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DOCUMENT DE FUNDAMENTARE  

pentru stabilirea la nivel naŃional a valorilor de referinŃă ale obiectivelor Strategiei Europa 2020 

 

OBIECTIV:1 Creșterea favorabilă a incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată 
a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială 

 

INDICATORI2 ŞI VALORI DE REFERINłĂ: Numărul persoanelor aflate în sărăcie ar 
trebui redus cu 20 milioane la nivelul Uniunii Europene 

 

� ASPECTE METODOLOGICE 

� ComponenŃa Grupului de lucru sectorial pentru fixarea obiectivului (GSLO): instituŃie 
coordonatoare, instituŃii reprezentate, număr reuniuni: MMFPS, MFP, MS, CNASS, 
MDRT, MECTS, DAE, INS, ANOFM; INCSMPS, CNP, ANR, ANPF 

 

� Metodologie de calcul indicatori - surse de date, metode de calcul; 

 
Rata sărăciei relative: DistribuŃia persoanelor cu vârsta de peste 0 ani care au un venit echivalent 
disponibil sub 60% din venitul median disponibil. 
 
Valoarea pragului riscului de sărăcie pentru un tip de gospodărie aleasă ca şi exemplu (ex. gospodăria 
formată dintr-o persoană singură) 
 
Ca metodologie națională, România va continua să calculeze și indicatorii privind: 
 

Rata sărăciei totale (absolute) o reprezintă ponderea persoanelor din gospodăriile ale căror 
cheltuieli de consum pe adult echivalent sunt mai mici decât pragul de sărăcie (pragul superior) în 
populaŃia totală.  

Rata sărăciei severe (extreme) reprezintă ponderea persoanelor din gospodăriile ale căror 
cheltuieli de consum pe adult echivalent sunt mai mici decât pragul de sărăcie severă (pragul inferior) 
în populaŃia totală. 

Acești indicatori au fost calculați pe următoarele niveluri de agregare:  
- Gospodărie: total, mediu de rezidență, regiune, număr de copii, număr de membri, nivel de 

educație al capului de gospodărie, statut ocupațional al capului de gospodărie, etnia capului 
de gospodărie 

- Individ: total, mediu de rezidență, regiune, sex, etnie, statut ocupațional, grupe de vârstă, 
nivel de educație. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Cele cinci obiective ale Strategiei Europa 2020: ocupare, CDI, schimbări climatice şi energie, educaŃie, incluziune socială.  
2 Indicatorii pentru obiectiv sunt cei care au valori de referinŃă (Ńinte) în Comunicarea COM din 3 martie 2010 (de ex. rata 
de ocupare femei şi rata de ocupare bărbaŃi – pentru obiectivul Ocupare). 
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� ANALIZA FACTORIALĂ A OBIECTIVULUI 

� EvoluŃia indicatorilor – în ultimii 5-10 ani (2009 și 2010 previzionat); 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 

2009 
 

2010 

Rata sărăciei relative 17,3 17,9 18,2 18,6 18,5 18,2 18,5 18,3 

Sursa: Institutul Național de Statistică pentru anii 2003-2008, Comisia Națională de Prognoză 2009 - 2010 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 

2009 

Rata sărăciei absolute 25,1 18,8 15,1 13,8 9,8 5,7 7,4 
Rata sărăciei severe 8,6 5,9 4,6 4,1 2,4 1,0 - 

Sursa: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale 

� Factori de influenŃă – economici şi sociali, care contribuie la evoluŃia indicatorului 
(afectează valoarea indicatorului) 

Așa cum se poate observa din analiza evoluției indicatorului Rata sărăciei relative, acesta a avut o 
evoluție relativ constantă. Acest fapt se explică îndeosebi datorită faptului că măsurile ce au fost 
adoptate au avut un impact deosebit în special asupra persoanelor ce se află peste pragul sărăciei a cărui 
valoare înregistrată în anul 2008 este de 459,33 lei/persoană. 

Analizând datele privind Rata sărăciei relative, pentru anul 2008, putem concluziona că aceasta 
înregistrează valori mari pentru următoarele categorii: 

o Copii: 25,9% 
o Tineri (16 – 24 ani): 20,9%; 
o Șomeri: 37,6%; 
o Lucrători pe cont propriu (inclusiv țărani): 40,8%; 
o Familiile monoparentale: 30%; 
o Familiile cu 3 și mai mulți copii: 47%. 

