Creşterea ocupării şi a ratei de activitate prin dezvoltarea abilităţilor, educaţiei şi 

îmbunătăţirea pieţei muncii 

 

Studiile şi datele disponibile privind contribuţia educaţiei şi formării profesionale la 

promovarea creşterii economice, relevă faptul că educaţia şi formarea profesională sunt 

principalii contributori ai dezvoltării economice şi progresului, orice creştere a nivelului 

de educaţie constituind un factor important de creştere economică. Din punct de vedere al 

educaţiei, în România s-a înregistrat o creştere permanentă a ponderii populaţiei între 25 

şi 64 ani având cel puţin studii medii, mai mare chiar decât a multor alte ţări europene. 

Ponderea celor cu studii superioare încheiate este în creştere în România, deşi este mult 

mai scăzută faţă de ratele din ţările cu economie dezvoltată. 

 

S-a identificat necesitatea creşterii investiţiilor în modernizarea sistemului de educaţie şi 

formare profesională iniţială, acordându-se sprijin pentru dezvoltarea educaţiei 

preşcolare, învăţământului profesional şi tehnic şi învăţământului superior (în special la 

nivel de programe doctorale). Efectele acestor investiţii vor fi susţinute şi prin investiţii 

de modernizare şi asigurare a calităţii în formarea profesională continuă. 

 

Modernizarea şi îmbunătăţirea educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continue vor 

asigura premisele generale pentru furnizarea competenţelor, aptitudinilor cerute pe piaţa 

muncii. 

 



Intervenţiile prevăzute pentru perioada 2007-2013: redefinirea conţinutului şi finalităţilor 

educaţie şi formării profesionale, îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare, asigurarea calităţii 

în educaţie şi formare şi o mai bună corelare a educaţiei şi formării profesionale cu 

cerinţele pieţei muncii;  asigurarea oportunităţilor egale în educaţie şi formare 

profesională iniţială şi continuă, incluziunea socială vor constitui obiective orizontale 

urmărite în toate tipurile de intervenţii. 

 

Dezvoltarea învăţământului tehnic şi profesional va fi urmărită cu precădere, o atenţie 

deosebită fiind acordată creşterii atractivităţii acestui tip de învăţământ şi dezvoltării 

capacităţii de adaptare, de răspuns la cerinţele sectoriale şi regionale, astfel încât să poată 

asigura atât profesionalizarea absolvenţilor în vederea integrării pe piaţa muncii, cât şi 

posibilitatea continuării educaţiei. 

 

Creşterea capacităţii învăţământului profesional şi tehnic de răspuns/de adaptare la 

cerinţele pieţei muncii, va presupune continuarea/intensificarea eforturilor întreprinse 

până prezent pentru redefinirea conţinutului şi finalităţilor învăţării astfel încât 

absolvenţii să dispună de competenţele cheie şi tehnice solicitate de angajatori. În acest 

context, o atenţie deosebită se acordă sistemului de Şcoli de Arte şi Meserii, modernizării 

infrastructurii şi dotărilor unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, formării 

profesorilor şi profesorilor instructori, dezvoltării practicii în întreprinderi. 

 

Învăţământul superior reprezintă un element cheie în dezvoltarea societăţii bazată pe 

cunoaştere, universităţile fiind principalii furnizori de forţă de muncă înalt calificată şi de 

cunoaştere. În acest context, învăţământul superior va constitui un capitol aparte în 

preocupările Guvernului. Eforturile întreprinse se vor concentra asupra consolidării 

relaţiei universităţii cu mediul de afaceri şi sectorul de cercetare-dezvoltare în vederea 

îmbunătăţirii capacităţii de răspuns a educaţiei universitare la schimbările care au loc la 

nivelul societăţii şi pentru stimularea şi susţinerea competitivităţii şi inovării. Principalele 



acţiuni avute în vedere în acest sens vizează dezvoltarea şi implementarea instrumentelor 

de asigurare a calităţii, dezvoltarea ofertelor de studii universitate de licenţă şi masterat în 

vederea furnizării de calificări universitare relevante pentru piaţa muncii, dezvoltarea de 

programe şi şcoli doctorale, ca parte a procesului „Bologna‖. 

 

În ceea ce priveşte formarea profesională continuă, România înregistrează o rată foarte 

scăzută de participare în rândul populaţiei din grupa de vârstă 25 – 64, de pana in 2%. 

Fragmentarea ofertei de formare profesională continuă, acoperirea geografică 

inconsistentă a furnizorilor de formare pentru adulţi, interesul scăzut al 

antreprenorilor/întreprinderilor pentru investiţia în dezvoltarea resurselor umane, 

concentrarea ofertei de formare profesională continuă pe programe pentru aptitudini 

generale şi mai puţin pe aptitudini specifice au contribuit la această rată scăzută de 

participare. 

 

Părăsirea timpurie a şcolii afectează negativ rata de ocupare/participare pe piaţa muncii; 

astfel, tinerii din grupa de vârstă 18-24 de ani părăsesc şcoala fără a avea competenţe de 

bază şi calificările necesare pentru a ocupa un loc de muncă, ceea ce determină intrarea 

acestora în rândul şomerilor pe termen lung, fiind confruntaţi cu dificultăţi de recuperare 

a decalajului de educaţie şi formare şi de menţinere pe piaţa muncii. Fenomenul în 

ansamblul său are un impact negativ direct asupra competitivităţii şi calităţii capitalului 

uman, dar şi asupra ansamblului. societăţii, întrucât lipsa de cunoştinţe şi abilităţi 

determină o dezvoltare socială şi economică lentă. Grupurile ţintă vizate de acţiunile 

întreprinse în această direcţie sunt comunităţile vulnerabile, respectiv rroma şi 

comunităţile sărace (atât cele rurale, cât şi comunităţile din polii de sărăcie urbană), dat 

fiind faptul că aceste comunităţi sunt cele mai expuse acestui fenomen şi nu dispun de 

calificările şi competenţele de bază necesare pentru ocuparea unui loc de muncă. 

 

11.1. Creşterea şi îmbunătăţirea investiţiilor în capitalul uman 



 

Creşterea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate 

 

În ceea ce priveşte grupurile dezavantajate analizele au indicat următoarele aspecte: rata 

ridicată a abandonului şcolar în special în rândul populaţiei de etnie rromă, cu 

preponderenţă în învăţământul obligatoriu; neparticiparea într-un proces ridicat la 

învăţământul preşcolar a copiilor de etnie rromă şi, în consecinţă, înregistrarea unor 

rezultate şcolare slabe în învăţământul primar; segregarea şcolilor/claselor pe criterii 

etnice are efecte negative asupra calităţii educaţiei din aceste şcoli; numărul redus al 

cadrelor didactice calificate în şcolile din comunităţile cu populaţie preponderent rromă; 

manifestarea unei atitudini de neîncredere a comunităţii rrome faţă de şcoală şi teama de 

alterare a propriilor valori prin participarea copiilor la educaţia promovată de instituţiile 

şcolare;  necesitatea formării cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive şi 

inexistenţa unei strategii locale în domeniul educaţiei pentru asigurarea accesului egal la 

educaţie al copiilor rromi, ai copiilor cu CES (copiii cu nevoi speciale de educaţie) sau al 

copiilor din comunităţi dezavantajate socioeconomic. 

 

Problemele identificate au stat la baza idenficării programelor privind accesul la educaţie 

pentru grupurile dezavantajate. 

 

O cauză a ratei crescute a absenteismului şi a abandonului şcolar, dar şi a numărului mare 

de elevi neşcolarizaţi o constituie veniturile mici ale familiilor din care provin elevii. Prin 

programul „Bani de liceu‖ au fost sunt sprijiniţi, în cursul anului şcolar 2006-2007, 

105.046 de elevi care urmau cursurile de zi ale unui liceu sau şcoală de arte şi meserii şi 

care îndeplineau criteriile de eligibilitate. Aceştia au primit un sprijin financiar lunar de 

180 RON. 

 



Îmbunătăţirea calificărilor cadrelor didactice 

 

Slaba atractivitate a carierei didactice, sistemul relativ rigid din punct de vedere al 

evoluţiei carierei profesorilor limitează posibilităţile furnizorilor de educaţie, la toate 

nivelele, de a recruta şi menţine tinerii absolvenţi în cariera didactică. Existenţa unor 

deficite calificare a profesorilor între mediul urban şi mediul rural, deficitul de profesori 

calificaţi / fluctuaţiile de personal, în domenii cerute pe piaţa muncii, reprezintă factori de 

natură să afecteze în mod negativ calitatea şi capacitatea de reacţie adecvată a sistemului 

educaţional şi a învăţământului profesional şi tehnic iniţial la cerinţele pieţei muncii, mai 

ales în cazul noilor ocupaţii. Pentru a rezolva aceste deficienţe programul „Formarea 

continuă a cadrelor didactice‖ are ca obiectiv apropierea de mediul şcolar. 

 

Sprijinul acordat din FSE în cadrul POS DRU 2007-2013 pentru îmbunătăţirea formarii 

iniţiale a profesorilor va fi completat de dezvoltarea unei oferte flexibile de formare 

continuă pentru profesori; conţinutul formării va acoperi atât formarea pedagogică / 

metodica disciplinei, cât şi formarea în specialitate. 

 

Restructurarea sistemului de educaţie 

 

În România nu există un organism de reglementare responsabil în problema creşelor şi, 

de aceea, responsabilitatea administrativă rămâne în grija autorităţilor locale, din păcate 

încă mai funcţioneaza sistemul tradiţional prin care se furnizează numai servicii de pază 

şi sprijin medical. Aspectele care ţin de educaţie şi de îngrijirea psihologică nu sunt 

îndreptate către copiii care vin în aceste instituţii. 

 



Un studiu al UNICEF arată că, în România, 42% din personalul creşelor se înscrie în 

categoria îngrijitorilor primari (infirmiere), cărora le lipseşte calificarea profesională. 

Procentul personalului calificat pentru educaţie timpurie este în jur de 4%. Datele 

statistice demonstrează, de asemenea, că 50% din personalul creşelor nu a participat la 

nici un program de formare continuă. 

 

Cealaltă jumătate a parcurs variate programe de formare numai în domeniul sănătăţii sau 

pe probleme înrudite. În ceea ce priveşte rata de înscriere în învăţământul preşcolar este o 

diferenţă de 9% între mediul rural şi cel urban – 76.9% în mediul urban şi 67.9% în 

mediul rural, aceasta fiind dată de aspecte de natură socio-economică. 

 

În acest sens, Guvernul a promovat proiectul de reformă a educaţiei timpurii. Programul 

promovează formarea profesională a educatorilor şi a angajaţilor din cadrul 

departamentelor de îngrijire medicală, precum şi finanţarea reabilitării gradiniţelor, 

dotarea acestora cu mobilier specific şi material de predare-învăţare. 

 

În România au fost făcute progrese în ceea ce priveşte accesul în învăţământul preşcolar 

pentru copiii din grupurile dezavantajate şi grupurile minorităţilor, în special cei de etnie 

rroma. Totuşi, există încă o diferenţă mare între înscrierile copiilor preşcolari în general 

şi înscrierile celor proveniţi din grupurile vulnerabile. Guvernul consideră necesare în 

continuare eforturile pentru îmbunătăţirea accesului acestor copii în învăţământul 

preşcolar. Sunt necesare mai multe programe de formare pentru cadrele didactice şi 

pentru personalul administrativ pentru a le da acestora cunoştinţe şi abilităţi în domeniul 

incluziunii sociale. De asemenea, este importantă promovarea cooperării şi comunicării 

între părinţi, cadre didactice şi membrii comunităţii prin care se sprijină creşterea 

accesului minorităţilor şi a altor grupuri dezavantajate la învăţământul preşcolar. 

 



În vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, Guvernul a promovat 

proiectul de educaţie timpurie inclusivă. Proiectul are ca obiectiv reabilitarea şi dotarea 

conform standardelor a grădiniţelor din comunităţile dezavantajate, construirea de noi 

grădiniţe, precum şi promovarea modulelor şi cursurilor de formare pentru manageri, 

educatori şi părinţii copiilor din unităţile selectate. 

 

Nivelul scăzut de educaţie şi părăsirea timpurie a şcolii sunt considerate a fi factori care 

duc la sporirea riscului de a deveni şomer şi de a intra în şomajul pe termen lung. Cum 

studiile disponibile arată că un număr foarte mic dintre cei care părăsesc şcoala de 

timpuriu sunt reintegraţi în educaţie sau participă la programe de formare profesională 

continuă, POS Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 va finanţa programe de sprijin 

pentru reintegrarea acestora în educaţie. Acţiunile preconizate a rezolva problema 

părăsirii timpurii a şcolii vor avea un caracter integrat preventiv şi corectiv. 

 

11.2. Adaptarea sistemului educaţional şi de formare la noile cerinţe de competenţe 

 

Investiţii în infrastructură / îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare 

 

Un obiectiv major al perioadei postaderare este necesitatea dezvoltării învăţământului 

profesional şi tehnic pentru relaţionarea numărului absolvenţilor specializaţi pe anumite 

profesii tehnice cu cererea pieţei. Domeniile de calificare au fost stabilite în concordanţă 

cu documentele strategice de planificare operaţională la nivel de sistem, de exemplu: 

Planul Regional de Acţiune în Învăţământ, Planul Local de Acţiune în Învăţământ, Planul 

de Acţiune al Şcolii. Guvernul susţine programul pentru promovarea şcolii de arte şi 

meserii prin care se vor dota cu echipamente didactice pentru formare profesională 

unităţile de învăţământ selectate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare. 

 



Problemele cu care se confruntă sistemul educaţional din România şi care sunt legate de 

infrastructura şcolară ţin, în principal, de costurile ridicate pentru întreţinerea mai multor 

clădiri, numărul ridicat de clase simultane, rata ridicată a absenteismului, numărul ridicat 

al elevilor neşcolarizaţi, numărul ridicat al cadrelor didactice necalificate. De aceea 

proiectul de reformă a învăţământului preuniversitar are în vedere, pe lângă componenta 

educaţională şi asigurarea condiţiilor de învăţare, cazare şi petrecere a timpului liber 

corespunzătoare pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ competitiv, în acord cu 

exigenţele UE. Totodată se are în vedere şi ancorarea în realitatea socială şi în 

perspectiva de dezvoltare economică a diferitelor zone geografice ale ţării, propunându-

se în acest scop crearea de campusuri şcolare. Programul ‗‘campusuri şcolare‘‘ oferă 

comunităţilor locale unităţi şcolare polifuncţionale, eventual specializate, apte să devină 

unităţi complexe pentru educarea şi pregătirea resursei umane solicitată pe piaţa forţei de 

muncă. Programul Phare TVET de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic - 

programul continuă procesul de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic 

început prin programul multianual 2001-2003. În program sunt incluse 150 de unităţi de 

învăţământ din mediul rural şi din localităţi mici şi mijlocii şi vizează reabilitarea 

infrastructurii de pregătire profesională, dotarea cu echipamente didactice şi formarea 

managerilor, cadrelor didactice, inspectorilor, partenerilor sociali pentru a raspunde 

cerinţelor de adaptare a ofertei de educaţie şi formare profesională la cerinţele pieţei 

muncii. 

 

Programul de dezvoltare a infrastructurii învăţământului superior - Lipsa unor dotări 

adecvate din laboratoarele universităţilor, necesare derulării procesului instructiv-

educativ, sau uzura morală ridicată a celor existente a dus la scăderea calităţii educaţiei. 

Prin program vor fi susţinute 49 de universităţi de stat (aprox. 400.000 studenţi, 

masteranzi, doctoranzi, cadre didactice) vor beneficia de lucrări de investiţii şi dotări 

(platforme educaţionale, de licenţă). 

 



Investiţii în infrastructura pre-universitară şi universitară sunt susţinute din FEDR, prin 

POR 2007-2013, A.P. 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. 

 

Dezvoltarea competenţelor si abilitatilor necesare pentru Societatea Informaţională 

 

În ceea ce priveşte educarea tinerilor ca participanţi activi în economia bazată pe 

cunoaştere şi pentru stimularea dezvoltării abilităţilor pentru economia digitală sunt 

prevăzute programe de informatizare a şcolilor din mediul rural şi introducerea 

alfabetizării digitale încă din primii ani de şcoala. 

 

În cadrul proiectului „Economia bazată pe Cunoaştere‖ au fost selectate 260 de 

comunităţi locale participante. Proiectul vizează acumularea unui nivel optim de abilităţi, 

cunoştinţe şi competenţe în domeniul TIC ceea ce va asigura o calitate superioară 

serviciilor implementate şi sustenabilitatea reţelei create, precum şi sprijinirea 

activităţilor de formare pentru alfabetizarea digitală şi implementarea unor proiecte 

culturale locale menite să susţină dezvoltarea comunităţilor eligibile. 

 

De asemenea un alt proiect, implementat în 485 de şcoli din 260 de comunităţi locale, 

vizează măsuri de instruire, utilizare tehnologii TIC, revizuirea curriculei şcolare, acces la 

cunoaştere. 

 

Obiectivul măsurii este de creştere a potenţialului de acumulare în procesul de educaţie 

prin mijloace TIC - dotarea şcolilor cu mijloace didactice şi echipamente informatice 

destinate procesului didactic (calculatoare, softuri educaţionale, echipamente 

multimedia), conectarea şcolilor selectate la Internet de mare viteză, creşterea 



atractivităţii procesului de învăţare prin introducerea TIC în procesul de predare, 

dezvoltarea de noi competenţe atât pentru elevi cât şi pentru profesori. 

 

Implementarea aplicaţiilor e-learning este finanţată din FEDR prin POS Creşterea 

Competitivităţii Economice A.P. 3 - TIC pentru sectorul public şi privat, pentru proiecte 

având ca beneficiari instuţiile publice. 

 

Dezvoltarea învăţământului superior 

 

Programul de dezvoltare a educaţiei universitare şi postuniversitare – „Educaţia 

universitară şi postuniversitară din România‖. 

 

Guvernul consideră necesară finanţarea de către stat a învăţământului superior, având la 

bază o diagnoză a nevoii de resurse umane cu pregătire superioară pe domenii de 

specialitate. Prin program se finanţează 375.188 studenţi echivalenţi - programul 

multianual finanţează bursele, transportul studenţilor, subvenţiile de cazare, finanţarea de 

bază. 

 

Stabilirea şi dezvoltarea unui sistem naţional de calificări din învăţământul superior 

 

Creşterea participării la învăţământul superior, specifică ultimilor 15 ani, se explică prin 

dezvoltarea învăţământului universitar privat, prin dezvoltarea reţelelor de universităţi, 

prin înfiinţarea de noi universităţi sau prin dezvoltarea filialelor marilor universităţi în 

locaţii netradiţionale, creşterea interesului pentru învăţământul superior determinat de 

existenţa unui grad mare de absorbţie pe piaţa muncii a forţei de muncă înalt calificată şi 



în consecinţă a unui risc redus de şomaj pentru absolvenţii acestui nivel de educaţie. La 

nivelul sistemului naţional de învăţământ superior, sunt asigurate, în linii generale, 

mecanismele necesare implementării procesului Bologna. Începând cu anul 2004 a fost 

adoptată structura pe 3 cicluri universitare a învăţământului superior. Consecinţă a 

implementării Procesului Bologna, dintre persoanele înscrise în învăţământul universitar 

ponderea cea mai mare o deţin cei înscrişi pentru studii de licenţă (aprox 40%). Numărul 

persoanelor înscrise în programe de masterat a crescut de-a lungul ultimilor ani datorită 

şanselor sporite ale absolvenţilor de masterat de a se integra pe piaţa muncii. Rata celor 

care au obţinut titlul de doctor a scăzut urmare a modificării condiţiilor de admitere la 

acest nivel de educaţie, cu efecte negative asupra potenţialului uman din cercetare şi 

dezvoltare. 

 

Restructurarea învăţământului universitar a demarat în anul 2005/2006 ca parte a 

procesului Bologna. În cadrul eforturilor de restructurare şi modernizare a învăţământului 

superior, progrese recente s-au înregistrat în ceea ce priveşte cadrul instituţional şi 

sprijinul metodologic pentru dezvoltarea Cadrului Naţional al Calificărilor din 

Învăţământul Superior şi pentru asigurarea calităţii prin crearea, în anul 2005 a Agenţiei 

Naţionale pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul 

Economic şi Social, respectiv a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Superior. 

 

Măsura vizează: 

- elaborarea, implementarea, actualizarea şi monitorizarea Cadrul National al Calificărilor 

pentru Invăţământul Superior (CNCIS) care va permite o largă recunoaştere şi atestare a 

rezultatelor învăţării exprimate în termeni de subcompetenţe şi competenţe pe 292 

programe şi 72 domenii de studii, respectiv cicluri de studii (licenţă, masterat şi doctorat); 



- crearea, implementarea şi actualizarea / întreţinerea permanentă a Registrului Naţional 

al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) pentru calificările certificate în 

învăţământul superior; 

 

Guvernul îşi asumă promovarea cadrului de reglementare prin elaborarea metodologiilor 

necesare (Metodologia de acreditare a unei noi calificări şi introducerea acesteia în 

RNCIS şi Metodologia de descriere a calificărilor pe programe de studii, domenii de 

studii şi discipline de învăţământ) şi a Legii calificărilor din România. Măsura 

beneficiază de finanţare din fonduri structurale prin POS Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013. 

 

11.3. Educaţia şi formarea profesională continuă 

 

România şi-a asumat, pentru anul 2010, ţinta strategică de 7% a ratei de participare la 

educaţie şi formare profesională pentru grupa de vârstă 25 – 64 de ani, prin adoptarea 

„Strategiei pe termen scurt şi mediu de formare profesională continuă 2005-2010‖, care 

urmăreşte dezvoltarea unui sistem structurat de formare profesională continuă, 

transparent şi flexibil, cu o finanţare adecvată, cu o puternică implicare a partenerilor 

sociali, care să asigure creşterea ocupabilităţii, adaptabilităţii şi mobilităţii forţei de 

muncă, dezvoltarea învăţării de-a lungul întregii vieţi, luând în considerare restructurarea 

economică şi alinierea la piaţa europeană. 

 

Dezvoltarea sistemului de formare continuă se face pe principiul parteneriatului social 

prin sprijinirea înfiinţării şi funcţionării comitetelor sectoriale. Partenerii sociali sunt 

implicaţi în definirea şi validarea calificărilor, precum şi în procesul de autorizare a 

furnizorilor de formare pentru adulţi şi de evaluare a competenţelor. Se urmăreşte 



dezvoltarea complementarităţii programelor de formare profesională continuă şi iniţială, 

în vederea asigurării unei mai mari atractivităţi şi flexibilităţi a acestora. 

 

Intervenţia FSE prin POS Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se va focaliza pe 

consolidarea şi îmbunătăţirea funcţionării sistemelor de educaţie şi formare profesională 

iniţiale şi continue (A.P. 1 – educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 

economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere) şi asigurării unor şanse crescute 

de participare la educaţie şi formare de calitate (A.P. 2 – Conectarea învăţării pe tot 

parcursul vieţii cu piaţa muncii). 

 

De asemenea, în vederea îmbunătăţirii capitalului uman şi acordarea de sprijin în vederea 

adaptării la noul context, din FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este 

susţinută formare profesională continuă în domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei 

alimentare. 

 

11.4. Mobilitatea forţei de muncă 

 

România a înregistrat o dinamică semnificativă pe piaţa muncii în ceea ce priveşte 

mobilitatea geografică internă şi cea ocupaţională. În contextul diversificării pieţei 

muncii, trebuie continuat procesul de adaptare a serviciilor de formare în conformitate cu 

cerinţele angajatorilor şi perspectivele de dezvoltare şi apariţie de noi ocupaţii, astfel 

încât persoanele cu abilităţi să poată trece uşor de la o ocupaţie la alta, prin dobândirea de 

noi competenţe. România are în vedere introducerea unui sistem de certificare a 

competenţelor şi a calificărilor parţiale, care permite practicarea uneia sau mai multor 

ocupaţii şi obţinerea calificărilor complete, inclusiv dezvoltarea capacităţii cetăţenilor de 

a desfăşura activităţi în mod independent. De asemenea, pentru creşterea mobilităţii 

geografice interne se urmăreşte acoperirea deficitului de forţă de muncă în domenii 



solicitate de pieţele locale şi regionale, prin creşterea vizibilităţii locurilor de muncă 

disponibile şi a facilităţilor promovate de angajatori, astfel încât lucrătorii să fie motivaţi 

în demersul de schimbare a locului de muncă. 

 

În ceea ce priveşte dimensiunea externă a mobilităţii geografice, România va urmări 

gestionarea adecvată a migraţiei economice pentru compensarea deficitului de forţă de 

muncă internă în anumite sectoare. 

 

România îşi asumă gestionarea eficientă a fluxurilor de emigranţi români în scop de 

muncă prin implementarea unor sisteme eficiente de monitorizare acestora. De asemenea 

vor fi negociate noi acorduri bilaterale în domeniul reglementării şi organizării circulaţiei 

forţei de muncă şi vor fi întreprinse demersurile necesare în vederea limitării perioadelor 

de tranziţie impuse de către cele 25 de State Membre în domeniul liberei circulaţii a 

lucrătorilor. 

 

VII. Politici/măsuri/programe identificate în România pe 

domeniile prioritare de acţiune 

 

VII.1. Educaţie şi formare 

 

VII.1.a. Educaţia formală : Priorităţi şi direcţii de acţiune 2010 – 2012 

 

Având ca punct de referinţă un set de documente, cum ar fi: Strategia: Educaţie şi 

Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii, Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-

2013, Planul Naţional de Dezvoltare 2007- 2013, Planul Naţional de Reformă 2007-2010 



şi Programul de Guvernare 2009-2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului îşi fixează, pentru perioada 2010-2012, următoarele priorităţi: 

1. Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi predictibil, 

2. Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în învăţământul superior, 

3. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii, 

4. Sporirea capacităţii de proces şi realizarea sarcinii financiare administrative, 

5. Dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie. 

 

1. Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi predictibil 

În ceea ce priveşte prima şi respectiv cea mai importantă dintre prioritati, Realizarea unui 

sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi predictibil, avem de-a face cu o întreagă 

suită de direcţii de acţiune capabile să asigure suportul necesar pentru ca aceasta să fie 

pusă în operă, şi anume: 

a) asigurarea accesului şi echitaţii în educaţie şi formare profesională; 

b) raţionalizarea şi stabilizarea pe termen lung a reţelei şcolare; 

c) modernizarea curricumului pe baze ştiinţifice şi realiste; 

d) transformarea educaţiei timpurii în bun public; 

e) asigurarea calităţii actului educativ în învăţământul preuniversitar; 

f) descentralizarea eficientă a sistemului; 

g) extinderea standardelor de cost pe elev. 

 

a) Asigurarea accesului şi echităţii în educaţie şi formare profesională 

Dacă ne referim la acest subpunct, trebuie să precizăm de la bun început că principalii 

piloni ai proiectului Legii Educaţiei în domeniul învăţământului preuniversitar se referă 

la: organizarea ciclurilor de învăţământ, modernizarea curricumului şi a procedurilor de 

evaluare, accelerarea descentralizării, reorganizarea politicilor de resurse umane, educaţia 

timpurie, ca prioritate şi educaţia permanentă, ca necesitate.  

 



România şi-a asumat, la nivel naţional, valorile de referinţă ale obiectivelor Strategiei 

Europa 2020, adică cele două ţinte referitoare la învăţământul preuniversitar care prevăd 

reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii, până la 14,8% în 2013 şi respectiv, până la 

11,3% în 2020, atingând un procent de aproximativ 13,8% în 2015. Obiectivele specifice 

ale acestei strategii privesc asigurarea participării egale şi universale la educaţie şi 

formare profesională, la nivelul învăţământului obligatoriu şi postobligatoriu şi crearea 

premiselor pentru asigurarea accesului egal la educaţie pe tot parcursul vieţii, rezultatele 

estimate fiind reducerea eşecului şcolar, creşterea numărului absolvenţilor şi 

îmbunătăţirea integrării socio-profesionale a elevilor/absolvenţilor. 

 

Pentru atingerea obiectivelor menţionate, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului îşi propune să implementeze în continuare programele sociale, finanţate de la 

bugetul de Stat, de tipul: Acordarea de rechizite şcolare- pentru elevii înscrişi în 

învăţământul de Stat, primar şi gimnazial, la cursuri de zi, care sunt în întreţinerea 

familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie este de maximum 50% din 

salariul de bază minim brut pe economie, Bani de liceu- acordarea unui sprijin financiar 

elevilor proveniţi din familii cu venituri reduse, programul cornul şi laptele- pentru elevii 

din învăţământul de Stat primar şi gimnazial, precum şi pentru copiii preşcolari din 

grădiniţele de Stat cu program normal, Euro 200- acordarea de ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziţionării de calculatoare pentru elevii proveniţi din medii defavorizate din 

punct de vedere social şi economic. 

 

Alături de programele sociale, MECTS are în derulare programe pentru grupurile 

dezavantajate şi îşi propune de asemenea, să extindă programele de educaţie 

compensatorie sau”A doua şansă” pentru cei care au părăsit temporar sistemul formal al 

educaţiei de bază, inclusiv programe finanţate prin FSE (Fondul Social European). 

 



Măsurile prevăzute în proiectul Legii Educaţiei, precum schimbarea modalităţii de acces 

în diferite cicluri de învăţare şi trecerea clasei a IX-a la gimnaziu, vor avea ca efect 

scăderea abandonului şcolar şi finalizarea de către mai mulţi elevi a învăţământului 

obligatoriu. De asemenea, se va monitoriza atât absenteismul, cât şi abandonul şcolar, în 

special în rândul elevilor rromi şi vor fi dezvoltate şi implementate structuri şi mecanisme 

de informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivel local, regional şi naţional în 

domenii-cheie: desegregarea/discriminarea, prevenirea şi combaterea fenomenelor de 

violenţă în şcoală, incluziunea ş.a. Creşterea atractivităţii şi a accesului elevilor în 

Învăţământul Profesional şi Tehnic (IPT) se va realiza prin sporirea rolului activităţilor de 

orientare şi consiliere pentru carieră pe parcursul învăţământului gimnazial. Totodată se 

va continua armonizarea şi corelarea cadrului legislativ pentru certificarea calificărilor în 

IPT cu cerinţele şi nevoile pieţei muncii (nivel local, naţional, european). 

 

Prin Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic- MECTS 

va continua asistarea unităţilor de învăţământ profesional ţi tehnic şi a inspectoratelor 

şcolare, sprijinind partenerii sociali la nivel local şi regional, având următoarele priorităţi: 

 construirea Cadrului Naţional al Calificărilor şi formularea unei decizii privind 

nivelurile de calificare din România şi corespondenţa acestora cu nivelurile de 

referinţă ale Cadrului European al Calificărilor; 

 elaborarea descriptorilor de nivel pentru fiecare nivel de calificare; 

 dezvoltarea competenţelor cheie care permit o mai mare flexibilitate şi mobilitate 

pe piaţa muncii şi intensificarea activităţilor centrate pe dezvoltarea abilităţilor 

anteprenoriale ale elevilor în IPT; 

 actualizarea competenţelor de specialitate ale cadrelor didactice prin adaptarea 

sistemului de formare a cadrelor didactice la specificul IPT; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de fundamentare a deciziilor pe baza indicatorilor şi 

posibilitatea utilizării bazei de date pentru crearea condiţiilor necesare 

implementării Cadrului European de Referinţă (CER) pentru asigurarea calităţii în 

formarea profesională până în 2011; 



 îmbunătăţirea procesului de decizie la toate nivelurile şi a competenţelor de 

planificare strategică participativă la nivelul instituţiilor implicate prin creşterea 

rolului comunităţilor locale; 

 extinderea programului „Şcoala dupa şcoală”, inclusiv pentru derularea 

activităţilor de învăţare remedială.  

 

În ceea ce priveşte fenomenul abandonului şcolar, principalele măsuri-cheie pentru 

atingerea ţintei naţionale în ceea ce priveşte reducerea abandonului şcolar, sunt (vezi 

Raportul naţional asupra implementării Cadrului strategic pentru cooperare europeana în 

domeniul educaţiei şi formării profesionale, ISE, 2011): 

 extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii – prin implementarea 

de programe şi activităţi specifice acestei forme de educaţie (ex. programele 

Reforma educaţiei timpurii şi Educaţia timpurie incluzivă, proiectele în domeniu 

finanţate prin Fonduri structurale Europene); 

 asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din 

grupurile dezavantajate – prin programe permanente de tip suport pentru 

combaterea sărăciei şi excluziunii sociale (ex. Bani de liceu; Rechizite şcolare; 

Euro 200; Cornul şi laptele); 

 susţinerea învăţării pe tot parcursul vieţii, prin implementarea şi diversificarea 

programelor în domeniu (ex, programele A doua şansă şi Şcoala de după şcoală ;  

 încurajarea accesului la învăţământul profesional şi tehnic (ex: acordarea de 

burse, şcolarizare gratuită în învăţământul post-liceal de stat cu finanţare prin 

bugetele locale); 

 deschiderea şcolii spre comunitate şi dezvoltarea de parteneriate cu mediul de 

afaceri şi partenerii sociali, prin implementarea unor proiecte de tip Fonduri 

Structurale Europene; 

 asigurarea calităţii şi creşterea flexibilităţii la nivelul sistemului naţional de 

învăţământ, (ex. introducerea sistemului de credite de acumulare şi transfer ; 

dezvoltarea şi adoptarea descriptorilor pe nivelurile de calificare din România ; 

revizuirea/ elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul preuniversitar ; 



revizuirea/elaborarea standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire 

profesională). 

 

La nivelul reţelei de consiliere şcolară prevenirea şi combaterea fenomenului de abandon 

şcolar şi de absenteism nu fac parte dintr-o strategie la nivel macro şi nu constituie 

obiectul unor priorităţi explicite. Cu toate acestea, există iniţiative şi bune practici (studii, 

proiecte şi intervenţii specifice) dictate de necesităţile identificate la nivel de 

şcoală/clasă/cazuri particulare. Un exemplu în acest sens îl constituie iniţiativa 

partenerială între instituţiile responsabile de la nivelului oraşului Bucureşti (Centrul 

Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti ş.a.) care au realizat Studiul privind relaţia dintre nivelul de trai 

şi absenteism ca premisă a abandonului şcolar (ianuarie-februarie 2011).  

