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Cuvânt înainte 

 

Această analiză a pieţei muncii din Regiunea de Sud-Est este realizată în cadrul 

proiectului: Întreprinderea simulată: O punte între şcoală şi piaţa muncii”, ID POSDRU 

161/G/2.1/134465, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!. 

Proiectul este implementat de către Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de 

Management Financiar Contabil Constanţa în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane. 

Scopul acestui studiu se constituie în oferirea unei analize dinamice documentate şi 

obiective a volumului şi structurii resursei de muncă şi ocupării populaţiei pe profilul său 

specific din Regiunea Sud-Est, regiune unde este implementat proiectul.  

Prezentul document se doreşte a fi un instrument util atât consilierilor în activitatea 

derulată în cadrul proiectului cu grupul ţintă, cât şi oricărei alte persoane interesate să se 

informeze cu privire la posibilităţile oferite de piaţa muncii regionale. 
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1. ŞOMAJUL ÎN RÂNDUL TINERILOR 

 

1.1. Şomajul  şi şomerul: aspecte generale 

 

Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte şomajul ca fiind un fenomen economic 

caracteristic societăţii capitaliste, care constă în aceea că o parte din salariaţi rămân fără lucru, 

ca urmare a decalajului dintre cererea şi oferta de forţă de muncă. Este o stare negativă a 

economiei care constă în nefolosirea unei părţi din forţa de muncă disponibilă.  

Deşi aspectele negative ale fenomenului şomajului primează acesta poate fi văzut şi 

dintr-o perspectivă favorabilă prin prisma rezervei de forţă de muncă în care se constituie şi 

care poate fi utilizată în perioadă de creştere economică, sau/şi realinierii ofertei de muncă la 

cererea de muncă existentă, ştiut fiind faptul că pe perioada şomajului o parte din şomeri fac 

cursuri de reconversie profesională sau specializare/ perfecţionare. 

Dacă abordăm şomajul în contextul pieţei muncii, poate fi definit ca un excedent al 

ofertei de muncă faţă de nivelul cererii de muncă, iar şomerii pot fi considerate persoanele 

apte de muncă, care nu-şi găsesc de lucru, formând suprapopulaţia relativă, fiind în fond un 

surplus de forţă de muncă comparativ cu numărul celor angajaţi. 

Cu toate că nu există o definiţie unanim acceptată, şomajul este definit de către cei mai 

mulţi economişti şi sociologi ca inactivitatea unei persoane care are dorinţa de a lucra.  

Din punct de vedere istoric, termenul de şomer a început să fie utilizat la sfârşitul secolului 

XIX, odată cu dezvoltarea societăţii industriale, fiind strâns legat de noţiunea de salariat şi implică 

existenţa unui contract, formal sau neformal,  între angajat, pe de o parte şi angajator pe de altă 

parte. Şomerul este, deci, persoana care, în schimbul unei remuneraţii, doreşte să-şi ofere forţa de 

muncă dar nu găseşte un angajator dispus să s-o angajeze.  

Cu toată multitudinea de nuanţe între diversele definiţii ale şomajului şi ale şomerului, 

esenţa acestora se regăseşte în toate: şomerul este persoana dornică şi disponibilă să lucreze dar 

care, momentan, nu găseşte de lucru. 

Conform Biroul Internaţional al Muncii (BIM), sunt consideraţi şomeri persoanele care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

• Au depăşit vârsta de 15 ani; 
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• Sunt apte de muncă; 

• Nu au loc de muncă  (a încetat contractul sau a fost temporar întrerupt şi sunt în 

căutare de muncă remunerată); 

• Sunt fără ocupaţie, apte de muncă, nu au mai lucrat sau ultimul loc de muncă nu a fost 

remunerat; 

• Sunt disponibile imediat pentru o muncă salariată. 

Un alt mod de observare a şomerilor, exprimat de EUROSTAT este gruparea şomerilor 

după cauza intrării în şomaj, realizându-se,  astfel, patru grupe omogene: 

1. şomeri involuntari - adică persoane care şi-au pierdut locul de muncă din raţiuni 

independente de voinţa lor şi care încep imediat să caute un nou loc de muncă; 

2. şomeri voluntari - persoane care şi-au părăsit slujba din voinţa lor şi au început 

imediat să caute de lucru; 

3. persoane reintegrate pe piaţa muncii - adică persoane care au mai lucrat dar care, 

chiar înainte de a căuta de lucru au fost inactivi sau şi-au satisfăcut serviciul militar 

obligatoriu; 

4. persoane în căutarea primului loc de muncă - adică persoane care nu au mai avut un 

loc de muncă. 

 

1.2. Indicatorii şomajului 

 

Indicatorii  cantitativi  exprimă  mărimea  absolută  a  şomajului,  adică  numărul  total  

al şomerilor  existent  la  un  moment  dat  în  economia  naţională  într-o  zonă  geografică,  

în  anumite ramuri, profesii etc.. 

Rata şomajului exprimă procentual mărimea şomajului. Se calculează ca raport 

procentual între numărul şomerilor şi populaţia activă. Indicatorii  de  ordin  structural-

calitativi  se  referă  la  componenţa  structurală  a  şomerilor după nivelul de calificare, 

specialităţi, meserii, sex, vârstă etc..  

1. Mărimea şomajului (nivelul la care a ajuns) reflectă numărul persoanelor care nu 

lucrează, în raport cu numărul total al persoanelor care sunt apte şi doresc să lucreze. 
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2. Intensitatea cu care se manifestă, dacă presupune pierderea locului de muncă şi 

încetarea totală a activităţii (şomaj total) sau numai diminuarea activităţii depuse cu scăderea 

duratei săptămânii de lucru şi scăderea corespunzătoare a salariului (şomaj parţial). 

3. Durata - perioada de la momentul pierderii locului de muncă sau diminuarea 

activităţii depuse până la reluarea normală a muncii. 

4. Structura sau componenţa pe categorii de vârstă, nivel de calificare, gen, rasă etc.. 

Subevaluarea şomajului – înregistrarea doar a persoanelor care primesc indemnizaţie de 

şomaj, excluzând alte categorii ca: tinerii care încheie un ciclu de învăţământ şi nu au loc de 

muncă, persoane care nu au temporar un loc de muncă, ş.a.m.d. 

Supraevaluarea şomajului – înregistrarea ca şomeri şi a altor categorii (neîndreptăţite) 

ca: persoanele care încasează indemnizaţia de şomaj, dar nu au intenţia de a se angaja; 

persoanele care au deja un loc de muncă, dar pretind ca sunt şomeri pentru că lucrează ”la 

negru”; persoane care nu doresc să muncească din motive strict personale, ş.a..  

În statistica internaţională se utilizează următoarele rate de şomaj: 

Rata globală standardizată BIM, care se calculează ca raport între numărul şomerilor 

în sens BIM şi populaţia activă totală; are cea mai mare sferă de cuprindere, fiind cea 

mai utilizată în comparaţiile internaţionale. 

Rata  globală  standardizată  CEE  care  este  raportul  dintre  numărul  de  şomeri  şi  

populaţia activă civilă. 

  Rata globală standardizată OECD care se determină ca raport între numărul de 

şomeri şi populaţia activă totală. 

Rata parţială de şomaj se referă la o anumită categorie de forţă de muncă sau pentru o 

anumită regiune geografică sau administrativă, se determină ca raport între numărul de 

şomeri proveniţi din categoria respectivă şi populaţia activă din categoria respectivă. 

Rata integrală (compusă) de şomaj şi sub-ocupare vizibilă se calculează ca raport între 

timpul de muncă disponibil neutilizat corespunzător al persoanelor în şomaj şi a celor aflate 

în stare de sub-ocupare vizibilă (persoane care au un loc de muncă dar care lucrează 

involuntar în timp  parţial)  şi  timpul  de  muncă  total  disponibil  sau  timpul  de  muncă  

utilizat. Aceasta măsoară de fapt şomajul potenţial, calculul acesteia impunându-se în 

special în cazul ţărilor în care sub-ocuparea vizibilă are dimensiuni apreciabile. România 

face parte din categoria acestor ţări. 
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În  contextul  implicaţiilor  economice  majore  pe  care  le  are  şomajul, a  legăturilor 

acestuia cu inflaţia, se vorbeşte despre o rată naturală a şomajului. 

Indicatorii  statistici  prin  care  se  apreciază  şomajul  se  determină  în  practică  prin 

anumite metode statistice, folosind surse de date specifice. 

 

1.3.Starea actuală a fenomenului în Uniunea Europeană  

 

În UE şi nu numai, şomajul a înregistrat creşteri abrupte de la începutul crizei din 2008 

şi până în 2014. Astfel, în perioada menţionată, rata generală a şomajului în UE a crescut de la 

7,1% la 11%, iar pe zona euro a ajuns de la 7,6% la 12,2%. 

În ultimele luni observăm o scădere a ratei şomajului la nivelul UE, astfel că aceasta era 

de 9,7% în martie 2015. 

Rata şomajului din România a scăzut la 6,8% din totalul populaţiei active la finalul lunii 

martie 2015, conform Eurostat. (tabelul 1) Numărul şomerilor din România a scăzut de la 

503.702 de persoane în luna martie 2014, la 485.878 în luna martie 2015.  

Datele Eurostat relevă faptul că rata şomajului în România este cu 2,9 procente mai 

mică decât media celor 28 de state ale Uniunii (9,7%). 

Pe ansamblul Uniunii Europene (UE), cea mai ridicată rată a şomajului din UE se 

înregistrează în Grecia, unde 25,6% din populaţia activă nu avea un loc de muncă la sfârşitul 

lunii martie 2015. La polul opus, se situează Germania, cu o rată a şomajului de doar 4.8%. 

Informațiile cele mai îngrijorătoare în privința șomajului vin din zona șomajului în 

rândul tinerilor (15 şi 24 de ani). Nu se constată îmbunătățiri semnificative a situației tinerilor 

în Uniunea Europeană, rămânând o categorie vulnerabilă a pieței muncii. În timp ce în UE28, 

acest indicator era de 21,5% în luna Martie 2015, respectiv 4,8 milioane de persoane, Spania 

și Grecia se află în al patrulea an consecutiv în care înregistrează rate ale șomajului în rândul 

tinerilor de peste 50%. Probleme majore ale tinerilor se manifestă și în Croația (46,8%), Italia 

(44,9%) sau Portugalia (34,4%). România avea o rată a șomajului în rândul tinerilor de 

24,7%, peste media UE28. (tabelul 2) 
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Tabelul 1. Rata şomajului la nivelul UE, medie lunară (%) 