� Limitări (cu privire la atingerea obiectivului): instituŃionale, procedurale, legislative, 
bugetare;  

o Grad ridicat de sărăcie pentru diferite grupuri vulnerabile (tineri, copii, 
șomeri, lucrătorii pe cont propriu); 

o Rata sărăciei absolute foarte ridicată pentru populația de etnie roma 
(31,1% față de 5,7% cât se înregistrează media la nivel național); 

o Presiunea asupra bugetului de stat care determină lipsa resurselor 
financiare adecvate creșterii prestațiilor sociale astfel încât persoanele 
aflate sub pragul sărăciei să depășească această situație; 

o Descentralizarea din domeniul incluziunii sociale fără alocarea resurselor 
umane specializate, precum și a resurselor financiare autorităților locale 
astfel încât acestea să-și poată realiza atribuțiile; 

o Necesitatea consolidării capacității instituționale a Ministerului Muncii, 
Familiei și Protecției Sociale pentru a putea crește eficiența procesului de 
coordonare și corelare a politicilor de incluziune socială dezvoltate la 
nivel național; 

o Infrastructura socială slab dezvoltată; 



3 

 

o Deficitul de locuințe destinate categoriilor sociale dezavantajate; 
dificultăți în identificarea surselor de finanțare necesare autorităților 
locale, deficitul de terenuri de construcție; 
 

� Riscuri – context economic sau social cu impact negativ asupra evoluŃiei indicatorilor  
(de ex. ciclurile de guvernare, mişcări sociale, instabilitatea legislativă etc.) 

o Prelungirea efectelor crizei financiare, cu influență asupra echilibrului 
macroeconomic al României și limitarea resurselor financiare; 

o Schimbările demografice (îmbătrânirea populației); 
o Număr foarte mare al actelor normative care reglementează domeniul; 
o Schimbări frecvente ale legislației; 
o Lipsa de coordonare și colaborare între instituțiile implicate în procesul 

de incluziune socială la nivel local; 
o Paralelisme în dezvoltarea de programe adresate grupurilor vulnerabile 

de către administrația centrală; 
o Absorbție redusă a fondurilor structurale. 
o Întârzieri în finalizarea locuințelor și infrastructurii aflate în execuție; 
o Necorelarea sistemului de educație cu piața muncii poate conduce la 

creșterea numărului de persoane șomere. 
 

� Prevederi ale Programului de guvernare şi ale Programului NaŃional de Reformă; 
obligaŃiile deja asumate faŃă de UE. 

Programul de Guvernare - obiective: 

• Educație:  
o dezvoltarea capitalului uman; 
o creșterea competitivității prin formare inițială și continuă; 
o alocarea a 6% din PIB pentru finanțarea educației. 

• Piața muncii: 
o Echilibrarea pieței muncii și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă; 
o Creșterea gradului de flexibilitate a pieței muncii; 

• Familie, protecția copilului și egalitate de șanse: 
o Asigurarea condițiilor instituționale și financiare pentru susținerea familiilor tinere, 

reducerea abandonului copiilor, combaterea violenței domestice; 
o Creșterea calității vieții copilului în mediile defavorizate și respectarea standardelor 

minime de calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate; 
o Asigurarea echilibrului socioeconomic al familiilor din mediul urban și rural, al familiei 
și persoanelor de vârsta a treia, al persoanelor cu dizabilității și al familiilor 
aparținătoare; 

o Promovarea participării active a femeii la luarea deciziei și în structurile de reprezentare 
publică; diminuarea discriminărilor de orice natură; 

o Revizuirea concepției programelor de asistență socială prin orientarea acestora în 
funcție de nivelul veniturilor realizate pe familie și restructurarea celor peste 200 de 
prestații sociale existente la nivel național, cât și local, astfel încât acestea să reprezinte 
o formă complementară de protecție socială și nu să constituie unica sursă de venit 
pentru cei care au capacitate de muncă 

• Tineri: 
o Realizarea unui sistem de securitate socială activă pentru tineri; 



4 

 

o Sprijinirea angajării tinerilor în conformitate cu specializările obținute pentru a stopa 
exodul forței de muncă tinere și specializate din țară și pentru ocuparea într-un grad cât 
mai ridicat al forței de muncă tinere; 

o Susținerea activităților de tineret specifice minorităților naționale, pentru întărirea 
diversității și incluziunii sociale a acestora. 