 

Măsurile de compensare a părăsirii timpurii a educaţiei solicită corelarea acţiunilor 

întreprinse la nivel instituţional/la nivelul şcolii, cu măsuri de combatere a condiţiilor 

socio-economice defavorabile. Măsurile adoptate în acest sens vizează:  

 Oportunităţi de reintrare în sistem a persoanelor care au părăsit timpuriu educaţie, 

realizabile prin: 1) Dezvoltarea programelor de tipul „A doua şansă‖ care să ofere 

persoanelor care au depăşit vârsta oficială de şcolarizare, posibilitatea recuperării 

achiziţiilor cognitive şi formării profesionale; 2) realizarea „Centrelor Comunitare 

de Învăţare Permanentă‖ prevăzute a se înfiinţa prin Legea Educaţiei Naţionale; 

 Existenţa, în şcoală, a psihologului sau consilierului şcolar care să analizeze 

cazurile dificile şi să propună şi dezvolte programe de intervenţie; 

 Asistarea elevilor din comunităţi defavorizate şi dezvoltarea unor programe 

sociale în şcoli: masă caldă, achiziţionare de rechizite, alocaţie/bursă socială; 

 Dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă pentru cadre 

didactice cu focalizare pe educaţia incluzivă, multiculturalitate, asigurarea calităţii 

în educaţie; 



 Recunoaşterea competenţelor dobândite în contexte non-formale şi informale, în 

vederea integrării persoanelor care au părăsit timpuriu sistemul de educaţie, pe 

piaţa forţei de muncă; 

 Desfăşurarea unei campanii la nivel naţional, de informare şi sensibilizare a 

angajaţilor aflaţi în situaţie de risc pe piaţa muncii, cu privire la beneficiile 

formării continue la locul de muncă şi în comunitate. În acest sens, este în 

desfăşurare proiectul „PREZENT! Stimularea participării la formarea continuă a 

angajaţilor aflaţi în situaţie de risc pe piaţa muncii - informare, conştientizare şi 

acces la învăţare de calitate pe parcursul întregii vieţi‖, cu finanţare din fondul 

social european.  

b) Raţionalizarea şi stabilizarea pe termen lung a reţelei şcolare: cel puţin pentru 

următorii 10 ani, se va realiza printr-un proces de eficientizare a funcţionării acesteia, 

continuându-se comasările unităţilor de învăţământ, cu şi fără personalitate juridică, care 

au efective mici de elevi, comasarea claselor de elevi cu efective sub minimum, 

desfiinţarea claselor simultane. Astfel, începând cu anul scolar 2010-2011, se 

restructurează reţeaua şcolară atât prin reducerea cu aproximativ 1000 a numărului 

unităţilor de învăţământ cât şi prin reducerea cu aproximativ 1000 de clase cu efective 

mici de elevi. Această optimizare a reţelei şcolare va atrage dupa sine următoarele:  

 reducerea numărului de posturi în învăţământul preuniversitar de Stat cu 4,68%, 

respectiv 15 378 posturi, din care 4,56% posturi didactice, 7,835 posturi didactice 

auxiliare şi 3,76% posturi nedidactice; 

 creşterea raportului dintre numărul de elevi şi numărul de norme didactice de la 

13,37%  pentru anul şcolar 2009-2010, la 13,82% pentru anul şcolar 2010-2011; 

 creşterea numărului mediu de elevi la clasa de la 21,33 în anul şcolar 2009-2010, 

la 22,03 în anul şcolar 2010-2011; 

 reducerea numărului de posturi ocupate de personalul didactic pensionat cu 

32,64%, adică 1 223 posturi; 

 creşterea ponderii personalului didactic calificat în învăţământul preuniversitar de 

la 97,83% la 98,75%, ca urmare a organizării de concursuri. 

 



Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va continua, de asemenea, 

implementarea proiectelor care au drept scop eliminarea dezavantajelor educaţionale ale 

elevilor care învaţă în şcoli nemodernizate, şi anume: proiectul privitor la Reabilitarea 

infrastructurii şcolare, cu 320 obiective de investiţie, proiectul Reforma educaţiei 

timpurii, cu 750 obiective de investiţie şi proiectul privitor la incluziunea socială, partea a 

II-a Programul de educaţie preşcolară incluzivă, prevăzut cu 8 obiective de investiţie şi 

care se adresează populaţiei rrome. 

 

c) Modernizarea curricumului pe baze ştiinţifice şi realiste: MECTS are în vedere 

introducerea unui nou curriculum, bazat pe competenţe cheie precum şi proiectarea 

mecanismelor de implementare şi monitorizare a acestuia (revizuire/elaborare de 

curriculum, inspecţie şcolară etc.). 

 

Primul pas ar fi elaborarea unui Cadru de Referinţă Curricular,document care va 

prezenta nivelul elevului, în funcţie de fiecare nivel de şcolarizare. Cadrul de Referinţă 

Curricular va fi supus dezbaterii publice şi va constitui fundamentul pentru proiectarea şi 

implementarea Curricumului Naţional, elaborarea Programului Cadru şi a Programelor 

şcolare, urmărind patru axe importante: transdisciplinaritatea, digitalizarea, 

aplicabilitatea practică şi deschiderea spre educaţia non-formală şi informală. 

 

Pasul al doilea va fi realizat prin implementarea proiectelor cu finanţare FSE, de către 

CNEE (Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare) care îşi propune urmatoarele 

obiective: 

- revizuirea, completarea şi dezvoltarea Cadrului de Referinţă al Curricumului 

Naţional, noul cadru de referinţă asigurând concepţia unitară a curricumului cu toate 

componentele procesului educaţional; 

- adaptarea curricumului la cerinţele pieţei actuale, care necesită utilizarea şi 

perfecţionarea continuă a competenţelor TIC. 



 

Al treilea pas impune redactarea unor noi manuale, mai bune, mai atractive, mai 

relevante şi în conformitate cu programa şcolară, care ar trebui înlocuite cel târziu în anul 

şcolar 2011-2012. În consecinţă, CNEE va organiza sesiunea de evaluare a manualelor 

şcolare şi va realiza un studiu privind necesarul de manuale şcolare la nivel naţional. 

 

În cea de-a patra etapa se va urmări pregătirea profesorilor pentru noul curriculum şi 

elaborarea unui nou sistem de evaluare şi examinare pentru trecerea de la un ciclu la 

altul (gimnaziu-liceu, liceu-universitate). Vor fi elaborate noi instrumente şi mecanisme 

de evaluare a competenţelor elevilor, cadrelor didactice, manualelor şcolare. 

 

Cel de-al cincilea pas va urmări stimularea obţinerii de performanţe de către elevi prin 

creşterea rolului concursurilor şi olimpiadelor şcolare în procesul educativ. Acest lucru va 

fi realizabil dacă se vor parcurge următoarele etape: formarea unei reţele de sprijinire a 

învăţământului de către agenţii economici, crearea unor programe-suport locale pentru 

studii, respectiv facilitarea accesului la programe internaţionale. 



d) Transformarea educaţiei timpurii în public: ea nu va fi tratată pe larg, deoarece nu constituie 

un punct de referinţă în elaborarea unei strategii în domeniul tineretului, decât dintr-un punct de 

vedere ce vizează perspectiva evoluţiei parcursului educativ. Totuşi, câteva precizări ar trebui 

făcute, deoarece dezvoltarea educaţiei timpurii şi restructurarea învăţământului preşcolar impun 

completarea cadrului legislativ pentru promovarea şi dezvoltarea conceptului de educaţie 

timpurie, cu dezvoltările necesare pe segmentul antepreşcolar (metodologii, curriculum, 

standarde) şi creşterea cuprinderii copiilor de 3-6/7 ani în sistemul educaţiei preşcolare. În acest 

scop se va continua derularea a două proiecte cu finanţare externă: Proiect de Reforma a 

Educaţiei Timpurii (PRET) şi Proiect de Educaţie Timpurie Incluzivă (PETI). 

e) Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar este un proces care se va desfăşura în 

condiţiile unei noi abordări curriculare, bazate pe dobândirea de competenţe, posibilă după 

aprobarea actului normativ. În acest sens, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) îşi propune să urmărească: 

 analiza politicilor şi strategiilor educaţionale pe termen lung, utilizând rezultatele 

cercetărilor dedicate culturii organizaţionale şi percepţiilor asociate conceptului de 

calitate în educaţie (Strategia Europa 2020 şi Programul Education and Training 2010); 

 promovarea bunelor practici în asigurarea, evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi 

instituirea unui premiu naţional al excelenţei în educaţie; 

 sensibilizarea şi educarea tuturor părţilor interesate pentru a obţine implicarea lor în 

procedurile de asigurare a calităţii prin campanii de presă, dezbateri publice, materiale 

promoţionale, programe de formare, reuniuni tematice, conferinţe etc; 

 aplicarea Hărţii naţionale a riscului educaţional şi evidenţierea valorii adăugate; 

 deschiderea pieţei evaluării instituţionale pentru alte organisme de evaluare; 

 aplicarea instrumentelor de evaluare instituţională, de evaluare a calităţii şi evaluare 

periodică până în 2015, tuturor unităţilor şcolare din cadrul sistemului naţional de 

învăţământ; 

 pilotarea şi aplicarea standardelor speciale de calitate pentru fiecare nivel şi tip de unitate 

şcolară şi elaborarea ghidurilor şi a manualelor pentru aplicarea standardelor şi 

metodologiilor de evaluare internă ăi externă a calităţii; 

 revizuirea standardelor de calitate şi dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii pentru 

fiecare subsistem, nivel şi formă de evaluare după încheierea primului ciclu de evaluare 

periodică a calităţii educaţiei. 
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f) Descentralizarea sistemului de învăţământ preuniversitar are drept scop creşterea serviciilor 

educaţionale. Priorităţile MECTS în această privinţă vor fi: 

 dezvoltarea mecanismelor şi a procedurilor de finanţare şi de raportare într-un sistem 

educaţional descentralizat; 

 restructurarea managementului instituţional pentru preluarea şi exercitarea noilor roluri şi 

funcţii; 

 implementarea sistemului de standarde de cost compatibilizat cu standardele de calitate 

şi cu nevoile educaţionale specifice elevilor, necesar gestionării şi administrării şcolii 

într-un mediu descentralizat; 

 elaborarea actelor normative privind reglementarea mobilităţii personalului didactic în 

învăţământul preuniversitar; 

 asigurarea transparenţei şi a răspunderii publice; 

 optimizarea sistemului de monitorizare, control şi evaluare a activităţilor din 

învăţământul preuniversitar. 

 

g) Extinderea standardelor de cost pe elev: proiectul Legii Educaţiei Naţionale introduce acest 

principiu al finanţării per elev prin care alocarea banilor publici va deveni transparentă şi se va 

face în concordanţă cu ţinte educaţionale strategice. Anual se stabileşte costul standard per elev. 

Sistemul finanţării per elev, de care beneficiază toţi elevii din învăţământul de Stat sau 

particular, stimulează competiţia între şcoli, obligă şcolile să fie performante şi facilitează 

monitorizarea alocării de resurse şi a rezultatelor aşteptate. Pentru creşterea eficientizării 

sistemului de învăţământ şi a calităţii actului educaţional este prevăzută introducerea extinderii 

standardelor de cost pe elev/ preşcolar şi la utilităţi 

2. Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în învăţământul superior 

Cea de-a doua prioritate a MECTS, şi anume: Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în 

învăţământul superior, are, la rândul său, două priorităţi subordonate, dar la fel de importante, 

după cum urmează: a) Stoparea alocării discreţionare a fondurilor financiare pentru 

facultăţi/universităţi şi combaterea fenomenelor neacademice în învăţământul superior pe de-o 

parte, dar şi b) Clasificarea universităţilor şi concentrarea resurselor în învăţământul superior. 
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Luând în discuţie a) stoparea alocării discreţionare a fondurilor financiare pentru universităţi 

şi combaterea fenomenelor neacademice, vom aminti faptul ca proiectul Legii Educaţiei 

Naţionale prevede măsuri care urmăresc combaterea faptelor de corupţie, care adăugate 

măsurilor din Raportul de evaluare a impactului acţiunilor derivate din Strategia Naţională 

Anticorupţie - în domeniul educaţiei impun anumite reguli, care se prezintă astfel: 

 interzicerea ocupării oricărui post de conducere, în cadrul aceleiaşi facultăţi de către 

soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv; 

 anularea unui certificat sau diplomă de studii de către rectorul instituţiei de învăţământ 

superior atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase; 

 asigurarea unui control riguros al diplomelor prin Registrul Matricol Unic al 

Universităţilor din România; 

 creşterea gradului de responsabilizare a personalului asupra riscurilor asociate corupţiei; 

 evaluarea gradului de instruire şi de informare a diferitelor grupuri ţintă referitor la 

prevenirea corupţiei; 

 analiza şi actualizarea standardelor ocupaţionale din învăţământ; corelarea standardelor 

noi cu metodologia actualizată de evaluare a personalului şi cu fişele postului; 

 asigurarea unui control de proces riguros desfăşurat de către Corpul de Control al 

Ministrului, Serviciul Audit Intern, direcţiile de specialitate MECTS şi respectiv 

conducerile universităţilor. 

 

Un obiectiv prioritar al sistemului de învăţământ românesc este acela al b) clasificării 

universităţilor şi concentrării resurselor în învăţământul superior, creându-se în acest sens 

instrumente de finanţare preferenţială pentru universităţile care doresc să fuzioneze şi un sistem 

de finanţare diferenţiată, după performanţa, fundamentat pe criterii transparente, în funcţie de 

capacitatea instituţională de şcolarizare, urmărindu-se următoarele obiective: 

 creşterea ratei de angajare a absolvenţilor de învăţământ superior în domeniile pentru 

care au fost specializaţi; 

 atragerea studenţilor străini în sistemul românesc de educaţie; 

 creşterea valorii contractelor de cercetare realizate de instituţiile de învăţământ superior 

per an; 

 creşterea gradului de participare a tinerilor din grupuri defavorizate în programe de 

pregatire de nivel universitar. 
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Prin Memorandumulcu tema Aprobarea valorilor finale ale obiectivelor României pentru 

Strategia Europa 2020, aprobat de Guvernul României în iulie 2010, România îşi propune 

creşterea până la 20,25% în anul 2013 şi până la 26,74% în anul 2020, a procentului de 

învăţământ terţiar raportat la populaţia totală. 

Domeniul investiţiilor în învăţământul superior, criteriile alocării de fonduri vor viza 

universităţi de excelenta pentru investiţii privind: spaţiile de învăţare, spaţiile de cazare şi 

utilităţile. În acest sens, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

(ARACIS) va evalua toate instituţiile de învăţământ superior de Stat şi particular, acreditate sau 

autorizate provizoriu în vederea acreditării, pe baza unor criterii riguroase şi a unor indicatori de 

performanţă măsurabili, realizând atât o ierarhizare, cât şi o diferenţiere a acestora. De asemenea, 

vor fi evaluate şi ierarhizate programe de studii, cele din fruntea ierarhiei fiind finanţate cu 

prioritate, prin alocarea granturilor de studiu. Prioritate vor avea studiile de masterat în limbile 

straine de circulaţie internaţională şi doctoratele în co-tutelă cu universităţi de prestigiu din 

străinătate, urmărindu-se astfel creşterea atractivităţii sistemului de învăţământ superior. 

 

Pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior, stimularea excelenţei şi finanţarea  în 

funcţie de performanţă, MECTS îşi propune următoarele măsuri prioritare: 

 creşterea graduală a cifrelor de şcolarizare prevăzute pentru 2010- 2013 până la 20% şi 

menţinerea lor până în 2020; 

 operaţionalizarea Agenţiei de Credite pentru Studenţi, ca masură de sporire a accesului la 

educaţia terţiară, în condiţiile asigurării egalităţii de şanse, sistemul de credite pentru 

studii fiind perfecţionat pentru a deveni operaţional în 2011-2012; 

 restructurarea învăţământului de studii universitare de licenţă în sensul creşterii eficienţei 

economice a acestuia, prin reducerea numărului de programe de studii şi creşterea 

numărului de studenţi într-un program de studii; 

 creşterea atractivităţii programelor de studii prin orientarea către nevoile pieţei muncii; 

 operaţionalizarea Cadrului Naţional al calificărilor până la sfarşitul lui 2012 

 

3. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii. 
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Strategia Naţionala de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii este în curs de elaborare în cadrul unui 

grup de lucru interministerial, cu participarea societăţii civile şi a partenerilor sociali. Aceasta 

porneşte de la o diagnoză a situaţiei curente privind învăţarea permanentă  în România şi 

propune un set de obiective strategice şi direcţii de acţiune pentru următorii 10 ani. Obiectivul 

general îl reprezintă elaborarea şi implementarea unei strategii coerente şi cuprinzătoare de 

învăţare de-a lungul vieţii, la nivel naţional, regional şi local, cuprinzând şi interconectând toate 

tipurile (formal, non-formal, informal) şi nivelurile de învăţământ (învăţământ preşcolar, primar, 

secundar, terţiar, educaţia adulţilor, educaţia şi formarea profesională iniţială şi continuă), 

incluzând legături cu alte sectoare relevante de politică, cum ar fi ocuparea forţei de muncă sau 

incluziunea socială. 

 

Armonizarea între obiectivele, strategiile şi sistemele care acţionează în domeniul învăţării 

permanente, în special în ceea ce priveşte accesul la formare în orice moment al vieţii, sistemul 

de calificare în formarea iniţială şi cea continuă, recunoaşterea învăţării anterioare, asigurarea 

calităţii programelor de formare va fi îndeplinită prin: 

 integrarea abordărilor privind învăţarea permanentă în România în cadrul unei strategii 

coerente, integratoare; 

 implementarea în toate sistemele paralele de formare profesională existente în România, 

a unor mecanisme de asigurare a calităţii, care să răspundă cerinţelor Cadrului European 

de Referinţă privind Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare Profesională, în vederea 

recunoaşterii reciproce, între aceste sisteme paralele, a rezultatelor învăţării; 

 dezvoltarea şi diversificarea profilurilor/statutului resurselor umane implicate în sistemul 

de învăţare pe parcursul întregii vieţi; 

 stimularea cercetării în domeniul învăţării permanente. 

 

Prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 

profesionale, MECTS implementează programul Uniunii Europene Lifelong Learning, 

instrument de stimulare a participării persoanelor de orice vârstă la educaţia permanentă, prin 

oferirea de granturi pentru mobilitate transnaţional, cu scop de învăţare, în cadrul programelor 

sectoriale Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci. 
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Printre măsurile cele mai active în domeniul încurajării accesului larg la învăţământul superior 

amintim: încurajarea participării tinerilor între 30 şi 34 de ani la învăţământul terţiar (vezi 

Raportul naţional asupra implementării Cadrului strategic pentru cooperare europeană în 

domeniul educaţiei şi formării profesionale, ISE, 2011): 

 asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în învăţământul superior (ex. centrarea pe 

competenţe a majorităţii programelor de studiu; corelarea programelor de studiu cu 

calificările de pe piaţa muncii, prin definitivarea Cadrului Naţional al Calificărilor în 

Învăţământul Superior). 

 adaptarea învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii prin măsuri specifice (ex. 

realizarea unor metodologii de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din 

învăţământul superior; operaţionalizarea Registrului Matricol Unic; implementarea unor 

programe complexe de formare de competenţe cerute pe piaţa forţei de muncă); 

 deschiderea universităţilor spre societate şi dezvoltarea de parteneriate cu mediul 

economic si social (ex. implementarea unor măsuri de acordare de facilităţi fiscale 

firmelor care recrutează tineri); 

 sporirea accesului la educaţia terţiară şi prioritizarea investiţiilor în formare, prin 

implementarea unor facilităţi fiscale (ex. facilităţi la rambursarea creditului de studii 

pentru absolvenţii care vor lucra în mediul rural sau în zone defavorizate; 

operaţionalizarea Agenţiei de Credite pentru Studenţi). 

 

Ţintele naţionale formulate de PNR în planul educaţiei şi formării profesionale au fost concepute 

ca răspunsuri la blocajele şi constrângerile identificate în domeniu: orientarea deficitară a 

sistemului educaţional către formarea de competenţe şi către cercetare şi predare de calitate; 

calitatea precară a educaţiei în zonele rurale şi a educaţiei pentru grupurile dezavantajate; slaba 

legătură între sistemul educaţional şi piaţa muncii, pe fondul necorelării politicilor din cele două 

domenii; capacitatea instituţională limitată şi comunicarea instituţională greoaie (idem). 

 

Pentru formarea continuă a cadrelor didactice, MECTS îşi stabileste următoarele direcţii de 

acţiune pentru perioada de referinţă 2010-2012: 
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 crearea unui sistem normativ care să faciliteze completarea setului de competenţe 

necesare exercitării profesiei didactice cu competenţe necesare exercitării ocupaţiei de 

formator de adulţi; 

 identificarea şi utilizarea de noi resurse de finanţare a programelor de formare continuă a 

personalului didactic prin gestionarea proiectelor strategice; 

 revizuirea standardelor de formare continuă; 

 elaborarea statutului formatorului din învăţământul preuniversitar; 

 realizarea Registrului Naţional al Formatorilor din învăţământul preuniversitar 

certificaţi de MECTS; 

 elaborarea Statutului mentorului pentru stagiatura; 

 formarea continuă a cadrelor didactice care predau didactica specialităţii în învăţământul 

superior; 

 iniţierea unor programe inovative de formare a cadrelor didactice. 

 

4. Sporirea capacităţii de proces şi realizarea sarcinii financiare administrative 

Pentru a asigura creşterea oportunităţilor în condiţii de eficienţă şi pentru realizarea unei sarcini 

financiare optime pe administraţie la nivelul aparatului propriu, a agenţiilor şi instituţiilor din 

subordine, MECTS îşi propune să reducă în medie cheltuielile anuale pentru perioada 2010-2014 

cu 57.038.400 lei. 

 

Planul Strategic al MECTS a introdus o noua direcţie strategică: dezvoltarea capacităţii 

administrative, care presupune elaborarea unei strategii proprii de modernizare a administrării 

(administraţiile centrale/locale). 

 

 

5. Dezvoltarea dimensiunii europene in educatie. 

Pentru dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie, încurajarea mobilităţii, promovarea 

parteneriatelor instituţionale şi a relaţiilor cu românii de pretutindeni, MECTS va  promova 

măsuri şi actiuni de tipul: 
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 demararea procedurilor interne în vederea obţinerii statutului de observator regulat în 

cadrul Comitetului pentru Educaţie al OECD (Organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare 

Economică); 

 definirea poziţiei MECTS din România privind oportunităţile semnării unui Protocol 

adiţional la Memorandumul de înţelegere privind rolul şi organizarea Iniţiativei de 

Reformă educaţională în Sud-estul Europei, din cadrul CCR (Consiliul de Cooperare 

Regională); 

 negocierea în trimestrul IV 2010, 2011, 2012 a următoarelor documente bilaterale: 

interguvernamentale cu: Austria, India, Iran, Kuweit, Liban, Egipt, Lituania, Malaiezia, 

RPD Coreana, Croaţia, RP Chineză, Armenia, Rusia, Tunisia, Pakistan, Muntenegru, 

Polonia, Belgia Flamanda, Spania, Siria, Djibouti, Columbia şi interministeriale cu: 

Belarus, Albania, Irak, Rusia, Bulgaria, Quatar, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, 

Georgia, R. Moldova, Ucraina, RP Chineză şi Turcia; 

 promovarea interculturalităţii, a multilingvismului, a valorilor culturale româneşti prin 

măsuri de consolidare şi dezvoltare a lectoratelor existente şi înfiinţarea unora noi;  

 vor fi prioritare organizari ale atestărilor de limba română şi recunoaşterea la nivel 

internaţional a atestatelor de limba română emise de Institutul Limbii Române sub egida 

MECTS. 

 

Prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, MECTS gestionează diverse programe de finanţare 

pentru stagii de studii şi/sau cercetare în străinătate. Agenţia intenţionează să realizeze atât 

diversificarea ofertelor de burse de studii în străinătate pentru toate formele de învăţământ 

universitar (de licenţă, masterat, de doctorat, postdoctoral şi/sau de cercetare), cât şi flutidizarea 

activităţilor de management al burselor în străinăte şi simplificarea condiţiilor de participare la 

concursurile naţionale de acordare a burselor. 

 

Exemplificări de proiecte finanţate din fonduri europene, derulate de către MECTS 

1. Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant 

a) Reducerea abandonului şcolar şi ameliorarea succesului şcolar: 
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Program educaţional integrat de facilitare a tranziţiei din ciclul de învăţământ primar în ciclul 

de învăţământ gimnazial, în vederea prevenirii insuccesului şcolar la elevi; POSDRU  

Obiectivul general: creşterea competitivităţii generaţiilor actuale de elevi prin creşterea accesului 

şi participării la educaţie, prin creşterea motivaţiei pentru învăţare şi dezvoltarea seviciilor 

integrate, digitale în perioada de tranziţie către ciclul gimnazial. 

Grup ţintă: elevi, părinţi, cadre didactice. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: măsuri care să preconizeze fenomenul de insucces şcolar 

sau chiar de părăsire timpurie a şcolii prin integrarea clasei a IX-a în gimnaziu şi asigurarea 

coerenţei învăţământului obligatoriu de 10 ani. 

 

b) Modernizarea sistemului educaţional preuniversitar: 

E-şcoala – portal integrat dedicat învăţământului preuniversitar – ciclul gimnazial; POSCCE 

Obiectivul general: dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional preuniversitar prin 

dezvoltarea de aplicaţii software în educaţie şi crearea de competenţe digitale. 

Grup ţintă: elevii de gimnaziu (2008-2009), profesorii de gimnaziu (2008-2009), persoane cu 

atribuţii tehnice  MECTS. 

Valoare adăugată/rezultatele preconizate: sistem educaţional preuniversitar modernizat prin 

dezvoltarea de aplicaţii software în educaţie şi prin crearea de competenţe de utilizare TIC. 

 

E-şcoala; POSCCE 

Obiectivul general: dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional preuniversitar prin 

crearea de competenţe digitale, de utilizare a tehnologiei informaţiei pentru cunoaşterea şi 

rezolvarea de probleme. 

Grup ţintă: elevii de liceu din unităţi de învăţământ profesional, toţi profesorii de liceu din 

unităţile de învăţământ profesional, personal cu atribuţii tehnice MECTS. 
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Valoare adăugată/rezultate preconizate: sistem educaţional modernizat prin crearea de 

competenţe de utilizare TIC, profesori şi specialişti MECTS formaţi în utilizarea tehnologiei 

informaţiei. 

 

Banca de instrumente de evaluare a elevilor din învăţământul preuniversitar; POSCCE 

Obiectivul general: susţinerea şi implementarea pachetului de aplicaţii de tip e-educaţie pentru 

construirea BIE (Băncii de Instrumente de Evaluare) în învăţământul preuniversitar. 

Grup ţintă: funcţionari publici, membri ai CNEE, inspectori MECTS, preşedinţi ai consiliilor 

judeţene/municipiului Bucureşti de examinare/evaluare naţională, inspectori de specialitate, 

cadre didactice. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: crearea unor instrumente de evaluare necesare pentru 

examenele şi evaluările naţionale la standardele de calitate. 

 

Dezvoltarea serviciului public de evaluare în mediu electronic a elevilor din învăţământul 

preuniversitar; PODCA/IPS 

Obiectivul general: îmbunătăţirea serviciului public de educaţie prin dezvoltarea unor 

instrumente specifice de control şi monitorizare a calităţii evaluării elevilor din învăţământul 

preuniversitar. 

Grup ţintă: funcţionari publici ai CNEE şi ai MECTS, reprezentanţi ai autorităţilor locale în 

consiliile de administraţie din cadrul şcolilor, inspectori şcolari. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: proiect-pilot de dezvoltare în mediu electronic, cu scopul 

diversificării opţiunilor de evaluare a elevilor. 

 

c) Dezvoltarea culturii calităţii în sistemul de învăţământ preuniversitar: 

Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ 

preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă; POSDRU 
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Obiectivul general: creşterea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar de a furniza 

educaţie de calitate prin implementarea standardelor de referinţă. 

Grup ţintă: personal al unităţilor de învăţământ publice şi private, evaluatori externi şi formatori 

în domeniul calităţii, directori formaţi şi certificaţi. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: evaluarea şi implementarea metodologiilor de evaluare 

externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, formarea directorilor, membrilor 

consiliilor de administraţie şi ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii. 

 

Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul 

preuniversitar; POSDRU 

Obiectivul general: dezvoltarea sistemului naţional de management şi de asigurare a calităţii şi a 

culturii calităţii. 

Grup ţintă: personal de conducere, îndrumare şi control din MECTS, inspectori din cadrul 

ISJ/ISMB, experţi implicaţi în evaluarea calităţii în educaţie şi formare profesională iniţială, corp 

naţional de formatori în domeniul calităţii educaţiei. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: completarea sistemului naţional de instrumente ale 

calităţii cu seturi de standarde de calitate pentru fiecare nivel şi tip de învăţământ; elaborarea 

„Hărţii riscului educaţional‖. 

 

Revizuirea metodologiilor, instrumentelor şi procedurilor pentru creşterea calităţii în 

învăţământul profesional şi tehnic(IPT); POSDRU 

Obiectivul general: îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială prin 

revizuirea metodologiilor, instrumentelor şi procedurilor care operaţionalizează politicile de 

dezvoltare a IPT. 

Grup ţintă: directori ai unităţilor de învăţământ IPT, experţi în evaluare şi acreditare din sistemul 

de asigurare a calităţii din învăţământul preuniversitar, membri ai consorţiilor regionale în 

educaţie, membri ai partenerilor sociali în educaţie, reprezentanţi ai persoanelor cu funcţii de 

conducere din inspectoratele şcolare, structuri MECTS. 
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Valoare adăugată/rezultate preconizate: creşterea calităţii sistemului de educaţie şi formare 

profesională iniţială prin crearea de metodologii, instrumente şi proceduri revizuite care 

operaţionalizează politicile de dezvoltare ale IPT. 

 

Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea manualului de evaluare internă a calităţii 

educaţiei 

Obiectivul general: dezvoltarea capacităţii furnizorilor de educaţie de a elabora, implementa, 

evaluare şi revizuirea sistemelor şi procedurilor de asigurare a calităţii educaţiei în învăţământul 

preuniversitar. 

Grup ţintă: formatori specializaţi în asigurarea calităţii în educaţie, membri CEAC, unităţi 

şcolare. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: instrumente şi mecanisme de evaluare externe a calităţii, 

personal implicat în evaluarea externă şi asigurarea calităţii formatorilor, cultură a calităţii 

dezvoltată prin rapoarte şi studii comparative la nivelul sistemului de învăţământ. 

 

d) facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi tineri: 

Educaţie, calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi tineri cu risc sau 

în situaţie de abandon; POSDRU 

Obiectivul general: crearea cadrului metodologic, a mecanismelor şi instrumentelor de sprijin 

pentru dezvoltarea unor programe integrate pentru creşterea participării la educaţie  şi formare 

profesională iniţială şi facilitarea tranziţiei către un loc de muncă a elevilor şi tinerilor care 

prezintă risc sau sunt în situaţie de abandon şcolar. 

Grup ţintă: delincvenţi juvenili, elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, părinţi/tutori ai acestor 

elevi, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane implicate în dezvoltarea/implementarea 

programelor de educaţie de tip „ A doua şansă‖. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: dezvoltarea de parteneriate multiprofesionale şi 

posibilitatea oferirii de servicii complexe tinerilor cu risc de excluziune socială, pilotarea 

metodologiilor şi instrumentelor create, la nivelul unor reguli şi validarea acestora pe baza de 
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feed-back, abordări transnaţionale şi transregionale prin cunoaşterea bunelor practici în domeniu, 

din alte ţări europene, îmbunătăţirea programelor prin colaborare interinstituţională pentru 

oferirea de servicii sociale de mediere şi consiliere ocupaţională în plus faţă de formarea 

profesională. 

 

Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţie muncii; 

POSDRU  

Obiectivul general: creşterea relevanţei ofertei de formare profesională iniţială prin IPT 

preuniversitar în raport cu nevoile pieţei muncii şi cerinţele de dezvoltare economică şi socială, 

din perspectivă societăţii bazate pe cunoaştere prin îmbunătăţirea documentelor de planificare 

strategică la nivel judeţean şi local. 

Grup ţintă:  directori de unităţi IPT 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: o mai bună corelare a ofertei IPT cu nevoile pieţei 

muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere; o mai bună corelare a cifrelor de şcolarizare în IPT 

cu nevoile pieţei muncii şi cerinţele de dezvoltare socio-economică. 

 

Parteneriate active şcoala-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale; 

POSDRU  

Obiectivul general: îmbunătăţirea capacităţii IPT de a asigura calificari şi oferte educaţionale 

relevante pentru nevoile pieţei muncii prin colaborarea directă cu reprezentanţii mediului 

economic. 

Grup ţintă: consilieri şcolari, directori ai unităţilor de învăţământ, membri ai partenerilor sociali 

în educaţie, personal din centrele de asistenţă psiho-pedagogică, personal din centre de resurse 

educaţionale, elevi, personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din 

inspectorate şcolare şi structuri centrale/locale MECTS. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: conştientizarea importanţei parteneriatelor şcolară - 

întreprindere în vederea facilitării derulării stagiilor de pregatire practică a elevilor din IPT; 

oportunităţi privind înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor active şcoala-

întreprindere şi programe de formare a reprezentanţilor. 
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2. Descentralizarea învăţământului şi creşterea autonomiei şcolilor  

Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea „Strategiei de descentralizare a 

învăţământului preuniversitar”; POSDRU   

Obiectivul general:   îmbunătăţirea managementului şi capacităţii unităţilor de învăţământ de a 

gestiona schimbările  antrenate de procesul de descentralizare la scară naţională. Grup ţintă: 

membri ai consiliilor de administraţie a unităţilor de învăţământ, reprezentanţi ai parteneriatelor 

sociale în educaţie, personal cu funcţie de conducere, monitorizare, evaluare şi control. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă precum 

şi a unor instrumente alternative pentru creşterea conştientizării schimbărilor de către entităţile 

interesate, conform Strategiei...., reactualizate în 2008. 

 

3. Introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe 

Cadrul de Referinţă al Curricumului Naţional, ca document reglator; POSDRU 

Obiectivul general: dezvoltarea Cadrului de Referinţă al Curricumului Naţional, ca document 

reglator. 

Grup ţintă:  cadre didactice 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: elaborarea cadrului conceptual menit să faciliteze 

restructurarea şi îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială. 

Restructurarea Curricumului Naţional în învăţământul liceal; POSDRU 

 Obiectivul general: restructurarea Curricumului Naţional la toate disciplinele de liceu, filierele 

teoretică şi vocaţională şi la disciplinele de cultură generală de la filiera tehnologică. 

Grup ţintă:  elevi, cadre didactice. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: asigurarea noului Curriculum Naţional pentru liceu. 

 

Curriculum revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic; POSDRU  
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Obiectivul general: îmbunătăţirea calităţii ofertei educaţionale din sistemul naţional de educaţie 

şi formare profesională iniţială prin intervenţii ameliorative ample, sistemice, la nivelul fiecarei 

componente a procesului de proiectare a acestor oferte specifice sistemului IPT pe baza 

evidenţelor furnizate de analiza comparativă a ofertei existente cu nevoile pieţei muncii 

identificate în context naţional. 

Grup ţintă: personal din sistemul naţional de examinare, evaluare şi curriculum în învăţământul 

preuniversitar, personal al membrilor comitetelor sectoriale, personal cu funcţie de conducere, 

monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, structuri centrale/locale MECTS. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: document strategic elaborat prin proiect, corelat cu 

documente naţionale şi europene; document strategic „Cadrul de Referinţă pentru Curriculum 

din Sistemul IPT‖; Nomenclatorul calificărilor profesionale-revizuit; Standardele de pregătire 

profesională, planurile de învăţământ şi programele şcolare –revizuite şi actualizate. 

 

Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii; POSDRU 

 Obiectivul general: creşterea accesului la un învăţământ de calitate prin demersuri educaţionale 

inter şi transdisciplinare; optimizarea procesului educaţional prin utilizarea TIC, inclusiv 

tehnologiile multi-touch. 

Grup ţintă:  persoane-resursă cu atribuţii în evaluare, examinare şi curriculum, formate la nivel 

naţional, personal din sistemul naţional de examinare, evalure, monitorizare şi control, directori 

ai unităţilor de învăţământ, elevi. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: abordare modernă în învăţământul de masă; 

implementarea sub formă de studiu pilot 2010- 2011 a curricumului integrat inter şi trans- 

disciplinar la clasă. 