Indicator 2014M10 2014M11 2014M12 2015M01 2015M02 2015M03 
UE (28) 10.0 10.0 9.9 9.8 9,7 9,7 
Cehia 5.8 5.9 5.8 5.8 5,8 5,9 
Danemarca 6.5 6.4 6.1 6.1 6,1 6,3 
Germania  5.0 4.9 4.8 4.8 4,8 4,8 
Estonia 6.9 6.6 6.4 6.3 6,1 6,2 
Irlanda 10.6 10.4 10.2 10.1 10,0 9,8 
Grecia 26.1 25.9 25.9 25.7 25,6 25,6 
Spamia 23.9 23.7 23.6 23.3 23,1 22,9 
Franţa 10.4 10.5 10.4 10.4 10,3 10,3 
Croatia 17.6 17.8 17.7 17.4 17,1 16,7 
Italia 12.8 13.0 12.4 12.3 12,4 12,6 
Cipru 16.3 16.6 16.5 16.3 16,4 16,3 
Letonia 10.3 10.3 10.3 9.9 9,9 9,9 
Lituania 10.3 10.1 10.0 9.4 9,2 9,0 
Luxemburg 5.9 5.9 5.9 5.8 5,8 5,8 
Ungaria 7.3 7.3 7.3 7.5 7,4 7,3 
Malta 5.9 6.0 5.9 6.0 5,9 5,8 
Olanda 7.1 7.1 7.2 7.2 7,1 7,0 
Austria 5.6 5.7 5.6 5.5 5,5 5,6 
Polonia 8.4 8.3 8.2 8.1 8,0 7,9 
Portugalia 13.5 13.5 13.6 13.7 13,5 13,2 
Romania 6.7 6.7 6.6 6.9 6,9 6,8 
Slovenia 9.5 9.4 9.3 9.2 9,2 9,3 
Slovacia 12.7 12.6 12.4 12.3 12,1 12,0 
Finlanda 9.0 9.0 9.0 9.1 9,2 9,3 
Suedia 8.0 7.8 7.6 7.9 7,9 7,6 
Marea Britanie 5.8 5.6 5.5 5.5 5,5 5,4 
Islanda 5.4 3.7 4.4 4.1 4,7 3,9 
Norvegia 3.8 3.7 3.8 4.0 4,1 4,2 
Turcia 10.6 10.6 10.3 10.2 10,1 10,0 
SUA 5.7 5.8 5.6 5.7 5,5 5,5 
Japonia 3.5 3.5 3.4 3.6 3,5 3,4 
: not available   

Sursa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat 
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Tabelul 2. Rata trimestrială a şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani) la nivelul UE, 

(%) 

Indicator 
2012 
Q4 

2013 
Q1 

2013 
Q2 

2013 
Q3 

2013 
Q4 

2014 
Q1 

2014 
Q2 

2014 
Q3 

2014 
Q4 

2015
Q1 

UE (28) 23.7 24.4 23.5 23.3 23.3 23.7 22.0 21.6 21.5 21,5 

Belgium 22.0 23.3 22.5 24.5 24.4 26.3 23.4 21.3 22.2 20,4 

Bulgaria 28.5 29.5 28.7 26.8 28.4 26.9 23.3 21.4 24.0 23,2 

Cehia 20.0 19.2 17.6 19.6 19.5 16.5 15.5 16.3 15.0 13,9 

Danemarca 12.8 13.5 11.9 14.5 12.2 14.0 12.3 13.1 11.1 10,7 

Germania  7.3 7.7 7.6 8.6 7.3 8.0 7.7 8.4 6.9 7,3 

Estonia 16.4 23.0 16.4 14.6 21.0 17.4 16.9 13.4 12.2 13,8 

Irlanda 27.7 26.7 29.6 26.5 24.2 25.3 26.9 23.2 20.3 21,5 

Grecia 57.9 60.0 59.2 57.1 56.7 56.7 52.0 49.5 51.5 51,9 

Spamia 54.8 56.9 56.0 54.1 54.9 55.5 53.1 52.4 51.8 51,4 

Franţa 27.1 25.5 23.1 23.2 24.2 24.3 22.7 23.8 26.1 25,5 

Croatia 49.5 58.3 50.1 40.6 51.7 49.7 41.3 40.4 50.1 46,8 

Italia 39.0 41.9 37.3 37.3 43.5 46.2 41.6 39.6 43.3 44,9 

Cipru 32.0 37.5 40.3 38.5 39.4 39.6 37.2 33.4 33.7 37,1 

Letonia 21.8 22.9 20.1 27.6 21.7 18.2 21.1 21.4 17.8 14,8 

Lituania 25.5 22.7 21.0 23.1 20.7 21.2 21.3 16.4 18.3 19,9 

Luxemburg 19.7 19.6 18.0 14.7 : 18.5 16.9 36.6 18.6 18,9 

Ungaria 27.2 29.8 25.7 26.8 24.1 21.0 20.7 21.6 18.3 19,4 

Malta 12.5 11.8 15.7 13.0 11.3 13.7 12.6 11.9 8.9 9,8 

Olanda 11.9 13.3 12.7 13.3 13.5 14.4 12.9 12.0 11.7 11,9 

Austria 8.6 9.7 9.0 9.9 10.1 11.4 9.1 10.5 10.1 9,6 

Polonia 27.4 29.2 26.0 26.6 27.3 27.2 23.1 23.1 22.0 23,3 

Portugalia 40.5 42.5 37.4 36.4 36.1 37.5 35.6 32.2 34.0 34,4 

Romania 22.4 23.7 23.4 23.2 24.6 25.7 23.9 22.5 24.1 24,7 

Slovenia 24.4 23.3 24.1 18.8 20.4 23.9 19.0 18.4 20.0 19,2 

Slovacia 36.1 34.4 32.3 33.7 34.3 32.1 29.2 30.0 27.5 26,4 

Finlanda 16.0 22.4 26.2 13.4 16.2 23.5 25.6 13.5 18.8 24,6 

Suedia 22.1 26.6 27.9 19.1 20.5 25.6 27.6 18.1 20.2 23,7 

Marea Britanie 20.6 20.2 20.9 21.9 19.6 18.4 16.1 17.2 16.0 15,2 

Islanda 10.8 11.0 16.1 7.4 7.6 11.5 12.3 7.0 8.2 9,8 

Norvegia 8.5 9.7 9.4 8.9 8.5 8.1 8.1 8.2 7.0 9,3 

Elveţia 9.2 8.3 7.0 10.4 8.3 9.3 7.7 11.0 6.2 7,5 

Turcia 16.8 18.3 14.9 16.8 17.8 17.0 15.8 18.7 19.8 20,0 

: not available 
       

 

Sursa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat 

 

Rata şomajului în rândul tinerilor cu vârsta sub 25 de ani din zona euro a crescut cu 

circa 50% în ultimii cinci ani, respectiv de la aproximativ 16% în 2008 la 23,9% in 2014, cele 
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mai mari valori din ultimii cinci ani fiind atinse în Grecia şi Spania. În UE situaţia pe acest 

segment a evoluat asemănător, respectiv de la 15,8% în urmă cu 5 ani, la 23,1% în 2014.1 

În ultimele trimestre observăm că şomajul în rândul tinerilor a crescut la 24,7%, 

situaţie înregistrată şi în anul anterior, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că una din cauzele 

şomajului în rândul tinerilor poate fi ocuparea precară a acestora pe locuri de muncă sezoniere 

sau cu contract pe perioadă determinată de timp, în multe domenii de activitate sfârşitul de an 

fiind o perioadă mai dificilă cu scăderi de activitate, lipsa de experienţă a dar şi principiul 

„ultimul venit – primul plecat” fiind în detrimentul tinerilor angajaţi.  

Comparativ cu Croaţia, Spania şi Grecia care au înregistrat rate de peste 50%, România 

pare a avea o poziţie privilegiată de doar 3,5 p.p. peste media UE dar cu peste 17,4 p.p. peste 

valorile înregistrate de Germania, situaţie în înrăutăţire comparativ cu ultimul trimestru al 

anului 2014. Deşi cele mai multe ţări au înregistrat o scădere a ratei şomajului în rândul 

tinerilor în ultimii ani în ţara noastră acest indicator s-a majorat, fluctuând  de-a lungul anului, 

lunile de vară evidenţiindu-se prin diminuarea ratei şomajului trimestrial.  

Creşterea şomajului în rândul tinerilor din ţara noastră vine pe fondul încercărilor UE de 

a contracara acest fenomen. Astfel, pentru a contribui la reducerea nivelurilor inacceptabile 

ale şomajului în rândul tinerilor, Comisia a prezentat, în data de 5 decembrie 2012, un pachet 

de măsuri privind încadrarea în muncă a tinerilor. Pachetul include o propunere de 

recomandare privind introducerea unei „garanţii pentru tineret” în fiecare stat membru, 

pentru a se asigura că toţi tinerii cu vârste de până la 25 de ani primesc oferte de angajare, de 

formare continuă, de ucenicie sau de stagii de bună calitate în termen de patru luni de la 

terminarea educaţiei formale sau de la intrarea în şomaj. Consiliul de Miniştri a ajuns la un 

acord politic privind această recomandare în data de 28 februarie 2013. De asemenea, 

Comisia a propus norme operaţionale pentru aplicarea rapidă a iniţiativei privind ocuparea 

forţei de muncă în rândul tinerilor, în vederea combaterii şomajului în cadrul acestei categorii 

de populaţie. Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor a fost propusă de 

Consiliul European din 7-8 februarie 2013, cu un buget de 6 miliarde de euro pentru perioada 

2014-2020. 

                                                             
1 idem 
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Desigur că orice măsură de acest tip implică o perioadă de timp până efectele devin 

vizibile şi cuantificabile prin urmare, deşi la nivelul anului trecut nu observăm modificări 

favorabile, probabil pe parcursul anului în curs acestea se vor concretiza. 

 

1.4.Evoluţia şomajului în plan regional 

 

În plan regional putem observa o creştere a indicatorilor fenomenului pe regiuni în anul 

2013 comparativ cu 2012, cu excepţia Regiuni Nord-Vest şi o scădere în toate regiunile în 

anul 2014.  

 

Tabelul 3. Evoluţia şomajului în România, pe regiuni de dezvoltare, în perioada 2012-2017 

Indicator 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 

Şomeri 
înregistraţi 
la sfârşitul 

anului - 
mii 

persoane 

România 493,2 512,3 485 465 450 436 
Nord-est 78,2 85,3 85 83 80 76 
Sud-est 69,6 72,1 72 65 63 61 
Sud Muntenia 87,9 94,8 91 87 85 83 
Sud vest Oltenia 75,6 79,1 75 72 70 68 
Vest 34,1 34,7 31 30 29 27 
Nord-vest 54,7 51,2 46 45 43 41 
Centru 68,7 69,8 60 60 60 59 
Bucureşti Ilfov 25,1 25,3 25 23 21 20 

Rata 
şomajului  

- % 

România 5,4 5,7 5,3 5,1 4,9 4,7 
Nord-est 6 6,6 6,6 6,4 6,1 5,8 
Sud-est 6,4 6,7 6,7 6 5,8 5,5 
Sud Muntenia 6,9 7,5 7,2 6,8 6,6 6,4 
Sud vest Oltenia 8,2 8,7 8,2 7,9 7,6 7,3 
Vest 3,9 4 3,6 3,4 3,3 3 
Nord-vest 4,4 4,1 3,7 3,6 3,4 3,2 
Centru 6,2 6,3 5,4 5,3 5,2 5,1 
Bucureşti Ilfov 2 2 1,9 1,7 1,6 1,5 

*- estimări 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză (CNP), 

http://www.cnp.ro/user/repository/Prognoza_profil_teritorial_decembrie_2014b.pdf 
 

Prognoza CNP este optimistă în următorii 3 ani situaţia îmbunătăţindu-se în toate 

regiunile, Bucureşti-Ilfov având rate ale şomajului sub pragul ratei şomajului natural (2-3%). 