 
Raportului Național Strategic privind Protecția Socială și Incluziunea Socială (2008 – 
2010) - obiective: 
 

Continuarea eforturilor pentru dezvoltarea unei societăŃi incluzive bazată pe acordarea de servicii de 
incluziune sociale integrate dezvoltate având la bază o evaluare reală a nevoilor individului, prin 
dezvoltarea sectorului terŃiar şi prin asigurarea oportunităŃilor egale pentru toŃi cu accent deosebit pe 
persoanele vulnerabile. Totodată, se vor căuta soluŃiile pentru a creşte implicarea persoanelor, 
familiilor sau comunităŃilor în procesul de luare a deciziilor, precum şi în procesul de implementare a 
măsurilor privind combaterea sărăciei, acest fapt constituindu-se în unul dintre punctele slabe ale 
sistemului românesc. 
 
Obiectivul prioritar 1 – Creşterea gradului de ocupare a persoanelor defavorizate : 

• Dezvoltarea sectorului de economie socială; 
• Integrarea pe piaŃa muncii a persoanelor cu handicap. 

 
Obiectivul prioritar 2 – Promovarea politicilor familiale integrate prin implementarea unui 
pachet de măsuri eficiente de prestaŃii şi servicii sociale 

• continuarea dezvoltării programelor de servicii sociale integrate şi de calitate ca principal mijloc 
de combatere a excluziunii sociale; 

• creşterea investiŃiilor pentru asigurarea educaŃiei pre-şcolare de calitate şi accesibile; 
• facilitarea accesului la o locuinŃă decentă, inclusiv la locuinŃe sociale; acordarea de subvenŃii 

pentru familii tinere cu venituri mici. 
• susŃinerea familiilor cu persoane dependente (persoane vârstnice, persoane cu handicap): ajutor 

la domiciliu, servicii de zi, încurajarea participării persoanelor dependente la activităŃi 
intelectuale, culturale şi sociale, programe de consiliere şi susŃinere a familiei pentru a acorda 
îngrijire; crearea de rezidenŃe comunitare şi de centre de îngrijire; 

• activităŃile extraşcolare organizate în şcoli, în afara timpului de studiu, în perioada programului 
de lucru al părinŃilor (culturale, sportive, etc.); 

• susŃinerea familiilor cu copii printr-un pachet de prestaŃii sociale adecvat; 
• dezvoltarea de programe de sănătate care să faciliteze protecŃia maternală şi infantilă ce se 

adresează familiilor, femeilor gravide şi copiilor în vârstă de sub 6 ani în cadrul cărora se permit 
intervenŃii pluridisciplinare (medic, puericultor, psiholog, asistent social, etc.). 

 
Obiectivul prioritar 3 – Continuarea eforturilor pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă ale 
cetăŃenilor de etnie romă 

• favorizarea accesului la serviciile de sănătate primară, prin creşterea numărului de persoane de 
etnie romă înscrise pe listele medicilor de familie; 

• continuarea programelor de formare şi pregătirea a mediatorilor sanitari şi mediatorilor şcolari; 
• îmbunătăŃirea participării şcolare a persoanelor de etnie romă, reducerea analfabetismului şi a 

abandonului şcolar; 
• dezvoltarea programelor naŃionale destinate încadrării în economia formală prin dezvoltarea de 

locuri de muncă plătite şi creşterea abilităŃilor profesionale; 
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• promovarea politicilor anti-discriminatorii, prin realizarea de campanii naŃionale de 
conştientizare; 

• implementarea sistemului de monitorizare şi evaluare pentru a se putea măsura impactul 
implementării programelor şi strategiilor din domeniu, astfel încât politicile sociale Ńintite pe 
acest grup vulnerabil să fie bazate pe situaŃia reală şi să Ńină cont de problemele identificate. 

 

� Inventar de strategii, programe, planuri de măsuri în domeniu (inclusiv iniŃiative 
emblematice ale Europa 2020) şi prevederile acestora referitoare la indicatori; vor fi 
incluse şi documentele programatice aflate în curs de elaborare.  