 

4. Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în învăţământul superior de Stat şi privat 

a) asigurarea calităţii în învăţământul superior: 

Calitate şi Leadership pentru învăţământul superior românesc; POSDRU 
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Obiectivul general: construirea unei viziuni pe termen lung asupra învăţământului românesc, 

asumată de actori cheie din sistemul educaţional, economic, societatea în ansamblu, care să 

fundamenteze politicile sistemului universitar. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: „Cartea Verde: Calitate şi Leadership în universităţile 

româneşti‖, document destinat dezbaterii publice, care prezintă câteva repere de acţiuni 

identificate de către actorii cheie din sistem- până în 2015, corelate cu elemente existente deja în 

„Cartea Albă a transformării universităţilor româneşti„; viziune pe termen mediu şi lung. 

 

Îmbunătăţirea managementului universitar; POSDRU  

Obiectivul general:  construcţia şi implementarea unui sistem viabil de formare adecvată a 

reprezentanţilor universităţilor cu diferite responsabilităţi decizionale. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: crearea unei comunităţi de practicieni conectaţi între ei 

cu ajutorul unei platforme de cunoaştere şi comunicare în mediu virtual, realizându-se astfel 

schimburi de experienţă şi bune practici; realizarea unei baze de date structurate care să conţină 

modulele de formare şi a cadrului metodologic privind mecanismele de acces ale comunităţii 

universitare. 

 

Registrul Matricol Unic; POSDRU 

Obiectivul general: consolidarea rolului universităţilor în raport cu cerinţele societăţii civile şi 

ale pieţei muncii; dezvoltarea unei baze de date integrate pentru gestionarea informaţiilor 

referitoare la studenţi, care vor fundamenta politicile şi strategiile publice în domeniu. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: analiza situaţiei la nivel instituţional; analiza situaţiei la 

nivel internaţional; analiza la nivelul autorităţilor şi insituţiilor centrale. 

 

Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea 

managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional; POSDRU 

Obiectivul general: dezvoltarea şi consolidarea unei orientări pozitive a comunităţii academice 

cu privire la procesul de asigurare a calităţii în învăţământul superior; dezvoltarea aspectelor 
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practice ale procesului de asigurare a calităţii prin oferirea către instituţiile de învăţământ 

superior a unui sprijin legat de elaborarea şi implementarea unor sisteme interne eficiente de 

asigurare a calităţii. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: capacitate instituţională îmbunătăţită, evaluatori de 

calitate, dezvoltarea pregătirii personalului de conducere din universităţi, decidenţilor şi 

personalului implicat în elaborarea de politici. 

 

Doctoratul în şcoli de Excelenţă din România- evaluarea calităţii cercetării şi creşterea 

vizibilităţii prin publicare ştiinţifică; POSDRU 

Obiectivul general: elaborarea, testarea şi implementarea unei metodologii care să asigure 

evaluarea internaţională a calităţii cercetării în universităţi, susţinerea şcolii de excelenţă pe 

domenii specifice. raport privind practica internaţională în evaluarea cercetării, metodologia 

generală de evaluare a calităţii cercetării în universităţi, metodologii specifice de evaluare pe 

domenii ştiinţifice. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: raport privind practica internaţională în evaluarea 

cercetării, metodologia generală de evaluare a calităţii cercetării în universităţi, metodologii 

specifice de evaluare pe domenii ştiinţifice; platforma informatică ca suport evaluare, platforma 

web de suport editorial, platforma de autorat ştiinţific knowledge sharing. 

 

b) crearea competenţelor practice şi facilitarea inserţiei pe piaţa muncii: 

 

Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul 

superior: POSDRU 

Obiectivul general: consolidarea rolului universităţilor în evaluarea modului în care cunoştinţele, 

competenţele, abilităţile sunt suficiente pentru a permite absolvenţilor de învăţământ superior să 

se angajeze pe piaţa muncii/ să dezvolte o afacere proprie. 
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Valoare adăugată/rezultate preconizate: elaborarea de instrumente de monitorizare a traseului 

socioprofesional al absolvenţilor din învăţământul superior şi implementarea acestora la nivel 

naţional şi instituţional, întâlniri de lucru, seminarii, formări. 

 

Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente 

moderne de predare-învăţare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării 

competenţelor performante şi practice pe piaţa muncii; POSDRU 

Obiectivul general: asigurarea unui învăţământ superior de calitate în domeniul disciplinelor 

matematice în vederea consolidării unei gândiri structurate şi flexibile. 

Valoare adăugată/ rezultate preconizate: dobândirea de cunoştinţe şi competenţe pentru 

optimizarea angajabilităţii şi conştientizarea factorilor economici de utilitatea sprijinirii inserţiei 

pe piaţa muncii şi reprezentării cu succes a României la concursuri şi evenimente internaţionale. 

 

 

LLP Building Bridgers between EQF and EHEA 

Obiectivul general: sprijinirea implementării şi dezvoltării Cadrului European al Calificărilor 

prin intermediul elaborării şi corelării cadrelor naţionale şi sectoriale ale calificărilor şi 

sistemelor de calificări, în vederea consolidării legăturii dintre Cadrul European al Calificărilor şi 

Spatiul European al Învăţământului Superior. 

Grup ţintă: agenţii, departamente, autorităţi responsabile de elaborarea calificărilor din 

învăţământul superior în ţări partenere, reprezentanţi ai ministerelor educaţiei şi muncii din ţările 

partenere, instituţii de învăţământ superior din ţări partenere. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: îmbunătăţirea procesului de recunoaştere a învăţării 

nonformale şi informale şi a experienţelor şi competenţelor acumulate după dobândirea diplomei 

de licenţă prin procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLL). 

 

LLP- EQF- adapted educational elements in a predictable framework of change 
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Obiectivul general: identificarea unui cadru previzibil de schimbare prin raportarea la EQF/ CEC 

a cadrelor naţionale ale calificărilor. 

Grup ţintă: factori interesaţi, implicaţi în procesul elaborării şi testării produselor proiectului. 

Valoare adăugată/ rezultate preconizate: sprijinirea învăţării pe tot parcursul vieţii, cu 

perspective practice pentru corelarea elementelor educaţionale, adaptate la EQF, cu noi 

modalităţi de învăţare. 

 

5. Stimularea educaţiei permanente şi obţinerea unor calificări noi, a extinderii 

specializării şi perfecţionării 

a) îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi a formării continue a cadrelor didactice: 

Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 

prin generalizarea de credite profesionale transferabile; POSDRU 

Obiectivul general: dezvoltarea unui sistem flexibil de formare continuă a resursei umane din 

învăţământul preuniversitar care să permită specializarea reală şi eficientă a 

profesorilor/funcţiilor didactice; generalizarea sistemului de credite transferabile în concordanţă 

cu standardele naţionale şi europene. 

Grup ţintă: personal din educaţie şi formare instruit/format, absolvenţi sub 35 de ani, debutanţi în 

carieră. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: sistem de formare continuă a personalului didactic şi de 

asigurare a calităţii în educaţie, care să permită profesionalizarea funcţiilor didactice; 

diversificarea rutelor de profesionalizare în concordanţă cu nevoile reale de dezvoltare a carierei 

didactice. 

 

Banca de date naţională a formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar; POSDRU 

Obiectivul general: dezvoltarea unui sistem naţional informatizat de evidenţă şi gestiune a 

perfecţionării şi formării continue; îmbunătăţirea managementului şi programelor de formare 

continuă în învăţământul preuniversitar. 
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Grup ţintă: personal implicat în dezvoltarea şi managementul programelor de formare continuă a 

personalului didactic şi formatorilor. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: proceduri de asigurare a managementului naţional pentru 

programele de formare a personalului didactic prin intermediul unui sistem coerent de evidenţă şi 

gestiune a formării continue. 

 

Formarea cadrelor didactice din IPT- profil servicii, pentru extinderea metodei moderne 

interactive de învăţare prin firma de exerciţiu; POSDRU 

Obiectivul general: susţinerea procesului de îmbunătăţire a sistemului naţional de educaţie şi 

formare profesională asigurată prin pregătirea cadrelor didactice pentru realizarea unei evaluări 

moderne şi relevante a rezultatelor învăţării. 

Grup ţintă: cadre didactice din IPT- profil servicii. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: modernizarea formării iniţiale; susţinerea formării 

continue a cadrelor didactice; stabilirea de criterii relevante ale calităţii cadrelor didactice. 

 

Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul 

superior; POSDRU 

Obiectivul general: dezvoltarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice care predau 

didactica specialităţii/coordonează practica pedagogică în învăţământul superior pentru 

asigurarea unei formări iniţiale de calitate a studenţilor, viitori profesori. 

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul superior. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: formare inovativă-program care oferă o nouă abordare în 

predare didacticii disciplinei; creşterea numărului de ore de pregatire profesională continuă; 

crearea reţelei de profesionişti în didactica disciplinei. 

 

Schema de susţinere complementară a mobilităţii europene a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar beneficiare ale LLP 
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Obiectivul general: dezvoltarea calităţii resurselor umane din sistemul de educaţie şi formare 

profesională. 

Grup ţintă: personal didactic din învăţământul preuniversitar. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: accesul cadrelor didactice din România la resursele de 

formare europene; număr de beneficiari ai stagiilor de formare continuă Comenius dublu, prin 

finanţare suplimentară. 

 

b) noi oportunităţi de dezvoltare în carieră pentru cadrele didactice: 

Dezvoltarea resurselor umane în educaţie pentru administrarea reţelelor de calculatoare din 

şcolile româneşti prin dezvoltarea şi susţinerea de programe care să sprijine noi profesii în 

educaţie, în contextul procesului de reconversie a profesiiorilor şi atingerii masei critice de 

stabilizare a acestora în şcoli, precum şi orientarea lor către domeniile cerute de piaţa muncii: 

POSDRU 

Obiectivul general: dezvoltarea capitalului uman prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot 

parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurării de oportunităţi pentru participarea pe o piaţă a 

muncii modernă şi flexibilă. 

Grup ţintă: cadre didactice cu norme incomplete, aflate în situaţia de a părăsi sistemul de 

educaţie şi care sunt şi în situaţia de a administra reţelele de calculatoare din instituţii de 

învăţământ, dar nu au pregatirea necesară acestei ocupaţii. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: dobândirea de competenţe profesionale într-o noua 

ocupaţie – administrator de reţele de calculatoare –; posibilitatea de a completa norma şcolară şi 

de a nu părăsi sistemul de educaţie; diminuarea efectului de deficit de personal; creşterea 

nivelului de calificare prin dobândirea de noi competenţe profesionale; eliminare 

disfuncţionalităţii de utilizare a reţelelor şcolare de calculatoare. 

 

Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi 

oportunităţi de dezvoltare în carieră; POSDRU 
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Obiectivul general: continuarea proiectului pentru „Învăţământul rural‖; nevoia profesorilor din 

învăţământul preuniversitar de a avea acces la a doua specializare. 

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar. 

Valoare adăugată/rezultate preconizate: oportunităţi de dezvoltare în carieră în vederea adaptării 

mai bune la piaţa muncii; acces la a doua specializare a profesorilor din învăţământul 

preuniversitar.  

 

VII.1.b. Educatia nonformala 

          

Educaţia nonformală (extraşcolară) este definită ca ―orice activitate educaţională, intenţionată 

şi sistematică, desfaşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut este adaptat 

nevoi individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximizării învăţării şi cunoaşterii şi 

minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal.
127

 

   Concret acest tip de educaţie este un sistem deschis menit să completeze efortul educaţiei 

formale din şcoli însumând o serie de obiective, conţiunuturi, metode şi instrumente educaţionale 

cu scopul de a dezvolta gândirea, abilităţile copiilor ce vor contribui la formarea şi dezvoltarea 

personalităţii independente şi creatoare de mai tărziu. 

      Educaţia nonformală (extraşcolară) se desfaşoara în instituţii specializate fie cele de sub 

umbrela ministerului educaţiei: palatul copiilor
128

, cluburi ale tinerilor, clubul unesco , 

tabere/excursii sau din sistem privat cu oferta variată a ong-urilor: ―Şcoala copiilor‖
129

, ―Micul 

prinţ‖, şcoli de muzică de artă plastică, etc. Activitătile sunt variate: cluburi sportive unde se 

desfăşoara sporturi precum atletism, fotbal, badmigton, şah, karate, dans sportiv, tenis de câmp, 

orientare turistică, gimnastică; cercuri cultural artistice cu activităţi gen cerc de pian, meloritm, 

cerc de ceramic, birotică, cerc de limbi străine, ansamblu musical adagio, etc. 

                                                           
127

 Cf. Kleis, Dictionar de pedagogie,1973 

128
 www.paco.ro 

129
 www.scoalacopiilor.ro 

 

 

http://www.scoalacopiilor.ro/
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    Principiile generale pentru educaţia nonformală/extraşcolară vizează: 

 Necesitatea de a asigura continuitatea educaţiei pentru a veni atât în preîntampinarea 

educaţiei nonformale cât şi a celei informale; 

 Adaptarea conţinutului şi a metodelor nonformale la fiecare grup tintă; 

 Transmiterea şi folosirea tuturor mijloacelor de formare şi informare; 

 Pregatirea copiilor, participanţilor la cursuri la toate nivelurile de educaţie în societatea 

românească actuală unde au loc schimbări, transformări; 

 Sudarea unor relaţii între obiectivele educaţiei formale şi diferite forme de acţiune 

(comercială, industrială, tehnică). 

     La nivel de strategie, principiile educaţiei nonformale/extraşcolare le găsim fundamentate 

chiar în planul de acţiune privind implementarea strategiei dezvoltării activitaţii educative 

şcolare şi extraşcolare. Acestea sunt: 

 Principiul priorităţii educaţiei, ca responsabilitate asumată de guvernul Romaniei; 

 Principiul accesului egal în educaţie-conform Constituţiei şi Convenţiei ONU a 

Drepturilor Copilului, fiecare copil are dreptul la educaţie; 

 Principiul interculturalităţii; 

 Principiul continuităţii activităţilor care au un character permanent şi se bazează pe 

experienţa anterioară; 

 Principiul complementarităţii formal-nonformal; 

 Principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale; 

 Principiul descentralizării autoritaţii educaţionale şi al asigurării unităţii demersurilor 

educaţionale locale prin coordonare; 

 Principiul abordării globale, unitare, multidsciplinare şi integrate; 

 Principiul transparenţei implementării strategiei, cu participarea societătii civile, alături 

de instituţiile guvernamentale în vederea realizării obiectivelor; 
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 Principiul cooperării-implementarea strategiei are la baza cooperarea institutională atât la 

nivel naţional cât şi internaţională.
130

 

        Atât la nivel European cât şi naţional, educaţia joacă un rol cheie în vederea dezvoltării 

sustenabilităţii democratice iar activitatea educativă nonformală/extraşcolară este o dimensiune 

semnificativă pentru multe politici şi programe naţionale. Astfel:  

1. Strategia dezvoltării învăţământului în perioada 2001-2004 în condiţiile unei 

planificări prospective pentru orizontul de timp 2010 are la bază următoarele proiecte 

extraşcolare la toate nivelele de educaţie:  

 Proiectul Educaţie pentru Sănătate are ca obiective: însuşirea şi deopotrivă 

respectarea normelor de igienă personală, identificarea factorilor de risc şi 

prevenirea lor, dezvoltarea responsabilităţii pentru menţinerea sănătaţii proprii, 

asumarea toleranţei zero drogurilor şi violenţei în şcoala, prevenirea consumului 

de alcool şi tutun, formarea unui stil de viaţă echilibrat (fizic, intelectual, 

emoţional).                                                                                                                         

Direcţia fundamentală a acestui proiect se referă la o educaţie pentru o viaţa şi 

alimentaţie sănătoasă  la care se adaugă dezvoltarea deprinderilor de igienă şi 

prevenirea bolilor cauzate de lipsa normelor igienice, combaterea consum alcool, 

droguri, fumat, SIDA.Activităţile se concretizează în prezentarea de materiale 

informative, întâlniri cu specialişti, concursuri şi excursii tematice, campanii de 

promovare şi prezentare, etc. Partenerii :Ministerul Sănătăţii , ong-uri şi 

organizaţii internaţionale. 

 Proiectul Educatie Civica are ca obiective respectarea regulilor de bază, a legilor 

şi instituţiilor statului, conştientizarea drepturilor omului, identificarea şi 

implicarea în rezolvarea problemelor vieţii comunitare, echilibrarea sistemului 

propriu de valori cu cel promovat de societate, asumarea de roluri şi 

responsabilităti în viaţa socială, eliminarea discriminării politice, sociale, 

economice,rasiale.                                                                                                         

                                                           

 130 Cf. Strategia dezvoltării activitătii educative şcolare şi extraşcolare, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, Direcţia Generală de Învătământ Preuniversitar) 
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Direcţia fundamentală a acestui proiect se referă la drepturile copiilor şi tinerilor, 

societate democratic la care se adaugă toleranţă, inserţia şi integrarea socială. 

Activităţile se concretizează în seminarii, conferinţe, cluburi de dezbateri, 

concursuri şi tabere tematice, spectacole, etc. Partenerii: Ministerul Muncii, 

UNICEF, Patriarhia Română, Autoritatea tutelară, ANPC, etc 

 Proiectul Educaţie Cultural-Artistică şi Ştiinţifică are ca obiective: promovarea 

culturii, respectarea caracterului cultural naţional şi integrarea acestuia în cadrul 

general, aplicarea criteriilor estetice şi morale în aprecierea valorilor, aplicarea 

principiului echilibrului şi aromoniei universale, promovarea spiritului creativ, 

inovator ca prim instrument al identitaţii naţionale.                                              

Direcţia fundamentală al acestui proiect se referă la îmbogaţirea valorilor 

culturale şi cunoaşterea spaţiului românesc, ca parte integrantă a celui European 

la care se adaugă conservarea identităţii naţionale în contextul procesului de 

globalizare, cultură şi mass-media. Activităţile se concretizează  în cercuri 

tehnico-aplicative, artistice, ştiinţifice, concursuri şi competiţii, ateliere de lucru, 

vizite şi vizionări de spectacole, excursii şi tabere tematice, editări reviste,cd. 

Parteneri:Ministerul Culturii şi Cultelor, UNESCO, UNICEF, ANTTS, Consiliul 

Europei-Europa în şcoală. 

 Proiectul Educaţia Ecologică are ca obiective: implicarea responsabilă în acţiuni 

de protecţia mediului, identificarea mediului nepoluat ca premise a unei vieţi 

sanătoase, dezvoltarea unui comportament individual şi social ecologic.      

Direcţia fundamentală a acestui proiect se referă mediul şi sanătate, mediul şi 

societatea la care se adaugă protecţia mediului-ca protecţie a propriei vieţi.   

Activităţile se concretizează  în prezentarea de materiale informative, concursuri 

şi excursii tematice, întalniri cu specialiştii, campanii de promovare a educaţiei 

ecologice şi editare de materiale de prezentare. Parteneri: Ministerul Apelor şi 

Protecţiei Mediului, ONg-uri, organizaţii publice locale şi internaţionale. 

 Proiectul Educaţie prin Sport are ca obiective promovarea sportului ca model de 

toleranţă, stil de viaţa, formarea de mentalităţi favorabile şi atitudini active, 

eliminarea manifestărilor de violenţă şi rasism şi conştientizarea factorilor de 

dopaj, practicarea sportului de către copii şi tineri defavorizaţi .                            

Direcţia fundamentală al acestui proiect se referă la sport şi educaţie, sport şi 
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sanătate la care se adaugă spiritul sportiv-naţionalitate şi universalitate. 

Activităţile se concretizează   prin concursuri şi tabere sportive, jocuri sportive, 

întâlniri cu mari personalităţi din lumea sportului românesc.Parteneri: Ministerul 

Tineret şi Sport, Federaţii Sportive, Federaţia Internaţională a Sportului Şcolar, 

ong-uri, administraţii publice locale. 

 Proiectul Educaţie Rutieră   are ca obiective înţelegerea şi asimilarea  normelor 

de legislaţie rutieră, respectarea regulilor de circulaţie, înţelegerea complexităţii şi 

funcţiilor străzii ca spaţiu social.                                                                               

Direcţia fundamentală a acestui proiect se referă legislaţia rutieră la care se 

adaugă comportament rutier şi stradă ca spaţiu social.  Activităţile se 

concretizează  prin concursuri şi tabere tematice , cercuri de educaţie rutieră, 

jocuri şi spectacole tematice, organizarea patrulelor şcolare de 

circulaţie.Parteneri: Ministerul de Interne. 

 Toate aceste proiecte fac parte din Programul educaţiei prin activităti extraşcolare şi 

extracurriculare ce  fost  aplicat şi revizuit înca din 2002 şi s-a desfaşurat cu succes până în 2010 

inclusiv la nivel naţional în toate instituţiile şcolare. 
131

        

                                        

2. Strategia de cercetare , dezvoltare şi inovare (2007-2013) vizează la nivel general 

diversificarea surselor de sporire a cunoaşterii.În privinţa educaţiei 

nonformale/extraşcolare obiectivele strategice  se referă la creşterea calitătii sociale prin 

dezvoltarea de soluţii la problemele locale, regionale şi naţionale legate de coeziunea şi 

dinamica socială, creşterea eficienţei politicilor precum şi probleme legate de sanătate, 

infrastructura, amenajarea teritoriului şi valorificarea resurselor naţionale.Prin ansamblul 

măsurilor propuse se urmareşte creearea şi dezvoltarea unui sistem naţional de inovare ca 

parte a procesului de construcţie a unei economii bazate pe cunoaştere cu valenţe 

                                                           
131 Cf. Strategia dezvoltării învăţământului preuniversitar în perioada 2001-2004, Planificare 

prospective până în 2010, Programul Educaţie prin activiţăţi extraşcolare şi extracurriculare, 

pg 17-19 
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competitive.Astfel a luat naştere Planul Naţional de Cercetare şi  Inovare (PNCDI) ce 

are ca obiective ale educaţiei nonformale: managementul calităţii în educaţie, formarea 

iniţiala şi continuă a resurselor umane din perspectiva calităţii şi a stimulării potenţialului 

creativ, educaţia pentru cercetare, dezvoltarea aptitudinilor pentru viaţa în cadrul 

sistemului educaţional, educaţia privind respectarea dreptului de propietate intelectuală, 

valorificarea sistemelor e-learning pentru îmbunatăţirea calităţii educaţiei. Direcţia 

fundamentală al PNCDI se referă la calitatea educaţiei pe aceste tematici indică o 

orientare clară a politicilor educaţionale atât în  zona formalului cât  şi informalului. 

 

 

3. Educaţie şi formare 2010 este un program naţional conceput în conformitate cu 

Strategia de la Lisabona ce vizează creşterea nivelului general de instruire şi reducerea 

numărului tinerilor care parăsesc şcoala prematur.Tot din acest amplu program aflăm că 

include opt domenii principale de intervenţie susţinute, după caz, de un set mai 

concentrat de douazeci de indicatori şi arii centrale de indicatori precum şi alte criterii de 

referinţă europeană.În acest context , Comisia Europeană acordă un rol important 

Îmbunătăţirii calitătii formării profesorilor astfel acestă ―nevoie de a învata oricând‖ s-a 

concretizat în proiectele de tip Grundvig-educaţie pentru adulţi. 

     Un document European ce include educaţia nonformală/extraşcolară este Cardul 

European al calificarilor în perspective învăţării pe parcursul întregii vieţii care are ca 

punct definitoriu realizarea unui sistem integrat de transfer şi acumulare de credite pentru 

învaţarea pe parcursul întregii vieţii. 

 Ce masuri concrete pot fi luate pentru atingerea acestui obiectiv europen? 

 Raportul MECT 2006 privind învaţarea de-a lungul vieţii ia în calcul perspectiva scăderii 

populaţiei României (cu 11% până în 2030, conform previziunilor UE) şi implicaţiile 

acestei realităţi asupra dezvoltării şi utilizării competenţelor în munca.
132

 

                                                           
132 Cf. Lifelong Learning:Education and training policies Coordination of Lifelong Learning 

policies, European Commission Directorate-General for Education and Culture, 11 dec. 

2006, Preparation of the 2008 Joint Interim Report on the implementation of the 

education and Training 2010 work programe). 
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    La nivel naţional în privinţa accesului la educaţie şi învaţare pe tot parcursul vieţii, se 

urmăreşte: aplicarea strategiei naţionale privind educaţia timpurie, includerea dimensiunii 

―educaţie şi formare‖ în programele naţionale pentru vârstnici, încurajarea reintegrării în 

educaţia formală a persoanelor ce au părasit de timpuriu şcoala prin extinderea 

programelor de tip şansa a doua‖- cu accent pe dezvoltarea competenţelor de baza şi pe 

profesionalizarea şi sau reconversie profesională., realizarea de programe de educaţie 

formală şi promovarea învăţarii în context informal  privind dezvoltarea competenţelor de 

bază la toate grupele de vârstă, creearea unor centre comunitare de învăţare permanentă la 

nivel naţional, înlăturarea obstacolelor privind participarea adulţilor angajaţi din mai 

multe categorii fie cei necalificaţi sau cu calificare scazută, a persoanelor în vârstă, a 

persoanelor cu dezabilităţi la formarea continuă prin informare, stimulare 

financiară,utilizarea tuturor tipurilor de învaţare formală, nonformală/extraşcolară , 

informală; identificarea , evaluarea şi certificarea competenţelor obţinute prin educaţie 

nonformală şi informală prin introducerea şi folosirea sistematică a instrumentelor 

naţionale şi europene (EUROPASS, Portofoliul şi Paşaportul lingvistic, etc) privind 

acumularea şi recunoaşterea competenţelor. 

   În România pentru implementarea strategiei de formare profesională continuă sunt luate 

în considerare urmatoarele aspecte: 

 Dezvoltarea /perfecţionarea metodologiilor, mecanismelor şi a intrumentelor 

necesare evaluarii/validării şi recunoaşterii experienţei şi a învăţării anterioare ce 

include şi învaţarea nonformală/extraşcolară; 

 Formarea personalului cu atribuţii în domeniu; 

 Dezvoltarea şi încurajarea furnizorilor de formare şi a altor organizaţii pentru a 

deveni centre de evaluare a competenţelor dobândite pentru educaţia 

nonformală/extraşcolara şi informal; 

 Personalizarea programelor de formare prin recunoaşterea competenţelor 

profesionale dobândite anterior. 

 

4. Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-

2030 are ca obiectiv central promovarea educaţiei permanente prin învatarea pe tot 

parcursul vieţii cu menţiunea că există accente însemnate pentru educaţia nonformalului 
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şi informalului.Preocupările în acest domeniu sunt esenţiale pentru dezvoltarea personală, 

civică şi socială precum şi în raport cu şansele de obţinere a unui loc de munca mai bine 

plătit, de la educaţia timpurie până la studiile post-universitare şi alte forme de educaţie a 

adulţilor.Această strategie îşi propune să dezvolte programe bogate în toate sistemele 

educaţionale formale, nonformale şi informale pe trei dimensiuni: socio-culturală, 

ambientală şi economică.Parteneri:autoritaţile centrale şi locale,sectorul educaţional şi 

ştiinţific,  sectorul privat, Ministerul Agriculturii, Ministerul Industriei, Camera de 

Comerţ, sindicatele, Ong-uri, organizaţii internaţionale. 

Pentru educaţia nonformală şi informală sunt vizate următoarele aspecte: 

 Orizont 2010. Obiectiv naţional: atingerea nivelului de performanţă al Uniunii 

Europene în domeniul educaţiei şi al formării profesionale, cu excepţia serviciilor 

în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate, unde ţintele sunt cele ale Uniunii 

Europene pentru 2010. Ca direcţii de acţiune  menţionam: 

- Restructurarea ciclurilor de învaţământ pe baza profilului de formare; 

- Dezvoltarea bazei instituţionale şi logistice a sistemului educaţional naţional 

inclusiv pentru sport şi activităţi recreative paralele cu diversificarea ofertei 

educaţionale nonformale şi informale;cuprinderea în sisteme de învaţare 

permanentă, recalificare profesională cu 15% ani mai mult la grupa de  

vârstă 25-64 ani; 

 Orizont 2030.Obiectiv naţional:situarea sistemului de învătământ şi formare 

profesională din România la nivelul performanţelor superioare din Uniunea 

Europeană; apropierea de nivelul mediu al Uniunii Europene în privinţa 

serviciilor oferite în mediul rural şi pentru persoanele din medii dezavantajate sau 

cu dezabilităţi.Ca direcţii de acţiune strategică menţionăm: 

-politicile educaţionale vor cuprinde principiile şi practicile dezvoltării durabile; 

- eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie, de la educaţia timpurie la 

studii post-doctorale, de la educaţia formala la cea nonformală, de la formarea 

profesională initială şi continuă până la accesul la învaţare; învaţarea eficientă 

rămâne o prioritate iar formele şi metodele de predare vor fi caracterizate prin 

diversitatea şi flexibilitatea abordarilor pedagogice şi va cuprinde formarea 
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deprinderii de a învăţa şi de acumula cunoştiinţe utile şi a capacităţii de a aplica 

aceste deprinderi în diverse domenii; 

-metodologia de evaluare, certificare şi atestare a calităţii actului educaţional 

precum şi a relevanţei acestuia pe piaţa muncii. 

  În zona Patrimoniului imaterial şi etnografic educaţia nonformală/extraşcolară are un rol 

important ce cuprinde traditţi şi expresii orale, arte vizuale şi ale spectacolului , practice sociale, 

ritualuri şi evenimente  festive, datini, artizanat tradiţional.Ca direcţii strategice menţionam: 

- Identificarea, documentarea, cercetarea şi actualizarea permanentă a 

diverselor elemente ale patrimoniului imateriale cu participarea specialiştilor, 

comunităţilor şi organizaţiilor civile; 

- Promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului prin programe la nivel 

naţional şi regional ;susţinerea din resurse publice a iniţiativelor şi proiectelor 

- Transmiterea în forme autentice a conţinuturilor de artizanat tradiţional şi nu 

numai prin educaţia formală şi nonformală, prin mijloace de masă; 

- Implementarea unor programe de formare profesională a creatorilor populari 

şi artizanilor pentru păstrarea autenticităţii şi stimularea creativităţii, 

inovării;stabilirea procedurilor de acreditare sau autorizare a formatorilor şi de 

emitere a certificatelor de calificare; 

- Asigurarea protecţiei legale a propietăţii intelectuale a comunităţilor asupra 

formelor de expresie tradiţioanale, a creatorilor populari; 

- Proiectarea unei reţele mulţifuncţionale la nivel naţional şi local (muzee, 

etnografice, şcoli populare de artă, ansambluri folclorice, etc) care să 

potenţeze capacităţile creative, iniţiativele şi reinserţie a patrimoniului 

imaterial. 

   Educaţia pentru artele vizuale-scluptură, pictura, scenografie, ceramica, plastica sticlei a 

metalului, desen, design, fotografia, etc va avea ca direcţii de strategie: 

- Stimularea potenţialului creativ prin consultarea şi implicarea directă a 

artiştilor în elaborarea politicilor şi reglementările acestora; 
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- Protecţia drepturilor de autor şi sprijinirea organizării de asociaţii profesionale 

sau sindicale pentru asigurarea securităţii lor sociale; 

- Sporirea interesului public pentru artele vizuale prin creşterea numărului şi 

functionalităţii spaţiilor de expunere, sprijinirea pieţei specific şi desfaşurarea 

unor programe de ―educaţie pentru artă‖ în cadrul educaţiei formale şi 

informale.
133

 

 

VII.3. Ocupare şi antreprenoriat 

 

România a preluat în angajamentele naţionale de reformă cele 4 domenii prioritare stabilite la 

Consiliul de primăvară din 2006 - Cunoaştere şi inovare; Mediul de afaceri, în special pentru 

întreprinderi mici şi mijlocii; Politica de ocupare şi Politica energetică – integrând totodată 

documentele comunitare adoptate şi anunţate de Comisia Europeană în Programul Comunitar 

Lisabona SEC (2005)195 din 3.03.2005 (PCL). Din perspectiva domeniilor prioritare identificate 

la nivel european principalele angajamente asumate de România pentru perioada 2007-2010, in 

domeniul ocuparii, sunt următoarele: 

 

Politica de ocupare şi coeziune socială 

 

- Creşterea participării la piaţa muncii prin îmbunătăţirea funcţionării sistemului instituţional şi 

de reglementare, creşterea ratei de ocupare în rândul tinerilor şi lucrătorilor în vârstă şi prin 

activarea grupurilor sociale vulnerabile; 

- Crearea şi susţinerea funcţionării unor parteneriate regionale pentru ocupare şi incluziune 

socială menite să promoveze la nivel regional şi local o viziune comună şi activă asupra 

elementelor de ocupare şi incluziune socială şi să stimuleze utilizarea fondurilor europene 

disponibile în acest sens; 

                                                           
133

 Cf. Educaţia nonformală şi informală, Octavia Costea, editura didactica si pedagogică, Bucureşti, 2009,pg 22-25, 

pg 67-72 
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- Utilizarea conceptului de flexisecuritate ca bază a elementelor de reformă asupra cadrului 

instituţional şi reglementativ specific pieţei muncii, protecţiei sociale, promovării educaţiei pe 

întreg parcursul vieţii; 

- Politicile de incluziune sociala ţintesc un impact decisiv asupra reducerii sărăciei si excluziunii 

sociale pana in 2010, fiind îndreptate spre grupuri ţintă, ca de exemplu reducerea riscului de 

sărăcie si marginalizare sociale în rândul copiilor, implementarea de măsuri active de ocupare 

destinate grupurilor dezavantajate supuse riscului de sărăcie extremă. 

- Abordarea provocărilor demografice prin creşterea sustenabilităţii sistemului de pensii (pe cei 

trei piloni), creşterea ratelor de ocupare, promovarea reconcilierii vieţii profesionale cu cea de 

familie, servicii sociale şi de îngrijire a sănătăţii accesibile şi de bună calitate; 

- Promovarea unei abordări integrate, la nivel naţional, regional şi local, a politicilor privind 

educaţia, formarea profesională continuă, ocuparea forţei de muncă, incluziunea socială, 

mobilitatea ocupaţională şi geografică. 

- participarea la metodele deschise de coordonare în domeniile ocupării forţei de muncă şi 

incluziunii sociale, promovate la nivel comunitar (asumarea orientărilor şi ţintelor comune 

statelor membre, promovarea şi preluarea de bune practici în aceste domenii); 

 

COVERGENŢA PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME 2007-2010 CU CADRUL 

STRATEGIC NATIONAL DE REFERINTA 2007-2013 

Cadrului Strategic National de Referintã (CSNR) este documentul strategic de referintã pentru 

programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune în România. Acest tip de document este 

elaborat de fiecare stat membru al UE, conform noului acquis privind Politica de Coeziune.  

Prin acest document se explicã modul în care vor fi implementate Instrumentele Structurale in 

Romania in perioada 2007-2013. 

  

Scopul principal al CSNR este de a consolida obiectivul strategic al politicilor economice, de 

coeziune socialã si regionale ale României, precum si de a stabili legãturile potrivite si corecte cu 

politicile Comisiei Europene, mai ales cu Strategia de la Lisabona, care stã la baza elaborãrii 

politicilor de dezvoltare economicã si de crearea a noi locuri de muncã. 
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CSNR a fost elaborat pe baza Planului National de Dezvoltare (PND) 2007-2013. 