Regiunea Sud-Est are rate ale şomajului peste media naţională deţinând 14,8% dintre 

şomerii înregistraţi la nivel naţional în anul 2014. 
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În cadrul regiunii sud-est rata şomajului fluctuează în anul 2014 de la 4,2% cât se 

înregistrează în judeţul Constanţa la 9,1% pentru judeţul Buzău. Judeţul Buzău este cel care şi 

în anul 2014 şi-a majorat rata şomajului. (tabelul 4) 

 

Tabelul 4. Evoluţia ratei şomajului în Regiunea Sud-Est, pe judeţe, în perioada 2012-2017 

% 

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Sud-Est 6,4 6,7 6,7 6 5,8 5,5 
Brăila 6,5 7 6,7 6,5 6 5,8 
Buzău 7,9 8,6 9,1 8,9 8,4 7,5 
Constanţa 4,5 4,4 4,2 4 3,9 3,8 
Galaţi 8,9 9,2 9 8,7 8,6 8,4 
Tulcea 5,9 5,9 5,6 5,4 5,4 5,2 
Vrancea 5,5 5,9 5,8 5,5 5,4 5,3 

*- estimări 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză (CNP), 

http://www.cnp.ro/user/repository/Prognoza_profil_teritorial_decembrie_2014b.pdf 

 

1.5.Costul şomajului 

 

Şomajul este opus ocupării, reflectă imposibilitatea omului de a-si utiliza capacitatea sa 

de a produce bunuri economice. Prin şomaj, munca suferă un proces de degradare, ea 

neputând fi conservata. Prin existenta sa, şomajul determina pierderea unei părţi din producţia 

potenţială a societăţii. 

De asemenea, o altă consecinţă negativă a şomajului constă în faptul că ajutorul de 

şomaj, fiind suportat din veniturile societăţii, determină o diminuare a veniturilor celor care 

lucrează şi se traduc într-un cost bugetar. Costul este cu atât mai mare dacă avem în vedere 

faptul că pe lângă sumele agregate în ajutorul de şomaj se adaugă şi costurile cu reintegrarea 

pe piaţa muncii a şomerilor (consiliere şi orientare în carieră, cursuri de conversie şi 

reconversie profesională etc.) Şomajul înrăutăţeşte condiţiile de viaţă ale populaţiei, în primul 

rând ale şomerilor, determinând scăderea consumului de bunuri economice. El alimentează 

acte antisociale, multe dintre acestea fiind făcute de către cei care nu au un loc de muncă. 

O consecinţa nefastă a statutului de şomer cu implicaţii în viitor este tendinţa unor 

persoane tinere de a ezita să-şi întemeieze familii. Ca urmare a acestei tendinţe, scade 
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natalitatea cu efecte directe asupra îmbătrânirii populaţiei. Altă consecinţă a şomajului constă 

în faptul ca el determină reducerea dorinţei de a învăţa a viitoarei generaţii; gândul de a 

ajunge şomer este de natură să diminueze aspiraţia spre carte, spre şcoală şi educaţie. Aşa zisa 

resemnare a tinerilor în privinţa perspectivelor oferite de piaţa muncii actuale. 

Diminuarea încrederii în educaţie şi potenţialul pieţei muncii naţionale este acompaniată 

de un alt proces dăunător pentru interesele economiei naţionale, respectiv plecarea tinerilor 

peste graniţă pentru a se realiza în plan personal şi profesional. 

Şomajul apare ca un fenomen generator de diverse afecţiuni fizice şi psihice. Aceste 

stări depresive pot constitui, la rândul lor, cauze ale pierderii locului de muncă la un moment 

dat. 

Consecinţele şomajului de lungă durată sunt şi mai grave pentru individ; dacă o 

persoana rămâne mult timp în şomaj, competenţa şi experienţa sa se degradează şi mai mult, 

ceea ce diminuează interesul potenţialilor angajatori faţă de persoana respectivă. 

Şomajul are consecinţe negative foarte diverse, printre acestea înscriindu-se: raporturi 

familiale tensionate, izolarea socială, imposibilitatea de a fi la curent cu problemele care ţin 

de competenţa profesională, moral scăzut, lipsa încrederii în sine. 

Prin consecinţele sale negative, şomajul a devenit una din problemele globale ale 

omenirii. 

 

1.6. Calitatea ocupării 

 

Tranziţia de la şcoală la integrarea tineretului pe piaţa forţei de muncă constituie una 

dintre cele mai critice şi presante probleme a funcţionării pieţei muncii, cu impact economic şi 

social deosebit de puternic. 

Tinerii suferă cel mai mult în contactul cu piaţa muncii fiind dezavantajaţi faţă de 

categoriile de vârstă adultă, atât prin faptul că ani de-a rândul aceste din urma segmente de 

populaţie au fost ţinute în supraocupare, chiar dacă economia a fost în recesiune, cât şi ca 

lipsă a experienţei în muncă – privită ca o cerinţă de cele mai multe ori obligatorie la 

angajarea într-un loc de muncă. Fenomenul este evident dacă se compară structura pe vârste a 

populaţiei active cu cea a şomerilor, aceasta din urma fiind mult mai “tânără” şi este chiar mai 
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grav la nivelul forţei de muncă feminine, pentru care ponderea şomajului tinerelor atinge tot 

timpul valori mai mari decât pentru întreaga categorie a populaţiei şomere. 

Conform unui sondaj realizat la sfârşitul anului 2009, tinerii aflaţi încă la şcoală sunt 

mai mulţumiţi cu viaţa proprie decât restul populaţiei, nivelul de satisfacţie fiind de 64% în 

România şi de 90% la nivelul UE. In privinţa aşteptărilor referitoare la evoluţia vieţii lor în 

general în următoarele 12 luni, 22% dintre români cred că vor trăi mai bine, 29% cred că vor 

trăi mai prost, 43% cred că vor trăi la fel, iar 6% nu ştiu. La nivelul Uniunii Europene, 

procentul optimiştilor în privinţa evoluţiei propriei vieţi este de 26%, cel al pesimiştilor de 

15%, 56% cred că vor trăi la fel, iar 3% nu ştiu. Constatăm un nivel mult mai ridicat de 

pesimism în România (29%) faţă de media UE (15%) 2  

Conform aceleaşi surse în anul 2014 românii au devenit mai optimişti astfel peste 20% 

dintre ei au afirmat că speră ca pe viitor să aibă venituri mai mari şi mai multe locuri de 

muncă deşi 34% se simt în pragul sărăciei.3  

Tinerii şi în special cei de gen feminin în vârsta de până la 30 de ani se confruntă cu 

probleme sporite de încadrare pe piaţa muncii , cu atât mai mult cu cât nivelul de educaţie este 

mai scăzut. În fapt, cele mai multe dintre femeile neocupate tinere sunt absolvente de liceu 

sau gimnazii, şcoală generală (peste 80%).  

Un alt aspect pe care îl remarcăm este acela că, în timp ce tot mai mulţi tineri dobândesc 

calificările necesare pentru diverse meserii, numărul locurilor de muncă nu creşte 

corespunzător sau corelat cu oferta educaţională. Tinerii care au terminat recent o anumită 

treaptă de şcolarizare sunt concuraţi pe piaţa muncii de alţii care au o calificare mai înaltă 

(supracalificare) şi astfel sunt nevoiţi să accepte slujbe de rang mai scăzut, mai prost plătite. 

Ca urmare, unii tineri îşi încep uneori activitatea în sectoare marginalizate, inferioare 

calificării lor şi uneori chiar intra în circuitul muncii neprotejate (munca la negru), fapt care îi 

izolează de societate, înainte ca ei sa facă primii paşi în viaţa profesională şi familială. 

 

 

 

 

 
                                                             
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_ro_ro_nat.pdf 
3 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_vie_fr.pdf 
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2. CALITATEA VIEŢII TINERILOR 

 

Potrivit unui raport recent al Băncii Naţionale a României (BNR) produsul intern brut 

(PIB) pe cap de locuitor în Bucureşti-Ilfov este cel mai ridicat din România, având valoarea 

de 30.700 de euro/locuitor. Pe locul doi urmează Regiunea Vest cu valoarea de 13.500 de 

euro/locuitor. La polul opus se situează Regiunea Nord-Est, un PIB-ul pe cap de locuitor este 

de 7.200 de euro. Deşi PIB-ul naţional este în creştere în ultimii ani, fiind prognozată şi în 

2015 o creştere cu 2,5%, România comparativ cu media Uniunii Europene nu are o poziţie 

foarte bună, doar Bucureşti-Ilfov şi regiunea Vest au un PIB/locuitor de mai mult de 50% din 

media UE. Acest indicator este unul dintre cei mai importanţi luaţi în considerare de oficialii 

UE în admiterea unei ţări candidate în zona Euro.4 

 

Figura 1. PIB pe locuitor şi populaţia pe regiuni de dezvoltare5 

 
                                                             
4 Pe baza articolului publicat pe 23.04.2015 de Adevărul, http://adevarul.ro/locale/iasi/topul-saraciei-romaniei-
moldova-patru-mai-inapoiata-decat-bucuresti-ilfov-clasamentul-complet-8-regiuni-
1_5538cbf0cfbe376e35793648/index.html 
5 Sursa, idem 
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2.1.  Conceptul de sărăcie 

 

De cele mai multe ori, sărăcia este definită ca fiind o privare economică. Susţinerea 

acestui concept se face prin faptul că sărăcia caracterizează persoanele lipsite de resursele 

materiale care să le poată asigura consumul necesar de bunuri şi servicii. 

Sărăcia reprezintă unul dintre conceptele preluate de către ştiinţele sociale din limbajul 

comun. Aici, sensul acestui concept era suficient de exact, deşi era mai mult conceptual decât 

explicit. Intrată în sfera preocupărilor morale şi politice ale colectivităţii, sărăcia s-a bucurat 

de un interes special din partea cercetătorilor din domeniul ştiinţelor sociale.6 

Literatura de specialitate face distincţie între două mari categorii de praguri ale 

sărăciei, praguri „absolute“ şi praguri de sărăcie „relative“. Din punct de vedere al veniturilor, 

pragurile absolute de sărăcie presupun un nivel fix al puterii de cumpărare, nivel care este 

suficient pentru a cumpăra un anume pachet fix, bine determinat, de necesităţi de bază7. Cu 

alte cuvinte, pragurile de sărăcie absolute reprezintă un minim absolut al veniturilor (sau al 

consumurilor) stabilite într-o manieră obiectivă, sub nivelul căruia individul (sau gospodăria) 

este considerată săracă. Acestea sunt fixate în timp la un moment dat şi actualizate sistematic 

ţinând cont de evoluţia în timp a preţurilor. De cealaltă parte, pragul de sărăcie relativ este 

definit în termeni de nivel de venituri sau consum tipice în cea mai mare parte a societăţii. 

Puterea de cumpărare a pragului relativ de sărăcie se schimbă în timp odată cu nivelul 

veniturilor, cheltuielilor sau al consumului societăţii8.  

 

2.2. Măsurarea sărăciei 

 

Evaluarea sărăciei presupune, şi se bazează în general pe existenţa unor niveluri bine 

definite ale standardului de viaţă  pe care se consideră că trebuie să le atingă orice persoană 

(gospodărie, grup, etc.) pentru a nu fi considerată săracă, denumite praguri de sărăcie. Există 

anumite niveluri de consum din diferite categorii de bunuri (hrană, îmbrăcăminte, adăpost, 

etc.) sub care supravieţuirea este pusă în pericol, deşi este greu de determinat ce anume 

                                                             
6 Elena Zamfir, Cătălin Zamfir, Politici sociale, România în context european, 1995, pag.192. 
7 Sheldon Danziger, Robert H. Haveman, Understanding Poverty, 2001 citat de Pop M.A., Metode de evaluare a 
sărăciei. Scale de echivalenţă, rezumat Teză de doctorat, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi 
Asistenţă Socială, Bucureşti 2009. 
8 idem 
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reprezintă aceste niveluri pentru fiecare persoană în parte. Nu numai atât dar, în cele mai 

multe societăţi, şi aici le avem în vedere chiar şi pe cele mai sărace, noţiunea de "sărăcie" 

depăşeşte noţiunea de minim de supravieţuire. Nu că ar fi contestată existenţa unui prag de 

sărăcie, dar apar o serie de controverse în ceea ce priveşte poziţionarea şi interpretarea lui. 9 

Determinarea indicatorilor privind sărăcia relativă cade în sarcina Institutului Naţional 

de Statistică (INS) în baza recomandărilor EUROSTAT, în timp ce calcularea celor vizând 

sărăcia absolută se realizează pe baza unei metodologii naţionale de către Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).  