 

Nr. crt. Documentul strategic şi 
perioada de aplicare 

Prevederi direct legate de accesul şi participarea la educaŃie 

1. Planul NaŃional de 
Dezvoltare (2004-2006 
şi 2007 – 2013) 

Obiectivele din Planul NaŃional de Dezvoltare al României care 
vizează accesul şi participarea la educaŃie sunt: 

� creşterea competitivităŃii economice şi dezvoltarea economiei 

bazate pe cunoaştere; 

� dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 

� dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi 

incluziunii sociale şi întărirea capacităŃii administrative; 

� diminuarea disparităŃilor de dezvoltare între regiunile Ńării. 

2.  Strategia NaŃională în 
domeniul protecŃiei şi 
promovării drepturilor 
copilului (2007-2013) 

Obiectivul general:  
 
Mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanŃi 
şi asigurarea unui parteneriat eficient în vederea protecŃiei şi respectării 
drepturilor copilului, precum şi a îmbunătăŃirii condiŃiei copilului şi 
valorizării sale în societatea românească. 
 
Strategia subliniază rolul primordial al părinŃilor şi al familiei în 
creşterea, îngrijirea şi educarea copilului şi faptul că eforturile 
societăŃii trebuie îndreptate în direcŃia întăririi şi susŃinerii familiei în 
asumarea responsabilităŃilor faŃă de copil. 
 

3. Strategia naŃională 
privind protecția, 
integrarea şi incluziunea 
socială a persoanelor cu 
handicap din România în 
perioada 2006 - 2013 

Scopul Strategiei este asigurarea exercitării totale de către persoanele 
cu handicap a  drepturilor şi libertăŃilor fundamentale, în vederea 
creşterii calităŃii vieŃii acestora. 
 
Obiective generale: 
   1. Promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap ca 
cetăŃeni activi în măsură de a-şi controla viaŃa  
    Obiective specifice:  
   1.1. Creşterea capacităŃii instituŃionale şi administrative  
   1.2. Participarea activă şi accesul la serviciile sociale  
   1.3. Consolidarea parteneriatului public - privat  
   1.4. Promovarea furnizării serviciilor de calitate care să răspundă 
nevoilor individuale ale persoanei cu handicap  
   1.5. Accesibilizarea mediului fizic, informaŃional, a transportului şi 
locuinŃelor  
   1.6. Corelarea sistemului de protecŃie a copilului cu handicap cu cel 
al adultului cu handicap  
   2. Acordarea de sprijin pentru familiile care au în componenŃă 
persoane cu handicap  
    Obiective specifice:  
   2.1. Identificarea nevoilor de sprijin familial  
   2.2. Asigurarea serviciilor de sprijin familial  



6 

 

   3. Creşterea gradului de ocupare a forŃei de muncă pentru 
persoanele cu handicap  
    Obiective specifice:  
   3.1. Sprijin timpuriu efectiv (inclusiv prin dezvoltarea sistemului 
educaŃional de la vârsta timpurie corelată cu nevoile identificate în 
vederea creşterii gradului de incluziune socială)  
   3.2. Implicarea angajatorilor  
   3.3. ÎmbunătăŃirea sistemului educaŃional şi de formare profesională  
   3.4. ÎmbunătăŃirea serviciilor de sprijin în vederea angajării şi crearea 
serviciilor de sprijin al persoanelor cu handicap la locul de muncă  
 

4. Strategia Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării şi 
Tineretului  

(2001-2004, 2004-2008 
şi 2008-2012/13) 

PriorităŃi ale politicii educaŃionale menŃionate: 

� ofertă educaŃională 

� standarde europene 

� diversitate culturală 

� accesibilitate la educaŃie 

� învăŃare continuă 

� resurse umane 

� calitate 

� descentralizare 

5. Strategia privind 
educaŃia timpurie (ET)  
(ca parte a Strategiei 

convergente privind 

dezvoltarea timpurie a 

copilului) –  

(2006-2015)  

AcŃiuni recomandate pentru îmbunătăŃirea serviciilor educaŃionale 
pentru copiii de la 0 la 6 ani, cu accent pe îmbunătăŃirea accesului şi a 
participării şcolare în învăŃământul obligatoriu:  
 

� introducerea conceptului de educaŃie timpurie în legea 

învăŃământului; 