CSNR se implementeazã prin Programele Operationale. 

 

PNR urmăreşte promovarea şi susţinerea reformelor structurale şi instituţionale în sectoarele 

prioritare ale economiei şi în domeniul social, având ca obiectiv îmbunătăţirea proceselor şi 

procedurilor şi asigurarea condiţiilor de mediu astfel încât România să poată beneficia de 

oportunităţile care îi sunt oferite (definirea unei structuri instituţionale, economico-socială mai 

eficientă şi mai flexibilă, care ar facilita absorbţia Fondurilor Structurale şi de Coeziune, cu efect 

pozitiv în ceea ce priveşte impactul acestora). 

 

România va asigura coerenţa acţiunilor prevăzute în cadrul CSNR şi PNR, având în vedere în 

primul rând faptul că ambele documente au la bază aceleaşi linii directoare strategice (strategia 

Lisabona revizuită). Mai specific, acţiunile în domeniul dezvoltării economice şi sociale 

prevăzute în PNR vor contribui la atingerea obiectivului general şi priorităţilor definite prin 

CSNR, precum şi la implementarea eficientă a Fondurilor Structurale şi de Coeziune. În mod 

egal, strategia CSNR va contribui la atingerea obiectivelor definite în cadrul PNR, prin coerenţa 

obiectivelor acţiunilor prevăzute. 

 

Stabilitatea macroeconomică şi sustenabilitatea finanţelor publice ca obiective ale PNR, vor crea 

condiţiile necesare pentru implementarea strategiei prevăzute prin CSNR. Pe de altă parte, 

acţiunile prevăzute în CSNR în cadrul priorităţii tematice ―Consolidarea unei Capacităţi 

Administrative Eficiente‖ vor contribui la atingerea obiectivului PNR de îmbunătăţire a calităţii 

serviciilor publice şi eficienţei administraţiei. Acţiunile din CSNR cu privire la o mai bună 

utilizare a energiei vor contribui la realizarea priorităţii PNR de asigurare a unei balanţe 

energetice echilibrate. 

 

Acţiunile prevăzute în CSNR în domeniul inovării, promovării antreprenoriatului, îmbunătăţirii 

accesului la finanţare şi dezvoltării în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, aşa 

cum sunt definite în cadrul priorităţii tematice ―Creşterea competitivităţii pe termen lung a 

economiei româneşti‖, alături de acţiunile prevăzute în domeniul transportului şi energiei 
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contribuie la realizarea obiectivului PNR de ―Îmbunătăţire a competitivităţii şi productivităţii 

economice‖. În acelaşi scop, prin PNR România îşi asumă măsuri de gestionarea durabilă a 

resurselor regenerabile şi ne-regenerabile, prin achiziţionarea de servicii nepoluante, creşterea 

gradului de reciclare a materialelor, precum şi prin îmbunătăţirea calităţii sistemelor de 

management al deşeurilor şi promovarea eco-tehnologiilor, acţiuni care sunt de asemenea 

sprijinite prin CSNR. Mai mult, acţiunile prevăzute în cele două documente se sprijină reciproc 

şi contribuie la maximizarea impactului fondurilor. 

 

Creşterea ocupării pentru toate grupele de vârstă şi îmbunătăţirea adaptabilităţii forţei de muncă, 

extinderea oportunităţilor pentru educaţie şi promovarea incluziunii sociale pentru toate 

grupurile vulnerabile reprezintă domenii de acţiune atât în cadrul PNR cât şi în cadrul CSNR, cu 

scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii şi creşterii competitivităţii pieţei forţei de muncă, 

îmbunătăţirii calităţii educaţiei şi formării profesionale pentru a răspunde mai bine cerinţelor 

unei economii de piaţă bazate pe cunoaştere. 

 

Mai specific, CSNR va contribui la atingerea obiectivelor PNR prin direcţionarea unor fonduri 

importante în următoarele domenii: cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat; 

societatea informaţională; transport (în special în domeniul reţelelor şi coridoarelor TEN-T); 

energie (prin promovarea inter-conectivităţii cu reţelele europene şi promovarea utilizării 

resurselor de energie regenerabile); dezvoltarea capitalului uman; creşterea adaptabilităţii 

lucrătorilor şi companiilor, firmelor şi antreprenorilor; îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii şi 

creşterea sustenabilităţii pieţei muncii, precum şi întărirea capacităţii instituţionale la nivel 

naţional, regional şi local şi îmbunătăţirea capacităţii de management şi implementare a 

Fondurilor Structurale şi de Coeziune. 

 

Contributia Fondurilor Structurale în următoarele domenii ale PNR: 

 

Strategia Lisabona revizuită îşi propune ca prioritate încurajarea atitudinii antreprenoriale şi 

creşterea investiţiilor în CDI. Modernizarea şi dezvoltarea întreprinderilor, în special a IMM din 

sectorul productiv şi al serviciilor, este o condiţie pentru creşterea productivităţii în România. 
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Dezvoltarea accesului la finanţare, calitatea infrastructurilor de afaceri, dezvoltarea 

infrastructurii ICT pentru sectorul public şi privat, reducerea intensităţii energetice, producerea 

energiei din resurse regenerabile, precum şi reducerea emisiilor sunt obiective ale PNR şi ale 

Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice (alocări 

Lisabona 85.57%). Creşterea participării la piaţa muncii a forţei de muncă calificată şi 

adaptabilă, îmbunătăţirea sistemului de învăţământ şi adaptarea acestuia la cerinţele pieţei 

muncii pentru a promova formarea profesională continuă, adaptabilitatea întreprinderilor şi a 

anagajaţilor, asigurarea calificărilor necesare pentru integrare şi mobilitate pe piaţa muncii este 

una dintre priorităţile PNR. Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor 

Umane contribuie la implementarea reformelor ca mijloc de asigurare a incluziunii sociale a 

persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile (alocări Lisabona 96.81%).  

 

Strategia naţională de ocupare a forţei de muncă 2004-2010 

 

Obiectivele strategiei de ocupare ale României 2004-2010 au fost stabilite pe baza celor trei mari 

obiective strategice interdependente ale Strategiei Europene de Ocupare (SEO) revizuite: 

ocupare deplină, calitatea şi productivitatea muncii, coeziune şi incluziune socială. Măsurile şi 

acţiunile avute în vedere în cadrul strategiei de ocupare a forţei de muncă sunt în concordanţă cu 

liniile directoare ale SEO şi anume: 

Măsuri active şi preventive pentru şomeri şi persoane inactive; 

Crearea de locuri de muncă şi spiritul antreprenorial; 

Managementul tranziţiei şi promovarea adaptabilităţii şi mobilităţii pe piaţa muncii; 

Promovarea dezvoltării capitalului uman şi a învăţării pe tot parcursul vieţii; 

Creşterea ofertei pe piaţa muncii şi promovarea îmbătrânirii active; 

Egalitate de gen; 

Promovarea integrării şi combaterea discriminării persoanelor dezavantajate pe piaţa muncii; 

Rentabilizarea muncii şi crearea de stimulente corespunzătoare; 
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Transformarea muncii nedeclarate în ocupare corespunzătoare; 

Combaterea disparităţilor regionale privind ocuparea. 

 

Instrumentul de implementare a politicilor in domeniul ocuparii il constituie Planul National de 

Actiune in domeniul Ocuparii. Planul National de Actiune in domeniul Ocuparii – PNAO 

2006 a stabilit actiuni concrete pentru 8 linii directoare:  

- pentru obiectivul strategic <implementarea politicilor de ocupare care au ca scop ocuparea 

deplina, imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii si consolidarea coeziunii sociale si 

teritoriale> au fost identificate urmatoarele prioritati de actiune: mentinerea tendintelor actuale 

de imbunatatire a ratelor de activitate si ocupare pentru populatia in varsta de munca (15-64 ani); 

consolidarea tendintei de crestere a ponderii ocuparii in sectorul serviciilor si al industriei; 

incurajarea modificarii structurii economice din mediul rural pentru a se asigura cresterea 

productivitatii muncii in sectorul agricol si multiplicarea oportunitatilor de angajare in servicii.  

 

- pentru obiectivul strategic <implementarea politicii de ocupare privind abordarea muncii care 

are in vedere ciclul intreg al vietii> au fost identificate urmatoarele prioritati de actiune: 

incurajarea ocuparii tinerilor prin stimularea angajatorilor si a tinerilor, prin pregatirea tinerilor 

pentru intrarea pe piata fortei de munca (consiliere profesionala si cresterea relevantei sistemului 

de invatamant pentru nevoile pietei fortei de munca); cresterea sustenabilitatii financiare a 

sistemului de pensii si corectarea disfunctionalitatilor legate de modul de calculare a acestora 

(finalizarea procesului de recorelare). 

 

- pentru obiectivul strategic <asigurarea unei piete inclusive a muncii, cresterea atractivitatii 

muncii si valorizarea muncii pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, inclusive 

grupurile dezavantajate, si persoanele inactive> au fost stabilite urmatoarele prioritati: reforma 

sistemului de asistenta sociala, in sensul focalizarii asupra persoanelor aflate in dificultate; 

cresterea capacitatii, la nivel local, a serviciilor de asistenta sociala si de ocupare a fortei de 

munca pentru crearea de parteneriate in vederea identificarii persoanelor aflate in riscul 

capcanelor saraciei extreme si oferirii unor solutii de integrare pe piata fortei de munca, 

acompaniate de servicii sociale adecvate. 
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- pentru obiectivul strategic <imbunatatirea corelarii ofertei cu nevoile pietei muncii> au fost 

stabilite urmatoarele prioritati: consolidarea capacitatii ANOFM de a furniza servicii adaptate 

clientilor, in special grupurilor defavorizate pe piata fortei de munca; evaluarea impactului 

migratiei fortei de munca si crearea unor mecanisme de reglare a necesitatilor in termeni de 

calificari si resurse umane in anumite domenii. 

 

- pentru obiectivul strategic <promovarea flexibilitatii combinata cu securitatea ocuparii si 

reducerea segmentarii pietei muncii, tinand cont de rolul partenerilor sociali> au fost stabilite 

prioritatile: colaborarea constanta cu mediul de afaceri, reprezentantii lucratorilor si ai 

asociatiilor profesionale pentru reglementarea eficienta a relatiilor de munca; diminuarea muncii 

nedeclarate prin intarirea capacitatii institutiilor de control, a relatiilor de munca si prin campanii 

de constientizare; cooperarea cu mediul de afaceri in vederea anticiparii schimbarilor in plan 

economic si adoptarii unor scheme de suport social.      

 

- pentru obiectivul strategic <asigurarea unor dezvoltari favorabile ocuparii ale costurilor muncii 

si mecanismele de stabilire a salariilor> au fost stabilite prioritatile: elaborarea strategiei fiscale, 

in care se prevede scaderea cotelor la sistemele de asigurari sociale; consolidarea sistemului de 

colectare a taxelor si impozitelor. 

 

- pentru obiectivul strategic <extinderea si imbunatatirea investitiei in capitalul uman> precum si 

pentru obiectivul  <adaptarea sistemelor de educatie si formare profesionala ca raspuns la noile 

cerinte in ceea ce priveste competentele> au fost stabilite urmatoarele prioritati: imbunatatirea 

calitatii sistemului de educatie si formare initiala si continua, mai ales prin cresterea relevantei 

fata de nevoile pietei; consolidarea infrastructurii educationale in mediul rural; consolidarea 

capacitatii administrative a Autoritatii Nationale pentru Calificari; incurajarea cresterii numarului 

de furnizori de formare profesionala, in toate regiunile si multiplicarea programelor de formare 

pe care le ofera. 
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- tendintele de reducere a abandonului scolar si apropierea nivelului indicatorului de media 

inregistrata UE27, precum si cele privind cresterea numarului de persoane adulte care participa 

la formarea continua.  

 

Programe, proiecte in domeniul ocuparii 

În perioada 2007-2013, toate regiunile de dezvoltare ale României sunt eligibile pentru asistenţă 

financiară nerambursabilă acordată în cadrul obiectivelor Convergenţă şi Cooperare Teritorială 

Europeană. 

Programele operaţionale ale României 

Pentru perioada 2007-2013 României i-au fost alocate 19,667 miliarde euro din Fondurile 

Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene. 

Obiectiv Program 

Operaţional (PO) 

Procent 

sume 

alocate din 

bugetul 

total 

Instrument 

Structural 

Autoritatea de 

Management a 

Programului 

Operaţional (PO) 

Convergenţă 1. POS Transport 23% Fondul de Coeziune 

şi Fondul European 

de Dezvoltare 

Regională 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

2. POS Mediu 23% Fondul de Coeziune 

şi Fondul European 

de Dezvoltare 

Regională 

Ministerul Mediului 

si Padurilor 

3. PO Regional 

(POR) 

19% Fondul European de 

Dezvoltare 

Regională 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Turismului 
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4. POS 

Dezvoltarea 

Resurselor Umane 

18% Fondul Social 

European 

Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

5. POS Creşterea 

Competitivităţii 

Economice 

13% Fondul European de 

Dezvoltare 

Regională 

Ministerul 

Economiei, 

Comerţului şi 

Mediului de Afaceri 

 

6. PO Dezvoltarea 

Capacităţii 

Administrative 

1% Fondul Social 

European 

Ministerul 

Administraţiei şi 

Internelor  

7. PO Asistenţă 

Tehnică 

1% Fondul European de 

Dezvoltare 

Regională 

Ministerul Finanţelor 

Publice 

Cooperare 

Teritorială 

8-13. PO 

Cooperare 

Teritorială 

2% Fondul European de 

Dezvoltare 

Regională 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Turismului 

(excepţie: pentru 

Programul de 

cooperare teritorială 

europeană 

transfrontalieră 

Ungaria – România 

Autoritate de 

Management este 

Agenţia Naţională de 

Dezvoltare din 

Ungaria). 
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FSE în România 

Programele operaţionale finanţate din FSE în România 

Pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeană a alocat României pentru acţiunile din Fondul 

Social European 3.684 mil. €, respectiv 19,2% din totalul Fondurilor Structurale şi de Coeziune 

(FSC). 

 

FSE în România va finanţa două programe operaţionale: 

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), cu o alocare 

financiară FSE de 3.476 mil. € (18,1% din FSC);  

- Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, cu o alocare financiară FSE de 

208 mil. € (1,1% din FSC).  

 

Instituţiile responsabile de implementarea FSE în România sunt: 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Autoritatea de Management pentru 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU); 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Autoritatea de Management pentru Programul 

Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 

 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

 

Autoritatea de Management este responsabilă în totalitate pentru gestionarea şi implementarea 

Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în conformitate cu 

principiile managementului financiar solid şi separării clare a funcţiilor. Totodată, AMPOSDRU 
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este responsabilă pentru implementarea proiectelor strategice din cadrul Axelor Prioritare POS 

DRU. 

 

AMPOSDRU gestionează procesele de pregătire, implementare şi monitorizare a intervenţiilor 

FSE, în cadrul POS DRU. În acest sens, AMPOSDRU a desemnat 11 Organisme Intermediare 

(respectiv 8 Organisme Intermediare Regionale aflate în subordinea MMFPS, Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi 

Tehnic şi respectiv Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) cărora, pe baza 

competenţelor specifice în domeniul dezvoltării resurselor umane şi a experienţei în gestionarea 

asistenţei financiare nerambursabile, le-a delegat implementarea anumitor domenii majore de 

intervenţie din cadrul POS DRU.  

 

Pactele regionale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială 

 

Pactele regionale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială sunt acorduri de 

parteneriat încheiate între actori relevanţi la nivel regional pentru sectorul ocupării şi al 

incluziunii sociale şi pun bazele unei structuri de parteneriate la nivel teritorial. Crearea acestor 

Pacte este o iniţiativă a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. Ele au fost lansate în 

contextul elaborării Planurilor Regionale de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială 

(PRAO) prin Proiectul de Asistenţă Tehnică Phare RO 2003/005 – 551. 05.01.04.04.01 „Sprijin 

pentru MMSSF în elaborarea şi implementarea politicii de ocupare şi pregătire pentru EDIS‖ 

(Sistemul Extins de Implementare Descentralizată). Concomitent cu elaborarea PRAO, au fost 

create şi 8 parteneriate regionale pentru ocupare şi incluziune socială, precum şi 32 de 

parteneriate locale de ocupare şi incluziune socială. Crearea de parteneriate regionale şi locale 

vine în sprijinul promovării politicilor regionale de ocupare, elaborarea PRAO fiind rezultatul 

unui larg proces de consultare a tuturor factorilor implicaţi în combaterea şomajului şi a 

excluziunii sociale. În acest context, parteneriatele  pentru ocupare şi incluziune socială au 

contribuit la elaborarea celor 8 PRAO, iar pe baza priorităţilor stabilite în cadrul acestor 

documente se elaborează propuneri de proiecte finanţate din fondurile structurale. 
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Unul dintre proiectele relevante in ceea ce priveste Strategia de ocupare post 2010, cofinantat 

din FSE prin POSDRU, Axa Prioritară 6. ‖Promovarea incluziunii Sociale‖, Domeniul major de 

intervenţie 6.4 ‖Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii‖, este proiectul 

EMPLO-NET - PARTENERIAT TRANSNATIONAL PENTRU PROMOVAREA 

OCUPARII FORTEI DE MUNCA, implementat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale din România in calitate de beneficiar si SZW Agency, agenţie în cadrul Ministerului 

Afacerilor Sociale şi Ocupării din Olanda si Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în 

Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, in calitate de parteneri. Valoarea totală a proiectului este 

de 6.309.441 lei, din care valoare eligibilă 6.047.563 lei. 

 

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea unui parteneriat transnaţional 

(EMPLO-NET) pentru promovarea schimbului de experienţe şi bune practici privind ocuparea 

forţei de muncă, în vederea dezvoltării unei pieţe inclusive a muncii.  

  

Obiectivele operaţionale:  

1.     Consolidarea capacităţii solicitantului de a dezvolta, implementa, monitoriza şi evalua un 

nou cadru strategic în domeniul ocupării pentru perioada post 2010;  

2.      Dezvoltarea cooperării transnaţionale pentru identificarea şi schimbul de informaţii cu 

privire la metode inovative de creare a unei pieţe inclusive a muncii şi de promovare a 

dezvoltării resurselor umane în contextul implementării strategiei de ocupare post-2010;  

3.     Creşterea gradului de informare asupra exemplelor de bună practică în dezvoltarea şi 

implementarea proiectelor FSE care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei de 

ocupare post 2010 prin dezvoltarea unei comunităţi de practică. 

  

Activităţile proiectului au în vedere construirea unui parteneriat transnaţional ca reţea pentru 

promovarea ocupării forţei de muncă, având drept scop îmbunătătirea schimbului de experienţă 

şi de bune practici în vederea asigurării accesului grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii şi 

stimularea dezvoltării resurselor umane. 
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Rezultate anticipate: 

Elaborarea proiectului strategiei privind ocuparea forţei de muncă pentru perioada post 

2010; 

Identificarea şi diseminarea unui set de proiecte FSE pentru implementarea strategiei de ocupare 

post 2010; 

Diseminarea metodelor inovative pentru promovarea ocupării forţei de muncă; 

Dezvoltarea comunităţii de practică - EMPLO CoP. 

Prin proiect va fi consolidată capacitatea beneficiarului si a altor actori relevanţi de a aborda în 

mod adecvat obiectivele de facilitare a accesului grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii şi de 

promovaare a unei societăţi inclusive şi coezive, în contextul noului cadru strategic asumat la 

nivel european (Strategia Europa 2020 - Strategia europeană pentru creştere inteligentă, eco-

eficientă şi inclusivă). 

 

Ca document de lucru, proiectul strategiei privind ocuparea forţei de muncă pentru 

perioada post 2010 se prezinta astfel: 

Obiectivul general al strategiei: 

Atingerea unei rate de ocupare a forţei de muncă de 70 % în rândul populaţiei active (grupa de 

varsta 20-64 ani). 

Ţinte adiţionale ale Strategiei de ocupare  

Reducerea ratei somajului in randul tinerilor (15-24 ani)  

Cresterea ratei de ocupare in randul femeilor (20-64 ani)  

Scaderea ponderii persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta  

Reducerea ponderii tinerilor cu status 0   

Stimularea/cresterea participarii somerilor, persoanelor inactive, tinerilor din mediul rural si a 

altor categorii de persoane vulnerabile, la programe de formare profesionala continua. 
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(Mentiune: valorile tintelor aditionale vor fi stabilite dupa consultarea tuturor actorilor 

relevanti)  

 

Condiţionalităţi  

Educatie 

Dialog social  

Protectie sociala/Securitate si asistenta sociala  

Economie si Fiscalitate 

Mediu si Ecologie  

 

Obiectivele specifice ale Strategiei de Ocupare post 2010 

Promovarea unui sistem fiscal si administrativ care sa stimuleze ocuparea fortei de munca, 

in forme flexibile de formalizare si organizare a raporturilor de munca (adica, pe de o parte, 

contract de munca, conventii civile etc., iar pe de alta parte, timp partial, program flexibil etc.) - 

scaderea numarului si a nivelului de taxe si impozite aferente muncii, precum si reducerea 

numarului de declaratii/formulare privind forta de munca, atat pentru angajati cat si 

pentru angajatori. 

 

Facilitarea tranzitiei tinerilor de la educatie la munca – cresterea sanselor de ocupare a 

tinerilor, imediat dupa iesirea din sistemul de educatie. 

 

Cresterea participarii fortei de munca active la programe de formare profesionala 

continua, in vederea cresterii adaptabilitatii acesteia la provocarile existente pe piata muncii. 

 

Promovarea masurilor de combatere a discriminarii pe piata muncii, in vederea includerii 

pe piata muncii a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile. 
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Gestionarea eficienta a migratiei economice a fortei de munca. 

 

Promovarea si aplicarea dialogului social favorabil ocuparii fortei de munca.  

 

Obiectivul specific nr. 1: Asigurarea unui cadru legislativ, institutional si fiscal, bazat pe 

dialog social favorabil ocupării forţei de muncă 

Direcţii de acţiune 

Reducerea cotelor de contribuţii de asigurări sociale (angajat şi angajator) 

Îmbunătăţirea sistemelor electronice de raportare/ simplificarea formularelor, 

reducerea/raţionalizarea obligaţiilor administrative legate de utilizarea forţei de muncă 

Stimulare fiscală a ocupării forţei de muncă (înfiinţarea de noi locuri de muncă) 

Facilităţi de stimulare a angajării în locuri de muncă durabile pentru categoriile vulnerabile pe 

piaţa muncii 

Asigurarea si consolidarea dialogului social tripartit la nivel naţional, regional, local şi sectorial 

Cunoasterea si informarea lucrătorilor cu privire la prevederile legislaţiei muncii 

Asigurarea accesului fortei de munca la forme flexibile de organizare a muncii 

Asigurarea coerentei legislatiei in domeniul muncii 

 

Obiectivul specific nr. 2: Stimularea restructurării sectoriale a economiei româneşti şi 

realocării eficiente a forţei de muncă către domenii sustenabile de activitate 

Direcţii de acţiune 

Stimularea cercetării stiintifice, dezvoltării si inovarii in transferul de noi tehnologii către 

companii 
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Dezvoltarea parteneriatelor la nivel local cu scopul generării oportunităţilor de creştere a 

ocupării prin implicarea tuturor actorilor la nivelul comunităţilor 

Stimularea/sprijinirea/flexibilizarea schemelor de creditare pentru IMM-uri în vederea 

dezvoltarii/diversificarii activitatii si creării de noi locuri de muncă 

Sprijinirea reorientării profesionale a forţei de muncă ocupată în agricultura de 

subzistenţă/ineficienta către forme competitive de agricultură şi activităţi non-agricole 

Sprijinirea tranziţiei către economia ―verde‖ 

Încurajarea mobilităţii interne a forţei de muncă 

Imbunatatirea sistemului de colectare, investigare, diseminare si monitorizare a indicatorilor 

specifici ai pietei muncii 

 

Obiectivul specific nr. 3: Promovarea tranziţiei rapide a tinerilor de la educaţie la muncă. 

Prelungirii vieţii active a vârstnicilor 

Direcţii de acţiune 

Dezvoltarea culturii antreprenoriale în cadrul procesului educaţional 

Diversificarea si consolidarea sprijinului acordat tinerilor înainte de împlinirea perioadei de 4 

luni de şomaj 

Furnizarea serviciilor de consiliere profesionala si orientare in cariera pentru tineri 

Consolidarea cooperarii instituţiilor şi actorilor relevanţi pentru monitorizarea tranziţiei tinerilor 

de la scoală la viaţa activă, la nivel central, regional si local – crearea unui sistem unica de 

raportare 

Aplicarea unor programe complexe (educaţional, ocupaţional, social) focalizate pe tinerii inactivi 

care nu sunt incluşi nici în sistemul de educaţie sau formare şi nici în ocupare 

Utilizarea uceniciei ca instrument de asigurare a dezvoltării şi certificării competenţelor 

profesionale, prin pregătire la locul de muncă 
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Conştientizarea lucrătorilor şi angajatorilor cu privire la protecţia sănătăţii şi securităţii la locul 

de muncă în vederea menţinerii capacităţii îndelungate de muncă 

Dezvoltarea unor iniţiative inovative de transfer de cunostinţe şi expertiza în muncă intre 

generatii, prin programe de mentorat, coaching, job shadowing 

Încurajarea, inclusiv din punct de vedere fiscal, a prelungirii vieţii active şi amânării pensionării 

Obiectivul specific nr. 4: Sprijinirea adaptabilităţii forţei de muncă şi dezvoltării 

permanente a resurselor umane 

Direcţii de acţiune 

Creşterea resurselor umane/organizaţionale alocate implementării  măsurilor de ocupare de catre 

Serviciul Public de Ocupare 

Creşterea resurselor financiare alocate măsurilor active de ocupare alocate din surse publice 

(bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj) şi din fonduri europene (în principal, Fondul Social 

European) 

Definitivarea sistemului naţional unitar al calificărilor şi a sistemului unitar de formare, evaluare 

şi certificare bazat pe competenţe; 

Dezvoltarea competenţelor cheie (utilizarea IT, limbi străine, abilităţi antreprenoriale şi 

competenţe sociale); 

Introducerea şi recunoaşterea metodelor inovative de predare/formare bazate pe tehnologia 

informaţiei în formarea profesională continuă (e-learning); 

Cresterea implicarii si responsabilitatii partenerilor sociali în definirea/validarea calificărilor, a 

standardelor ocupaţionale şi programelor cadru de formare profesională continuă, pentru 

asigurarea transparenţei calificărilor şi valorizarii certificatelor 

Stimularea participarii lucratorilor la programe de formare profesională 

Dezvoltarea cooperării la nivel local/regional pentru identificarea nevoilor de formare şi 

facilitarea accesului la formare a fortei de munca 
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Obiectivul specific nr. 5: Promovarea unor masuri active de ocupare si protectie sociala 

pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile şi combaterea discriminării pe piaţa 

muncii 

 

Direcţii de acţiune 

Aplicarea unui complex de măsuri de incluziune socială adresate persoanelor aparţinând 

grupurilor vulnerabile pe piata muncii, dependente de sistemul de asistenţă socială 

Asigurarea de şanse egale în ceea ce priveşte accesul la un loc de muncă şi progresul în carieră 

(conştientizarea drepturilor; conştientizarea angajatorilor cu privire la obligaţiile şi avantajele 

asigurării egalităţii de şanse în muncă, sancţionarea şi mediatizarea cazurilor de discriminare) 

Stimularea adaptării locurilor de muncă la cerinţele persoanelor cu dizabilităţi/Modernizarea 

infrastructurii de transport şi de acces 

Reanalizarea şi modificarea/completarea cadrului legal în vederea încurajării participării 

persoanelor cu dizabilităţi la piaţa muncii 

Dezvoltarea si implementarea unor programe intensive de incluziune socială, dezvoltare 

profesională şi ocupaţională, antreprenoriat, focalizate pe comunităţile de romi 

Definitivarea cadrului de reglementare a economiei sociale ca alternativă de ocupare şi 

promovare a unor scheme inovative în acest sens 

 

Obiectivul specific nr. 6: Asigurarea unui management eficient al mobilităţii forţei de 

muncă 

Direcţii de acţiune 

Modernizarea sistemului naţional de recunoaştere a diplomelor şi a competenţelor obţinute prin 

sistemul de educaţie (facilitarea recunoaşterii calificărilor) 

Completarea cadrului legal în vederea recunoaşterii competenţelor profesionale obţinute în state 

terţe 
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Facilitarea accesului imigranţilor la programe de educaţie, formare profesională şi 

acompaniament social pentru a evita situaţiile de excluziune socială 

Consolidarea capacităţii de monitorizare şi evaluare a fluxurilor migraţiei pentru muncă (cetăţeni 

români; cetăţeni ai ţărilor terţe) 

Creşterea capacităţii de a elabora, pilota şi aplica scheme de acces sectorial pe piaţa muncii 

pentru specialişti/lucrători calificaţi din ţări terţe 

Gestionarea competenta a procesului de migraţie circulatorie temporara şi/sau sezonieră. 

 

Legislatia in domeniul ocuparii fortei de munca 

Ordin nr. 56/05.02.2010 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă privind modificarea Schemei de ajutor de minimis "Ocuparea temporară a forţei de 

muncă din rândul şomerilor pentru dezvoltarea comunităţilor locale", aprobată prin Ordinul 

preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 308/2008 (M.O. nr. 

152/09.03.2010) 

Ordonanţa de urgenţă nr. 13/23.02.2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea 

stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010 (M.O. nr. 

136/01.03.2010) 

Ordin nr. 1454/05.08.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru 

modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei 

nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată 

prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 (M.O. nr. 

579/20.08.2009) 

Ordin nr. 342/14.04.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea 

Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M.O. nr. 

266/23.04.2009) 

Legea nr. 55/01.04.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 

privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre 

nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază 
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minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare (M.O. nr. 

224/07.04.2009) 

Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 

de muncă - MO nr.103/2002  

Modificări şi completări la Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă 

Ordonanţa de Urgenţă nr.124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - MO 

nr.740/2002, aprobată prin Legea nr.4/2003 - MO nr.26/2003; 

Legea nr.107/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - MO nr.338/2004; 

Legea nr.580/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - MO nr.1214/2004; 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 144 /2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - MO 

nr.969/2005 

  

Norme si proceduri de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă: 

 

• Ordin nr. 308/02.07.2008 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Ocuparea temporară a forţei de muncă 

din rândul şomerilor pentru dezvoltarea comunităţilor locale" - M.O. nr. 591/06.08.2008; 

• Hotărârea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.76/2002 - MO nr.181/2002;  

• Hotărârea Guvernului nr.1089/2002 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă aprobate prin HG nr.174/2002 - MO nr.741/2002;  

• Hotărârea Guvernului nr.934/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L76-2002_act.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDONANTE-DE-GUVERN/OUG124-2002.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L107-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L580-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDONANTE-DE-GUVERN/OUG144-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDONANTE-DE-GUVERN/OUG144-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDONANTE-DE-GUVERN/OUG144-2005.pdf
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metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 - MO 

nr.558/2004; 

•Hotărârea Guvernului nr.1859/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 - MO 

nr.54/2006; 

• Hotărârea Guvernului nr. 149/2008 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 - MO nr.126 din 18 februarie 2008; 

• Hotărârea Guvernului nr. 278/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la 

măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare 

a acestora - MO nr.224/2002; 

 • Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la 

măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de 

implementare a acestora - MO nr.310/2002; 

• HG nr.1091/2002 pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru 

stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a 

acestora, aprobate prin HG nr. 377/2002 - MO nr.741/2002; 

• Hotărârea Guvernului nr. 937/2004 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind 

accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi 

instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 - 

MO nr.558/2004; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1860/2005 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind 

accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi 

instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 – 

MO nr.31/2006 

• Hotărârea Guvernului nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor 

de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă - MO nr.224/2002;  

• Hotărârea Guvernului nr. 790/2004 privind modificarea Criteriilor de acreditare a 

furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 - MO nr.474/2004; 
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• Hotărârea Guvernului nr.1090/2002 privind modul de plată a unor drepturi acordate din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj - MO nr. 741/2002; 

• Ordinul nr. 405/ 2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către 

angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor 

pentru şomaj - MO nr.765/2004; 

• Ordinul nr.86./2006 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de 

către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi 

familiei nr.405/2004 - MO nr.105/2006; 

• Ordinul nr. 103/2007 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară 

de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi 

familiei nr. 405/2004, cu modificările şi completările ulterioare (MO nr. 127/2007);  

• Ordinul nr. 106/15.02.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru 

modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei 

nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată 

prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 (M.O. nr. 166/2008) 

 • Ordinul nr. 171/2004 pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor 

de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o 

formă de pregătire profesională - MO nr.725/2004; 

• Ordinul nr.40/2006 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind modul de acordare 

a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata 

participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, 

solidarităţii sociale şi familiei nr.171/2004 - MO nr. 105/2006; 

• Hotărârea Guvernului nr. 936/2004 privind procedura şi criteriile de acordare a fondurilor 

nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj - MO nr.558/2004; 

• Norme metodologice comune ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Băncii 

Naţionale a României nr. 2560/6 / 2004 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj 

de credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici şi 
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mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care desfăşoară în mod 

independent activităţi economice - MO nr.706/2004; 

• Ordinul nr. 280/2004 privind aprobarea modelului-cadru al contractelor încheiate între 

beneficiarii de credite, respectiv fonduri nerambursabile, şi agenţiile pentru ocuparea forţei de 

muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti - MO nr.742/2004; 

• Ordinul nr.186/2068/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui 

Institutului Naţional de Statistică privind aprobarea sistemului de indicatori statistici ai pieţei 

muncii şi metodologia de calcul a acestora - MO nr. 323/2002; 

• Ordinul nr.85/2002 al preşedintelui ANOFM privind aprobarea Procedurii de primire şi de 

soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj - MO nr. 181/2002; 

• Ordinul nr. 281/2004 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de 

soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul 

preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002 - MO nr. 

714/2004; 

• Ordinul nr.648/2005 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de 

soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul 

preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002 - MO nr.72/2006; 

• Ordinul nr.279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire 

a măsurilor asiguratorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din 

nerespectarea prevederilor Legii nr.76/2002,cu modificările şi completările ulterioare - MO 

nr.725/2004; 

• Ordinul nr. 620/2006 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind activitatea de 

control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a 

debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, 

aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 

279/2004; 

• Ordinul nr. 116/2007 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de 

servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă - MO nr.133/2007; 
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• Ordinul nr. 61/2008 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de 

servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2008 - MO nr.41 din 

25 februarie 2008. 

 

Stimularea creativităţii este urmărită şi prin programe ale unor organizaţii neguvernamentale. 

Asfel, Fundaţia PostPrivatizare dezvoltă programul de pregătire antreprenorială (pregătire contra 

cost a viitorilor antreprenori) iar ICI Româniaa lansat initiativa „Tineri antreprenori de succes‖ 

ca un proiect POSDRU în colaborare cu MECTS şi Uniunea Naţională a Studenţilor din 

România, cu scopul de a creşte potenţialul antreprenorial al studenţilor şi absolvenţilor din 

învăţământul superior
134

 

 

Iniţiativa antreprenorială este avută în vedere şi de Ministerul Agricultură, care în conformitate 

cu Legea 435/2004 pentru cmpletarea Legii 646/2002 realizează sprijinul acordat de stat tinerilor 

din mediul rural pentru înfiinţarea de exploataţii agricole şi cumpărarea de până la 20 de hectare 

teren arabil. 