Mai puţin de jumătate dintre români (47%) erau mulţumiţi cu viaţa pe care o duceau în 

anul 2009, - primul an de criză economică în ţara noastră - în timp ce media europeană este de 

78%. România se încadrează însă în grupul ţărilor din sud-estul UE cu nivel mai redus de 

satisfacţie în ce priveşte viaţa, alături de Bulgaria (38%), Ungaria (42%), Grecia (58%), 

Croaţia (63%). Acestora li se adaugă două ţări baltice – Lituania (55%) şi Letonia (57%) şi, ca 

o excepţie la restul ţărilor din vestul UE, Portugalia (53%). Pe parcursul crizei economice 

situaţia s-a deteriorat şi mai mult astfel că în prezent unul din cinci români, adică aproape 

cinci milioane de persoane, se confruntă cu sărăcia, iar Guvernul vrea să micşoreze cu 

400.000 persoane numărul acestora până în 2020, potrivit proiectului Strategiei naţionale 

privind reducerea sărăciei, pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).10 

Pragul sărăciei absolute este calculat prin însumarea costului unui coş minim 

alimentar cu un minim de consum de bunuri nealimentare şi de servicii, egal cu cheltuielile 

efectuate de persoanele al căror consum alimentar este egal cu costul coşului alimentar. 

Costul coşului alimentar a fost estimat pentru a asigura necesarul de 2.550 de calorii zilnic în 

funcţie de consumul populaţiei din decilele 2 şi 3 ale distribuţiei populaţiei după cheltuielile 

de consum (precizăm că din decila 10 fac parte ci mai bogaţi 10% din totalul populaţiei).  

                                                             
9 Wagner P., Chircă C., Zamfir C., Molnar M., Pîrciog S. (colectiv de coordonare), Metode şi tehnici de evaluare 
a sărăciei, 1998, pag.43. 
10 http://www.mediafax.ro/economic/unul-din-cinci-romani-este-sarac-cum-vrea-guvernul-sa-scada-numarul-
saracilor-cu-400-000-pana-in-2020-13746816 
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Pragul sărăciei severe (extreme) este calculat prin însumarea costului unui coş minim 

alimentar cu un minim de consum de bunuri nealimentare şi de servicii egal cu cheltuielile 

efectuate de persoanele al căror consum total este egal cu costul coşului alimentar.11  

Majoritatea persoanelor sărace din România trăiesc în sărăcie persistentă. Dintre 

cele 22,6 procente din populaţie care trăiau în sărăcie relativă în 2012, 18,2 la sută 

(reprezentând 81 de procente dintre persoanele sărace) trăiau în sărăcie persistentă. Aproape o 

treime dintre copii trăiesc în sărăcie persistentă, iar riscul la care sunt ei expuşi de a trăi în 

această stare este mult mai ridicat decât pentru orice alt grup de vârstă. Mai mult, riscul la 

care sunt expuşi copiii de a trăi în sărăcie persistentă a crescut cu aproape 3 procente între anii 

2008 şi 2012, în timp ce riscul pentru toate celelalte grupe de vârstă a crescut cu circa un 

procent sau chiar a scăzut. Din 2008 până în 2012, sărăcia în rândul copiilor a fost constant 

mai mare decât rata totală naţională a sărăciei (cu circa 10 puncte procentuale). Mai mult, în 

timp ce rata totală a sărăciei a scăzut (deşi doar uşor) în aceşti cinci ani, rata sărăciei în rândul 

copiilor a crescut cu aproximativ 1 punct procentual. Unul din doi copii din zonele rurale 

trăieşte în sărăcie. În 2012, peste 50 la sută dintre copiii din zonele rurale trăiau în sărăcie, 

prin comparaţie cu doar 17 la sută dintre copiii din localităţile urbane. Această mare 

discrepanţă, combinată cu o distribuţie aproximativ uniformă a copiilor între zonele urbane şi 

cele rurale, face ca peste 74 la sută dintre toţi copiii săraci să trăiască în mediul rural. 

(MMFPSPV).12 

Harta sărăciei în România relevă că în regiunea de nord-est se înregistrează cea mai 

mare rată a sărăciei, iar la nivel de judeţ (figura 2) arată că toate cele şase judeţe din acea 

regiune prezintă un risc ridicat al ratei sărăciei. Dimpotrivă, regiunea de sud este eterogenă, 

cuprinzând judeţe cu rate foarte ridicate ale sărăciei, cum ar fi Călăraşi şi Teleorman, precum 

şi judeţe cu rate relativ scăzute, cum ar fi Prahova. De asemenea, judeţul Cluj se situează pe 

locul doi după Bucureşti din punctul de vedere al valorii ratei sărăciei din România, iar 

judeţele învecinate Clujului în regiunea de nord-vest (Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Sălaj şi 

Satu Mare) prezintă un nivel de sărăcie mai mare decât media din România. Cunoaşterea 

                                                             
11 Mitran et al, Studiu privind piața muncii în regiunile sud-est și sud-vest Oltenia, Ed. Enter Media, Constanţa, 
2014 
12 idem 
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judeţelor care au rate mai mari ale sărăciei poate contribui la orientarea mai eficientă a 

resurselor pentru dezvoltare şi pentru reducerea sărăciei.13 

Imaginea regiunii sud-est indică rate ridicate ale riscului sărăciei în judeţul Vrancea şi 

Galaţi, dar persoane sărace se regăsesc în toate cele 6 judeţe. Pare avantajat judeţul Tulcea 

care este mai puţin evidenţiat dar în fapt situaţia nu este consecinţa unui număr redus al 

populaţiei sărace ci doar a densităţii scăzute a populaţiei per ansamblu. 

 

Figura 2. Rate ale riscului de sărăcie (stânga) şi mii persoane sub pragul sărăciei (dreapta), pe 
judeţ 

 

 

România are cea mai mare cotă din UE de populație care trăiește în zonele rurale (45% 

din totalul populației) și, conform datelor INS pentru anul 2010, riscul de sărăcie extremă este 

de 4 ori mai mare în zonele rurale (8,8%) în comparație cu zonele urbane (2,2%). În ceea ce 

privește disparitățile regionale, analiza regională arată că regiunile cu cele mai mari rate de 

persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială sunt: Nord-Est, Sud-Vest-ul Olteniei, 

Sud-Est și Muntenia Sud. La celălalt capăt se află regiunile Vest și București-Ilfov. În plus, 

regiunea Vest, este caracterizată, de asemenea, de o rată relativ stabilă, în timp ce regiunea 

                                                             
13  http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/Brief-on-poverty-mapping-in-
Romania-2014-03-04a-ro.pdf 
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Sud-Vest a avut un trend negativ în ceea ce privește evoluția ratei, de la 55,4% (2007) la 21% 

(2011). 

Zonele urbane afectate de sărăcie includ oraşe mici care se confruntă cu îmbătrânirea 

demografică şi depopularea, oraşele mono-industriale (de exemplu oraşele miniere), oraşe 

agricole sau oraşe nou înfiinţate. Oraşele mici concentrează sărăcia din cauza infrastructurii 

fizice sărace (transport, sănătate, educaţie), în plus, acestea au fost puternic afectate de 

restructurarea industrială şi sunt foarte vulnerabile la reforma industrială şi economică, care 

are ca principal efect o rată scăzută de ocupare şi, prin urmare, venituri instabile şi mici. 

Tinerii înregistrează cea de-a doua rată a sărăciei ca mărime, fiind principalul grup 

afectat de criza economică. În 2012, tinerii între 18 şi 24 de ani au înregistrat o rată ridicată a 

sărăciei, foarte apropiată de riscul ridicat de sărăcie la care erau expuşi copiii.  

În cazul tinerilor, rata sărăciei a crescut semnificativ în timp (cu 7 puncte procentuale 

în perioada 2008-2012). Această creştere este posibil să fi fost cauzată de vulnerabilitatea şi 

riscul crescut al tinerilor pe piaţa muncii în respectivii ani.14  

Rata riscului de sărăcie al tinerilor până în 17 ani (de cele mai multe ori aflaţi în 

procesul de învăţământ obligatoriu şi fără locuri de muncă, dependenţi de veniturile familiei/ 

instituţiilor specializate etc.) la nivel naţional este pe parcursul întregii perioade analizată 

superioară mediei pe grupe de vârstă, oscilind între 52,2 % în anul 2012 şi 48,5% valoarea din 

anul 2013, câând situaţia pare să se remedieze gap-ul dintre cele două rate fiind redus. (tabel 

5) 

Tabelul 5. Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE15), la tineri  

% 

Grupe de 
vârstă 

Anul 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total persoane 45,9 44,2 43,1 41,4 40,3 41,7 40,4 

0-17 ani 50,5 51,2 52 48,7 49,1 52,2 48,5 
Sursa: INS, Baza TEMPO, http://statistici.insse.ro 

 
                                                             
14  http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2014/2014-12-29_HG_SIncluziune-
Anexa1.pdf 
15

 AROPE este un indicator compozit adoptat la nivelul Uniunii Europene în cadrul Programului Europa 2020, 
de promovare a incluziunii sociale şi reducere a sărăciei, reprezentând ponderea în total populaţie a persoanelor 
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Persoanele care fac obiectul indicatorului AROPE sunt cele aflate 
în cel puţin una din urmatoarele situaţii: au venituri disponibile inferioare pragului de sărăcie; sunt în stare de 
deprivare materială severă; traiesc într-o gospodarie cu intensitate foarte redusă a muncii.  
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Situaţia României este agravată dacă privim prin prisma PIB/loc la PPC care se 

situează la doar 54,3% din media UE la nivelul anului 2014. (figura 3) 

 

Figura 3. Produsul Intern Brut pe locuitor exprimat la paritatea puterii de cumpărare16 

 

Sursa: Eurostat,http://ec.europa.eu/eurostat/web/purchasing-power-parities/statistics-illustrated 

 

Familiile extrem de sărace se confruntă cu multiple limitări, în afară de sărăcia 

monetară, incluzând lipsa unui loc de muncă sau șomajul pe termen lung al adulților, 

alimentația deficitară a copiilor, un risc crescut de abandon și/sau neglijență (asociată 

abuzului de alcool al părinților) în ceea ce privește copiii, practicile eronate de creștere a 

copiilor, părinți tineri sau familii monoparentale, căsnicii instabile, sănătate precară sau 

infirmitate, participare școlară redusă sau abandon școlar, calitatea redusă a locuințelor sau 

lipsa acestora, violența în familie, infracțiunile minore și discriminarea. Familiile aflate în 

situație de sărăcie extremă reprezintă o provocare specială, nu doar în ceea ce privește 

                                                             
16 În economie, paritatea puterii de cumpărare (PPC) este o metodă folosită pentru a calcula o rată de schimb 
alternativă între monedele a două țări. PPC-ul măsoară puterea de cumpărare a unei monede, într-o unitate de 
măsură internațională (de regulă, dolari), deoarece bunurile și serviciile au prețuri diferite în unele țări 
comparativ cu altele. Ratele de schimb ale parității puterii de cumpărare sunt folosite pentru compararea 
nivelului de trai din țări diferite. Produsul intern brut (PIB) al unei țări este măsurat inițial în moneda locală, asa 
că orice comparație între două țări necesită monede convertibile. Comparațiile bazate pe ratele de schimb 
nominale sunt considerate nerealiste, acestea nereflectând diferențele de preț între țări. Diferențele dintre PPC și 
ratele de schimb nominale pot fi semnificative.  
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capitalul de competențe și fizic, cât și în ceea ce privește aspectele psihologice (aspirații 

reduse, respect de sine redus și neajutorare deprinsă).  