� elaborarea unor module de formare a cadrelor didactice şi a 

părinŃilor pentru a sprijini educaŃia şi dezvoltarea copiilor în 

perioada 0-6/7 ani; 

� protocoale interministeriale de susŃinere a dezvoltării unui 

sistem de educaŃie timpurie (MECTS, MMFPS, MF, MS); 

� promovarea pe scară largă a programei pentru cursul 

opŃional „EducaŃia viitorilor părinŃi” (curs opŃional, cu 

durata de un an, pentru elevii claselor IX-XII); 

� lansarea unei campanii de promovare a rolului şi importanŃei 

educaŃiei timpurii (spoturi, afişe, conferinŃă de presă, 

interviuri); 

� lansarea unei campanii de informare a opiniei publice, 

îndeosebi a părinŃilor, cu privire la importanŃa educaŃiei 

timpurii; 

� crearea condiŃiilor pentru desfăşurarea programului de 

grădiniŃă de vară, cu durata de cel puŃin 45 de zile, pentru 

toŃi copiii din comunităŃile dezavantajate care nu au putut 

frecventa grădiniŃa şi urmează să meargă în  toamnă la 

şcoală; 

� formarea mediatorilor şcolari; 

� formarea cadrelor didactice de sprijin/itinerante; 

� extinderea programului de educaŃie a părinŃilor „Educăm 

aşa” în comunităŃile dezavantajate, inclusiv prin formarea de 

instructori pentru părinŃi din rândul educatoarelor de etnie 

romă; 

� elaborarea de ghiduri de bună practică pentru educaŃie şi 

intervenŃie timpurie. 

 
8. Planul Strategic al 

Ministerului SănătăŃii  
(2008 – 2010) 
 

Obiective generale şi specifice care pot susŃine accesul şi participarea 
la educaŃie: 
1. Implementarea de programe naŃionale de sănătate care să răspundă 
problemelor de sănătate publică prioritare şi nevoilor grupurilor 
populaŃionale vulnerabile 
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� deplasarea accentului către serviciile preventive de sănătate 

şi creşterea nivelului de educaŃie pentru sănătate a populaŃiei 

în vederea adoptării comportamentelor sănătoase 

2. Dezvoltarea resurselor umane în concordanŃă cu nevoile populaŃiei 
� dezvoltarea şi extinderea reŃelei de asistenŃă medicală 

comunitară integrată. 

9.  Programul Operațional 
Dezvoltarea Resurselor 
Umane 

Obiectivul general: 
� dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităŃii 

acestuia, prin conectarea educaŃiei şi învăŃării pe tot parcursul 
vieŃii cu piaŃa muncii şi asigurarea participării crescute pe o 
piaŃă a  muncii modernă, flexibilă şi inclusivă, pentru 1 
650.000 de persoane. 

 
Prin axa prioritară 6, POS DRU va finanŃa operaŃiuni având ca 
finalitate creşterea incluziunii sociale, prevenirea excluziunii de pe 
piaŃa muncii şi sprijinirea integrării în muncă a grupurilor vulnerabile 
aflate într-o situaŃie dezavantajată în ceea ce priveşte accesul la 
educaŃie şi la un loc de muncă. Prin POS DRU vor fi finanŃate proiecte 
având ca scop promovarea economiei sociale, ca factor de integrare în 
societate a persoanelor care întâmpină dificultăŃi la angajare (populaŃia 
de etnie Roma, persoane cu dizabilităŃi, tinerii peste 18 ani care 
părăsesc sistemul de stat de protecŃie a copilului, persoane care au 
suferit o condamnare etc.). Totodată, vor fi susŃinute dezvoltarea 
serviciilor sociale integrate şi formarea personalului din sistemul de 
asistenŃă socială. Vor fi promovate măsuri vizând asigurarea egalităŃii 
de şanse între femei şi bărbaŃi şi vor fi încurajate iniŃiativele trans-
naŃionale în toate domeniile. 

10.  Programul Operațional 
Regional 

Obiectivul general: 
� sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate 

teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător 
nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra 
polilor urbani de creştere, prin îmbunătăŃirea condiŃiilor 
infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din 
regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai 
atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci. 

 
Obiectivul strategic al POR este orientat spre: 

• Crearea a 15.000 de noi locuri de muncă până la sfârşitul 
anului 2015, 

• Prevenirea creşterii disparităŃilor interregionale în termeni de 
PIB/ locuitor, în perioada 2007-2013. 