Ar mai trebui adăugată aici şi inţiativa guvernamentală pentru încurajarea înfiinţării primei firme 

de către tineri. 

Prima firmă“ pentru tineri de pînă la 35 de ani 

 

 

 

                                                           
134

 http://www.jci.ro/anteprenoridesucces/blog    

http://www.jci.ro/anteprenoridesucces/blog
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• Întreprinzătorii pot primi 10.000 de euro şi beneficii fiscale pentru înfiinţarea unei firme  

• Bugetul alocat sprijinirii tinerilor este relativ mic, iar în momentul în care cifra de afaceri 

pentru anul în curs depăşeşte echivalentul în lei a 500.000 de euro, programul va fi închis  

 

Tinerii de pînă la 35 de ani pot primi 10.000 de euro şi beneficii fiscale pentru înfiinţarea unei 

firme. Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

microîntreprinderilor, de către întreprinzătorii tineri. Proiectul, un fel de „Prima firmă― în 

domeniul IMM-urilor, va fi coordonat de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi 

Programelor pentru IMM, care va aloca pînă la 10.000 de euro tinerilor care au planuri viabile de 

afaceri. Pentru a primi un punctaj bun, afacerea ar trebui să aibă maxim cinci domenii de 

activitate şi cel puţin doi angajaţi. 

  

10.000 de euro garanţii de stat  

Alocaţiile financiare, de 10.000 de euro, vor reprezenta maximum 50% din valoarea proiectului 

de investiţii. Tinerii vor beneficia însă, pentru punerea pe picioare a afacerii, şi de garanţii de 

stat, acordate prin Fondul de Garantare. Aceste garanţii pot ajunge la cel mult 80% din valoarea 

creditului solicitat, dar nu mai mult de 80.000 de euro. Sprijinul acordat de stat nu înseamnă 

totuşi că întreprinzătorul va primi banii cash, cu care poate face ce vrea. Tinerii ale căror planuri 

de afaceri sînt aprobate vor primi bani într-un cont din care vor fi plătite cheltuielile eligibile, 

justificate pe baza unor facturi. Tinerii care vor să îşi deschidă o afacere vor avea parte şi de 

unele facilităţi fiscale la început de drum. Astfel, ei vor fi scutiţi de cheltuielile de asigurări 

sociale datorate pentru veniturile a maxim patru salariaţi, dar nu mai mult de echivalentul 

salariului mediu brut pe economie. Firma nou înfiinţată trebuie să aibă obligatoriu minim doi 

angajaţi.  

 

Punctaj pentru planul de afaceri  

Facilităţile pentru „prima firmă― sînt acordate tinerilor de pînă la 35 de ani care sînt debutanţi în 

afaceri şi nu au mai avut calitatea de acţionar sau asociat în altă societate. Microîntreprinderea 

finanţată poate avea un asociat unic sau cel mult cinci întreprinzători debutanţi asociaţi. Obiectul 

de activitate al firmelor trebuie să se încadreze în cel mult cinci grupe CAEN. Există şi domenii 

de activitate exceptate, care NU vor fi finanţate. Acestea sînt tranzacţiile imobiliare, activităţile 

de jocuri de noroc şi pariuri, producţia sau comercializarea de armament, muniţii, explozibili, 
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tutun, alcool, plante şi substanţe aflate sub control, precum şi activităţile excluse de normele 

europene cu privire la ajutorul de stat. Tinerii interesaţi să-şi înceapă o afacere cu sprijin 

guvernamental vor aplica online, prezentînd un plan de afaceri cu care vor obţine un punctaj. Cei 

care vor obţine cele mai mari punctaje vor primi şi finanţarea şi facilităţile fiscale din partea 

statului.  

Planurile de afaceri trebuie să fie cît mai bune, avînd în vedere că bugetul alocat sprijinirii 

tinerilor este relativ mic. În momentul în care cifra de afaceri pentru anul în curs depăşeşte 

echivalentul în lei a 500.000 de euro, programul va fi închis.  

 

VII.4. Sănătate şi bunăstare 

 

La capitolul politici publice şi strategii cu incidenţă asupra sănătăţii şi bunăstării tinerilor, am 

avut în vedere în primul rând capitolul dedicat Sănătăţii din programul de guvernare pentru 

perioada 2009-2012, apoi documentele programatice sau legislative ale Ministerului Sănătăţii, 

respectiv ale Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. 

 

Astfel, în „Programul de guvernare, 2009-2012”,  la Capitolul 6 – Sănătate
135

, am găsit patru 

acţiuni care privesc într-un fel sau altul, diferite segmente de tineri. Astfel, se prevede: 

- „Asigurarea, conform posibilităţilor bugetare, de medicamente gratuite pentru copii, 

elevi, studenţi, gravide şi lăuze.” (la punctul 5: Asistenţa cu medicamente a populaţiei şi 

politica medicamentului) 

- Introducerea în programul de educaţie pentru sănătate în toate şcolile din mediul rural şi 

a unui program de prevenţie şi profilaxie (în special pentru elevi) în patologia 

dentară.”( la punctul 6: Asistenţa sanitară în mediul rural) 

- „Acces universal şi gratuit la servicii de planificare familială.”(la punctul 7: 

Dezvoltarea sănătăţii publice) 

- „Asigurarea unei reţele de asistenţă medicală pentru elevi şi studenţi (cabinete 

medicale în şcoli şi universităţi).”(la punctul 7: Dezvoltarea sănătăţii publice) 

 

                                                           
135

 Sursa: http://www.gov.ro/capitolul-6-sanatate__l1a2085.html 

http://www.gov.ro/capitolul-6-sanatate__l1a2085.html
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Un alt document relevant pentru tema noastră, Planul Strategic al Ministerului Sănătăţii 

Publice, 2008-2010 
136

, conţine  o direcţie de acţiune destinată prevenirii consumului de 

intoxicanţi la tineri, şi anume: „instituirea unor programe de educaţie pentru sănătate în privinţa 

riscurilor  determinate de consumul de tutun, de alcool şi de droguri adresate  şcolarilor, 

adolescenţilor şi adulţilor tineri”,  direcţie de acţiune subsumată subapitolului „promovarea 

sănătăţii prin intervenţii asupra determinanţilor stării de sănătate‖.  

 

Iar în „Planul strategic al Ministerului Sănătăţii Publice - Componenta de programare 

bugetară”
137

, singurele prevederi care pot fi considerate a se axa în principal pe segmentul tânăr, 

sunt cele referitoare la sănătatea mamei şi copilului. Astfel, se prevede, de exemplu (acţiunea 

1.2): creşterea procentului de gravide testate pentru depistarea precoce a infecţiei cu 

HIV/SIDA, din total gravide,  de la 37% în 2007, la 50% în 2008, la 60% în 2009, şi la 70% în 

2010 (pag.20).  

 

De asemenea, ca şi indicatori ai progresului înregistrat în „îmbunătăţirea stării de sănătate a 

mamei şi copilului, prin măsuri specifice cu impact asupra principalelor probleme de sănătate 

ale acestui grup populaţional”, se prevede: 

- reducerea ratei mortalităţii materne (la 1000 de născuţi vii) prin cauze obstreticale 

directe, de la 0,15%0  în 2006, la 0,11%0  în 2008, 0,10%0   în 2009, şi 0,09%0   în 2010 

(pag.23); 

- reducerea mortalităţii infantile (decese sub 1 an/ la 1000 de născuţi vii), de la 13,9%0   în 

2006, la 12%0  în 2008, 11%0   în 2009, şi 10%0   în 2010 (pag.23); 

- creşterea numărului de gravide care beneficiază de imunizare antiRh / total gravide 

care necesită profilaxie, de la 7% în 2007, la 10% în 2008, 12% în 2009, şi 14% în 2010 

(pag.23); 

- creşterea numărului de nou-născuţi testaţi în vederea depistării unor afecţiuni 

congenitale / total naşteri de la 36% în 2007, la 40% în 2008, 45% în 2009, şi 50% în 2010 

(pag.23).  

                                                           
136

 Sursa: http://www.ms.ro/?pag=16 

137
 Sursa: http://www.ms.ro/documente/119_617_CPB%20forma%20finala%20aprorbata.doc  

http://www.ms.ro/?pag=16
http://www.ms.ro/documente/119_617_CPB%20forma%20finala%20aprorbata.doc
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În afara acestor măsuri şi prevederi deja menţionate, există de asemenea o serie de acţiuni cu 

aplicabilitate generală, dar pe care le considerăm relevante pentru tema noastră.  

 

Astfel, la direcţia de acţiune nr.1, „Creşterea calităţii vieţii prin creşterea calităţii serviciilor 

medicale”, unul din indicatorii de performanţă folosiţi este „numărul de profesionişti (medici) 

la 100.000 locuitori” (pag.12). Programul prevede creşterea acestui număr de la 222 în 2007, la 

245 în 2008, 270 în 2009, şi 295 în 2010. De asemenea, la aceeaşi categorie (acoperirea cu 

personal medical a populaţiei), se preconizează o scădere a numărului de persoane din mediul 

rural ce revin la un medic familie, de la 2174 în 2007, la 1950 în 2008, 1760 în 2009, 1600 în 

2010 (pag.12). 

 

La  a doua direcţie de acţiune a programului, „Prevenirea şi controlul bolilor cu impact major 

asupra stării de sănătate a populaţiei, în cadrul programelor naţionale de sănătate‖, sunt 

prevăzute : 

- reducerea incidenţei bolilor transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinare (hepatită 

B, tetanos, reujeolă) (pag.19); 

- creşterea numărului de persoane (copii) vaccinate împotriva bolilor transmisibile 

din numarul total de persoane (copii) eligibile pentru vaccinare, , de la 96% în 2007 la 

97% în 2010 (pag.20). 

- scăderea incidenţei tuberculozei de la 118,9 cazuri/100 000 de locuitori în 2007, la 105 

cazuri în 2010 (pag.21); 

- creşterea procentului de gravide testate serologic pentru sifilis din totalul gravidelor, 

de la 25% în 2007, la 70% în 2010 (pag.21); 

- scăderea ratelor de mortalitate prin boli netransmisibile (cardiovasculare, diabet, 

cancer) (pag.22) 

- creşterea bugetului alocat serviciilor medicale preventive / total buget alocat 

programelor de sănătate, de la 18% în 2007, la 35% în 2010 (pag.24); 

- creşterea numărului de persoane evaluate în cadrul programului naţional privind 

evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi depistarea precoce a bolilor cronice din 

populaţia României, de la 25% în 2007, la 80% în 2010 (pag.25). 
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Evaluarea indicatorilor de mai sus, din „Planul strategic al Ministerului Sănătăţii Publice - 

Componenta de programare bugetară”, nu era disponibilă la momentul realizării acestei sinteze 

(octombrie 2011). Singurul document de evaluare, disponibil pe site-ul Ministerului Sănătăţii, 

pentru anul 2010, este „Raportul de activitate al Ministerului Sănătăţii”
138

, în care sunt oferite 

cifre brute ale diverşilor indicatori din cadrul programelor realizate (de ex: numărul de teste 

ELISA HIV efectuate la gravide şi costul mediu al acestora). O actualizare a datelor din Planul 

Strategic mai sus menţionat,  nu este încă disponibilă, pentru a vedea în ce măsură acesta a fost 

realizat.   

 

Ca şi prevederi legislative, în Legea 95/2006, cu completarile şi modificările ulterioare, privind 

reforma în domeniul sănătăţii
139

, la art 213, alin.1, sunt specificate categoriile de persoane care 

beneficiază de asigurare fără plata contribuţiei. Astfel la punctele a, b şi f, regăsim câteva 

prevederi destinate tinerilor sau copiilor: 

    a) toţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă 

sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 

3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă; 

    b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului 

şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în 

temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane 

asigurate; 

[…] 

    f) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de 

bază minim brut pe ţară. 

 

                                                           
138

 Sursa: http://www.ms.ro/?pag=206  

139
 Sursa: http://www.ms.gov.ro/?pag=19&id=63  

http://www.ms.ro/?pag=206
http://www.ms.gov.ro/?pag=19&id=63
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La capitolul 3 din aceeaşi lege, Servicii medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate, Secţiunea 1, Servicii medicale profilactice, art. 224, despre serviciile 

medicale stomatologice suportate din fondul de asigurări sociale, sunt două puncte care privesc 

copiii/adolescenţii/tinerii. Astfel: 

a) trimestrial, pentru copiii până la vârsta de 18 ani, individual sau prin formarea de grupe de 

profilaxie, fie la grădiniţă, fie la instituţiile de învăţământ preuniversitar; 

 b) de două ori pe an, pentru tinerii în vârstă de la 18 ani până la 26 de ani, dacă sunt elevi, 

ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă. 

 

Deşi e vorba de măsuri cu influenţă indirectă, merită menţionată aici o declaraţie a ministrului 

Sănătăţii Cseke Attila referitoare la anul 2010, despre măsuri destinate stopării migraţiei 

medicilor tinerilor:  

„Gândim o strategie cu măsuri pe termen scurt şi mediu pentru stoparea migraţiei medicilor 

tineri. Vom încerca să dăm o siguranţă medicului rezident prin asigurarea unui loc de muncă 

după terminarea studiilor. În colaborare cu alte ministere, avem în vedere şi alte măsuri 

complentare cum ar fi asigurarea gratuită a unei locuinţe. De asemenea, vom elabora un 

program pentru susţinerea medicilor în mediul rural, acolo unde asistenţa medicală este 

deficitară”
140

.                

 

În ceea ce priveşte componenta de mediu, există   „Planul strategic al ministerului mediului şi 

dezvoltării durabile – componenta programare bugetară 2008-2010”
141

,  unde la capitolul 

Întărirea capacităţii instituţionale a MMDD, subprogramul 1.2 „Îmbunătăţirea sistemului de 

comunicare şi de promovare de proiecte, concepte şi acţiuni de mediu‖, ca şi nouă iniţiativă de 

finanţare, se prevede de exemplu realizarea unei Campanii de promovare a folosirii bicicletei ca 

mijloc de transport, având ca public  ţintă populaţia de 10-50 de ani, atât din mediul urban cât şi 

din mediul rural. Astfel, pentru 2009, este prevăzut un buget de 350 000 lei, iar în 2010 şi 2011 

de 400 000 lei. Sumele sunt destinate unor acţiuni precum: editarea de materiale de promovare a 

conceptului, evenimente mediatice în care ministrul şi secretarii de stat folosesc bicicleta ca 

                                                           
140

 Sursa: http://www.ms.ro/?pag=17  

141
 Sursa: http://www.mmediu.ro/vechi/pdf/Plan_strategic-componenta_programare_bugetara.pdf  

http://www.ms.ro/?pag=17
http://www.mmediu.ro/vechi/pdf/Plan_strategic-componenta_programare_bugetara.pdf
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mijloc de transport, evenimente sportive cu bicicleta pentru amatori, un marş pe 2 roţi în oraşele 

din România etc. Ca şi indicatori, se estimează ca un un număr de 7-8 000 000 de persoane să fie 

informate despre beneficiile mersului cu bicicleta, şi un procent  7% (în 2009) respectiv 11% (în 

2011) să ajungă să folosească bicicleta ca mijloc de transport (pag.28-29). 

 

Alte campanii de informare/promovare preconizate de MMDD sunt următoarele (pag.30-63): 

- Campanie de promovare a re/împăduririlor. Buget preconizat pentru 2009: 500 000 

lei; 

- Campanie de conştientizare a populaţiei în vederea reducerii cantităţii de deşeuri 

depozitate în locuri necorespunzatoare. Buget estimat: de la 2 566 000 lei în 2009, la 

2 700 000 lei în 2010; 

- Campanie de conştientizare a publicului cu privire la efectele schimbarilor 

climatice. Buget estimat: de la 1 200 000 lei în 2009, la 1 500 000 lei în 2010.  

- Campanie de informare a publicului privind stadiul implementării Directivei pentru 

epurarea apelor uzate urbane 91/271/CEE şi principalele acţiuni pentru conformarea cu 

prevederile acestei directive. Buget estimat: 120 000 lei în 2010.   

- Continuarea la nivel naţional a proiectului “Danube Box”, demarat în anul 2007, sub 

Preşedinţia României la Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea 

(ICPDR). Proiectul are ca scop informarea şi educarea copiilor privind apartenenţa la 

valorile şi tradiţiile spaţiului dunărean, precum şi conştientizarea acestora în ceea ce 

priveşte necesitatea protejării şi conservării ecosistemului acvatic al acestui bazin 

hidrografic. Buget estimat, pentru 2011: 700 000 lei.  

- Campanie de conştientizare (în rândul cetăţenilor) privind emisiile de CO2 

provenite de la autoturismele şi vehiculele uşoare noi. Buget estimat pentru 2010: 87 

000. 

- Campanie de conştientizare a publicului privind evaluarea anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului. Buget estimat pentru 2010: 144 000 lei.  

- “Printed on recycled paper”, program de „informare, constientizare si stimularea 

reprezentantilor autoritatilor publice centrale si locale asupra beneficiilor folosirii 

hartiei reciclate asupra mediului inconjurator”.  Buget estimat pentru 2010: 500 000 

lei.  

- „INCHIDE, STINGE, RECICLEAZA, (informarea si educarea publicului cu privire 

la consumul durabil al resurselor naturale)‖. Buget estimat pentru 2009: 800 000 lei.  
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- Campanii de conştientizare a publicului cu privire la calitatea aerului; Buget 

alocat, estimat: de la 1840 000 lei în 2009, la 2 576 000 lei in 2010; 

- Campanii de conştientizare în domeniul zgomotului ambiant la nivel naţional. 

Buget estimat pentru 2010: 900 000 lei; pentru 2011: 1 140 000 lei.  

- Diferite campanii de informare destinate agenţilor economici şi autorităţilor 

implicate în implementarea unor Directive europene (De ex: Directiva 1999/13/CE 

privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor 

organici în anumite activităţi şi instalaţii; Directiva 2004/42/CE privind limitarea 

emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizǎrii solvenţilor organici în anumite 

vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor; etc.) 

 

Conform aceluiaşi document, în România existau la nivelul anilor 2007-2008, 98723 ha de 

teren contaminat, pe diverse tipuri de activităţi economice, de la activităţi siderurgice până la 

ferme agricole. Această suprafaţă reprezintă 0,42 % din suprafaţa terestră totală a ţării (calculul 

ne aparţine), de 231.231 km² 
142

, respectiv de 6% din suprafaţa terestră exceptând munţii (de 

peste 800 de m).  

Alte prevederi/programe din acest document politic, pe care le considerăm relevante în contextul 

temei noastre de studiu, mai sunt următoarele: 

- creşterea suprafaţei ariilor naturale protejate (inclusiv Natura 2000
143

), fiind 

prevăzut ca ponderea acestora din totalul suprafeţei ţării să crească de la 17% în 2007, 

la 19% în 2010 (Protecţia mediului, subprogramul 2.1, „Conservarea resurselor 

naturale‖- pag.89) 

- „programul de re-evaluare a riscurilor organismelor modificate genetic deja 

autorizate pe piaţa comunitară în scopul cultivării şi comercializării”. Bugetul 

estimat: de la 10 mil RON în 2009, la 15 mil.RON în 2011 (Protecţia mediului, Noile 

Iniţiative de finananţare, pag.111) 

 

Din păcate, nu avem informaţii despre stadiul realizării proiectelor/prevederilor mai sus 

menţionate din  Planul Strategic al MMDD,  şi cu atât mai puţin despre impactul lor. Singura 

                                                           
142

 Sursa informaţiei despre suprafaţă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Geografia_Rom%C3%A2niei  

143
 Reteaua Natura 2000 este o retea europeana de zone naturale protejate care cuprinde un esantion 

reprezentativ de specii salbatice si  habitate naturale de interes comunitar. A fost constituita nu doar pentru 

protejarea naturii, ci si pentru mentinerea acestor bogatii naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele 

necesare dezvoltarii socio-economice. (Sursa : http://www.natura2000.ro/reteaua/ce-este/ )  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Geografia_Rom%C3%A2niei
http://www.natura2000.ro/reteaua/ce-este/
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măsură pe care am găsit-o, este legată de  creşterea ariilor naturale protejate, şi anume o Hotărâre 

de Guvern privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000, în octombrie 2011
144

.  

 

Dincolo de acest program strategic al ministerului, mai menţionăm aici faptul că în aprilie 2011 a 

fost adoptată o Ordonanţă de Urgenţă privind unele facilităţi pentru promovarea vehiculelor de 

transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, adică automobile electrice 

sau hibrid
145

. Astfel, pentru anul 2011 au fost alocaţi 5 000 000 lei pentru stimularea achiziţiei de 

automobile cu motor electric sau hibrid, începând cu luna octombrie. Programul acordă tichete 

valorice (aceleaşi, ca valoare, din programul Rabla, dar în valori mai mari însumate) în cazul 

casării unor autoturisme vechi, respectiv reduceri de 10% (dar nu mai mult de 1800 euro din 

preţul autoturismului) pentru vehicule cu motor hibrid şi 20% (dar nu mai mult de 3700 de euro), 

pentru vehicule cu motor electric
146

.  

 

VII.5. Activităţi de voluntariat 

 

În România, suportul  legislativ pentru voluntariat îl regăsim in legea cu aceelaşi nume
147

 aparută 

în Monitorul Oficial în aprilie 2001. Aici există atât  fundamentul legislativ cât şi o viziune de 

ansamblu asupra activităţilor de voluntariat. Mai concret, volntariatul se referă la:‖promovarea şi 

facilitarea participării cetăţenilor români, în spiritul solidarităţii civice de voluntariat, organizate 

de persoane juridice de drept public şi de drept privat fără scop lucrativ‖
148

. 

   Principiile de bază ale voluntariatului sunt următoarele: 

 Participarea ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat; 

 Implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii; 

                                                           
144

 Sursa: http://www.mmediu.ro/media/comunicate/2011-10-03/2011-10-

05_comunicate_aprobarehgnoiariiavifaunistice.pdf  

145
 Sursa: http://www.mmediu.ro/media/comunicate/04_Aprilie_2011/20.04.2011a.pdf  

146
 Sursa: http://www.mmediu.ro/media/comunicate/05_Septembrie_2011/2011-09-

30_comunicate_programachizitiemasinielectrice.pdf  

147
 Cf.Legea nr.195 -Legea voluntariatului- din 20 aprilie 2001 

148
 Cf.Legea voluntariat,cap.I,dispoziţii generale,  art.1. 

http://www.mmediu.ro/media/comunicate/2011-10-03/2011-10-05_comunicate_aprobarehgnoiariiavifaunistice.pdf
http://www.mmediu.ro/media/comunicate/2011-10-03/2011-10-05_comunicate_aprobarehgnoiariiavifaunistice.pdf
http://www.mmediu.ro/media/comunicate/04_Aprilie_2011/20.04.2011a.pdf
http://www.mmediu.ro/media/comunicate/05_Septembrie_2011/2011-09-30_comunicate_programachizitiemasinielectrice.pdf
http://www.mmediu.ro/media/comunicate/05_Septembrie_2011/2011-09-30_comunicate_programachizitiemasinielectrice.pdf
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 Desfăşurarea voluntariatului cu excluderea oricarei contraprestaţii materiale din partea 

beneficiarului; 

 Recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii şanselor, fără nici un fel de discriminări. 

 

 Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract scris între voluntar şi angajator, beneficiarul 

voluntariatului, unde se stipulează drepturile şi obligaţiile voluntarului. Mai concret drepturile 

voluntarului baleiază atât în zona condiţiilor de muncă optime - condiţii legale de protecţia 

muncii, asigurare medicală, cât şi eliberarea unui certificat nominal care să ateste calitatea 

voluntarului, la care se pot adăuga titluri onorifice, premii în funcţie de performanţă. Obligaţiile 

voluntarului se referă la îndeplinirea sarcinilor date de către angajator, păstrarea 

confidenţialităţii, participarea la cursuri de instruire organizate, iniţiate şi propuse de către 

angajator. Alte aspecte legislative: denunţarea sau renegocierea contractului de volunatriat are 

loc la cererea/iniţiativa uneia dintre părţi în termen de 15 zile. 

 În 2002 această lege a fost modificată printr-o  ordonanţă de urgenţă
149

 publicată în Monitorul 

Oficial în august 2002. Îmbunătăţirea legislativă adusă voluntariatului vizează sprijin pentru 

activităţi care se adresează tinerilor din categorii/zone defavorizate, cât şi încurajarea tinerilor 

straini de a veni în stagiu în România asigurându-se rezidenţiatul. 

 Tot în cadrul acestei ordonanţe observăm că s-a reglementat şi participarea în programul 

comunitar „Tineret”, care vizează următoarele aspecte: 

  Tânarul voluntar este persoana cu vârsta între 18-25 ani, care pentru un program de 

voluntariat va semna un contract pe o perioadă limitată (3 luni - 1 an); 

 Tânarul voluntar participă într-un stat membru al UE altul decât ţara lui de origine în 

cadrul unui proiect recunoscut de statul respectiv şi de Comunitatea Europeană; 

 Organizaţia gazdă asigură tânarului voluntar cheltuielile de transport intern, cazare şi 

masă completă, din fonduri de la Comisia Europeană se asigură transportul extern şi o 

indemnizaţie de deplasare neimpozabilă, sub formă de bani de buzunar; 

 La sfârşitul stagiului de voluntariat se va elibera un certificat nominal prin care se relevă 

experienţa şi aptitudinile dobândite de către tânarul voluntar, certificat recunoscut şi emis 

de Comisia Europeană. 

                                                           
149

 Cf. Ordonanţa nr.58 din 22 august 2002 pentru modificarea şi completarea Legii Voluntariatului 
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Pentru că nu a fost identificată o strategie în domeniul voluntariatului, considerăm că un material 

valoros în acest sens îl promovează Gala Societăţii Civile
150

. Aici găsim o multitudine de soluţii 

propuse de către organizaţiile respondente pentru dezvoltarea sectorului non-profit: 

 Delegarea serviciilor sociale de către autorităţile locale spre sectorul neguvernamental; 

 Dezvoltarea parteneriatului public-privat prin susţinerea financiară a unor programe de 

către Consiliile locale/ municipale/ judeţene; 

 Susţinerea financiară a personalului organizaţiilor, costuri care nu pot fi întotdeauna 

acoperite din sursele de finanţare ale proiectelor; 

 Invitarea ONG-urilor la sedinţele Consiliilor Locale si prezentarea rapoartelor anuale 

pentru a se cunoaste activitatea acestora de către autorităţi; 

 Obligativitatea prin lege de susţinere a sectorului non-profit de către autorităţi; 

 Instituţionalizarea dialogului ONG - autorităţi publice la nivel local; 

 Responsabilizarea mai vizibilă a autorităţilor locale în dezvoltarea societăţii civile si 

eliminarea, pe cât posibil, a politicului din strategia de dezvoltare locală; 

 Consultarea si implicarea ONG-urilor în hotărârile luate de administraţiile locale în ceea 

ce priveste sistemul social al comunităţii; 

 Un proiect de lege care să sprijine dezvoltarea ONG-urilor prin finanţare locală si 

naţională, precum si obligativitatea administraţiei locale de a pune la dispoziţia ONG-

urilor spaţiile pentru proiectele sociale; 

 Obligativitatea autorităţii locale de a ţine o evidenţă a ONG-urilor de pe raza de deservire 

a acestora si a conlucra cu acestea; 

 Organizarea unor concursuri de proiecte pentru ONG-uri de către autorităţile publice; 

 Accesul la fondurile europene; 

 Susţinerea financiară nerambursabilă din partea autorităţilor locale prin aplicaţii pe 

proiecte, care ar genera competiţie constructivă si cooperare între ONG-uri; 

 Susţinerea financiară a serviciilor oferite sau concesionarea acestora de către autorităţile 

locale; 

 Sprijinul financiar şi implicarea autorităţilor locale (Primării, Consilii Locale) prin 

asigurarea unor ajutoare materiale şi prin acoperirea unor cheltuieli de întreţinere; 
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 Cf.Studiu „Starea sectorului neguvernamental”, mai , 2010 
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 Susţinerea financiară a ONG-urilor din mediul rural, care acordă servicii sociale 

persoanelor defavorizate din acest mediu, de către Consiliile Judeţene si ministere; 

  Susţinerea sectorului, din punct de vedere legislativ, de către autorităţile publice; 

 Contractarea/ co-finanţarea/ concesionarea serviciilor de către stat, prin autorităţile 

publice locale către sectorul neguvernamental, care are responsabilitatea de a asigura 

resursele necesare sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, în conformitate cu 

Constituţia; 

 Contribuţie din partea autorităţilor publice locale si/sau centrale în asigurarea co-

finanţării în proiectele europene; 

 Recunoaşterea publică şi profesională a voluntariatului şi metodelor de învăţare non-

formală, ex. obligativitatea voluntariatului în CV; 

 Educarea societăţii cu privire la acest sector pentru ca implicarea lor să fie mult mai 

vizibilă; 

 Politică stabilă si instrumente clare de aplicare în cadrul proiectelor şi granturilor 

contractate; 

 Susţinerea din partea mass-mediei; 

 Implicarea comunităţii; 

 Un mai mare sprijin din partea statului, schimbarea legislaţiei privind taxele si 

impozitele; 

 Acordarea de facilităţi fiscale sectorului profit, în cazul în care sprijină activitatea ONG-

urilor; 

 Obligaţia ca toţi cetăţenii României să completeze formularul 230 (direcţionarea a 2% 

din impozit) către un ONG; 

 Mai multă publicitate pentru direcţionarea sumei de 2% către ONG-urile recunoscute în 

comunitate; 

 Mai multe întâlniri între reprezentanţii sectorului, ocazii de a se cunoaste, de a-si 

împărtăsi bunele practici si învăţămintele şi de a crea strategii comune de lucru şi 

dezvoltare; 

 Buna relaţionare cu celelalte organizaţii publice şi private, care activează în acelaşi 

domeniu de activitate, schimb de informaţii cu privire la programele desfăsurate între 

organizaţii pentru o complementaritate a serviciilor adresate beneficiarilor, o promovare 

cât mai intensă a programelor pentru ca acestea să fie cunoscute, dezvoltarea resurselor 
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financiare (în domeniul dependenţei de alcool, acestea sunt extrem de puţine, aproape 

inexistente) ; 

 Organizarea de cursuri pentru accesarea de fonduri; 

  Recunoaşterea ONG-urilor ca parteneri de dialog; 

  Stimularea voluntariatului după modelul altor ţări; 

  Un amendament la legea educaţiei, prin care voluntariatul studenţilor într-o organizaţie 

non-profit de profilul specializării, să fie acceptat ca stagiu de practică; 

  Informarea cetăţenilor de importanţa ONG în dezvoltarea comunităţilor; 

  Transformarea voluntariatului ca formă de resursă umană pentru organizaţii. Acest 

sistem ar trebui implementat tuturor ONG-urilor. 

 Firmele puternice ar trebui să adopte câte un ONG si să demonstreze că parteneriatul este 

viabil... si chiar si profitabil; 

  Sprijin din partea mass-mediei si pentru ONG-urile din provincie; 

  Surse de finanţare sigure si permanente care să acopere, mai ales în cazul asociaţiilor, 

care au activitate voluntară permanentă, pe parcursul anului măcar costurile minime 

curente legate de spaţiu, costuri de întreţinere, internet, curent, telefon, transport, 

consumabile etc. 

 Sprijinul logistic gratuit, cursuri de specialitate gratuite oferite de cei care activează în 

domeniul ONG si cunosc sectorul si problemele cu care se confruntă, mai ales, cele mici 

care supravieţuiesc cu greu; 

  Lipsa unei educaţii (încă din scoală) de a activa ca voluntar în cadrul unei organizaţii 

neguvernamentale; 

 Constientizarea guvernelor de necesitatea ajutării, finanţării sectorului 

ONG, comunicarea mai activă a activităţii sectorului si rolului acestuia 

Sprijinul autorităţilor locale si naţionale, facilităţi fiscale, accesul la 

fondurile europene; 

  Proceduri mai simple si mai puţin birocratice pentru obţinerea si gestionarea finanţărilor 

din fondurilor publice; 

  Existenţa surselor de finanţare si la nivelul bugetelor locale sau judeţene cresterea 

sustenabilităţii organizaţiilor neguvernamentale, prin facilitarea accesului acestora la 

servicii de dezvoltare organizaţională; 

  În primul rând specializarea membrilor/ angajaţilor ONG-urilor în domenii precum 

scriere de proiecte si management al proiectului deoarece obţinerea de finanţări europene 
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reprezintă o mare oportunitate pentru dezvoltarea organizaţională a fiecărui ONG în 

parte; 

 Campanie naţională de promovare a voluntariatului, astfel încât întreaga 

             populaţie să afle de posibilitatea îmbunătăţirii comunităţii în care trăiesc 

             prin astfel de muncă; 

 Trening-uri cu teme: comunicare, realizarea unui site, strângere de fonduri; 

 Simpozioane tematice (de mai multe zile) în care să aibă loc întâlniri între ONG; 

 În cazul organizaţiilor studenţesti să existe un sprijin mai mare din partea centrului 

universitar de care aparţine, 

 Mărirea taxei a impozitului pe venit direcţionată către ONG-uri de la 2% la 5%; 

 Mai bună comunicare inter-organizaţii - care ar face posibilă găsirea unor noi oportunităţi 

comune; 

 Informarea, constientizarea si responsabilizarea comunităţilor/grupurilor de persoane prin 

intermediul mass-media vizuală/ scrisă – în mod corect asupra realităţilor cotidiene; 

 Reglementări fiscale clare pentru acest sector, tratament si acces egal în accesarea 

finanţărilor pentru proiectele proprii sau / si cele in parteneriat; 

 O mai mare susţinere din partea statului prin autorităţile centrale dar mai ales locale şi de 

asemenea o implicare a autorităţilor publice locale în susţinerea ONG; 

 Dezvoltarea spiritului civic şi a voluntariatului in rândul cetăţenilor; 

 Consultanţă de specialitate clara pentru fiecare domeniu în care fiecare ONG are carenţe. 