Conform Eurostat, aproape două treimi din tineri (cu vârste cuprinse între 18 şi 34 de 

ani) şi 45% din tinerii angajaţi cu normă întreagă încă locuiesc cu părinţii. Lipsa locuinţei se 

poate afla printre factorii care influenţează tinerii să amâne deciziile familiale majore cum ar 

fi căsătoria sau naşterea.  

Dificultăţile cu care tinerii se confruntă în stabilirea propriei locuinţe împreună cu 

dependenţa economică şi/sau fizică de persoanele vârstnice a condus la numeroase locuinţe 

supraaglomerate în România. Mai mult de jumătate din populaţie locuieşte în locuinţe 

supraaglomerate, fiind cel mai mare procent în rândul ţărilor europene şi de trei ori mai mare 

decât media UE 27 (16,8%). 17 

  

 

3. PROTECŢIA SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA 

 

Societatea europeană evoluează sub impactul unor factori cum ar fi: progresul 

tehnologic, globalizarea şi îmbătrânirea populaţiei. Un aspect crucial îl constituie şi impactul 

pe care l-au avut asupra ei criza economică şi financiară din 2008 şi urmările acesteia.  

Politicile europene în materie de ocupare a forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitate 

de şanse vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, promovând ocuparea forţei de muncă, 

creşterea durabilă şi o mai mare coeziune socială.  

UE este un catalizator al schimbărilor în domeniul social, urmărind creşterea gradului 

de ocupare a forţei de muncă, îmbunătăţirea mobilităţii lucrătorilor, a calităţii locurilor de 

muncă şi a condiţiilor de muncă, informarea şi consultarea lucrătorilor, combaterea sărăciei şi 

a excluziunii sociale, promovarea egalităţii de şanse şi combaterea discriminării, precum şi 

modernizarea sistemelor de protecţie socială.18 

Comisia Europeană sprijină şi completează politicile statelor membre în domeniile 

protecţiei sociale şi incluziunii sociale. 

                                                             
17 idem 
18 http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_policy.html. 
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Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii 

stabileşte obiective care urmăresc: 

- să scoată cel puţin 20 de milioane de persoane din sărăcie şi excluziune socială şi 

- să crească rata de ocupare a forţei de muncă la 75 % pentru populaţia în vârstă de 20-

64 de ani.  

Iniţiativele emblematice ale Strategiei Europa 2020, inclusiv Platforma europeană de 

combatere a sărăciei şi excluziunii sociale şi Agenda pentru noi competenţe şi locuri de 

muncă, sprijină eforturile îndreptate către realizarea acestor obiective. 

Prin intermediul Pachetului privind investiţiile sociale, Comisia furnizează orientări 

statelor membre, pentru a le ajuta să-şi modernizeze sistemele de protecţie socială, cu 

obiectivul investiţiei sociale de-a lungul vieţii. 

Pachetul de măsuri vine în completarea următoarelor iniţiative: 

• Pachetul privind ocuparea forţei de muncă, prin care se stabileşte calea de urmat 

către o redresare generatoare de locuri de muncă; 

• Cartea albă privind pensiile, care prezintă o strategie pentru garantarea unor pensii 

adecvate, sustenabile şi sigure; 

• Pachetul privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, care abordează în mod 

special situaţia tinerilor.19 

Tinerii absolvenţi de studii superioare fiind prioritatea raportului de faţă vom insista 

asupra Pachetului privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor aşa numita „Garanţie 

pentru tineret”. 

Garanţia pentru tineret este o nouă iniţiativă care urmăreşte să combată şomajul în 

rândul tinerilor, asigurându-se că orice tânăr cu vârsta sub 25 de ani - indiferent dacă s-a 

înregistrat sau nu ca şomer - primeşte o ofertă de calitate, în termen de 4 luni de la terminarea 

studiilor sau de la pierderea locului de muncă. 

Oferta trebuie să constea dintr-un contract de muncă, ucenicie sau stagiu ori un curs 

de formare continuă şi să fie adaptată la nevoile şi la situaţia fiecăruia. 

Ţările UE au adoptat acest principiu al garanţiei pentru tineret în luna aprilie 2013 

(Recomandarea Consiliului). 

                                                             
19 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro 
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Crearea şi implementarea garanţiilor pentru tineret necesită o strânsă colaborare între 

principalii factori implicaţi:  autorităţi publice, servicii de ocupare a forţei de muncă, 

consilieri de orientare în carieră, instituţii de învăţământ şi formare, servicii de asistenţă 

pentru tineret, întreprinderi, angajatori, sindicate, etc. 

Intervenţia şi activarea rapidă sunt esenţiale. În multe cazuri este nevoie de reforme, 

cum ar fi îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare profesională. 

Comisia Europeană a ajutat toate ţările UE să îşi elaboreze propriile planuri de punere 

în aplicare a garanţiei pentru tineret şi să iniţieze implementarea acestora. De asemenea, 

sprijină activităţile de sensibilizare cu privire la instituirea garanţiei pentru tineret, derulând 

proiecte-pilot în 4 state membre (Letonia, Finlanda, Portugalia şi România). Conceptul, 

produsele şi grafica aferente acestui proiect-pilot au fost puse la dispoziţia autorităţilor 

naţionale, regionale şi locale care doresc să-l utilizeze ca set de instrumente electronice. 

De asemenea, facilitează schimbul de bune practici între statele membre, în special 

prin Programul de învăţare reciprocă din cadrul Strategiei europene privind ocuparea forţei de 

muncă. 

Costul total al instituirii garanţiei pentru tineret în zona euro este estimat la 21 de 

miliarde de euro pe an, sau 0,22 % din PIB. (Sursa: Raportul OIM - criza locurilor de muncă 

în zona euro) 

Inactivitatea ar fi însă mult mai costisitoare. Potrivit estimărilor, tinerii fără loc de 

muncă şi fără studii antrenează costuri, la nivelul UE, de 153 de miliarde de euro pe an 

(1,21% din PIB) - sub formă de indemnizaţii şi pierderi în domeniul veniturilor şi impozitelor 

de  peste 7 ori mai mult decât costurile implementării Garanţiei pentru tineret. (Sursa: 

Raportul Eurofound privind şomajul în rândul tinerilor) 

Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor a fost lansată pentru a 

le oferi sprijin suplimentar tinerilor sub 25 de ani care locuiesc în regiuni în care rata 

şomajului depăşea 25% în anul 2012.20 

Sunt vizaţi în special tinerii care nu lucrează şi nici nu urmează un program de 

învăţământ sau de formare profesională, inclusiv tinerii şomeri de lungă durată şi cei 

înregistraţi ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. 

                                                             
20 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=ro 
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Obiectivul iniţiativei este să direcţioneze sprijinul către tinerii din zonele care se 

confruntă cu cea mai dificilă situaţie. 

În general, iniţiativa susţine: 

� programele de ucenicie 

� stagiile 

� stagiile în întreprinderi 

� programele de formare profesională care se finalizează cu obţinerea unei 

calificări. 

Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor este una dintre 

principalele resurse financiare ale UE menite să sprijine punerea în aplicare a Garanţiei 

pentru tineret.  

Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor completează alte măsuri 

luate la nivel naţional, în special cu ajutorul Fondului social european (FSE), destinate să 

faciliteze dezvoltarea şi implementarea sistemelor de garanţii pentru tineret. FSE nu vizează 

doar persoane, pentru că sprijinul său poate contribui şi la reformarea serviciilor de ocupare a 

forţei de muncă şi a instituţiilor de învăţământ şi de formare profesională. 

În perioada 2014-2020, bugetul total al iniţiativei privind ocuparea forţei de muncă în 

rândul tinerilor se ridică la 6,4 miliarde de euro. Iniţiativa este implementată în conformitate 

cu normele FSE. 

Din această sumă, 3,2 miliarde de euro provin de la linia bugetară dedicată ocupării 

forţei de muncă în rândul tinerilor, restul de 3,2 miliarde de euro fiind acordate de FSE. 

Contribuţia FSE este completată de resursele proprii ale statelor membre vizate. 

Pentru a accelera desfăşurarea acţiunilor pe teren, statele membre au primit fonduri 

substanţiale sub forma unei prefinanţări care, în 2015, a crescut în mod excepţional la 30% 

din bugetul special alocat iniţiativei privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor. 

În februarie 2013, Consiliul European a convenit asupra creării iniţiativei privind 

ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, destinată să sporească sprijinul financiar acordat 

de UE regiunilor şi persoanelor care se confruntă cu cea mai ridicată rată a şomajului şi a 

inactivităţii în rândul tinerilor. 

În aprilie 2013, a fost adoptată oficial recomandarea privind Garanţia pentru tineret, 

menită să asigure integrarea tinerilor pe piaţa muncii. 
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Strategiei Europa 2020, a dus la formularea în 2013 a unui set de recomandări privind 

educaţia din partea Consiliului  European. Astfel era vizată accelerarea procesului de reformă 

a învăţământului, inclusiv consolidarea  capacităţii administrative la atât la nivel central cât şi 

local şi să evalueze impactul reformelor realizate. De asemenea, să coreleze ofertele 

educaţionale din învăţământul terţiar (universitar şi învăţământul postliceal şi formarea 

continuă postliceală) cu necesităţile pieţei muncii şi să faciliteze accesul la educaţie a 

categoriilor dezavantajate.  

Să pună în aplicare o strategie naţională privind părăsirea timpurie a şcolii 

cu accent pe un acces mai bun  la educaţia timpurie de calitate, inclusiv pentru copiii romi. 

Accelerarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională la îngrijirea alternativă pentru copii rămaşi 

fără ocrotire părintească este o altă recomandare pentru guvernul României din partea 

Consiliului cu impact direct asupra tinerilor.21 

 

3.1. Protecţia socială - concept şi organizare 

 

Prοtеcţia sοciаlă este considerată drерt асеа рοlitică dе рrοtејаrе а cаtеgοriilοr 

dеfаvοrizаtе аlе рοрulаţiеi, рrin сrеаrеа şi арliсаrеа unоr măsuri аvând drерt finаlitаtе 

аliniеrеа аcеstοr cаtеgοrii lа un nivеl dе trаi dеcеnt.22 

În România, protecţia socială este asigurată de instituţiile publice aflate în strânsă 

cooperare cu instituţii private. 

Instituţiile publice de protecţie socială coordonează diferite sisteme, atât la nivelul 

central, cât şi la cel local al administraţiei. 

La nivel administrativ central, ministerele, agenţiile naţionale sau casele naţionale 

asigură protecţia persoanelor în ceea ce priveşte drepturile lor de boală/sănătate, maternitate, 

invaliditate, limită de vârstă, urmaş, accidente de muncă şi boli profesionale, familie/copii şi 

şomaj. 

La nivel administrativ local, primăriile şi direcţiile generale judeţene pentru asistenţă 

socială şi protecţia copilului acoperă necesităţile persoanelor în conformitate cu principiile de 

solidaritate socială şi incluziune socială. 

                                                             
21Comisia Europeană EACEA/Eurydice, Education and Trading in Europe 2020. Responses from the EU 
Member States, Eurydice Report, Bruxelles, 2013, Anexa 1, România 
22
Раul Tănăsеsсu, Аsigurări şi рrоtесţiе sосiаlă în Rоmâniа, Еditurа СH Bесk, Buсurеşti, 2009, раg. 32 
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Cele mai importante instituţii private de protecţie socială sunt societăţile de pensii.  

Acestea sunt instituţii noi, care au devenit operaţionale destul de recent şi sunt 

responsabile pentru acordarea de pensii de invaliditate, pentru limită de vârstă şi de urmaş. 