 

� PROIECłII INDICATORI 

� Scenarii de evoluŃie a domeniului - posibile evoluŃii ale domeniului în perioada 2011 - 
2020; sunt necesare trei scenarii: optimist, realist, pesimist 

� ProiecŃii ale indicatorilor pentru perioada 2011– 2020, cu puncte intermediare 2013 şi 
2015 – inclusiv reprezentare grafică; 

Scenariul pesimist: 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2015 2020 
populație 
totală 

21733,6 21673,3 21623,8 21584,4 21537,6 21504,4 21470 21435 21300 21180 20800 

populație 
săracă 

3760 3880 3936 4015 3984 3914 3972 3923 3791 3643 3328 

Rata 
sărăciei 
(%) 

17,3 17,9 18,2 18,6 18,5 18,2 18,5 18,3 17,8 17,2 16,0 
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relative 

Numărul estimativ de persoane sărace se va reduce cu 586.000 persoane până în 2020 față de 
2008 (ceea ce reprezintă o reducere cu 14,97% a numărului de persoane aflate în situație de 
sărăcie față de anul 2008) 

Scenariul realist: 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2015 2020 
populație 
totală 

21733,6 21673,3 21623,8 21584,4 21537,6 21504,4 21470 21435 21300 21180 20800 

populație 
săracă 

3760 3880 3936 4015 3984 3914 3972 3901 3749 3579 3224 

Rata 
sărăciei 
(%)relative 

17,3 17,9 18,2 18,6 18,5 18,2 18,5 18,2 17,6 16,9 15,5 

Numărul estimativ de persoane sărace se va reduce cu 690.000 persoane până în 2020 față de 
2008 (ceea ce reprezintă o reducere cu 17,6% a numărului de persoane aflate în situație de 
sărăcie față de anul 2008) 

Scenariul optimist: 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2015 2020 
populație 
totală 

21733,6 21673,3 21623,8 21584,4 21537,6 21504,4 21470 21435 21300 21180 20800 

populație 
săracă 

3760 3880 3936 4015 3984 3914 3972 3901 3706 3558 3120 

Rata 
sărăciei 
(%)relative 

17,3 17,9 18,2 18,6 18,5 18,2 18,5 18,2 17,4 16,8 15,0 

Numărul estimativ de persoane sărace se va reduce cu 794.000 persoane până în 2020 față de 
2008 (ceea ce reprezintă o reducere cu 20,3% a numărului de persoane aflate în situație de 
sărăcie față de anul 2008). 

� Măsuri pentru atingerea obiectivelor pe fiecare perioadă 2011-2013; 2013-2015; 
2016-2020 pentru scenariul realist (inclusiv cele vizând acoperirea iniŃiativelor 

emblematice în domeniu): 

� Definirea măsurii; 
� Perioada de aplicare; 
� Resurse necesare (financiare, instituŃionale, legislative)  

Domeniul Măsura Acțiuni Perioada 

1. Revizuirea 
Programului de 
acordare a ajutorului 
social astfel încât să 
fie garantat un venit 
minim oricărui 
cetăŃean 

� susŃinerea integrală a plăŃii ajutorului 
social din bugetul de stat; 

� asigurarea plăŃii ajutorului social de 
către ANPS prin structurile teritoriale 
începând cu anul 2011; 

� modificarea legislaŃiei în vigoare 

2011 - 2020 Prestații sociale 

2. Revizuirea 
Programului de 
acordare a alocaŃiei 
familiale 
complementare şi a 
alocaŃiei de susŃinere 

� Menținerea condiționalității de 
participare la o formă de învățământ 

� Majorarea cuantumului prestației 

2011 - 2020 
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pentru familia 
monoparentală prin 
acordarea unei 
alocaŃii pentru 
susŃinerea familiei 
având ca scop 
sprijinirea mai 
focalizată a familiilor 
cele mai sărace. 

1. calificarea și 
recalificarea 
persoanelor ce provin 
din grupuri 
vulnerabile 

� dezvoltarea de programe de formare 
profesională adresate grupurilor 
vulnerabile în domenii sociale 
(asistenți personali, îngrijitori la 
domiciliu, etc.)  