Astfel, acestea s-ar putea dezvolta sau cel puţin ar putea să funcţioneze la nivel optim; 

 Probabil că existenţa unor compartimente specializate ne-ar ajuta mai mult în îndeplinirea 

misiunii organizaţiei si în accesul la resurse din partea mediului de afaceri; 

 Modificarea codului fiscal, rambursarea TVA inclusiv pentru ONG-uri; 

  O mai bună comunicare între ONG-uri, la nivel local, regional si naţional. Coerenţa 

sectorului neguvernamental si imaginea trebuie să fie la nivel înalt la toate acţiunile de 

impact (conferinţe naţionale, evenimente, seminarii). Organizaţiile de suport (cele care 

sprijină sectorul) să se consulte mai des cu ONG-urile, să se realizeze strategii de 

comunicare si acţiune la nivel înalt  pentru a obţine rezultate maxime; 

 Un cadru legal care să reglementeze finanţarea serviciilor oferite de organizaţii, ca 

servicii de interes public realizate de instituţii private; 
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 Legislaţie care să susţină finanţarea de către stat a serviciilor sociale ale ONG-urilor, ca 

alternativă mai ieftină si mai eficientă; legislaţie care să încurajeze implicarea 

comunităţii si sectorului de afaceri; 

 Măsuri de monitorizare a activităŃii în sectorul non-profit, pentru a preveni apariţia 

ONG-urilor fantomă, înfiinţate doar pentru a folosi prevederi legislative si care nu au 

activitatea justificată; 

 Restrângerea gamei de organizaţii care pot beneficia de mecanismul 2%; 

 Scutirea de anumite taxe si impozite pentru finanŃările care vin din afara ţării; 

 Crearea cadrului legal pentru ca ONG-urile să poată lua credite bancare; 

 Modificarea cadrului legal prin care să se creeze facilităţi pentru ca mediul de afaceri să 

fie încurajat să susţină sectorul non-profit; 

 Să se pună accent mai mare în unităţile de învăţământ, de la cele mai mici vârste, dar cu 

accent în zona învăţământului liceal si superior, pe explicarea noţiunilor de voluntariat si 

încurajarea copiilor si tinerilor să se implice în astfel de activităţi; 

 Prin extinderea garantării de către stat a cofinanţării pentru accesarea fondurilor structurale - 

de care beneficiază în prezent autorităţile publice locale, instituţiile de învăţământ superior 

publice si institutele de cercetare-dezvoltare publice acreditate, regiile de alimentare cu apa 

si canalizare - si pentru organizaţiile neguvernamentale; 

  Lobby pe lângă guvern pentru acordarea unor facilităţi organizaţiilor non-profit, precum: 

anularea impozitului forfetar, recuperarea TVA, aplicarea unor taxe si impozite egale, 

acordarea sumelor garantate prin bugetul de stat; 

 O mai bună campanie de informare, din partea statului, către ONG-uri, despre accesarea 

fondurilor europene;  

 Acordarea unor garanţii guvernamentale în asigurarea cofinanţării în proiectele europene; 

 O mai bună implementare a 2%, amendarea legii voluntariatului, recunoasterea la nivel 

naţional a codului etic, o mai bună coordonare între departamentele de responsabilitate 

socială corporatistă si sectorul neguvernamental; 

 Înfiinţarea de noi centre de resurse pentru ONG-uri; 

 Un sistem de evaluare al proiectelor mai rapid (în cazul programelor de cooperare 

transfrontalieră); 

 Programe de dezvoltare organizaţională pentru organizaţiile fără experienţă; 

 Programe suport pentru calificarea personalului de execuţie; 
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 Parteneriatele cu Instituţiile Publice si schimburi de experienţă cu centre similare din 

Comunitatea Europeană; 

 Activarea ONG-urilor la nivel de judeţ, în scopul implicării societăţii civile la nivelul 

comunităŃilor locale; 

 Dezvoltarea organizaţională prin management pe proiecte nu oferă suficiente oportunităţi 

pentru includerea în organigrama si susţinerea de personal specializat pentru fundraising 

si PR. Mai mult, fără existenţa unei strategii adecvate de comunicare, comunicarea cu 

sectorul privat devine complicată; 

 Deşi existenţa resurselor pentru a susţine activităţile incluse în strategia organizaţiei 

există prin proiectele în derulare, în perspectivă, această strategie nu este sustenabilă; 

 Angajarea unor persoane specializate pe anumite domenii: in PR (comunicare), 

management organizaţional, strângere de fonduri, scriere de proiecte - chiar dacă există o 

persoană care se ocupă de fiecare dintre aceste probleme, aceasta are responsabilităţi 

multiple si lipseste calificarea pentru aceste posturi; 

 Prevederi legislative care să presupună recompensarea donatorilor individuali într-un 

anumit mod; 

 Îmbunătăţirea legii voluntariatului; 

 Debirocratizarea autorităţilor române care se ocupa de gestionarea fondurilor europene. 

De asemenea, în unele cazuri este necesară instruirea personalului care realizează 

monitorizarea si evaluarea implementării proiectelor; 

 Respectarea termenelor de către autorităţi în cazul acordării finanţărilor prin FSE; 

  Campanie de constientizare (în mass-media) pentru alocarea 2% din venit; 

 Respectarea legislaţiei existente de către autorităţile publice centrale si locale în ceea ce 

priveste susŃinerea serviciilor sociale ale organizaţiilor nonprofit; 

 Modificarea legislaţiei astfel încât autorităţile publice locale să fie obligate să susţină 

dezvoltarea sectorului neguvernamental; 

 O disponibilitate mai mare spre dialog a autorităţilor; 

 Recunoaşterea anilor de voluntariat ca vechime în câmpul muncii; 

 Deblocarea fondurilor europene; 

 Centralizarea tuturor rezultatelor ONG-urilor si compararea cu rezultatele statului pe 

aceleasi domenii ca ale ONG-urilor, apoi compararea bugetelor alocate, în vederea 

alocării unor fonduri mai mari de la stat către ONG-uri; 
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 Alocarea unor fonduri pentru susţinerea activităţilor de lobby.
151

 

 

Pe de altă parte, Agenţia Naţională pentru Sport şi Tineret – ANST - coordonează o serie de 

direcţii de tineret la nivel de judeţ din toată ţara care au ca scop promovarea educaţiei 

nonformale. Cu proiecte de scurtă durată, 1 lună - 12 luni, aflăm că tinerii din diverse judeţe ale 

ţării au beneficiat de o stimulare pe direcţia voluntariatului prin informare şi activităţi în 

beneficiul comunităţii.  

 

VII.6. Incluziune socială 

 

Nu putem vorbi de incluziune socială fără a stabili semnificaţia conceptului de excluziune 

socială, între cele două noţiuni stabilindu-se un raport de succesiune: procesul de incluziune 

socială apare ca o necesitate în urma excluziunii indivizilor din unul sau mai multe sisteme ale 

societăţii. Incluziunea socială, prin mecanismele ei, vizează astfel strategiile de rezolvare a 

situaţiilor problematice care au stat la baza sau care sunt efecte ale excluziunii sociale. 

 

În vreme ce excluziunea descrie fenomenul prin care anumiţi indivizi sau grupuri sociale sunt 

marginalizaţi şi privaţi de oportunităţile de angajare, oportunităţile de venit şi cele educaţionale 

sau sunt excluşi de la activităţile şi reţelele sociale şi comunitare, incluziunea socială reprezintă 

procesul a cărui finalitate este asigurarea funcţionării sociale normale a persoanelor aflate în 

situaţii de excluziune socială sau cu risc ridicat de marginalizare, prin dezvoltarea capacităţilor şi 

oferirea de oportunităţi. Prin urmare, relaţia dintre cele două noţiuni se stabileşte în felul 

următor: combaterea excluziunii se realizează prin promovarea incluziunii. 

 

Pentru studierea şi evaluarea fenomenului excluziunii sociale, cât şi pentru elaborarea măsurilor 

de promovare a incluziunii sociale, organismele internaţionale importante au dezvoltat propriile 

metodologii, cu seturile de indicatori specifici, ce permit şi realizarea de comparaţii 

internaţionale. 

                                                           
151

 Cf. Studiu “Starea sectorului neguvernamental “, mai. 2010, pg 24-30 
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Listele de indicatori ai incluziunii/excluziunii sociale adoptate de Organizaţia Naţiunilor Unite 

sau de Comisia Europeană sugerează o interpretare conceptuală ce acoperă următoarele 

dimensiuni: 

Excluziunea economică – sărăcie şi inegalitate; 

Excluziunea de la piaţa muncii – excluziunea persoanelor ocupate, excluziunea de la ocupare;  

Excluziunea de la locuire şi condiţiile de trai – utilităţi, calitatea locuinţei, accesul la locuinţă şi 

costul locuirii, dotarea cu bunuri, supra-aglomerare;  

Excluziunea de la educaţie – participarea la educaţie şi nivelul de educaţie;  

Excluziunea de la sănătate – accesul la servicii de sănătate, mortalitate şi morbiditate, stil de 

viaţă sănătos;  

Observăm importanţa majoră acordată sărăciei sau deprivării materiale ca indicator al excluziunii 

sociale. Sistemele de indicatori uzitate la nivel mondial pun în evidenţă, ca factor dominant de 

excluziune, lipsa sau degradarea resurselor de tip economic: predomină indicatorii monetari, 

indicatori ai condiţiilor de viaţă (condiţii de locuit, dotare cu bunuri durabile, consumul de 

bunuri şi servicii etc), indicatori referitori la percepţia subiectivă privind nivelul de trai. Însă, 

între sărăcie şi excluziune socială nu este doar o diferenţă la nivel conceptual. În timp ce sărăcia 

echivalează cu egalitatea sau inegalitatea veniturilor, consumului, a componentelor materiale în 

general, excluziunea socială are legătură directă cu inegalitatea şanselor, a oportunităţilor, ea 

referindu-se la diverse drepturi (sociale, economice, politice, culturale) şi la mecanismele prin care 

cei excluşi sunt împiedicaţi să beneficieze de ele. Sărăcia este direct proporţională cu starea 

materială, însă excluziunea socială nu este combătută în mod obligatoriu atunci când resursele cresc. 

Excluziunea de la resursele economice este complementată de excluziunea de la participarea 

socială şi viaţa politică.  

Sintetic, principalele etape ale dezvoltării programelor de combatere a excluziunii şi promovare a 

incluziunii sociale în România au fost:  
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- 2001-2002 realizarea primelor Planuri Naţionale de Acţiune în domeniul Incluziunii 

Sociale (PNAInc), obiective, ţinte pentru 2001-2003, strategii ale celor 15 state membre 

UE; 

- 2001-2002 în România se înfiinţează CASPIS – Comisia Anti-Sărăcie şi Promovare a 

Incluziunii Sociale, HG. nr. 705/3.06.2002, şi este elaborat primul PNAInc, HG nr. 

829/31.06.2002 

- 2002-2003 şi 2004-2008 Planuri judeţene Anti-Sărăcie în România conform 

Memorandumului Comun de Incluziune Socială; 

- 2003-2005 realizarea celui de al doilea ciclu de PNAInc ale celor 15 state membre UE; 

- 2005 România întocmeşte şi aprobă Programul de Implementare PNAInc 2006-2008; 

- 2005 se desfiinţează CASPIS, atribuţiile fiind preluate de către Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale, Direcţia pentru Incluziune Socială şi Compartimentele pentru 

Incluziune Socială;  

- 2006-2008 se realizează PNAInc şi se modernizează MDC (Metoda Deschisă de 

Coordonare), pentru cele trei arii de politici: incluziune socială, pensii, politici de 

sănătate şi îngrijiri pe termen lung; 

- 2006-2008 România realizează Primul Raport Naţional de Acţiune în Domeniul 

Incliziunii Sociale în calitate de nou stat membru al UE, propunându-şi ca acţiuni 

prioritare creşterea standardului de viaţă, înlesnirea ocupării şi promovarea politicilor 

incluzive, accesul persoanelor şi a grupurilor dezavantajate la resurse, drepturi, servicii, 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei rroma; 

- 2008-2010 realizarea şi aplicarea celui de al doilea ciclu de PNAInc şi pentru noile state 

membre UE, inclusiv România şi Bulgaria (Rapoarte Naţionale Strategice pentru 

perioada 2008-2010 în domeniul incluziunii sociale); 

- Programul Naţional de Reformă 2011-2013 – Strategia Privind Reforma în domeniul 

asistenţei sociale; 

 

În contextul zilelor noastre, dezvoltarea umană în România se urmăreşte a fi realizată în acord cu 

programele şi strategiile naţionale de dezvoltare congruente cu cele din UE. 
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Din cele şase obiective principale ale celui mai recent document strategic de la nivel european, 

„Europa 2020‖, două privesc tinerii şi se referă la reducerea ratei de abandon şcolar, de la 

valoarea actuală de 15%, la 10% şi majorarea procentului persoanelor cu vârste cuprinse între 30 

şi 34 de ani, cu studii superioare, de la 31%, la cel puţin 40%.  

 

Strategia Fiscal-Bugetară pe termen mediu a României, în acord cu documentul european mai 

sus menţionat, stabileşte ţintele pentru cele două obiective, în funcţie de realitatea socială din 

România. Astfel, valorile asumate pentru reducerea ratei abandonului şcolar sunt: de la 16,3% în 

2010, la 14,8% în 2013, iar pentru creşterea procentului absolvenţilor, sunt: de la 17,61% în 

2010, la 20,25% în 2013. 

 

Strategia Naţională privind Protecţia Socială şi Incluziunea Socială 2008-2010  a avut printre 

obiectivele pricipale şi stimularea participării tinerilor şi a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.  

 

Planul Naţional de Dezvoltare face referire la următoarele ţinte: se doreşte o creştere a ratei de 

ocupare generală a tinerilor (15-24 ani), de la 29,1%, în anul de referinţă 2004, la 32,7%, în anul 

2015 şi o scădere a ratei şomajului BIM în rândul tinerilor (15-24 ani), de la 21%, în anul de 

referinţă 2004, la 19,5%, în 2015.  

 

 

Politici, măsuri şi programe pentru atingerea obiectivelor 

    

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este instituţia principală responsabilă cu 

elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul social şi adoptarea măsurilor de protecţie 

socială, în funcţie de nevoile sociale identificate şi de aquis-ul comunitar, de politicile şi 

strategiile Uniunii Europene. 

 

MMFPS este în acelasi timp şi Autoritate de Management pentru Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, ceea ce dă posibilitatea corelării nevoilor identificate 
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pe piaţa muncii cu obiectivele acestui program şi, respectiv, cu obiectivele liniilor de finanţare 

deschise de această structură. 

 

Conform Planului Strategic Instituţional pentru perioada 2011 – 2013 al MMFPS, în România 

anului 2010 erau inregistraţi 1.572 de tineri peste 18 ani expuşi pericolului marginalizării, aflaţi, 

fie în asistenţă maternală, fie în servicii de tip rezidenţial, sub ocrotirea  rudelor sau a altor 

familii/persoane. 

 

Activitate MMFPS pentru susţinerea serviciilor adresate tinerilor cu risc social a constat în 

implementarea "Programului pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc", care face parte din „Proiectul 

de Incluziune Socială‖ (SIP)
152

.  

 

"În cadrul acestui program au fost depuse 19 proiecte, din care au fost selectate 13 proiecte de 

construcţie sau reabilitare/extindere de clădiri şi dotarea acestora cu echipamentul şi mobilierul 

necesar, în vederea înfiinţării unor centre sociale cu destinaţie 

multifuncţională pentru această categorie vulnerabilă, cu o valoare de 5.664.693,15 euro. În 

prezent, 3 contracte de finaţare au fost încheiate." 

 

MMFPS a dispus şi acordarea de subvenţii pentru: 

- 3 organizaţii neguvernamentale ce deţin 3 centre, deservind 215 persoane fără adăpost, printre 

care şi tineri. Valoarea subvenţiei a fost de 330.400 lei; 

- 13 organizaţii neguvernamentale, cu 16 centre rezidenţiale, în grija cărora se găsesc 327 tineri 

ce au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi nu au unde să locuiască. În acest caz, subvenţia 

acordată a fost de 940.728 lei. 

 

                                                           
152 Finanţat prin împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi cofinanţat de 

Guvernului României, în baza Acordului de Împrumut nr. 4825 RO dintre România şi BIRD, ratificat prin Legea nr. 

40/2007. 
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Raportul de cercetare privind economia socială în România din perspectivă europeană 

comparată, pus la dispoziţie pe site-ul MMFPS, pune în evidenţă faptul că, riscul de a fi în 

sărăcie este cel mai mare pentru populaţia tânără, cu vârsta între 15-24 de ani (8,4% în 2009). 

Riscul scade foarte puţin pentru copii de vârstă 0-14 ani (8,4% în 2009) şi se reduce mai mult 

pentru tinerii de 25-34 de ani (5,4% în 2009). Neaşteptat, valoarea cea mai redusă se 

înregistrează în rândul populaţiei aflată la vârsta pensionării. Cauzele se regăsesc în mijloacele 

puţine de care dispun tinerii pentru a se dezvolta şi pentru a intra pe piaţa muncii, prin 

comparaţie cu cei de vârste mai înaintate. Astfel, datele privind şomajul BIM indică un procent, 

în anul 2009, de 18,6% - cel mai mare înregistrat la nivelul întregii populaţii - în cazul tinerilor 

cu vârsta între 15-24 de ani.  

 

Din acelaşi raport, aflăm însă că, măsurile active datorate politicilor referitoare la stimularea ratei 

angajării şomerilor au avut un trend ascendent de la nivelul anului 2000, remarcându-se lipsa lor 

către anul 2008, an în care cheltuielile pentru încurajarea angajatorilor de a oferi locuri de muncă 

şomerilor au ajuns la 7,3% din totalul cheltuielilor bugetare dedicate protecţiei sociale a 

şomerilor. Fondurile utilizate pentru combaterea marginalizării au cunoscut o creştere 

exponenţială în 2008 faţă de anii precedenţi (1,2%). Procentul mic se datorează în buna măsură 

şi apariţiei relativ târzie (în 2006) a măsurilor în acest sens. Anul 2009 a fost însă marcat de o 

scădere semnificativă a valorilor ambilor indicatori, aflaţi la o treime din valorile anului 

precedent. 

 

În cadrul Studiului ANBCC, " Tinerii şi incluziunea pe piaţa muncii. Nevoi, aşteptări, soluţii, 

obstacole.", derulat în anul 2010, s-a  realizat şi o analiză a Hotărârilor Consiliilor Judeţene şi s-a 

constat că, incluziunea socială a tinerilor suscită interes în grade diferite de la o regiune la alta. 

Cele mai multe hotărâri vis-à-vis de incluziunea tinerilor au fost luate în Regiunea de Dezvoltare 

Nord-Vest, unde au fost adoptate 9 astfel de decizii legislative. În ordine descrescătoare 

urmează, cu 6 hotărâri, Regiunea Bucureşti-Ilfov, apoi, Centru şi Sud-Est, cu 5 hotărâri, 

Regiunea Sud, cu 4 şi doar un singur act legislativ a fost adoptat în interesul tinerilor la nivelul 

consiliilor judeţene din Regiunile Vest şi Sud-Vest.        
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Detaliat, situaţia se prezintă în felul următor: din cele 36 de judeţe care au fost incluse în 

proiectul ANBCC, 20 dintre judeţele cuprinse în analiză nu au avut nicio hotărâre a Consiliului 

Judeţean în ceea ce priveşte integrarea socială a tinerilor, 9 judeţe au avut câte una, 2 judeţe câte 

două şi câte un judeţ au avut câte 3, 4, 5 şi, respectiv, 6 hotărâri referitoare la problemele 

tinerilor.  

 

Tematic, aceste acte legislative au fost orientate către:  

- Programul de asistenţă socială - tineri aflaţi în situaţii de risc;  

- Repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor pentru tineri prin programul 

ANL; 

- Programul „Participarea tinerilor la Administraţia Locală‖;  

- Programul „Oportunităţi de formare profesională şi ocupare pentru persoane din mediul rural‖; 

- Proiecte pentru tineret. ce vizează susţinerea unor activităţi educative, cultural-artistice, 

sportive, tabere de creaţie, burse; 

- Repartizarea de terenuri de către Consilii, pentru tineri, în vederea construirii de locuinţe;  

- Taxe stimulative pentru înfiinţarea de IMM-uri de către tineri.  

   

Interesul faţă de tematica incluziunii sociale a tinerilor poate fi analizat şi prin prisma gradului de 

accesare a fondurilor europene. Conform studiului ANBCC, valoarea totală a proiectelor 

dedicate tinerilor reprezenta, la sfarşitul lunii septembrie 2010, 17% din granturile totale 

acordate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Concret, aceşti 17 

% însumau 9.885.081.531 lei, dintr-un total de 1.961.470.664 lei investiţi în proiecte de 

dezvoltare a resurselor umane. Acest procent rezultă din calcularea fondurilor acordate tuturor 

proiectelor de pe Axa Prioritară 1, DMI 1.5 – „Programe doctorale şi post-doctorale‖ în sprijinul 

cercetării şi de pe Axa 16 Prioritară 2, DMI 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă‖, cât şi 

proiectelor de pe celelalte Axe Prioritare, dedicate tinerilor.  

 

Implementarea politicilor sociale în ceea ce priveşte prevenirea marginalizării şi excluziunii 

sociale este susţinută de o serie de acte normative, pe care le prezentăm mai jos. 
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Incluziunea socială a tinerilor este reglementată legal, în principal, prin Legea 116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. Scopul legii este garantarea accesului efectiv, în 

mod deosebit al tinerilor, la drepturi elementare şi fundamentale, cum sunt: dreptul la un loc de 

muncă, la o locuinţă, la asistenţă medicală, la educaţie, precum şi instituirea unor măsuri de 

prevenire şi combatere a marginalizării sociale şi mobilizarea instituţiilor cu atribuţii în domeniu. 

 

"Marginalizarea socială, în sensul acestei legi, se defineşte prin poziţia socială periferică, de 

izolare a indivizilor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice, educaţionale 

şi comunicaţionale ale colectivităţii; ea se manifestă prin absenţa unui minimum de condiţii 

sociale de viaţă."  

 

Instituţiile care dobândesc atribuţii specifice prin această lege sunt: Agenţia Naţională Pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, Consiliile judeţene, Consiliile locale, Unităţile de Asistenţă de 

Sănătate Publică, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Unităţile de Învăţământ. 

 

Pentru a beneficia de prevederile legii, tinerii trebuie să corespundă statutului de persoană 

marginalizată social. În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.1149/2002, acesta înseamnă ca 

tânărul să îndeplinească condiţiile Legii nr. 416/2001, prin care să beneficieze de venit minim 

garantat sau să facă parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat. De asemenea, 

trebuie să se regăsească în cel puţin două din următoarele situaţii: 

-  nu are loc de muncă; 

- nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă; 

- locuieşte în condiţii improprii; 

- are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi copii în 

întreţinere; 

-  este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate; 

- are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori 

invaliditate gradul I sau II; 
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- a executat o pedeapsă de privare de libertate. 

 

Legea 116/2002 este garantul legal prin care tinerii marginalizaţi în domeniul ocupării, cu vârsta 

între 16 si 25 de ani, primesc sprijin prin consiliere profesională, mediere şi prin plasare în 

muncă. Instrumentul principal prin care se beneficiază de acest ajutor este contractul de 

solidaritate încheiat între tineri şi agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. "Prin acest 

tip de contract, agenţiile se obligă să acorde tinerilor servicii de mediere şi consiliere 

profesională, să identifice angajatorii de inserţie şi să-i informeze cu privire la facilităţile 

acordate prin lege în cazul angajării tinerilor confruntaţi cu riscul excluderii profesionale". 

 

Conform Raportului referitor la aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002, în anul 2010 au 

beneficiat de mediere şi consiliere profesională 1.005 tineri marginalizaţi şi au fost încheiate 943 

de contracte de solidaritate şi indentificaţi 392 angajatori de inserţie. Din cele 943 de contracte, 

13,4%  au fost încheiate de tinerii proveniţi din centrele de plasament şi de primire a copilului, 

3,6% - de către tinerii singuri cu copii în întreţinere, 22,6% - de tinerii familişti cu copii în 

întreţinere, 20% - de tinerii familişti fără copii în întreţinere, 40,4% - de tinerii aflaţi în alte 

categorii de dificultăţi. Tot în anul 2010, 825 de tineri marginalizaţi au fost încadraţi în muncă. 

Dintre aceştia, 74,3%  au fost încadraţi în muncă datorită serviciilor de mediere, iar restul de 

25,7%,  prin serviciile de consiliere profesională.  

 

Tot prin Legea 116/2002, în anul 2010, consiliile locale au facilitat accesul la locuinţă pentru 

5.751 de tineri singuri şi 4.379 de familii tinere marginalizate, ceea a însemnat acoperirea unui 

procent de 36% din totalul tinerilor singuri, care aveau nevoie de locuinţă şi, respectiv, a unui 

procent de 43% din totalul familiilor tinere fară locuinţă. Locuinţele au fost asigurate tinerilor 

prin construirea (541 pentru tinerii singuri şi 635 pentru familiile tinere), cumpărarea (8 şi, 

respectiv, 50) sau închirierea lor (1.031 şi, respectiv, 1.599). Totodată, a fost asigurat accesul la 

serviciile publice de strictă necesitate pentru 92,6% (37.315) din tinerii singuri marginalizaţi şi 

pentru 82,8% (32.108) din familiile tinere marginalizate.  

 



 236 

 

În ceea ce priveşte asistenţa de sănătate, prin aplicarea Legii 116/2002, au beneficiat de asistenţă 

medicală 34,2% (165.293) dintre persoanele
153

 făcând parte din familii pentru care s-a stabilit 

venitul minim garantat, fără plata contribuţiei pentru asigurările de sănătate.  

 

Aceeaşi lege stipulează şi acordarea de burse de şcolarizare copiilor şi tinerilor care fac parte din 

familii cu drept de a primi venitul minim garantat şi care au doi sau mai mulţi copii înscrişi la 

şcoală. În anul 2010, au fost acordate 58.571 astfel de burse. Pentru tinerii din familii 

marginalizate, absolvenţi ai învăţământului obligatoriu, s-au acordat şi burse de continuare a 

studiilor, în 2010 beneficiind de ele 61.327 de elevi şi 45 de studenţi. Elevilor provenind din 

familii marginalizate li s-a asigurat şi accesul în tabere de odihnă sau de instruire (1.962 de elevi 

au beneficiat de acesta). 

 

Legea 116/2002 reprezintă cadrul legal prin care tinerii singuri, marginalizaţi sau din familii 

marginalizate au asigurat accesul la serviciile publice de strictă necesitate: apă, energie electrică, 

gaze naturale, termoficare etc. În anul 2010, 728 de astfel de ajutoare au fost acordate prin 

semnarea de contracte cu furnizorii de servicii.         

 

Există şi alte prevederi legale relevante pentru incluziunea socială a tinerilor. Redăm mai jos 

extrasele din legislaţie: 

"- HG 829 din 2002 privind aprobarea Planului naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii 

sociale: 

Obiectivul 5: Stimularea ocupării populaţiei de romi în economia formală. Un accent special 

trebuie acordat angajării tinerilor. 

- Lansarea unui program agresiv de formare profesională şi angajare a tinerilor 

Obiectivul 4: 

                                                           
153

 In raportul privind aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002 in anul 2010 nu se specifică clar în text că este 

vorba despre persoane tinere, însă din contextul legii se poate deduce aceasta. 



 237 

 

Suport masiv pentru participarea la învăţământul secundar, în primul rând la cel vocaţional, dar 

şi la cel liceal care duce spre învăţământul superior: burse, cămine etc. 

Mărirea numărului de studenţi romi" 

 

- Legea 448 ⁄2006 art.16 alin. 8: 

"Studenţii cu handicap grav şi accentuat beneficiază, la cerere, de reducerea cu 50% a taxelor 

pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti." 

 

- Legea 76 din 2002, art. 80: 

"(1) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de 

învaţământ sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul 

asigurărilor pentru somaj, aferentă absolvenţilor încadraţi şi primesc lunar, pe această perioadă, 

pentru fiecare absolvent:  

a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în 

muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii; b) o sumă 

egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în 

muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal; 

c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data 

încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.  

(2) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul 

persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute la alin. (1), pe 

o perioadă de 18 luni.  

(3) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2) angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a 

încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, pentru absolvenţii din aceasta 

categorie." 

 

- Art.84 din Legea 76 din 2002: 
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"Angajatorii care creează noi locuri de muncă şi care încadrează în muncă, pe locurile de muncă 

nou-create, şomeri aflaţi în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, pentru o 

perioadă de cel puţin 3 luni consecutive de la data înregistrării în evidenţa acestor agenţii, 

beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru somaj, de o sumă egală cu de 8 ori valoarea 

indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, cu obligaţia menţinerii 

raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 3 ani. Angajatorii care încetează raporturile de 

muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1) anterior termenului de 3 ani sunt 

obligaţi să restituie în totalitate agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate 

pentru fiecare persoană încadrată în condiţiile alin. (1), plus dobânda de referinţă a Băncii 

Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă 

încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2). Nu beneficiază de măsura 

de stimulare prevazută la alin. (1) angajatorii care într-o perioadă de un an, anterioară datei 

încadrării în muncă în condiţiile alin. (1), au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu 

persoanele angajate din categoria prevazută la respectivul alineat." 

 

- OUG 68 din 2003, art. 23: 

 "Beneficiarii de servicii sociale pot fi: copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane 

dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane care au părăsit 

penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenţa în familie, victime ale 

traficului de fiinţe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu 

venituri mici, imigranţi, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli 

incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială." 

 

Intervenţiile în ceea ce priveşte prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale prin formare şi 

ocupare, a tinerilor 16-25 (35) de ani şi a grupurilor vulnerabile,  sunt susţinute legislativ 

astfel
154

: 

                                                           
154

 Sursa datelor o reprezintă lucrarea „Implementarea politicilor privind piaţa muncii în România”, Bucureşti, INS 

2011, pg  8-15, 25-36,  precum şi anexele lucrării. 
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Legea nr. 76/2002 privind sistemul de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (cu 

modificări şi completări ulterioare), şi / sau, O.U.G. nr. 28/2009 privind reglementarea unor 

măsuri de protecţie socială: 

1. Indemnizaţia de şomaj – reprezintă plăţile făcute către lucrătorii care au contribuit la 

fondurile de asigurări de şomaj, şi care sunt înregistraţi ca şomeri, dar şi tinerilor 

absolvenţi de învăţământ. Aceste plăţi se fac pe o perioadă de timp limitată, ca o 

compensare parţială a pierderii locului de muncă, sau a veniturilor absolvenţilor de 

învăţământ. Indemnizaţia de şomaj se acordă diferenţiat în funcţie de perioada de 

cotizare astfel: 

o şase luni pentru persoane care au contribuit cu  plăţi la fondurile publice de 

asigurări de şomaj, cel puţin un an; 

o nouă luni contribuabilii cu un stagiu de cotizare de cel puţin cinci ani; 

o 12 luni pentru stagiul de cotizare mai mare de 10 ani. 

Pentru persoanele afectate de criză se prevede prelungirea cu trei luni a perioadei în care 

se acordă indemnizaţia de şomaj. 

 

Asistenţa în caz de şomaj reprezintă plăţi care se fac către cei aflaţi în şomaj care: 

o fie nu au contribuit la fondurile de şomaj (tinerii absolvenţi); 

o fie au depăşit perioada pentru care erau îndreptăţiţi să primească indemnizaţia de 

şomaj. 

 

Beneficiile în caz de şomaj – sunt plăţi carecompensează pierderea salariului, în cazul 

persoanelor apte de muncă, şi care vor să muncească, dar care nu găsesc un loc de muncă. 

Aceste plăţi se acordă inclusiv persoanelor care nu au mai lucrat înainte. Plăţile se fac din 

fonduri publice: 

o beneficii „parţiale” în caz de şomaj, compensează pierderile datorate fie 

lucrului involuntar într-o formă de program redus, sau şi intermitent, din 

diverse cauze (recesiune accidente, catastrofe, condiţii meteo, altele), în care 

relaţiile angajat, angajator nu se întrerup; 

o beneficii în caz de şomaj „parţial”, se acordă persoanelor cu program de lucru 

parţial, care independent de vionţa lor şi-au pierdut locul de muncă cu program 
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normal, sau un alt loc de muncă cu program parţial şi sunt disponibile să lucreze 

mai multe ore; 

o plăţi compensatorii, se acordă persoanelor care disponibilizate din unităţi 

economice care fie şi-au redus activitatea, fie şi-au încetat orice formă de 

activitate; 

o plăţi compensatorii în caz de faliment, sunt acordate salariaţilor care nu şi-au 

primit salariile ca urmare a declarării insolvabilităţii publice şi falimentului 

unităţilor economice (întreprinderilor). 

 

2. Preconcedierea sub forma informării şi consilierii acordate de ANOFM, servicii de 

prea-concediere sub forma consilierii, reprezintă o formă de intervenţie profilactică pe 

piaţa locurilor de muncă, adresate persoanelor ocupate ameninţate de şomaj. Aceste 

servicii furnizează informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor pe piaţa muncii. 

  

3. Măsuri de preconcediere sub forma cursurilor de instruire – sunt destinate creşterii şi 

diversificarii competenţelor profesionale în scopul asigurării unei mai bune mobilităţi pe 

piaţa muncii, a persoanelor ameninţate de şomaj. 

 

4. Instruirea pentru persoanele aflate în detenţie – urmăreşte reintergrarea în muncă a 

persoanelor supuse privării de libertate, persoane aflate în detenţie şi care mai au de 

executat cel mult nouă luni de pedeapsă. Acest tip de instruire presupune derulerea unor 

programe de formare profesională, organizate de agenţiile de ocupare, pentru persoanele 

aflate în detenţie, încă cel mult nouă luni. 

 

5. Recalificare şi specializare, pentru persoane ocupate expuse riscului de a-şi pierde 

locul de muncă – înseamnă activarea de programe de formare profesională de iniţiere, 

calificare şi specializare în alte profesii şi meserii, cerute pe piaţa muncii, şi destinate 

persoanelor ocupate expuse riscului de a-şi pierde locul de muncă. 

 

6. Veniturile în completare pentru absolvenţi - reprezintă dreptul absolvenţilor 

înregistraţi ca şomeri ANOFM, indemnizaţi şi care se angajează înainte de expirarea 
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perioadei de plată a indemnizaţiei de şomaj, de a primi o sumă lunară neimpozabilă, din 

bugetul asigurărilor de şomaj, reprezentând valoarea indemnizaţiei de şomaj. Absolvenţii 

instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale în vârstă de 16 ani, înregistraţi 

la ANOFM şi filiale, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, , pentru 

o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de încadrare ne-impozabilă egală 

cu valoarea indicatorului social la data încadrării.  

 

7. Prime de instalare pentru tinerii absolvenţi – înregistraţi ANOFM, stimulează 

ocuparea şi se adresează absolvenţilor care s-au angajat în perioada de şomaj într-o 

instituţie aflată într-o localitate la o distanţa de peste 50 km, de domiciliu,  de localitatea 

de reşedinţă. În aceste condiţii se acordă o primă de încadrare ne-impozabilă egală cu 

nivelul unui salariu minim brut pe ţară în vigoare la data acordării.    

 

8. Suspendarea temporară a muncii (şomaj tehnic) – urmăreşte o cât mai eficientă 

protecţie socială, pentru persoanele afectate de criză, prin suspendarea temporară a 

activităţii. Măsura constă în scutirea,( pe durata întreruperii temporare a activităţii, dar nu 

mai mult de trei luni), a  angajatorului şi a angajatului, de la plata contribuţiilor la 

sigurările sociale, datorate atât de angajator, cât şi de salariaţii care beneficiază de o 

indemnizaţie de min 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.  

 

H.G. Nr. 377/2002 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea 

forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora şi  Legea 

nr. 76/2002 privind sistemul de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (cu modificări şi 

completări ulterioare):   

9. Informarea şi consiliere profesională –  oferă informare despre ocupaţii şi piaţa 

locurilor de muncă, consiliere şi îndrumare intensivă în căutarea unui loc de muncă, 

pentru persoanele care doresc aceasta, înregistrate la ANOFM. Informarea şi 

consilierea profesională se desfăşoară în: 

o centre specializate, în cadrul agenţiilor pentru forţa de muncă; 

o alte centre şi furnizori de servicii din sectorul public sau privat, care au 

contracte agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. 
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10. Medierea muncii – are drept ţintă stabilirea legăturilor între potenţialii angajaţi şi 

angajatori, în vederea stabilirii de raporturi de muncă. În procesul de mediere a muncii, 

se întocmeşte individual (împreună cu persoana aflată în căutarea unui loc de muncă), 

„planuri de acţiune (mediere) şi de monitorizare a persoanei şomere, ca parte a planurilor 

de asigurare a ocupării durabile‖.
155

 Serviciile de mediere a muncii sunt adresate 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la ANOFM. 