Prestatorii privaţi de servicii sociale, pe de altă parte, acoperă în mare măsură necesităţile 

persoanelor în ceea ce priveşte îngrijirea pe termen lung.23 

Protecţia socială este finanţată din contribuţii sociale, bugete locale şi bugetul de 

stat.
24

 

Prestaţiile familiale şi asistenţa socială sunt finanţate din impozite.  

Pensiile pentru limită de vârstă, invaliditate şi supravieţuitori sunt finanţate astfel: 

▪Angajat: 

Pilonul I: 10,50% (incluzând rata contribuţiei de 3,5% la pilonul II). Există un plafon 

care se aplică bazei de calcul, de cinci ori venitul mediu brut estimat, per sursă de venit. 

Pilonul II: se scad 3,5% din rata contribuţiei la pilonul I. Rata contribuţiei la pilonul II 

este majorată cu 0,5% anual până când se atinge 6%. Există un plafon care se aplică bazei de 

calcul, de cinci ori venitul mediu brut estimat, per sursă de venit. 

▪Angajator: 

Pilonul I: Rata contribuţiei variază în funcţie de condiţiile de muncă: 20,80% pentru 

condiţii de muncă normale, 25,80% pentru condiţii de muncă dificile şi 30,80% pentru 

condiţii de muncă speciale. Există un plafon care se aplică bazei de calcul, de cinci ori venitul 

mediu brut estimat, înmulţit cu numărul mediu de angajaţi. 

Pilonul II: Nu există nici o cerinţă referitoare la contribuţia angajatorului.  

▪Persoană care desfăşoară activităţi independente: 

Pilonul I: 31,30% (incluzând rata contribuţiei de 3,5% la pilonul II).  

Există un prag care se aplică bazei de calcul, de 35% din venitul mediu brut estimat, şi 

un plafon,de cinci ori venitul mediu brut estimat. 

Pilonul II: se scad 3,5% din rata contribuţiei la pilonul I. Rata contribuţiei la pilonul II 

este majorată cu 0,5% anual până când se atinge 6%. Există un prag care se aplică bazei de 

                                                             
23 Comisia Europeană, Drepturile dumneavoastră de securitate socială în România, 2012, disponibilă la 
adresa:http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20
in%20Romania_ro.pdf 
24Idem, pag.5 şi următoarele 
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calcul, de 35% din venitul mediu brut estimat, şi un plafon, de cinci ori venitul mediu brut 

estimat. 

Boală şi maternitate 

▪Angajat: 

Rata contribuţiei pentru prestaţii în natură este de 5,5%. Nu există contribuţie pentru 

prestaţii în numerar. Nu se aplică niciun plafon bazei de calcul. 

▪Angajator: 

Rata contribuţiei este de 5,2% pentru prestaţii în natură şi de 0,85% pentru prestaţii în 

numerar. În ceea ce priveşte contribuţia pentru prestaţii în numerar, plafonul aplicat bazei de 

calcul este echivalent cu de 12 ori salariul brut minim pentru fiecare angajat.  

▪Persoană care desfăşoară activităţi independente: 

Rata contribuţiei este de 5,5% pentru prestaţii în natură şi de 0,85% pentru prestaţii în 

numerar. 

În ceea ce priveşte contribuţia pentru prestaţii în natură, pragul aplicat bazei de calcul 

este salariul brut minim.  

În ceea ce priveşte contribuţia pentru prestaţii în numerar, plafonul aplicat bazei de  

calcul este echivalent cu de 12 ori salariul brut minim.  

▪Pensionar: 

Rata contribuţiei pentru prestaţii în natură este de 5,5%. Nu există contribuţie pentru  

prestaţii în numerar. Contribuţia pentru prestaţii în natură nu poate reduce pensia la  

mai puţin de 740 RON (166EUR). 

Şomaj 

▪Angajat: 

Rata contribuţiei este de 0,5%. Există un plafon care se aplică bazei de calcul, de cinci 

ori venitul mediu brut estimat, per sursă de venit. 

▪Angajator: 

Rata contribuţiei este de 0,5%. Nu se aplică niciun plafon bazei de calcul. 

▪Persoană care desfăşoară activităţi independente: 
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Asigurare voluntară. Rata contribuţiei este de 1%. Există un prag care se aplică bazei 

de calcul, echivalent cu salariul brut minim, şi un plafon, de cinci ori venitul mediu brut 

estimat. 

Accidente de muncă şi boli profesionale 

▪Angajat: 

Nu există nici o cerinţă referitoare la contribuţia angajatului. 

▪Angajator: 

Rata contribuţiei variază între 0,15% şi 0,85% în funcţie de clasele de risc.  

Nu se aplică niciun plafon bazei de calcul. 

▪Persoană care desfăşoară activităţi independente: 

Asigurare voluntară. Rata contribuţiei este de 1%. Există un prag care se aplică bazei 

de calcul, de 35% din venitul mediu brut estimat, şi un plafon, de cinci ori venitul mediu brut 

estimat.  

Ροliticilе mаcrοеcοnοmicе dе stаbilizаrе şi ајutοrаrе, аstfеl сum rеzultă din luсrărilе 

dе sресiаlitаtе25, rерrеzintă рrеmisе реntru рrοmοvаrеа unοr οbiеctivе sοciаlе cοncrеtе şi 

rеаlistе şi а unοr măsuri аdеcvаtе аtingеrii lοr, аsigurându-sе nοi fοrmе dе рrοtеcţiе sосiаlă, 

рrесum: 

� rеzοlvаrеа рrοblеmеlοr рrivind şοmајul рrοvοcаt dе intеnsificаrеа рrοcеsеlοr dе 

rеstructurаrе în еcοnοmiе, рrin рrοmοvаrеа unοr рrοgrаmе dе аcţiuni şi măsuri реntru 

funcţiοnаrеа mаi bună а рiеţеi dе muncă, cu un еfοrt dеοsеbit реntru crеаrеа dе nοi 

lοcuri dе muncă, îmbunătăţirеа sistеmului dе fοrmаrе şi реrfеcţiοnаrеа рrеgătirii 

рrοfеsiοnаlе, οriеntаrеа şi rеοriеntаrеа рrοfеsiοnаlă а fοrţеi dе muncă tinеrе sаu а cеlеi 

disрοnibilizаtе în divеrsе sеctοаrе, sрriјinirеа dеzvοltării întrерrindеrilоr miсi şi 

mijlосii, inclusiv рrin аcοrdаrеа dе crеditе din fοndul dе şοmај; 

� stimulаrеа cеrеrii dе fοrţă dе muncă рrin iniţiеrеа unοr măsuri fiscаlе cаrе să cοnducă 

lа crеştеrеа grаdului dе аbsοrbţiе а fοrţеi dе muncă рrеcum şi cοοреrării ехtеrnе în 

vеdеrеа lărgirii рiеţеi fοrţеi dе muncă; 

� susţinеrеа рrοcеsului dе îmbunătăţirеа nivеlului dе trаi а рοрulаţiеi рrin sрοrirеа rеаlă 

а sаlаriilοr şi а vеniturilοr în cοncοrdаnţă cu crеştеrеа рrοductivităţii muncii şi, în 

                                                             
25
Соrnеliа Mihаеlа Tеsliuс, Luсiаn Рор, Еmil Tеsliuс, Sărăсiа şi sistеmul dе рrоtесţiе sосiаlă, Еditurа Роlirоm, 

Iаşi, 2001, раg. 42 
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gеnеrаl, аеficiеnţеi еcοnοmicе рrеcum şi рrοtејаrеа vеniturilοr рοрulаţiеi îmрοtrivа 

inflаţiеi рrin crеаrеа nivеlului sаlаriilοr, реnsiilοr şi аltοr cаtеgοrii dе vеnituri în 

funcţiе dееvοluţiа рrеţurilοr dе cοnsum şi а indicаtοrilοr аctivităţii еcοnοmicе; 

� еchilibrаrеа nivеlului sаlаriаl рrаcticаt în difеritе dοmеnii dеаctivitаtе: sеctοr bugеtаr, 

rеgii аutοnοmе, sοciеtăţi cοmеrciаlе cаrе să rеflеctе grаdul dе cοmрlехitаtеа muncii 

dеsfăşurаtе, imрοrtаnţа muncii şi răsрundеrеа аsumаtă рοtrivit funcţiеi îndерlinitе; 

� îmbunătăţirеа fοrmеlοr şi mοdului dе dirеcţiοnаrеа sрriјinului sοciаl, intrοducеrеа dе 

nοi fοrmе dе рrеstаţii dе аsistеnţă sοciаlă реntru реrsοаnеlе şi fаmiliilе cаrе tеmрοrаr 

sаu реrmаnеnt sе аflă într-ο situаţiе dе risc sοciаl, аccеntuându-sе lаturа рrеvеntivă а 

măsurilοr dе рrοtеcţiе sοciаlă. 

În cееа cе рrivеştе răspunsul la întrebarea cui rеvinе sаrcinа аsigurării рrοtеcţiеi 

sοciаlе, ехistă câtеvа cοncерţii26: 

� Соnсерţiа libеrаlă - соnсерţiа libеrаlă а рrοtеcţiеi sοciаlе cοnstă în аcοrdаrеа 

încrеdеrii fοrţеlοr рiеţеi libеrе, în cаrе fiеcаrе trеbuiе să fiе cараbil să îşi аsigurе ο 

аnumită рrοtеcţiе în cοncοrdаnţă cu dеmnitаtеа umаnă. Fаmiliа еstе cеа cаrе 

trеbuiе să аsigurе sοlidаritаtеа întrе gеnеrаţii. Αsigurărilе рrivаtе реrmit fiеcăruiа 

să îşi аcοреrе riscurilе duрă cοnsidеrаţii рrοрrii, аsumându-şi рlаtа cοsturilοr 

imрlicаtе. Αsistеnţа dе cаritаtе еstе dе οriginе рrivаtă şi аsigură ајutοаrе реntru cеi 

mаi sărаci. 

� Соnсерţiа mutuаlistă а рrоtесţiеi sосiаlе sе sрriјină ре рrinciрiul аsοciеrii, аstfеl că 

реrsοаnеlе sе οrgаnizеаză în аsοciаţii dеајutοr rеciрrοc, lа cаrе cοtizеаză tоаtе 

реrsоаnеlе реntru а аcοреri riscurilе fiеcăruiа. 

� Соnсерţiа sосiаlizаtă sаu еtаtistă рrеsuрunе imрlicаrеа stаtului în аsigurаrеа 

рrοtеcţiеi sοciаlе, рοtrivit cărеiа, tοаtе реrsοаnеlе din cοlеctivitаtе аu drерtul lа ο 

аnumită рrοtеcţiе sοciаlă, indереndеnt dе cοntribuţiа lοr lа finаnţаrе. Αcеаstă 

cοncерţiе еstе cеа mаi răsрândită în Еurοра, undе mаrеа mајοritаtеа riscurilοr 

sοciаlе sе аcοреră dе cătrе рutеrеа рublică, dеşi în tοаtе ţărilе ехistă şi аsοciаţii dе 

ајutοr rеciрrοc şi οrgаnizаţii dе binеfаcеrе. 

Prοtеcţiа sοciаlă аrе în vеdеrе nu numаi cοndiţiilе mаtеriаlе dе trаi, рrесum οcuраrеа 

fοrţеi dе muncă, cοndiţiilе dе muncă, vеniturilе, cοnsumurilе, lοcuinţа, mеdiul аmbiаnt, ci şi 
                                                             
26
Соsmin Şеrbănеsсu, Рrоtесţiа individului, rеаlitаtе sаu înсhiрuirе, Еditurа Univеrsitаră, Buсurеşti, 2011, раg. 