2010 - 2020 Formare profesională 

2. Calificare și 
recalificare a tinerilor  

� dezvoltarea de programe de formare 
profesională adresate tinerilor din 
mediul rural și al tinerilor ce 
părăsesc sistemul de protecție a 
copilului 

2010 - 2020 

1. tranziția de la 
șomaj / 
inactivitate la 
ocupare  

� asigurarea unei finanțări adecvate a 
măsurilor active din domeniu; 

� previzionarea pieței muncii prin 
anticiparea necesarului de calificări 

� dezvoltarea de parteneriate cu școlile 
și alți furnizori de servicii de ocupare 
și formare 

2011 - 2013 Ocupare 

2. evitarea 
perpetuării stării 
de sărăcie și 
transmiterea 
inter-generații  

� măsuri de acompaniere a 
șomerilor pe termen lung; 

� dezvoltarea sectorului de 
economie socială; 

� continuarea programului privind 
angajatorii de inserție 

2011 - 2013 

Educație 1. Reducerea 
abandonului școlar 

� Revizuirea sistemului de acordare a 
burselor sociale; 

� Continuarea programelor adresate 
grupurilor vulnerabile (cornul și 
laptele, rechizite, etc.); 

� Continuarea programului „A doua 
șansă”; 

� Extinderea programului „After 
school”; 

� Dezvoltarea facilităților de îngrijire a 
copilului. 

2011 - 2020 

Dezvoltare regională 1. Reducerea 
disparităților 
regionale și 
îmbunătățirea 
infrastructurii 
României  

� extinderea şi/sau 
reabilitarea/modernizarea şi dotarea 
corespunzătoare a infrastructurii 
şcolare; 

� investiŃiile în infrastructura de 
sănătate pentru eficientizarea 
procesului de acordare a asistenŃei 

2010 - 2015 
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medicale de sănătate; 
� reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea 

şi/sau echiparea infrastructurii 
sociale pentru a favoriza furnizarea 
de servicii sociale diversificate care 
să răspundă, la nivel local, nevoilor 
tuturor grupurilor dezavantajate. 

� Susținerea autorităŃilor locale şi 
întreprinderilor private, pentru a crea 
şi/sau dezvolta structuri de afaceri 
operaŃionale locale şi regionale, 
având ca scop atragerea 
întreprinderilor, în special IMM, care 
vor contribui la crearea de noi locuri 
de muncă şi utilizarea forŃei de 
muncă disponibilă în zonă, 

� reabilitarea site-urilor industriale va 
avea un impact pozitiv asupra 
economiei, prin încurajarea 
investitorilor de a se localiza în 
zonele respective datorită costurilor 
reduse pentru dezvoltare; şi din punct 
de vedere social, prin corelarea 
proiectelor pentru revitalizarea 
zonelor nefolosite şi poluate, 
promovarea ocupării forŃei de muncă 
şi a măsurilor de instruire, 

� promovarea și dezvoltarea turismului 
ca oportunitate pentru creştere 
economică, regională şi locală şi 
contribuie la crearea de noi locuri de 
muncă prin valorificarea 
patrimoniului cultural şi natural, 
specific fiecăreia din cele opt regiuni 
de dezvoltare, inclusiv din zonele 
marginale, dezavantajate din punct 
de vedere economic şi social. 

� Implementarea planurilor integrate 
de dezvoltare urbană prin proiecte de 
reabilitare a infrastructurii urbane 
degradate, de dezvoltare a 
activităŃilor antreprenoriale pentru 
ocuparea forŃei de muncă, precum şi 
acŃiuni de reabilitare a infrastructurii 
sociale şi îmbunătăŃirea serviciilor 
sociale. 

Locuire Creșterea numărului de 
locuințe sociale 

� Continuarea programului de 
construcție a locuințelor sociale 
conform Legii 114/2006 prin 
realizarea a: 

� 1.500 apartamente în 
2011; 

� 2.160 apartamente în 
2013; 

� 2.600 apartamente în 
2015; 

� 3.200 apartamente în 

2010 - 2020 
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2020. 

� Continuarea programului de 
construcție a locuințelor sociale 
destinate chiriașilor evacuați 
conform OUG nr.74/2007: 

� 1.500 apartamente în 
2011; 

� 1.800 apartamente în 
2013; 

� 1.000 apartamente în 
2015; 

� 700 apartamente în 2016 

2010 - 2016 

 