 

11. Formarea profesională – asigură formarea, îmbunătăţirea şi diversificarea 

competenţelor profesionale pentru re-integrarea pe piaţa muncii a presoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă,  printr-o mai bună mobilitate la nivel profesional. Şomerii 

înregistraţi, absolvenţii de învăţământ, persoanele cu venituri sub valoarea indicatorului 

social de referinţă, persoanele cu dizabilităţi care au depăşit perioada concediului de trei 

ani, precum şi mamele care au depăşit perioada concediului pentru creşterea copilului, 

sunt principalii, potenţiali beneficiari ai acestui tip de măsură activă de intervenţie pe 

piaţa muncii. 

 

 Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru 

iniţierea unei afacei – se adresează persoanelor înregistrate ANOFM, în scopul îmbunătăţirii 

şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Tipurile de servicii 

pentru care se acordă consultanţă sunt: 

o juridic; 

o marketing; 

o management; 

o alte servicii de consultanţă acordate de ANOFM şi sucursale, firme private, 

fundaţii şi asociaţii specializate; cu care agenţiile de resort încheie contracte în 

condiţiile legii.  

 

                                                           
155

 Sursa datelor o reprezintă lucrarea „Implementarea politicilor privind piaţa muncii în România”, Bucureşti, INS 

2011, pg 8-15, precum şi anexele lucrării. 
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12. Acordarea de credite pentru  şomerii care creează locuri de muncă pentru şomeri – 

facilitează înfinţarea de locuri de muncă prin acordarea de credite în condiţii avantajoase, 

pentru şomerii înregistraţi, pe baza unor studii/proiecte de fezabilitate pentru o perioadă 

de cel mult trei ani, în care angajatorul este fost şomer, iar angajaţii sunt foşti şomeri.  

 

13. Acordarea de credite pentru diverse persoane care creează locuri de muncă – duce 

la înfiinţarea de noi locuri de muncă, prin acordarea unor credite în condiţii avantajoase, 

altor persoane decât şomerii; persoane care se angajează să înfiinţeze noi locuri de 

muncă, prin creiarea de IMM-uri, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau alte 

activităţi independente. Acest tip de credite se acordă persoanelor cu vârsta sub 30 de 

ani, cu statut de student la prima facultate şi au urmat cursuri de o zi la o instituţie de 

învăţământ de stat sau particulară, pe baza unor proiecte/studii de fezabilitate de cel mult 

trei ani.   

 

14. Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor – este o măsură destinată stimulării 

mobilităţii teritoriale şi profesionale a ocupării. Şomerii înregistraţi, indemnizaţi, care se 

angajează înainte de expirarea perioadei pentru care se acordă ajutorul de şomaj, 

beneficiază prin această măsură, (până la expirarea perioadei de şomaj), de o sumă 

lunară, în cuantum de 30% din valoarea indemnizaţiei de şomaj.  

 

15. Primă de încadrare neimpozabilă – stimulează de asemenea mobilitatea forţei de 

muncă şi se adresează persoanelor care s-au angajat în perioada de şomaj într-o instituţie 

aflată într-o localitate la o distanţa de peste 50 km, de domiciliu,  de localitatea de 

reşedinţă. În aceste condiţii se acordă o primă de încadrare ne-impozabilă egală cu 

nivelul a două salarii minime brute pe ţară în vigoare la data acordării.    

 

16. Primă de instalare neimpozabilă – se acordă în aceleaşi condiţii ca şi prima de 

încadrare neimpozabilă, şi este în cuantum de şapte salarii minime brute pe ţară în 

vigoare la data acordării.    
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17. Subvenţionarea locurilor de muncă având ca ţintă absolvenţii de învăţământ – 

stimulează angajatorii să încadreze în muncă absolvenţii de învăţământ. La încadrarea în 

muncă pe durată nedeterminată a absolvenţilor de învăţământ, angajatorul/ angajatorii 

sunt scutiţi pentru 12 luni de la plata contribuţiei datorate bugetului asigurărilor de şomaj, 

pentru fiecare absolvent angajat. De asemenea angajatorii/angajatorul primeşte 

următoarele sume de bani,  pentru fiecare absolvent angajat:  

 

o o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data 

încadrării în muncă, pentru absolventul/absolvenţii ciclului inferior de liceu, sau 

ai şcolilor de arte şi meserii; 

o o sumă egală cu 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data 

încadrării în muncă, pentru absolventul/absolvenţii de învăţământ secundar 

superior (colegii), sau învăţământ postliceal; 

o o sumă egală cu 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data 

încadrării în muncă, pentru absolventul/absolvenţii de învăţământ superior. 

Angajatorii care şi după expirarea contractului de muncă, continuă să menţină raporturile 

de muncă cu absolventul/absolvenţii, pentru fiecare an de continuare, primesc un ajutor 

financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale, datorate angajaării acestor 

persoane.  

 

18. Subvenţionarea locurilor de muncă având ca ţintă persoanele cu grad de 

invaliditate, absolvente de învăţământ – stimulează angajatorii să încadreze în muncă 

absolvenţii de învăţământ, cu dizabilităţi (cu grad de invaliditate); se concretizează prin 

acordarea pentru angajatori, timp de 18 luni, pentru fiecare persoană cu grad de 

invaliditate, absolventă de învăţământ, a unor sume diferenţiate astfel: 

o o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data 

încadrării în muncă, pentru absolventul/absolvenţii ciclului inferior de liceu, sau 

ai şcolilor de arte şi meserii; 

o o sumă egală cu 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data 

încadrării în muncă, pentru absolventul/absolvenţii de învăţământ secundar 

superior (colegii), sau învăţământ postliceal; 
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o o sumă egală cu 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data 

încadrării în muncă, pentru absolventul/absolvenţii de învăţământ superior. 

 

19. Subvenţionarea locurilor de muncă având ca ţintă şomerii – urmăreşte grupul 

vulnerabil a şomerilor înregistraţi, care sunt părinţi unici susţinători ai familiei mono-

parentale; constă în scutirea timp de 12 luni de la plata asigurărilor de şomaj, pentru 

angajatorii care angajează timp de cel puţin doi ani, persoane care sunt părinţi unici 

susţinători ai familiei mono-parentale. 

 

20. Subvenţionarea locurilor de muncă având ca ţintă persoanele cu dizabilităţi – 

urmăreşte încadrarea în muncă a şomerilor cu grad de invaliditate, înregistraţi ANOFM; 

acordând timp de 12 luni angajatorului, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de 

referinţă la data în vigoare, pentru angajarea pe perioadă nedeterminată a şomerilor cu 

grad de invaliditate, pentru o perioadă de minim doi ani, obligatoriu.  

 

21. Ocuparea temporară – este o măsura prin care se subvenţionează locurile de muncă, în 

vederea reducerii numărului şomerilor înregistraţi, susţinîndu-se astfel financiar, 

cheltuielile cu forţa de muncă, apărute prin derularea unor programe destinate dezvoltării 

comunităţilor locale. Pentru o perioadă determinată de timp persoanele înregistrate ca 

şomere pot fi găsi astfel de lucru. 

  

22. Facilităţi acordate angajatorilor – care încadrează şomeri înregistraţi, pentru o perioadă 

de minimum şase luni, reducânduli-se astfel suma corespunzătoare de 2,5 % datorată 

bugetului asigurărilor de şomaj. 

 

OUG nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare şi privatizare a unor societăţi 

naţionale, compani naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritarde stat, şi a societăţilor 

comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale; OUG nr. 

170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului 

producţiei de apărare:  
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23. Venituri în completare – pentru salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective din 

cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale, societăţilor comerciale cu capital 

majoritar de stat, societăţi comerciale la care acestea deţin pachetul majoritar de acţiuni; 

salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective în urma procesului de restructurare  şi 

reorganizare din cadrul societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate 

autorităţilor administraţiei publice locale; salariaţii disponibilizaţi ca urmare a procesului 

de reorganizare a sectorului producţiei de apărare. Constă în acordarea unui venit lunar 

de completare, după expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj. Acest 

venit lunar este egal cu salariul individual mediu net, pe ultimele trei luni înainte de 

disponibilizare, stabilit pe baza contractului individual de muncă.   

 

OUG nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare şi privatizare a unor societăţi 

naţionale, compani naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritarde stat, şi a societăţilor 

comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, OUG nr. 

98/1999 privind protecţia socială a persoanelor a căror contracte individuale de muncă vor fi 

desfăcute ca urmare a concedierilor colective: 

24. Plăţi unice acordate aceloraşi persoane care primesc venit de completare şi plăţi 

compensatorii – constau în acordarea unei sume egale cu de două ori salariul mediu net 

pe economie la data acordării, pentru salariaţii disponibilizaţi beneficiari de venit în 

completare, precum şi a unor plăţi compensatorii pentru salariaţii încadraţi cu contract 

individual de muncă pe durată nedeterminată, disponibilizaţi prin concedieri colective.  

 

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă: 

 

25. Ucenicia – este mod de formare profesională, de învăţare a unei meserii, realizat pe baza 

unui contract de ucenicie la locul de muncă. Persoanele care au împlinit 16 ani, dar care 

nu au mai mult de 25 de ani, şi care nu sunt calificate pentru ocupaţia în care se 

organizează ucenicia la locul de muncă, pot beneficia de astfel de contracte individuale 

de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată. În baza unor astfel de 

contracte ucenicii se obligă să se pregătească profesional şi să muncească sub autoritatea 

unei persoane fizice sau juridice, angajatorul, care îi asigură salariul şi condiţiile necesare 
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formării. Durata contractului de ucenicie nu poate fi mai mică de şase luni şi mai mare de 

trei ani. 

 

VII.7.  Tineretul şi lumea 

 

Dacă  ne raportăm la Strategia Guvernului României adoptată în 2009 din perspectiva relaţiei 

tineret-lume, vom identifica relativ puţine obiective care vizează raportul dintre tineretul român 

şi spaţiul global. Este vorba despre: 

1. Armonizarea infrastructurii şi a cadrului juridic şi instituţional intern cu legislaţia şi 

directivele Uniunii Europene în materie de tineret şi sport. 

2. Stoparea exodului forţei de muncă tinere şi specializate din ţară 

Obiectivul reţinut în Strategia Guvernului României pentru perioada 2008 – 2012 de a „stopa 

exodul forţei de muncă tinere şi specializate din ţară‖ pare bine ales. Problema este că prea 

puţine acţiuni efectiv desfăşurate în perioada acoperită de Strategie ar putea fi enumerate ca fiind 

expresie a voinţei politice de a îndeplini acest obiectiv. 

Am putea  comenta că în această viziune, pentru autorităţile române, spaţiul global nu pare să 

depăşească marginile Europei, iar în al doilea rând viziunea este mai degrabă autarhică decât de 

deschidere, participare globală şi rol activ în raport cu fenomenele globale. Este evident că o 

asemenea viziune nu poate să mai corespundă cu noile tendinţe şi va trebui depăşită într-o 

viitoare strategie de tineret. 

 

Programul „Tineret în acţiune” 

Dacă ne referim la Programul european dedicat tinerilor, Youth in Action, constatăm contribuţia 

acestuia la atingerea câtorva dintre obiectivele
156

 specifice Politicii Europene de Tineret
157

 am 

putea să recunoaştem contribuţia notabilă a Programului la cel puţin 5 dintre acestea: creativitate 

culturală, includere socială, deschidere către lumea globală, voluntariat şi educaţie şi formare. 

 

                                                           
156

 Din Raportul de evaluare intermediară realizat în 2010 

157
 Strategia Comisiei Europene menţionează ca direcţii strategice pentru următoarea perioadă: Educaţia şi 

formarea , Angajarea în muncă şi iniţiativa antreprenorială, Sănătatea şi buna calitate a vieţii, Activitatea de 

voluntariat, Includerea socială, Creativitatea şi cultura, Legătura tinerilor cu lumea globală 
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Sondajul în rândul liderilor de organizaţii participante la Program realizat în 2010 ne sugerează 

printree principalele realizări ale proiectelor derulate în Program apreciate de aceştia (apreciere 

cu  calificativul de „reuşită în mare măsură‖) ca fiind şi :  

 cultivarea spiritului de toleranţă şi respect pentru diversitatea culturală (79,7%), 

 cultivarea înţelegerii reciproce între tinerii din ţările participante (67,5%),  

 promovarea cetăţeniei europene a participanţilor (60,5%), 

 dezvoltarea solidarităţii între tineri pentru a consolida coeziunea socială în UE (54%)  

În ce priveşte direcţia strategică a dezvoltării voluntariatului, putem afirma contribuţia 

Programului prin cele 71 de proiecte de Serviciu Voluntar European desfăşurate în intervalul 

celor trei ani şi prin cei peste 350 de participanţi. Numărul proiectelor de voluntariat a cunoscut o 

dinamică ascendentă în 2009 când s-a dublat faţă de anul precedent. 

Educaţia non-formală a reprezentat o caracteristică aproape generală a proiectelor din Program. 

Totuşi recunoaşterea acesteia ca formatoare de competenţe utilizabile pe piaţa muncii se află încă 

la început în România. 

În perioada 2007-2009 implicarea bugetară a UE în Programul TiA pentru România a fost de 

13.169.830 euro, din care 12.341.815 euro  pentru finanţarea acţiunilor descentralizate la nivelul 

Agenţiei Naţionale. Cele mai multe fonduri au fost alocate sub-acţiunii 2 (voluntariat) – 

3.831.171 euro (33% din total) urmată de sub-acţiunea 1.1- 2.125.253 euro (18%), ambele sub-

acţiuni implicând mobilitatea participanţilor.  Raportând inputurile financiare la numărul de 

participanţi obţinem o medie pentru cei trei ani de 822 de euro cheltuiţi pentru fiecare participant 

la Programul Tineret în Acţiune. 

În cei trei ani (2007 – 2009 , Programul a avut o evoluţie ascendentă mai ales ca număr de 

proiecte depuse şi chiar  aprobate. Numărul de participanţi s-a menţinut relativ constant (peste 

5000 în 2008 şi în 2009). 

Dacă luăm în considerare cifra anuală de circa 5000 de tineri participanţi la Programul Tineret în 

Acţiune şi faptul că participanţii sunt tineri din toate regiunile ţării alături de partenerii lor de 

proiect provenind din celelalte ţări membre, impactul poate fi considerat important la nivel 

naţional (şi european). Cei mai mulţi participanţi au fost implicaţi  în  schimburi  de tineri  - 2258 

în 2009 -  iar dintre aceştia cei mai mulţi în schimburi multilaterale ( 1544). 

Schimburile de tineri au încercat să ofere  oportunităţi de socializare, de experimentare a 

diversităţii culturale, de exprimare artistică, de incluziune socială.  



 249 

 

Serviciul european de voluntariat a încurajat înţelegerea reciprocă între tinerii din ţări diferite, a 

contribuit la dezvoltarea sistemelor de susţinere a activităţilor de tineret şi a capacităţilor 

organizaţiilor societăţii civile în domeniul tineretului, a promovat cetăţenia activă la nivel  

European şi cooperarea europeana. Proiectele de voluntariat au răspuns nevoii de promovare a 

incluziunii sociale şi de coeziune sociala între tineri şi nevoii de implementare a educaţiei 

nonformale.  

Întâlnirile tinerilor şi ale responsabililor de politici de tineret au vizat dezvoltarea competentelor 

şi abilităţilor în domeniul muncii de tineret, dezvoltarea calităţii sistemelor de susţinere a 

activităţilor de tineret şi a capacităţilor societăţii civile în domeniul tineretului, cerinţe ale  

tinerilor aflaţi în situaţii dezavantajoase (de ex. tineri cu scleroza multipla) de a-şi dezvolta 

abilităţile pentru o cetăţenie activă în comunitate.   

 

Schimburile de tineri au contribuit la atingerea obiectivelor Programului prin activităţi 

desfăşurate  in echipe multinaţionale care au convieţuit pe durata schimbului într-o locaţie 

comună; dialogul si interacţiunea intre tineri din culturi diferite s-au realizat spontan, 

participanţii descoperind treptat noi elemente de istorie si cultura din celelalte tari participante. 

Tot astfel s-a creat tinerilor sentimentul apartenenţei la comunitatea europeana si la valorile 

acesteia. 

   

Prin   Serviciul european de voluntariat s-au organizat  caravane tematice, campanii  de 

promovare, realizarea de reviste, brosuri, filme de scurt-metraj, tabere tematice. 

Prin Formare si retele s-au organizat intalniri intre participanti si membri ai diferitelor comunitati 

locale, seri internationale, workshopuri, traininguri, discutii tematice, activitati de brainstorming 

si de impartasire a ideilor, experientelor, a abordarilor creative, activitati in aer liber.    

Intalnirile tinerilor  si ale responsabililor de politici de tineret au însemnat organizarea unor 

evenimente de tipul Forumului National 2008 cu tema  „Creativitate si inovatie in serviciile 

pentru tineri‖al furnizorilor de servicii pentru tineret. Forumul s-a desfăşurat la  Oradea, cu 

participarea a 100 de tineri din diverse ONG-uri si a 30 de experti si responsabili de tineret. 

Aceştia au fost  implicati in sesiuni de informare, formare, ateliere de dezbateri pe teme propuse 
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de catre participanti, ateliere de cooperare în vederea realizarii proiectelor viitoare sau dezvoltare 

a parteneriatului.  

 

VII.8. Creativitate şi cultură 

 

Politici pentru stimularea creativităţii 

Centrul de studii şi cercetări în domeniul culturii  propune
158

 Schiţa unei politici de stimulare 

a creativităţii pe baza propunerilor colectate de la creatori , ong-uri şi firme din sectorul cultural. 

Studiul realizat de CSCDC îşi propune să identifice soluţii de stimulare a creativităţii prin 

intermediul unei analiza a contextului de manifestare a creativităţii. În cuprinsul materialului 

sunt furnizate exemple de politici publice (dar nu de la noi, subînţelegându-se că autorii nu au 

putut identifica astfel de politici, cel puţin pe domeniul creaţiei culturale din ţara noastră)
159

 

pentru stimularea creativităţii.  Chiar dacă o asemenea politică nu ar fi cu adevărat o politică de 

tineret, impactul unei asemenea politici (ca şi impactul negativ al deficienţelor) asupra tinerilor 

nu ar putea fi neglijat. 

                                                           
158

 Vezi http://www.culturadata.ro  

159
 Se menţionează cum  încearcă unele autorităţi să utilizeze mijloacele de subvenţie ( altfel blamate ca un 

adevărat inhibitor al creativităţii) în scopul  conştientizării importanţei culturii şi educaţiei culturale a tinerilor, 

lărgirii publiculuipentru genuri culturale mai puţin atractive pentru consumul de masă şi stimularea cererii de 

bunuri culturale. (prin granturi pentru anumite genuri de producţii, prin stimularea achiziţiei de carte /reduceri de 

TVA etc). Este descrisă o schemă folosită într-o ţară europeană pentru valorificarea talentelor în cadrul unei 

scheme de modele pentru a sprijini şi inspira tinerii să urmeze cariere în sectoarele creative. Programul se 

numeşte „Alegerea creativă” şi constă în consilierea absolvenţilor tuturor  nivelelor de învăţământ pentru a îşi găsi 

un job potrivit cu talentele şi abilităţile lor şi care va oferi stagii de formare în firme din industriile creative. Scopul 

acestui program este şi de creşte abilităţile tehnice şi profesionale, de a introduce practica uceniciei şi de a înfiinţa 

centre de excelenţă profesională pentru industrii creative. 

Un alt exemplu de politică publică de stimulare a creativităţii provine din Marea Britanie. Aceasta dezvoltă o 

politică publică în scopul de a oferi o educaţie creativă copiilor şi tinerilor, de a valorifica talentele acestora în 

cadrul unor joburi permanente, prin sprijinirea cercetării, inovaţiei, afacerilor creative, prin protejarea dreptului de 

proprietate. Pentru oferirea unei educaţii creative va fi implementat programul „Identifică-ţi talentul!” care va 

include în aria curiculară cinci ore de cultură pe săptămână. Aceste ore vor include lecţii despre cultură care să 

ajute elevii să se dezvolte  ca spectatori critici, participanţi şi creatori în lumea culturală şi vor urmări învăţarea prin 

intermediul culturii. 

http://www.culturadata.ro/
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Industria cinematografică, cea de carte, sectorul artelor spectacolului ca şi celelalte sectoare 

culturale interesează pe tineri atât din postura unui important segment de consumatori cât şi de 

potenţiali creatori. 

 

Ultimele două decenii au adus schimbări importante  la nivelul producţiei culturale: noile 

suporturi de imprimare a creaţiei artistice – Cd-uri, DVD-uri, device-uri, HD, audio-book-uri, 

toate au importante repercusiuni asupra distribuţiei şi consumului dar şi a producţiei.  

 

Studiul citat identifică cele mai mari probleme în sectorul distribuţiei, ceea ce afectează la rândul 

său atat producţia de bunuri culturale şi implicit stimularea creativităţii şi accesul publicului la 

creaţiile artistice. 

 

Schimbările în statutul creatorului de cultură (şi de cele mai multe ori este vorba de diminuare , 

incertitudine, neclaritate) nu pot să aibă ca efect decât descurajarea tinerilor cu potenţial creativ. 

 

Se menţionează politici favorabile aplicate  în alte ţări şi care în România se lasă aşteptate. De 

exemplu anumite deduceri fiscale pentru industriile creative sau preocuparea speciala a statului 

de a asigura formarea competenţelor pentru sectoarele culturale. 

 

Slăbiciunea politicilor de tineret în domeniul cultural este pusă în evidenţă de datele 

Eurobarometrului Flash 319 a
160

 care situeaza România pe locuri modeste în privinţa consumului 

cultural dar şi al practicării de activităţi creative.  

 Ţări (%) 

 Danemarca, Slovenia 95 

 Austria 94 

                                                           
160 Studiu realizat de Gallup Ungaria la solicitarea DG-EAC (mai 2011) 
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 Luxemburg  93 

 Irlanda 92 

 Estonia, Italia, Finlanda, Suedia, Germania, Franţa 91 

 Spania, Belgia 90 

 Letonia, portugalia 89 

 Olanda, Polonia, EU27,,Cehia, Marea Britanie 88 

 Letonia, Slovacia, Malta 84 

 Bulgaria, Grecia 81 

 Ungaria 81 

 Cipru 78 

 România 65 

 

Ceea ce se poate semnala în ţara noastră ca acţiuni pentru stimularea creativităţii culturale a 

tinerilor ţine aproape exclusiv de iniţiative locale. Un exemplu de dată recentă (2011) este 

ilustrativ: concursul de creaţie literară „Mama – universul meu iubit!” iniţiat de Secţia pentru 

Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu‖ Vrancea şi Hypermarket-ul 

Carrefour
161

. Sau masa rotundă organizată de revista FORBES în octombrie 2011 cu o temă 

referitoare la stimularea creativităţii antreprenoriale la care au fost invitate „nouă doamne ale 

bussiness-ului românesc, fiind reprezentat şi Guvernul‖
162

 

 

Politica oficială pentru încurajarea creativităţii 

 

Autoritatea Naţională pentru Tineret şi Sport are meritul ca cel puţin  până  în 2011 să fi 

menţinut tradiţia de a organiza anual câte o ediţie a Salonului Naţional de Creaţie şi Inventică 

pentru tineret. El datează din anii 90. Prima ediţie este probabil să fi avut loc în 1994 (sau 95) şi 

este legată de numele lui Alexandru  Mironov în calitate de Ministru al Tineretului şi Sportului. 

În 2007 Salonul se afla la a şasea ediţie (de unde deducem că au existat şi întreruperi), fiind 

                                                           
161

 Sursa:  http://bibliotecacopiifocsani.wordpress.com/2011/03/14/castigatorii-concursului-de-creatie-literara-

mama-universul-meu-iubit/ 

162
 www.forbes.ro/Forbes-woman-club-mai-2011_2_100_slide_1.html
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organizat în colaborare  cu Comisia Naţională a României pentru UNESCO şi Asociaţia Forum 

IT. 

 

Se pare însă că pe parcursul ediţiilor succesive nivelul de participare şi calitatea Salonului nu au 

cunoscut o îmbunătăţire ci mai degrabă dimpotrivă. În 2009, Revista Capital comenta: „Ediţia 

din acest an a Salonului de inventică pentru tineret se remarcă prin numărul scăzut al 

participanţilor şi printr-un singur vector de interes şi anume zona eco, mai exact reducerea 

consumului de energie. O parte din „invenţii” sunt simple aplicaţii ale unor cunoştinţe 

elementare de fizică‖
163

 

 

În ultimii ani la lista organizatorilor s-a adăugat şi Societatea Română de  Radiodifuziune care 

găzduieşte  Salonul în cadrul Târgului Gaudeamus (ceea ce pe de o parte măreşte credibilitatea 

evenimentului, dar în schimb reduce de fapt din vizibilitatea manifestării). 

 

Preocupări pentru stimularea creativităţii se mai regăsesc şi în strategiile altor instituţii 

guvernamentale. Astfel, MECT prin Agentia Natională  pentru Cercetare Ştiinţifică gestionează 

Strategia Naţională pentru cercetare, dezvoltare şi inovare pentru perioada 2007-2013
164

. Aceasta 

cuprinde unele principii care o apropie sau chiar o intersectează cu o strategie politică orientată 

către tineri. In această strategie se vorbeşte (la capitoliul principii) despre atragerea de tineri 

doctoranzi şi cercetători post-doctorat (desigur, alături de cercetători performanţi, cu experienţă). 

Criteriile de evaluare a institutelor de cercetare au în vedere şi capacitatea acestora de a oferi 

cadrul potrivit pregătirii tinerilor cercetători prin programe de doctorat şi postdoctorat. 

 

Strategia îşi propune întinerirea corpului de cercetători în aşa fel încât la nivelul anului 2003 să 

se tripleze numărul de cercetători
165

, concomitent cu descreşterea mediei de vârstă a 

                                                           
163

 www.capital.ro  

164
 http://www.mct.ro/img/files_up/1188314/77strategia%20.ro.pdf 

165
 E greu de crezut că acest obiectiv a putut fi atins în condiţiile reducerilor de personal bugetar şi de criză 

economică de după 2008 

http://www.capital.ro/
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cercetătorilor sub 40 de ani. De asemeni – tot în beneficiul tinerilor cercetători – se propune 

asigurarea unui număr mediu anual de 2000 de burse doctorale. La aceasta se adaugă obiectivul 

mai general de „atragere a tinerilor în proiectele de cercetare cu caracter formativ‖ (p. 23). 

Strategia are de asemenea în vedere suţinerea antreprenoriatului inovativ,  pentru care se promite 

crearea unui fond cu capital risc şi dezvoltarea serviciilor de incubare şi inovare. 

 

VIII. Strategii de tineret  pe plan international 
 

Organizaţia Naţiunilor Unite 

Un scurt istoric al ultimelor decenii ne arată că încă din 1965 Adunarea Generală ONU a adoptat 

o Declaraţie pentru Promovarea în rândul tinerilor a Ideilor de Pace, Respect reciproc şi 

Înţelegere între popoare. 

 

Anul 1985 a fost celebrat de ONU ca anul internaţional al tineretului sub logo-ul Participare, 

Dezvoltare, Pace. Cu acest prilej, tineretul era recunoscut ca fiind mai mult decât o simplă 

entitate demografică şi reprezentând o categorie largă, diversă, subsumând diferite grupuri. Este 

de reţinut implicarea României socialiste în acel program internaţional (bine exploatată politic pe 

plan intern şi extern de autorităţile comuniste de la Bucureşti) şi putem înţelege că orice 

document adoptat la vremea respectivă trebuia să sacrifice anumite idei şi principii pentru a nu se 

poticni în blocajele specifice Războiului Rece. 

 

Zece ani mai târziu (1995) se produseseră deja importante schimbări politice (mai ales la nivelul 

Europei) şi ONU încerca să răspundă provocărilor ce se anunţau în noul mileniu printr-o 

strategie internaţională. Această (primă) strategie la scară globală ( World Programme of Action 

for Youth  -  WPAY), încearcă să atingă mai eficient problemele dar şi oportunităţile aflate în 

faţa tinerilor (băieţi şi fete) stabilind 10 priorităţi: 

1. Educaţia; 

2. Angajarea în muncă; 

3. Hrana; 
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4. Sărăcia; 

5. Mediul; 

6. Abuzul de droguri; 

7. Delincvenţa juvenilă; 

8. Activităţile de timp liber; 

9. Problematica specifică de gen; 

10. Participarea deplină şi eficientă a tineretului la viaţa societăţii şi la luarea deciziilor. 

 

La vremea respectivă, Secretarul General al ONU recomanda guvernelor să ţină seama de Planul 

de acţiune elaborat de organizaţia mondială şi să treacă (împreună cu tinerii) la implementarea 

sa. A urmat în august 1998 prima Conferinţă Mondială a Miniştrilor responsabili de tienret (la 

Lisabona) care a reiterat o parte dintre vechile priorităţi (participare, educaţie, angajare, sănătate 

şi abuz de droguri), la care au fost adăugate reducerea sărăciei în rândul tinerilor şi angajamentul 

de a combate orice implicare a copiilor în conflicte armate. S-a reafirmat atunci decizia 

participanţilor de a implementa la nivel naţional Planul ONU, încorporând perspectiva tinerilor 

în politicile şi programele naţionale.
166

 

 

În 2005, cu ocazia unei noi evaluări mondiale, au mai fost adăugate celor zece priorităţi stabilite 

iniţial, altele 5: 

11. Globalizarea; 

12. Tehnologiile informatice şi de comunicare; 

13. HIV/SIDA; 

14. Prevenirea conflictelor; 

15. Relaţiile între generaţii. 

 

                                                           
166

 Toolkit for young people to evaluate national youth policy, p 7 

(http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/toolkit.polf) 

 

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/toolkit.polf
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Cu ocazia Forumului Mondial organizat de ONU, a fost asumată responsabilitatea guvernelor de 

a utiliza WPAY şi cele 5 zone adiţionale ca plan de bază (blueprint)
167

 în politica lor de tineret. 

 

Europa 

 

În Europa, preocupările pentru dezvoltarea şi coordonarea politicilor naţionale în domeniul 

tineretului  s-au accentuat mai ales în ultimii 10 -  15 ani. 

 

În 1997, Consiliul Europei a început procesul de monitorizare (expert review) a politicilor 

naţionale de tineret, procedură devenită destul de repede foarte populară în rândul statelor 

europene. Până în primăvara lui 2009 fuseseră deja întocmite 16 rapoarte de monitorizare asupra 

politicilor naţionale. Pe de altă parte, ca parte a Pactului de stabilitate în Europa de Sud-Est 

(adoptat în 1999), s-a creat un grup de lucru care a înregistrat un impact pozitiv asupra statelor 

din zonă, convingându-le una câte una să-şi elaboreze propriile lor strategii naţionale în 

domeniul tineretului. Acest proces a fost inaugurat de România, prima ţară din regiune care în 

2001 şi-a lansat propriul Plan de acţiune în domeniul tineretului.  Pe baza experienţei acumulate 

în activitatea de asistenţă tehnică, Finn Denstad a elaborat o metodologie (semioficială) a 

elaborării şi dezvoltării unei strategii de tineret la nivel naţional.
**

 

 

El recunoaşte că strategiile adoptate de diferitele state europene în domeniul tineretului sunt (şi 

chiar trebuie să fie) diferite deoarece trebuie să răspundă  la provocări diferite, la specificităţi 

culturale şi au la dispoziţie resurse foarte diferite pentru a fi puse în aplicare. (Denstadt, 2009, p. 

10) Deci nu poate exista o politică unică, identică pentru toate ţările europene şi nici măcar 

pentru cele din spaţiul UE. Şi totuşi, autorul  (cum am spus, cu o experienţă extinsă  în 

elaborarea sau evaluarea mai multor planuri de acţiune sau strategii naţionale în domeniul 

tineretului) îşi propune  să stabilească un standard european al politicii de tineret şi să prezinte un 

model al felului în care o strategie naţională ar putea fi dezvoltată în Europa de astăzi. După 

                                                           
167

 Blue-print = schiţă, plan detaliat 

**
 Finn Yrjar Denstad, (2009), Youth Policy Manual. How to develop a national strategy, Paris, Council of Europe 
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părerea sa există un număr de 11 cerinţe minime ce ar trebui să fie satisfăcute de orice politică 

naţională modernă şi orientată european: 

1. Să definească în mod clar AUTORITATEA GUVERNAMENTALĂ RESPONSABILĂ  

2. Să stabilească UN GRUP ŢINTĂ BINE DEFINIT  

3. Să fie CONCRETĂ, CLARĂ 

4. Să se bazeze pe  cunoaştere, cercetare, experienţă directă 

5. Să conceapă TINERETUL mai degrabă  CA RESURSĂ decât ca problemă 

6. Să promoveze PARTICIPAREA TINERILOR 

7. Să fie o abordare trans-sectorială 

8. Să prevadă cooperarea interministerială 

9. Să prevadă un buget separat pentru susţinerea acţiunilor 

10. Să stabilească legăturile între nivelele local, regional şi naţional 

11. Să fie conectată cu practicile europene şi internaţionale 

 

În cele ce urmează ne-am propus o verificare a modului în care aceste criterii au operat în cazul 

unor strategii naţionale, luând pentru analiză următoarele documente: 

 Strategia Naţională de tineret din Serbia (din 2008) 

 Strategia Republicii Slovace în doemniul tineretului (din 2005) 

 Strategia din Estonia a Muncii de Tineret . 2006-2013 

 Strategia Naţională de Tineret din Republica Ungară 2009-2024 

 Strategia de Stat a politicii de tineret a Federaţiei Ruse (2006) 

 Strategia naţională pentru tineret a Republicii Moldova (2009-2013) 

 Politica Naţională de tineret 2010-2013 a Maltei 

 

Prin această analiză comparativă putem vedea atât specificitatea fiecăreia dintre cele şapte 

strategii, cât şi o serie de elemente comune şi de asemenea, să judecăm în ce măsură exigenţele 

(standardele) stabilite de reprezentantul Comisiei Europene au fost şi pot fi satisfăcute, urmărind 

numai cele 11 standarde menţionate în lucrarea lui Denstadt. 

 

I. AUTORITATE GUVERNAMENTALĂ CLAR DEFINITĂ 
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O asemenea autoritate reprezintă o garanţie pentru aplicarea prevederilor strategiei. Dacă 

autoritatea guvernamentală nu ar fi implicată serios, elaborarea strategiei ar deveni un simplu 

exerciţiu de „capacity-building” sau o modalitate de a învăţa pentru persoanele sau 

organizaţiile implicate. 

 

Slovacia Autoritatea este Ministerul Educaţiei prin Departamentul pentru copil şi tineret 

Malta  Secretariatul Parlamentar pentru tineret şi sport 

Este prevăzută şi înfiinţarea unei Agenţii Naţionale pentru Tineret capabilă să 

dezvolte un plan de acţiune pentru implementarea politicii 

R. Moldova Responsabili pentru implementarea strategiei sunt Ministerul Educaţiei şi 

Tineretului în colaborare cu Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul 

Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Culturii şi Turismului, Ministerul Administraţiei Publice Locale, 

Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe, Agenţia Sportului, 

Academia de Ştiinţe  Moldovei, autorităţile administraţiei publice locale, 

instituţiile de învăţământ, reprezentaţii societăţii civile şi alte părţi interesate. 