83. 
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cοndiţiilе sοciаlе рrеcum: sănătаtеа, instruirеа şi еducаţiа, culturа, cοndiţiilе dе οdihnă şi 

rеcrееrе, mеdiul sοciο-рοlitic, rеstructurаrеа οrdinii sοciаlе şi dе drерt. 

În аcеst sеns, рοliticа sοciаlă рοаtе аcţiοnа lа trеi nivеluri distinctе, şi аnumе: 

� lа nivеlul întrеgii cοlеctivităţi, аcеаstа sе рοаtе rеаlizа рrin: рrοtејаrеа vеniturilοr 

рοрulаţiеi dе inflаţiе, аsigurаrеа unui nivеl minim dе cοnsum, unοr vеnituri minimе ре 

fаmiliе, рrοtејаrеа рοрulаţiеi în cаzuri dе cаlаmităţi nаturаlе sаu sοciаlе, рrοtеcţiа fаţă 

dе criminаlitаtе, viοlеnţе, cοnflictе еtnicе, îmbοlnăviri în mаsă, рrοtеcţiа lа lοcul dе 

muncă, рrοtеcţiа îmрοtrivа cοruрţiеi, аliеnării рοliticе, îmрοtrivа drοgurilοr şi 

аbuzurilοr; 

� lа nivеlul difеritеlοr cаtеgοrii dеfаvοrizаtе cum аr fi: cοрii, vârstnici, hаndicараţi, 

şοmеri; 

� lа nivеl реrsοnаl реntru rеzοlvаrеа unοr рrοblеmе реrsοnаlе lеgаtе dе stаrеа 

individului lа un mοmеnt dаt. 

 

3.2. Starea actuală a economiei româneşti 

 

În conformitate cu Programul Naţional de Reformă 2015 al Guvernului României dat 

publicităţii în această lună27, în România, produsul intern brut s-a majorat în anul 2014 cu 

2,8% după 3 ani de creştere, ceea ce consolidează tendinţa de revenire din criza economică şi 

financiară care a afectat şi România în anii 2009 şi 2010. Creşterea din 2014 s-a datorat 

contribuţiei pozitive a cererii interne. Principalul factor al acestei creşteri, consumul privat, a 

fost susţinut de o creştere puternică a salariului real şi de rate ale dobânzii ce au atins niveluri 

minime record. 

Deficitul de cont curent al balanţei de plăţi s-a ajustat în continuare, de la o pondere în 

PIB de 0,8% în 2013, la 0,5% în 2014. Investiţiile străine au acoperit în totalitate deficitul de 

cont curent.  

Concomitent,deficitul bugetului general consolidat s-a redus de la 2,2% din PIB în 

2013 la 1,5% (metodologie ESA) în 2014, ceea ce înseamnă că sectorul privat a înregistrat un 

sold pozitiv reprezentând 2% din PIB. 

                                                             
27http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_romania_ro.pdf 
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În anul 2014, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 65,7%, 

situându-se la o distanţă de 4,3 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în 

contextul Strategiei Europa 2020. Numărul total de salariaţi a crescut cu 1,9% comparativ cu 

anul 2013, iar rata şomajului BIM s-a redus de la 7,1% în 2013 la 6,8% în 2014. 

La sfârşitul anului 2014 rata anuală a inflaţiei a ajuns la un minim istoric de după 

1990, atingând un nivel de 0,83%, cu 0,72 puncte procentuale sub cel înregistrat la sfârşitul 

anului 2013. Ca medie anuală, inflaţia s-a situat cu 2,91 puncte procentuale sub media anului 

anterior, ajungând la 1,07%. 

Potenţialul de creştere economică s-a mărit semnificativ (cu o medie anuală de 2,8%), 

situându-se la peste 3% începând cu anul 2017, cu contribuţii pozitive ale tuturor elementelor 

componente: stocul de capital, forţa de muncă şi în mod deosebit productivitatea totală a 

factorilor. Măsurile structurale şi de stimulare a investiţiilor vor avea ca efect o accelerare a 

formării brute de capital fix, după ajustările din 2013-2014, fapt ce va conduce la amplificarea 

contribuţiei stocului de capital la creşterea economică potenţială. Pe fondul revenirii cererii 

interne ca motor principal al creşterii, decalajul de producţie (output-gap) va continua tendinţa 

de reducere, estimându-se închiderea acestuia în anul 2017. 

Pentru perioada 2015 –2018 se estimează o îmbunătăţire graduală a performanţei 

economice a României. Produsul intern brut se va majora în medie cu 3,6% anual. Scenariul 

se bazează pe îmbunătăţirea activităţii în toate sectoarele economiei, în special în ramurile 

industriale cu potenţial ridicat de export, precum şi în sectorul construcţiilor care poate 

fructifica necesarul de infrastructură existent în toate domeniile. 

Cererea internă va reprezenta motorul acestei evoluţii, cu ritmuri de creştere a formării 

brute de capital fix care se vor accelera anual, de la 4,5% în 2015 la circa 6,8% în 2018, 

creşteri care pot fi susţinute de intrări mai substanţiale de fonduri europene. 

Consumul privat este aşteptat, de asemenea, să înregistreze ritmuri anuale în creştere, 

de la 3,5 % în 2015 la 4,1% în 2018. Consumul guvernamental va fi determinat de o politică 

bugetară caracterizată printr-o stabilizare a ocupării în sectorul bugetar şi raţionalizare a 

cheltuielilor cu bunurile şi serviciile. Exportul net va avea o contribuţie negativă la creşterea 

reală a PIB datorită unor creşteri ale importurilor de bunuri şi servicii superioare celor ale 

exporturilor, importuri generate de investiţiile în creştere. 
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Deficitul contului curent al balanţei de plăţi externe se aşteaptă să se menţină în limite 

sustenabile, cu o pondere în PIB de la 0,5% în 2014 la 1,5% în 2018. Investiţiile străine 

directe vor acoperi integral deficitul de cont curent,fiind în medie de 4,5 mld. euro anual.  

Luând în considerare evoluţia economiei mondiale în următoarea perioadă, pentru 

intervalul 2015-2018 se estimează creşteri medii anuale ale exporturilor de bunuri de 7,3%, 

iar la importuri, de 7,8%.  

Pentru acest an se aşteaptă ca inflaţia să atingă un nou minim istoric, ajungând la o 

valoare de 0,7% la sfârşitul anului, cu o medie anuală de 0,2%. Estimările au luat în calcul 

impactul reducerii cotei de TVA de la 24% la 9% la toate produsele alimentare, la băuturi ne-

alcoolice şi la serviciile de alimentaţie publică, măsură care se va aplica de la 1 iunie 2015. 

Începând cu anul 2016 inflaţia se va menţine relativ constantă, situându-se, ca medie 

anuală, între 2,0% în 2016 şi 2,5% în 2018. Nivelul mai redus din anul 2016 se datorează 

persistenţei efectului de bază al măsurii de reducere a TVA la alimente cu 15 puncte 

procentuale. Continuarea procesului de menţinere a inflaţiei la un nivel redus va fi susţinută 

prin menţinerea conduitei ferm a politicii monetare, în vederea asigurării pe termen mediu a 

stabilităţii preţurilor. 

 

3.3. Evoluţia protecţiei sociale în România  

 

În România au scăzut considerabil cheltuielile la nivelul familiei, dar şi valoarea 

sumelor alocate întreţinerii copiilor. Din acest motiv a crescut îngrijorător fenomenul 

abandonului copiilor de către părinţi, delicvenţa în rândul minorilor, abuzul şi neglijarea celor 

mici.  

Un studiu realizat de Guvern arată că statul alocă tot mai puţini bani pentru protecţia 

socială a copiilor, dar şi pentru susţinerea familiei în general. Comparativ cu alte ţări 

europene, cheltuielile pentru protecţie socială, educaţie şi sănătate, ca pondere din PIB, sunt 

considerabil mai mici în România.28  

Încă din 2005, ponderea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru bunăstarea 

familiei a scăzut cu o treime, faţă de alte ţări ale UE. Mai mult, şi banii alocaţi ca pondere din 

PIB pentru proiectele de protecţie socială, educaţie şi sănătate au scăzut semnificativ. 
                                                             
28  http://www.antena3.ro/romania/romania-codasa-europei-la-protectie-sociala-statul-roman-cheltuie-tot-mai-
putini-bani-pentru-280135.html 
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În 2011, cheltuielile publice ale ţării noastre arătau un decalaj de aproape 10 procente 

faţă de ţările membre UE. 

Cheltuielile cu protecţia socială a şomerilor au crescut treptat în perioada 2008-2010 

pentru ca apoi să scadă. Regiunea Sud –Muntenia a avut distribuite cele mai mari venituri 

alocate pentru anul 2010, peste 16% din totalul cheltuielilor realizate, pentru ca în prezent să 

deţină o pondere de 15% . 

  

Tabelul 6. Cheltuieli cu protecţia socială a şomerilor, pe regiuni, în perioada 2007-2014 

mil.lei 

Indicator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 1447,4 1386,2 2722,5 3822 2170,8 1736,1 1779 1558 
Regiunea Nord-

Vest 180,4 160,4 333,8 466,7 262,6 227,3 227 191 

Regiunea Centru 274,9 268,6 449,8 573 302,4 226,8 218,5 190,7 
Regiunea Nord-

Est 199 216 404,4 534,9 308 246,8 256 234,1 
Regiunea Sud-

Est 133,3 124,8 281,9 441,6 242,9 193,6 199,5 183,4 
Regiunea Sud-

Muntenia 218,2 195,4 422,9 619,6 336,2 246,3 260 237,7 
Regiunea 

Bucuresti - Ilfov 129,2 118,1 197,4 326,7 247,6 227,1 218,5 182 
Regiunea Sud-
Vest Oltenia 153,7 163,9 334,5 448,6 261,1 201,8 230,2 194,9 

Regiunea Vest 158,7 139 297,9 410,9 210 166,3 169,6 143,9 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza TEMPO, http://statistici.insse.ro  

 

Dacă avem în vedere că în anul 2014 au fost înregistraţi 478.338 de şomeri la nivel 

naţional revine o cheltuială medie pe şomer de 3.257 lei/ şomer anual iar la nivelul regiunii de 

sud-est media cheltuită este de doar 2.522,2 lei / şomer.  

Valoarea medie trebuie percepută prin prisma faptului că şomerii înregistraţi au fost 

sau nu beneficiari de indemnizaţii, nu toţi au beneficiat de cursuri de formare sau alte tipuri de 

cheltuieli, iar perioada de şomaj a fost pentru marea majoritate a lor mai scurtă de 12 luni. 

Spre exemplu, un absolvent de învăţământ cu vârsta peste 16 ani intrat în şomaj poate 

beneficia de ajutor de şomaj doar 6 luni pe an în cuantum de 250 lei/lună. Menţionăm că se 

poate primi dreptul la şomaj doar dacă nu a reuşit să se încadreze pe piaţa muncii în termen de 

60 zile calendaristice de la absolvire şi, recomandat, cu dovada depusă la dosar (adeverinţe de 

la angajatori unde nu a fost încadrat) prin care se certifică eforturile active ale absolventului.  
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Plata indemnizaţiilor de şomaj pentru şomerii cu experienţă în muncă au cea mai mare 

pondere în totalul cheltuielilor efectuate în 2009 şi 2010 depăşind 60% din total.  

Cu excepţia Regiunii Bucureşti-Ilfov cheltuielile cu formarea profesională în ultimii 

ani au rămas în aceleaşi proporţii sau au scăzut semnificativ. 

 

Tabelul 7. Categorii de cheltuieli cu protecţia socială a şomerilor, pe regiuni, în 

perioada 2007-2014 

 

(% din total cheltuieli) 

Indicatori 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Indemnizaţie de 
şomaj (şomeri 

cu experienţă în 
muncă) 

 

Total 
50,1% 45,8% 61,3% 60,7% 55,8% 46,9% 47,8% 48,5% 

Regiunea Nord-
Vest 49,7% 49,2% 63,0% 60,6% 53,4% 44,5% 44,5% 44,5% 

Regiunea Centru 
61,7% 53,0% 65,0% 62,3% 56,4% 47,8% 49,5% 50,2% 

Regiunea Nord-
Est 47,5% 42,0% 61,3% 59,0% 54,2% 46,5% 47,6% 48,0% 

Regiunea Sud-Est 43,9% 45,2% 62,8% 63,5% 59,7% 51,3% 51,5% 50,7% 
Regiunea Sud-

Muntenia 51,7% 48,6% 63,8% 63,2% 60,3% 53,1% 53,9% 53,1% 
Regiunea 

Bucuresti - Ilfov 30,4% 21,7% 40,6% 49,0% 41,5% 27,7% 30,6% 34,9% 
Regiunea Sud-
Vest Oltenia 48,1% 46,5% 60,0% 60,9% 58,0% 52,4% 51,1% 54,5% 

Regiunea Vest 
54,6% 49,5% 64,3% 63,0% 62,7% 55,2% 54,3% 51,0% 

Indemnizaţie de 
şomaj (şomeri 

fără experienţă 
în muncă) 

Total 2,0% 2,1% 2,4% 3,0% 3,4% 4,0% 4,2% 4,5% 
Regiunea Nord-

Vest 1,3% 1,7% 2,0% 2,9% 3,3% 3,6% 3,9% 4,0% 

Regiunea Centru 1,2% 1,5% 2,0% 2,6% 3,0% 3,8% 4,3% 4,0% 
Regiunea Nord-

Est 3,4% 3,3% 3,3% 4,2% 4,7% 5,3% 5,5% 5,9% 

Regiunea Sud-Est 2,6% 2,4% 2,4% 3,0% 3,6% 3,8% 3,9% 5,2% 
Regiunea Sud-

Muntenia 2,6% 2,6% 2,7% 3,2% 4,0% 5,1% 5,5% 5,8% 
Regiunea 

Bucuresti - Ilfov 0,4% 0,3% 0,6% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,2% 
Regiunea Sud-
Vest Oltenia 3,6% 3,3% 3,4% 4,1% 4,6% 5,5% 5,6% 5,5% 

Regiunea Vest 1,1% 1,5% 1,7% 2,1% 2,6% 3,5% 3,2% 3,1% 
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Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cheltuieli 
pentru formarea 

profesională 
 

Total 1,7% 2,0% 0,8% 0,5% 1,2% 1,8% 1,8% 2,2% 
Regiunea Nord-

Vest 1,4% 1,5% 0,4% 0,3% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 

Regiunea Centru 1,4% 1,6% 0,4% 0,3% 1,3% 2,5% 2,5% 2,2% 
Regiunea Nord-

Est 1,3% 1,3% 0,6% 0,4% 0,7% 0,9% 0,9% 1,1% 

Regiunea Sud-Est 1,4% 1,4% 0,3% 0,3% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 
Regiunea Sud-

Muntenia 0,8% 1,0% 0,3% 0,2% 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 
Regiunea 

Bucuresti - Ilfov 7,2% 10,3% 5,6% 3,4% 5,3% 8,2% 8,7% 11,7% 
Regiunea Sud-
Vest Oltenia 0,6% 0,5% 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

Regiunea Vest 1,3% 1,0% 0,4% 0,3% 0,6% 0,6% 0,6% 
0,7% 

 

Plata 
absolvenţilor 

Total 4,13% 4,08% 1,90% 0,93% 1,68% 2,21% 2,15% 2,47% 

Regiunea Nord-
Vest 5,91% 7,00% 2,93% 1,56% 3,10% 3,95% 4,24% 5,01% 

Regiunea Centru 3,88% 3,68% 2,10% 1,19% 2,27% 2,85% 2,86% 3,30% 
Regiunea Nord-

Est 5,26% 4,33% 2,30% 1,03% 2,27% 3,03% 2,83% 3,24% 

Regiunea Sud-Est 4,28% 3,35% 1,31% 0,70% 1,09% 1,26% 1,25% 1,58% 
Regiunea Sud-

Muntenia 2,57% 2,64% 0,98% 0,43% 1,00% 1,43% 1,31% 1,68% 
Regiunea 

Bucuresti - Ilfov 3,10% 3,50% 2,12% 0,95% 0,59% 1,08% 1,09% 1,15% 
Regiunea Sud-
Vest Oltenia 4,71% 4,44% 1,85% 0,84% 1,50% 1,80% 1,52% 1,58% 

Regiunea Vest 3,38% 3,86% 1,63% 0,83% 1,43% 2,04% 1,95% 2,06% 

Plăţi pentru 
stimularea 

absolvenţilor 

Total 
0,21% 0,26% 0,09% 0,07% 0,13% 0,15% 0,15% 0,19% 

Regiunea Nord-
Vest 0,24% 0,33% 0,13% 0,09% 0,22% 0,24% 0,26% 0,31% 

Regiunea Centru 
0,18% 0,25% 0,12% 0,12% 0,18% 0,22% 0,21% 0,28% 

Regiunea Nord-
Est 0,31% 0,34% 0,10% 0,09% 0,15% 0,20% 0,20% 0,24% 

Regiunea Sud-Est 
0,25% 0,29% 0,08% 0,05% 0,12% 0,13% 0,14% 0,18% 

Regiunea Sud-
Muntenia 0,14% 0,17% 0,08% 0,05% 0,09% 0,11% 0,13% 0,15% 
Regiunea 

Bucuresti - Ilfov 0,04% 0,07% 0,03% 0,02% 0,04% 0,03% 0,04% 0,04% 
Regiunea Sud-
Vest Oltenia 0,32% 0,34% 0,11% 0,08% 0,13% 0,15% 0,11% 0,15% 

Regiunea Vest 
0,16% 0,20% 0,05% 0,05% 0,09% 0,10% 0,10% 0,13% 
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Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Plăţi pentru 
stimularea 

şomerilor care 
se angajează 

înainte de 
expirarea 

perioadei de 
şomaj 

Total 
0,91% 1,04% 0,58% 0,69% 0,77% 0,67% 0,75% 0,92% 

Regiunea Nord-
Vest 0,92% 1,08% 0,64% 0,81% 0,86% 0,79% 0,85% 1,08% 

Regiunea Centru 
0,98% 1,27% 0,69% 0,94% 0,94% 0,87% 1,05% 1,28% 

Regiunea Nord-
Est 0,86% 0,74% 0,43% 0,51% 0,68% 0,45% 0,62% 0,67% 

Regiunea Sud-Est 
0,85% 1,30% 0,51% 0,56% 0,72% 0,63% 0,74% 0,83% 

Regiunea Sud-
Muntenia 1,02% 1,02% 0,66% 0,62% 0,80% 0,76% 0,72% 0,88% 

Regiunea 
Bucuresti - Ilfov 

0,78% 0,91% 0,65% 0,78% 0,80% 0,62% 0,72% 0,98% 

Regiunea Sud-
Vest Oltenia 0,83% 0,80% 0,37% 0,41% 0,49% 0,44% 0,42% 0,61% 

Regiunea Vest 
0,96% 1,20% 0,66% 0,89% 0,92% 0,86% 1,02% 1,22% 

Combaterea 
marginalizării 

sociale 

Total 0,82% 1,15% 0,49% 0,32% 0,71% 1,28% 1,30% 0,95% 
Regiunea Nord-

Vest 0,83% 0,99% 0,46% 0,32% 0,69% 1,13% 1,21% 1,40% 

Regiunea Centru 0,69% 0,74% 0,39% 0,29% 0,53% 1,02% 1,11% 0,80% 
Regiunea Nord-

Est 1,59% 1,90% 0,87% 0,65% 1,98% 3,84% 4,13% 2,55% 

Regiunea Sud-Est 0,52% 0,80% 0,26% 0,13% 0,20% 0,33% 0,48% 0,66% 
Regiunea Sud-

Muntenia 0,51% 1,17% 0,40% 0,23% 0,59% 0,85% 0,76% 0,59% 
Regiunea 

Bucuresti - Ilfov 0,04% 0,13% 0,02% 0,01% 0,03% 0,08% 0,18% 0,16% 
Regiunea Sud-
Vest Oltenia 1,81% 2,48% 1,00% 0,62% 1,10% 2,22% 1,49% 0,63% 

Regiunea Vest 0,39% 0,54% 0,21% 0,17% 0,19% 0,24% 0,37% 0,37% 

Plăţi pentru 
stimularea 

mobilităţii forţei 
de muncă 

Total 0,40% 0,47% 0,20% 0,20% 0,39% 0,31% 0,30% 0,27% 
Regiunea Nord-

Vest 0,25% 0,38% 0,16% 0,22% 0,49% 0,54% 0,39% 0,34% 

Regiunea Centru 0,24% 0,31% 0,20% 0,21% 0,36% 0,30% 0,35% 0,30% 
Regiunea Nord-

Est 0,33% 0,33% 0,14% 0,15% 0,17% 0,19% 0,24% 0,22% 

Regiunea Sud-Est 0,34% 0,40% 0,10% 0,15% 0,20% 0,20% 0,15% 0,19% 
Regiunea Sud-

Muntenia 0,30% 0,33% 0,18% 0,18% 0,26% 0,24% 0,23% 0,20% 
Regiunea 

Bucuresti - Ilfov 0,02% 0,06% 0,03% 0,04% 0,04% 0,03% 0,02% 0,04% 
Regiunea Sud-
Vest Oltenia 1,28% 1,38% 0,53% 0,47% 1,28% 0,72% 0,72% 0,57% 

Regiunea Vest 
0,53% 0,61% 0,15% 0,18% 0,35% 0,34% 0,28% 0,30% 
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Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Plăţi pentru 
stimularea 

angajatorilor 
care angajează 
şomeri din 
categoria 

defavorizaţi 

Total 6,23% 7,32% 2,58% 1,45% 3,79% 4,91% 4,83% 5,41% 
Regiunea Nord-

Vest 7,45% 9,74% 3,05% 1,94% 4,80% 6,39% 7,14% 8,43% 

Regiunea Centru 5,79% 5,98% 2,60% 1,82% 5,15% 6,39% 6,46% 6,92% 
Regiunea Nord-

Est 8,78% 9,27% 3,84% 2,22% 5,99% 7,47% 7,34% 6,84% 

Regiunea Sud-Est 6,69% 8,32% 2,72% 1,27% 3,43% 3,80% 3,98% 4,55% 
Regiunea Sud-

Muntenia 5,54% 7,44% 2,11% 1,20% 3,57% 5,26% 4,46% 5,23% 
Regiunea 

Bucuresti - Ilfov 1,31% 1,40% 0,66% 0,28% 0,60% 1,05% 1,08% 1,67% 
Regiunea Sud-
Vest Oltenia 6,63% 7,49% 2,30% 1,29% 2,76% 3,87% 3,28% 4,41% 

Regiunea Vest 6,61% 7,86% 2,49% 1,09% 3,12% 4,34% 4,39% 4,52% 
Sursa: prelucrările autorului pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, Baza TEMPO, 
http://statistici.insse.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXA 1 

Ţinte Naţionale Europa 2020 
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ANEXA 2 

Principalele angajamente pe termen scurt şi mediu29 

 

 

                                                             
29Selecţii din Anexa 2. Principalele angajamente pe termen scurt şi mediu din  
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