Estonia Ministerul responsabil pentru sfera tineretului este Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării care planifică politicile de tineret şi organizează munca de tineret 

pentru a uşura participarea şi integrarea tinerilor, coordonează activitatea 

municipalităţilor în acest domeniu şi supervizează activitatea unităţii sale 

„administrative‖ care este Estonian Youth Work Centre. 

Rusia Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

În Ungaria, la momentul 2009 responsabilitatea revenea Ministerului pentru afaceri sociale şi 

muncă. 

În Serbia, problema stării tineretului este declarată una dintre priorităţile Guvernului dar şi o 

prioritate a Ministerului pentru Tineret şi Sport. 
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După cum se poate constata sunt menţionate de la entităţi foarte cuprinzătoare în a căror 

denumire nici nu figurează cuvântul Tineret (cazul Rusiei, Ungariei) la unele foarte specializate 

– cazul  Estoniei şi a Maltei (în proiect). 
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II. UN GRUP ŢINTĂ BINE DEFINIT  

 

În această problemă se verifică afirmaţia lui Denstadt că există diferite grupuri ţintă ale 

politicilor de tineret la nivelul ţărilor europene. Sau altfel spus, nu există un singur răspuns 

corectcu privire la ce limite de vârstă răspunde definiţia „tineret” în Europa. Important ar fi – 

spune Denstadt – ca politica respectivă să opereze cu limite inferioare şi superioare clare. Chiar 

şi dacă pentru diferite măsuri politice pot fi limite diferite de vârstă. Dar Denstadt atrage atenţia 

că dincolo de caracterul general al abordării tinerilor, guvernele trebuie să adopte şi politici 

pentru acele subgrupuri de tineri care sunt mai vulnerabile: de exemplu tineri care se confruntă 

cu sărăcia, cu dizabilităţile, cu mediile criminale, care au probleme de dependenţă de alcool sau 

droguri. 

 

În Slovacia termenul de „tânăr‖ nu este recunoscut de legislaţie. Tradiţia demografică statistică 

slovacă: 15-26 ani. Caracteristica tânărului ar fi „suportarea de schimbări semnificative‖ ceea ce 

presupune un mediu „sigur dar nerestrictiv‖. De fapt, politica de tineret a guvenului slovac se 

adresează „copiilor şi tinerilor‖. 

 

În Malta pentru scopurile acestei politici, tinerii sunt consideraţi cei cu vârste între 13 şi 30 de 

ani. Este definit şi ca diversitate, considerându-se că „Tinerii trebuie valorizaţi, indiferent de 

diferenţele de vârstă, experienţă, sex, origine, religie, orientare sexuală, etnicitate, aptitutidini 

fizice sau intelectuale sau statut economic‖ (aici se constată şi caracteristica abordării pozitive a 

tânărului ca resursă). 

 

În Republica Moldova strategia se adresează tuturor tinerilor care sunt cetăţeni (?)
168

 ai 

Republicii Moldova cu vârste cuprinse între 16 şi 30 de ani, de asemenea tinerelor familii în care 

niciunul dintre soţi nu a atins vârsta de 30 de ani precum şi familiilor cu un singur părinte cu 

vârsta de până la 30 de ani, având unul sau mai mulţi copii. 

 

                                                           
168

 Totuşi calitatea de cetăţean cred că este şi la ei de la 18 ani. 
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În Estonia în conformitate cu Legea Tineretului (1999) politica de tineret consideră ca facând 

parte din grupul său ţintă cei cu vârsta de 7-26 ani. 

 

Ungaria nu acceptă o definiţie foarte rigidă arătând că există nişte limite de la 8-12 ani până la 

25-30 ani (în timp ce legislaţia, în comformitate cu practica internaţională defineşte copilăria 

între 0 şi 18 ani). Dar atrage atenţia că abordarea tinerilor trebuie să pornească de la 

caracterisiticile individuale şi repetabile  ale oricărei persoane. (pag. 6) 

 

Strategia din Serbia adoptă definirea segmentului de tineri între limitele de 15 şi 30 de ani 

definind totodată  caracteristica nu doar biologică dar şi socială a tânărului ca realizare a 

procesului de integrare în comunitate.  

Se atrage totodată atenţia asupra necesităţii de a aborda flexibil această problemă datorită unor 

condiţii nefavorabile ca sărăcia sau lipsa locurilor de muncă. Se adaugă ca grup ţintă şi tinerii 

părinţi. 

 

Rusia de asemenea îşi orientează strategia către cetăţeni (?) cu vârsta între 14 şi 30 de ani, 

grupul incluzând tineri aflaţi în dificultate şi tinere familii.
*
 

 

Se observă că limita maximă de vârstă avută în vedere este cea de 30 de ani, în schimb 

delimitările diferă de la o ţară la alta. 

 

Ungaria este singura ţară care nu respectă recomandarea stabilită de limite clare. Totodată 

Ungaria are una dintre cele mai extinse plaje de vârste (dacă am considera limitele 8 – 30 de ani). 

 

  

                                                           
*
 o abordare asemănătoare cu cea din Republica Moldova şi oarecum şi cu cea din Serbia  
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III. STRATEGIE CONCRETĂ, CLARĂ 

 

Prin această cerinţă Denstadt se gândeşte la acea strategie care include obiective pe termen 

lung (justificate prin analize) cât şi un plan de acţiune pe termen mediu şi scurt cu indicatori 

măsurabili şi cu acţiuni concrete propuse. Se recomandă utilizarea metodologiei cadrului logic 

(logical framework approach - LFA). Cât despre transparenţă aceasta s-ar caracteriza printr-o 

clară legătură între obiective pe de o parte şi acţiuni concrete pe de altă parte. Totodată trebuie 

să fie clar cine coordonează punerea în aplicare a strategiei. Şi nu în ultimul rând este 

importantă modalitatea cât mai accesibilă (limbaj, formă de prezentare) prin care se exprimă 

strategia. 

 

Slovacia Guvernul trebuie să influenţeze zonele vieţilor tinerilor prin schimbări 

sistematice. El creează condiţii pentru ca fiecare tânăr să beneficieze 

corespunzător de locuinţă, educaţie, oportunităţi pe piaţa muncii, de a-şi putea 

urmări propriile interese, de a descoperi sau de a menţine contacte sociale, de a 

întemeia familie şi de a creşte copii (p.7) 

 Esenţa politicii de tineret (şi copii) este exprimată în acordarea de suport şi 

protecţie. 

 

Malta  Strategia este foarte concisă, numai la nivel de principii, urmând să fie completată 

printr-un plan de acţiune. 

 

R. Moldova Strategia este structurată pe 5 obiective generale, fiecare având la rândul său 

obiective specifice şi măsuri. Totuşi măsurile (nici chiar ele) nu sunt suficient de 

clare. De exexemplu pentru asigurarea accesului tinerilor la informare se 

preconizează: 

- sporirea numărului de ziare şi posturi de radio pentru tineri la nivel local 

(cine şi cum va face acest lucru nu se spune); 
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- dotarea bibliotecilor publice şi şcolare cu fonduri de carte dar nu 

menţionează cât şi de ce fel. 

 

Estonia  Scopul general al politicii de tineret este de a asigura participarea tinerilor la 

procesul de decizie şi de a lua în considerare interesele şi nevoile tinerilor în toate 

zonele politicii de tineret. 

 Mai departe se definesc câteva zone ale muncii de tineret: 

Munca de tineret specială, axată pe dezvoltarea tinerilor aflaţi în situaţii de 

risc prin activarea abilităţilor şi competenţelor şi creşterea motivaţiei 

acestora. 

Educaţia pentru şi prin practicarea de hobby-uri. 

Informarea tinerilor 

Consilierea 

Îşi propune măsuri clare (în număr de 32) şi câteva obiective măsurabile prin 

indicatori: 

- creşterea ponderii tinerilor care fac obiectul muncii de tineret de la 42% în 

2005 la 60% în 2008 

- creşterea proporţiei tinerilor care sunt membri (participă) în organizaţii de 

tineret de la 3 la 5% 

- creşterea numărului de instituţii de Youth Work (centre de tineret, centre de 

informare şi consiliere, şcoli de hobby) de la 420 la 500 

- creşterea numărului consiliilor de tineret locale şi regionale de la 5 la 20 

(ajungând astfel să acopere toate regiunile şi oraşele importante ale Estoniei). 

 

 

Strategia Rusiei îşi propune ca obiective general (main emphases): 

- integrarea tineretului în proiectele sociale şi informarea acestuia cu privire la 

apartenenţele de dezvoltare; 
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- dezvoltarea unor activităţi creative ale tinerilor; 

- integrarea tinerilor cu dificultăţi în viaţa socială. 

 

Pentru atingerea acestor obiective au fost stabilite 7 programe de genul „Voluntarii Rusiei‖ sau 

„Cariere‖ sau „Tânăra familie‖ pentru care sunt organizate licitaţii şi sunt alocate sume 

instituţiilor şi organizaţiilor care concurează. 

 

Gradul de precizie al obiectivelor rămâne însă redus, lipsind în textul strategiei indicatorii clar 

măsurabili. 

 

Strategia maghiară merge de la cele trei obiective mari, până la indicatori măsurabili. De 

exemplu pentru un obiectiv cum este „Crearea valorilor culturale şi medierea culturală‖sunt 

stabiliţi câţiva indicatori cum ar fi: 

- numărul de ore petrecute pe parcursul unei săptămâni în activităţi culturale; 

- rata tinerilor car nu au fost angajaţi niciodată într-o activitate culturală; 

- rata tinerilor care vorbesc cel puţin o limbă străină; 

- rata tinerilor care au petrecut cel puţin o săptămână într-un mediu cultural 

diferit (unde se vorbeşte altă limbă); 

- proporţia tinerilor care resping persoanele de cetăţenie străină sau minoritari; 

- numărul de tineri din alte ţări care au luat parte la activităţi de schimburi 

culturale în Ungaria; 

- numărul de acţiuni comune între tineri maghiari din ţară şi maghiari de 

dincolo de graniţă; 

 

Dincolo de anumite generalităţi care încă ar mai presupune aprofundări, asemenea indicatori ar 

putea să reprezinte ţinte destul de precise dacă s-ar stabili şi un obiectiv cantitativ clar. Ei ar fi 

trebuit evaluaţi cu precizie la începutul intervalului acoperit de strategie şi apoi măsuraţi pe 

parcurs. Însă asemenea date lipsesc din documentul aprobat de Parlamentul maghiar. 
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IV. CERCETAREA TINERETULUI ŞI POLITICA 

 

Autorul ghidului european pentru o politică naţională de tineret operează cu distincţia între 

„nevoile percepute ale tinerilor” şi „nevoile reale de viaţă documentate prin cercetare”. Cu alte 

cuvinte el atrage atenţia asupra pericolului unei iluzii „populiste” privitoare la o presupusă 

politică ce ar răspunde unor cereri formulate sau exprimate de tineri şi acele aspecte 

fundamentale ale unei condiţii sociale şi culturale favorabile dezvoltării tinerilor. Nici 

cercetarea nu este singura sursă care ar trebui să inspire politica de tineret; ea trebuie să se 

însoţească de cunoşterea din practică/din experienţă, „ambele fiind la fel de importante în 

dezvoltarea politicii” (F.D. p. 16). Acest gen de cunoaştere ar trebui să ofere politicii răspunsuri 

cu privire la „ce măsuri ar trebui luate”, când să fie acestea aplicate şi cum.  La un astfel de 

rezultat se poate ajunge numai dacă între cei care fac politica şi cei care se ocupă de cercetare 

există un dialog, o comunicare permanente. 

 

Slovacia nu au avut niciodată un institut independent dedicat cercetării de tineret. Nevoia de 

cercetare este satisfăcută de anumite grupuri de cercetare, departamente universitare, cercetători 

din diferite instituţii. Grupuri de cercetare a tineretului au fost create la Institutul pentru 

Informare şi Prognoză din Ministerul Educaţiei şi la nivelul JUVENTA (organizaţie subordonată 

tot M.E., axată pe sprijinirea muncii de tineret). 

 

Se menţionează că foarte puţine autorităţi regionale reuşesc să îşi bazeze deciziile pe o 

informaţie adecvată despre tineri (obţinută prin mijloace variate de la interacţiunea directă, 

rapoarte, sugestii, deschiderea porţilor instituţiilor şi până la monitorizarea prin cercetare 

sociologică). Este menţionat ca excepţie primarul oraşului Pruske care a iniţiat un sondaj prin 

care cetăţenii au putut să evalueze munca auto-guvernării şi totodată să nominalizeze 

personalităţi din zona sportului, culturii sau altor sectoare care au contribuit la dezvoltarea 

comunitară. 

 

Strategia din Malta începe cu fraza: Cercetarea academică sugerează că tranziţia tinerilor către 

viaţa adultă a devenit tot mai provocatoare. Ea este mai complexă, ne-lineară şi a devenit mai 
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extinsă. Principiile care susţin misiunea politicii de tineret sunt: consultarea (cu tinerii, 

organizaţii ale tinerilor şi toţi cei implicaţi în zona tineretului), cercetarea (grija de a asigura o 

informaţie verificată, validă şi la zi cu privire la nevoile tinerilor, valorile şi stilurile lor de viaţă), 

decontabilitatea (evaluarea anterioară) şi eficienţa şi eficacitatea. 

 

Se preconizează coordonarea cercetării prin intermediul nou createi „Agenţii Naţionale de 

Tineret‖. 

 

Republica Moldova foarte puţin se vede o iniţiere de cercetări speciale. Sunt folosite date din 

statistica oficială, de altfel, destul de sărace la capitolul „consum cultural‖ este 

evocat un studiu sociologic realizat de Blackstone Corporation şi referitor la 

serviciile oferite tinerilor prin casele de cultură. 

 

În Estonia se apreciază că munca de tineret presupune existenţa unor studii sistematice şi 

comparabile în vederea planificării şi executării muncii de tineret şi întemeierii activităţilor de 

tineret pe asemenea studii. 

 

Dintre cele 32 de măsuri pe care strategia le preconizează, două se referă la cercetarea de tineret: 

Măsura 17: obţinerea unui inventar general al studiilor referitoare la toate aspectele 

muncii de tineret şi îmbunătăţirea accesului la studiile produse. 

Măsura 18: organizarea regulată de studii asupra tinerilor, monitorizarea muncii de 

tineret, analiza rezultatelor, formarea unor tendinţe de dezvoltare şi implementarea 

acestora. 

 

Mai trebuie menţionat pentru această ţară de 2 milioane de locuitori că în 2001 a fost creat 

Institutul Estonian pentru tineret care colectează informaţie din diferite studii privitoare la munca 

de tineret şi elaborează propriile  recomandări şi analize. 
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Ungaria  

Se menţionează ca principală sursă de date – Biroul Central de Statistică. Cât despre cercetarea 

tineretului, aceasta are loc în diferite contexte institutţionale (institute academice, universităţi) 

dar fără ca vreunul dintre acestea să aibă profilul „de tineret‖. Există de asemenea institutele de 

opnie publică care pot realiza sondaje asupra tinerilor (cel mai adesea ca urmare a unor comenzi 

de stat). De asemenea se menţionează ca o situaţie des întâlnită proiecte de cercetare asupra 

tinerilor comandate de anumite municipalităţi. 

 

Totuşi se apreciază că lipseşte în Ungaria cercetarea regulată, sistematică asupra tinerilor. 

Datorită diversităţii instituţionale şi fluctuaţiei fondurilor.  

 

Producţia ştiinţifică referitoare la tineri care apare în publicaţii ştiinţifice este estimată la 50 de 

articole în fiecare an  (ceea ce la nivelul Ungariei este destul de mult – nota mea). 

 

Rusia 

Se menţionează doar un singur domeniu care ar face obiectul unei cercetări mai extinse – cel al 

justiţiei juvenile. Anual se organizează conferinţe şi seminarii cu cercetători şi practicieni şi cu 

responsabili politici în domeniul drepturilor omului. 

 

Strategia Serbiei menţionează două cercetări specifice care au fost realizate pentru a fundamenta 

politica: o cercetare realizată de Institutul de psihologie din cadrul Universităţii Belgrad pe tema 

stilului de viaţă şi a timpului liber şi o alta privitoare la activism (participare) realizată de un alt 

institut (Ce SID).  
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V. TINERETUL CA RESURSĂ, NU CA PROBLEMĂ 

 

Ce ar însemna asta în opinia autorului citat (?) preocupare de a ajuta tinerii să-şi realizeze pe 

deplin întregul potenţial ca cetăţeni. Să-i ajute pe tineri să-şi trăiască viaţa în conformitate cu 

vârsta pe care o au, să le încurajeze independenţa şi gândirea critică. Politica de acest tip oferă 

„pachete de oportunităţi” pentru tineri. 

 

Slovacia  Se referă la rolul „muncii de tineret‖ de a se preocupa mai ales de crearea unor 

oportunităţi decât de a se limita la identificarea de probleme (p. 10) 

 

Malta  Focalizarea este pe punctele tari, pozitive ale tinerilor, pe valori şi pe competenţe 

şi mai puţin pe limitele, lipsurile lor. 

 

R. Moldova  Nu se menţionează nimic în acest sens. 

 

Estonia  Nu se menţionează nimic în acest sens. 

 

Strategia Serbiei cuprinde obiective care au în vedere tineretul ca resursă: 

- încurajarea ţi motivarea tinerilor să participe; 

- încurajarea voluntarismului; 

- încurajarea mobilităţii tinerilor. 

 

Strategia Rusiei, prin obiectivele sale de bază (două din trei) are în vedere tineretul ca resursă, 

orientându-se către stimularea oportunităţilor de dezvoltare şi dezvoltarea activităţilor creative. 
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VI. ÎNCURAJAREA PARTICIPĂRII 

 

Este necesar ca tinerii să fie implicaţi în dezvoltarea şi în implementarea politicii de tineret. Este 

necesar să fie *** ongt – urile şi acestea la rândul lor să atragă cât mai mulţi tineri. Consiliile 

de tineret naţionale trebuie să joace un rol privilegiat de partener al guvernului. De asemenea 

vor trebui prevăzute modalităţi sistematice de consultarea tinerilor care nu fac parte din 

organizaţii. Mai ales atunci când se proiectează o nouă politică de tineret ar trebui organizate 

consultări deschise care să conducă la înţelegerea punctelor de vedere ale tinerilor. Asemenea 

consultări pot fi organizate în colaborare cu autorităţi locale, sistemul şcolar sau împreună cu 

ongt-uri. 

  

Slovacia - cetăţenia activă şi participativă este unul dintre cele 4 principii ale politicii de tineret. 

Se recunoaşte că ideile şi iniţiativele tinerilor sunt luate în considerare (cu anumite reţineri, 

obstacole). Mai uşor în privinţa serviciilor pentru tineri sau a activităţilor de timp liber şi 

oarecum în ce priveşte mediul; mai greu atunci când e vorba despre educaţie, locuinţe, şomaj (p. 

8). Unul din scopurile politicii de tineret este de a „colecta şi respecta opiniile tinerilor‖. 

 

Coordonarea politicilor de tineret şi copii este realizată de un Consiliu Guvernamental prezidat 

de Ministrul Educaţiei şi din care fac parte 7 reprezentanţi ai unor instituţii guvernamentale şi 10 

reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale (dar nu neapărat ale tinerilor). 

 

Sunt menţionate limite ale participării şi ale comunicării autorităţilor cu tinerii la nivelul 

regiunilor (p. 35). 

 

Documentul alocă un spaţiu semnificativ participării tinerilor – considerat ca cel mai important 

instrument al politicii de tineret (alături de voluntariat, acces la informaţie, educaţia prin mass-

media şi cooperarea internaţională). Se menţionează că în ciuda unor aranjamente legale şi 

instituţionale favorabile, implicarea tinerilor în luarea deciziei nu face încă parte din cultura 

politică a ţării. Cei care ar trebui să fie parteneri cu tinerii în luarea deciziei (administraţia) 
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adesea nu înţelege conceptul de participare şi îl percepe ca pe o ameninţare, declarând că 

angajarea în decizie a unor „neprofesionişti‖ şi mai ales tineri ar fi contra-productivă şi ar duce la 

pierdere de putere (p. 116). 

 

Sunt totuşi menţionate mai multe exemple de consultări a tinerilor (referitor la anumite proiecte 

publice). Dar mult prea puţin sunt folosite metodele inovative de comunicare cu tinerii (prin 

discuţii pe internet, consultări, competiţii). Nu sunt apreciate strategiile de campanie ale unor 

politicieni care organizează vizite şi întâlniri cu tinerii doar în pregătirea alegerilor. 

 

În privinţa codeciziei sunt menţionate consiliile elevilor şi Parlamentele tinerilor. Dar nu 

întotdeauna cu rol real de parteneriat la decizie. Rolul tinerilor în interacţiunea cu oficialii nu 

este adesea clar definit, legislaţia fiind aplicată formal. Numai în rare cazuri tinerii au putut să 

influenţeze şi să schimbe procesele care conduc la documente şi decizii importante (p. 121). 

 

Malta  foarte sumar (deşi pusă la loc de frunte) prezentată. Doar ca principiu. 

 

R. Moldova  Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei active este unul 

dintre cele 5 obiective strategice. 

 

Estonia  Sunt preconizate 3 măsuri: 

- crearea de posibilităţi pentru tinerii neorganizaţi de a fi reprezentaţi la nivel 

naţional, regional şi local; 

- susţinerea formării de consilii ale tinerilor şi sprijinirea activităţii acestora în 

ce priveşte dialogul cu autorităţile locale; 

- dezvoltarea motivaţiei participării şi a deprinderilor de participare în rândul 

tinerilor. 
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Serbia  

Participarea este urmărită prin numeroase obiective şi măsuri aferente. De exemplu, un astfel de 

obiectiv este de a conceptul de comanangement atât la nivel local cât şi naţional pentru care sunt 

preconizate următoarele măsuri: 

- adoptarea şi implementarea de programe educative la toate nivelurile 

administraţiei dar şi în rândul tinerilor care să promoveze ideea importanţei, 

avantajelor, posibilităţilor şi formelor de participare activă a tinerilor în cadrul 

unor organisme, comitete comune; 

- sprijinirea prin măsuri concrete (care?- nota mea) implicarea activă a tinerilor 

în comitete sau organisme de decizie asupra unor aspecte care îi privesc pe 

tineri; 

- demararea iniţierii unei reglementări legale a conceptului de co-management; 

- implementarea principiilor co-managementului în comisiile care au ca sarcină 

finanţarea proiectelor organizaţiilor de tineret; 

- sprijinirea iniţiativelor care urmăresc să schimbe atitudinea persoanelor mai 

vârstnice faţă de problema participării tinerilor. Să se treacă de la principiul 

„ascultării tinerilor‖ la cel de „participare activă deplină‖. 

 

Rusia  

Unul dintre programele vizate de strategie se numeşte „Echipe‖ iar altul „Succesul depinde de 

tine‖. Aceste programe urmăresc printre altele: 

- desemnarea exemplelor de succes în implicarea tinerilor în proiectarea vieţii 

societăţii; 

- dezvoltarea de modele şi programe de formare a competenţelor de conducere 

la tineri; 

- recrutarea unor tineri care să participe la viaţa civică şi socio-politică; 

- recrutarea de tineri care să candideze îmân alegeri; 

- recrutarea de tineri care să coopereze în comisiile executive şi reprezentative 

ale puterii; 
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- integrarea tinerilor în proiecte internaţionale care urmăresc formarea de lideri 

pentru organizaţii civice; 

- dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor. 

 

 

VII. ABORDAREA TRANS-SECTORIALĂ 

 

Politica de tineret ar trebui să fie înţeleasă (de Guvern) ca o politică trans-sectorială 

care ar avea rolul de a integra diferite politici sectoriale. De exemplu, relaţia între educaţie, 

angajare şi sănătate sau relaţia dintre practicarea sportului şi numărul de tineri care consumă 

droguri  sau care comit acte de delincvenţă. 

 

Slovacia Se menţionează carenţe la nivelul regional unde „oficialii comunică numai în 

cadrul îngust al propriei lor orientări profesionale, în afara contextului altor 

instituţii sau departamente din regiune ceea ce duce la o inforare parţială‖ (p. 36) 

 

Malta Se aşteaptă ca implementarea politicii să fie inter-disciplinară prin dialogul cu 

potenţialii parteneri. Consiliul Naţional de Tineret, Consiliul Regional de Tineret 

Gozo, Familiile, The Commisioner for Voluntary Organisations, Biserica Catalică 

şi alte comunităţi religioase, Asociaţia Lucrătorilor de Tineret, alte organizaţii 

neguvernamentale orientate către problemele tinerilor (chiar conduse de adulţi), 

Consilii locale, alte instituţii publice sau private interesate. 

 

R. Moldova Nu se abordează 

 

Ungaria poate constitui n exemplu de bună practică. În cuprinsul documentului strategiei 

maghiare, mai precis pe ultima pagină (72) găsim o matrice care pun în relaţie 

cele 9 obiective ale strategiei de tineret cu alte, nu mai puţin de 19 strategii 

naţionale printre care strategia de combatere a drogurilor, strategia pentru 
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dezvoltare durabilă, strategia pentru integrarea rromilor etc. Din această alăturare 

au rezultat un număr de 64 puncte de intersecţie. Cum se gestionează aceste 

domenii de convergenţă, documentul nu-şi propune să detalieze. 

 

Estonia Ca urmare a caracterului divers al dezvoltării tinerilor şi influenţat de numeroşi 

factori, politica de tineret trebuie să aibă un caracter orizontal şi să reflecte 

diferitele aspecte ale vieţii tinerilor: angajare, educaţie, politici culturale. Se 

urmăreşte o politică de tineri integrată (p. 15). 

 

VIII. COOPERARE ÎNTRE DIFERITE MINISTERE 

 

Este important de a se găsi modalităţi de a implica în strategia de tineret diferite ministere şi 

agenţii. În orice caz ar trebui atrase ministerele sănătăţii, muncii, educaţiei şi culturii. Se 

recunoşte că „asigurarea cooperării interministeriale a pus probleme în multe ţări. Poate fi 

dificil să păstrezi controlul asupra strategiei de tineret în condiţiile în care la ea ar participa 

diferite agenţii, fiecare cu tendinţa de a lua controlul şi evocând diferite culturi organizaţionale, 

interese specifice. Totuşi, există ţări europene care au prevăzut în politica lor de tineret, 

mecanisme care să asigure cooperarea interministerială. Se poate organiza un comitet de 

cretari de stat sau un grup de lucru la nivel de directori din diferite ministere …” (p. 19).  

 

Slovacia  În ultimii ani a fost creat un Consiliu Guvernamental pentru Copii şi Tineret care 

elaborează planul de acţiune (2002-2007) alocându-se sarcini specifice 

ministerelor: Muncii şi Afacerilor Sociale, Sănătăţii, Internelor, Culturii, 

Mediului, Construcţiilor şi Dezvoltării regionale. 

 

R. Moldova vezi la autorităţile responsabile. Se amestecă situaţiile. Strategia din ţara vecină 

menţionează chiar de la începutul său o listă de „actori implicaţi în implementarea‖ sa: 

Ministerul Educaţiei şi Tineretului în colaborare cu Ministerul Economiei şi Comerţului, 

Ministerul Protecţiei sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei, 
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Ministerul Culturii şi Turismului, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Agenţia Sportului, Academia de 

Ştiinţe, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile de învăţământ, reprezentanţii 

societăţii civile şi cu alte părţi interesate. 

 

Din păcate, nu este descris şi mecanismul prin care toţi aceşti actori pot coopera şi se pot 

implica. 

 

Alte Strategii Naţionale prevăd colaborări mai mult sau mai puţin largi, cu mecanisme mai mult 

sau mai puţin precise. 

 

IX. BUGET SEPARAT 

 

Necesitatea unui buget separat care să asigure adoptarea măsurilor prevăzute este de la sine 

înţeleasă. Ceea ce este specific unui buget pentru politica de tineret – care recunoaşte rolul 

important al organizaţiilor de tineret – este alocarea unei părţi de buget organizaţiilor de tineret 

printr-o aşa numită „alocaţie administrativă” (administrative grant) care să permită 

organizaţiilor să aibă un secretariat şi să îndeplinească acele sarcini care exced proectele 

propriu-zise (întâlniri statutare, comunicare cu proprii lor membri şi altele). Dincolo de asta, 

desigur, bugetul politicii de tineret trebuie să prevadă alocări pentru proiectele gestionate de 

ongt-uri. 

 

Slovacia  Se menţionează că 4,4% din PNB merge către educaţie. Totuşi există informaţii 

publice insuficiente cu privire la eficienţa utilizării acestor fonduri. 

 

R. Moldova O menţiune vagă: Planul de implementare a Strategiei este corelat cu Planul 

naţional de dezvoltare pe 2008-2011 şi cu Cadrul de cheltuieli pe termen mediu 

pe anii 2009-2011. Costurile achiziţiilor preconizate pentru anii 2012-2013 sunt 
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estimative şi urmează a fi revizuite şi corelate cu cadrul de cheltuieli pentreu 

perioada următoare. 

 

Estonia  Nu se specifică. Se menţionează că principalele surse pentru munca de tineret 

sunt: 

- contribuţia părinţilor şi a tinerilor înşişi; 

- bugetele locale; 

- bugetul de stat prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 

- fonduri şi diferite programe; 

- sectorul privat; 

O bună parte a bugetului provine din taxele asupra jocurilor de noroc ca urmare a 

unei decizii luate de Consiliul de taxare a jocurilor de noroc subordonat 

Parlamentului. 

 

Strategia din Ungaria oferă câteva dae asupra unor bugete trecute, menţionând de exemplu că în 

2006, alocaţia pentru tineret a fost de 0,026% din totalul cheltuielilor bugetare şi că din 2007 

bugetul intern pe tineret este suplimentat cu contribuţia Programului Y.A pentru acţiuni 

descentralizate cu o valoare de 2,4 miliarde de Euro pentru 2007 (pag. 24). 

 

X. LEGĂTURA LOCAL – REGIONAL – NAŢIONAL  

 

Politica de tineret trebuie desfăşurată în cooperare, coordonare şi parteneriat cu autorităţile 

locale şi regionale. Indiferent de gradul de autonomie al acestora – diferit de la ţară la ţară, 

politica de tineret trebuie să furnizeze stimulente, ghidare. Exemple de bună practică şi orice 

alte forme de sprijin prin care autorităţile locale să devină interesate şi competente de a rezolva 

problemele tinerilor şi să realizeze planuri de acţiune locale, în concordanţă cu efortul care se 

face la nivel naţional. 
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Slovacia  Sunt prezentate nivelul naţional şi nivelul regional (Consiliile regionale de tineret, 

Camera regională pentru copii şi muncă de tineret) şi nivelul local: 

municipalitatea ca o anumită autonomie în a gestiona şcolile şi celelalte facilităţi 

la nivel la calitatea de a oferi servicii (pentru petrecerea timpului liber, cazare, 

educaţie, consiliere). Totuşi este semnalat că încă multe autorităţi locale nu 

consideră politica locală de tineret ca fiind importantă. Multe municipalităţi reduc 

preocuparea pentru tineret la asigurarea funcţionării şcolilor şi altor instituţii 

educaţionale. 

Dar de fapt se recunoaşte că nu există un „concept al politicii de tineret la nivel 

regional‖ (p. 36). Din cauza lipsei de înţelegere şi a lipsei de comunicare adecvată 

oficialii de la nivel regional ajung să fie „în conflict cu tinerii‖ (p. 36). 

 

R. Moldova Nu se explicitează (decât în lista de responsabilităţi unde apar şi autorităţile 

locale). 

 

Estonia  Se menţionează rolul de coordonator (adviser) al Ministerului în raport cu 

autorităţile locale şi cea mai mare parte din politica de tineret se desfăşoară la 

nivel local: 300 de şcoli de hobby (160 municipale şi 140 de şcoli private); 18 

centre de informare şi consilere la nivel regional şi altele la nivel local. 

 

Strategia din Rusia aminteşte de autorităţile locale (institution of local self-government) ca fiind 

desemnate să implementeze politica de tineret (alături de instituţiile statului) dar nicăieri nu se 

explicitează modalitatea în care aceste autorităţi locale trebuie sau ar putea să se implice. 

 

Ungaria  se menţionează un Act (Lege)din 1990 asupra Autorităţilor Locale care „afirmă 

responsabilitatea municipalităţilor‖ de a „îndeplini sarcini legate de copii şi tineri‖ dar nu 

detaliază înţelesul acestei responsabilităţi. Şi deşi Actul respectiv menţionează printre sarcinile 

obligatorii pentru consiliile regionale (counties) „sarcini privind creşterea respectării drepturilor 
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copiilor şi tinerilor‖, totuşi, în practică cu greu ar putea fi menţionate îndeplinirea în vreun fel a 

unor asemenea sarcinii (p. 20). 

 

Strategia din Serbia se rezumă la a menţiona autorităţile locale ca fiind printre instituţiile 

responsabile pentru atingerea diferitelor obiective (nu la toate), dar nu se preocupă de 

modalitatea în care asemenea autorităţi vor fi stimulate să se achite de sarcini. 

 

XI. CONECTARE LA PRACTICILE EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE  

 

În esenţă această conectare se poate constata atunci când politica naţională este dezvoltată şi 

implementată într-o manieră deschisă, trasparentă implicând tinerii şi ongt-urile în proces şi fiind 

preocupată de măsura în care propriile eforturi se aliniază la standardele europene (cel puţin cele 

prezentate anterior). 

 

Slovacia - participarea la programele europene Youth, Eurodesk; 

  - acorduri bilaterale cu Franţa şi Germania. 

Nivelul de informare cu privire la posibilităţile de cooperare internaţională a 

tinerilor şi de mobilitate internaţională este considerat principala problemă. 

  

R. Moldova Sunt invocate o serie de documente internaţionale. Iar cele 5 obiective generale au 

fost stabilite în conformitate cu hotărârea de la Kiev a Ministerelor de Tineret din 

Consiliul Europei. 

 

Estonia Se raportează la Carta Albă, la documentele cadru ale Consiliului Europei şi la 

Raportul experţilor Consiliului Europei cu privire la politica de tineret din 

Estonia. 
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Cam toate strategiile consultate invocă documente europene, programe europene şi activităţi prin 

care tinerii din ţările respective sunt conectaţi la ceea ce se petrece în Europa. De exemplu: 

Totuşi, conectarea la practicile europene rămâne mai degrabă implicită decât explicită. 

 

Concluzie 

 

Pe ansamblu, se poate spune că recomandările (standardele) europene se regăsesc în proporţii 

diferite în practica realizării de documente strategice naţionale pe domeniul tineretului. Dar 

multe dintre aceste strategii dovedesc că standardele europene pot fi atinse dacă sarcina este cu 

adevărat luată în serios. 

 

Şi în fond voinţa politică de a pune pe hârtie un asemenea document, dacă este dublată şi de 

voinţa realizării sale în practică ar trebui să conducă la respectarea jaloanelor europene pentru că 

acestea nu fac altceva decât să asigure îndeplinirea cu eficienţă şi cu succes a unor obiective 

asumate. 

 

Realizarea unei strategii naţionale la standarde europene, cere pe lângă cunoaşterea intimă şi 

aprofundată a sectorului respectiv şi o anumită atitudine de responsabilitate, deschidere, 

continuitate din partea autorităţilor responsabile.  
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