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Introducere

Politica socială a UE este formată dintr-un set de politici complementare, ce s-au
dezvoltat şi multiplicat pe parcursul timpului şi care acţionează în acele sectoare de activitate ce
afectează sau generează gradul de bunăstare individuală şi socială. Permanenta preocupare a
comunităţii europene pentru aspectele de politică socială - începută cu Tratatul de Roma (1957)a dus, în timp, la crearea unui „model social european”1. Unul din momentele cele mai
importante ale evoluţiei acestui model se situează în jurul anului 2000, când se face trecerea de la
o abordare bazată pe minimizarea consecinţelor sociale negative ale schimbării structurale, la o
abordare ce are în vedere modernizarea sistemului social european şi investiţia în capitalul uman
– altfel spus, se trece de la o abordare cantitativă (minimizarea consecinţelor) la una calitativă
(investiţia în oameni). De asemenea¸ o caracteristică importantă a politicii sociale este delegarea
responsabilităţilor de atingere a obiectivelor comunitare către Statele Membre.
Deşi preocuparea pentru aspectele sociale la nivel comunitar este prezentă încă de la începuturile
acesteia, iar instrumente de politică socială au fost înfiinţate timpuriu (crearea Fondului Social
European în 1958), din punct de vedere programatic

politica socială debutează odată cu

adoptarea, în 1989, a Cartei comunitare a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor2
(cunoscută şi drept Carta Socială).
Carta Socială reflectă preocuparea pentru dimensiunea socială a politicilor comunitare în
contextul construcţiei pieţei unice europene şi a fost elaborată în urma unui proces de consultare
a părţilor interesate (reprezentanţi ai angajatorilor, lucrătorilor, liber profesioniştilor, fermierilor,
etc.). Important de menţionat este că, deşi în faza de proiect se prefigura o soluţie la nivel
comunitar, documentul final accentuează rolul şi responsabilităţile SM în direcţia aplicării şi
respectării drepturilor sociale fundamentale: libera circulaţie a muncitorilor, angajarea şi
salarizarea, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă, protecţia socială, libertatea de
asociere şi negocierea colectivă, formarea profesională, tratamentul egal al bărbaţilor şi femeilor,
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protecţia sănătăţii şi siguranţa la locul de muncă, protecţia copiilor, adolescenţilor, persoanelor în
vârstă şi a persoanelor cu handicap, precum şi informarea, participarea şi consultarea lucrătorilor
în probleme ce îi afectează direct. Carta a fost semnată în decembrie 1989 de către 11 state
membre (SM), singura excepţie fiind Marea Britanie – care a semnat în 1998.
Pasul următor în programarea politicii sociale este reprezentat de Cartea Verde (Green Paper) documentul care a lansat procesul de dezbatere asupra viitorului politicilor sociale la nivel
comunitar (1993), în vederea elaborării Cărţii Albe (White Paper) în 1994. Liniile de discuţie
identificate prin Cartea Verde privesc:
•℘ priorităţile commune tuturor SM în domeniile pieţei muncii, formării profesionale şi
protecţiei sociale;
•℘ îmbunătăţirea situaţiei ocupării forţei de muncă;
•℘ accelerarea progresului în crearea unui sistem de producţie bazat pe calitate;
•℘ stimularea solidarităţii şi integrării sociale;
•℘ lupta împotriva sărăciei şi excluderii sociale;
•℘ piaţa unică şi libera circulaţie a persoanelor;
•℘ promovarea egalităţii de şanse pentru bărbaţi şi femei;
•℘ sprijinirea dialogului social;
•℘ coeziunea economică şi socială;
În acest proces de consultare au fost implicate instituţii ale Uniunii Europene, SM şi diverse
organizaţii publice, alături de care au stat reprezentanţi ai angajatorilor şi ai sindicatelor.
Ca rezultat al procesului consultativ iniţiat de Cartea Verde, Cartea Albă stabileşte liniile de
acţiune ale politicii sociale comunitare până în anul 2000 (când vor fi retrasate în Agenda
Politicii Sociale). Conform acesteia, principala prioritate a fost stabilită ca fiind crearea de noi
locuri de muncă, strâns corelată cu formarea unei forţe de muncă educate, încurajarea unor
stardarde ridicate de muncă şi crearea unei pieţe europene a muncii – ce constituie priorităţile
imediat următoare. Alături de acestea stau crearea de oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi,
politica şi protecţia socială, sănătatea publică, parteneriatele sociale, cooperarea internaţională şi
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eficacitatea implementării legislaţiei europene. Aceste priorităţi au fost adresate prin adoptarea a
două programe de acţiune pe termen mediu, pentru perioadele 1995 -1997 şi 1998 – 2000.
Aşa cum aminteam la început, anul 2000 reprezintă un moment cheie în evoluţia modelului
social comunitar, datorită abordării noi pe care o aduce prin centrarea pe calitate. Asfel, se
discută posibilitatea creşterii ratei de ocupare a forţei de muncă prin stimularea creării de noi
locuri de muncă, însă este vorba de locuri de muncă „de calitate”. Atunci a fost adoptată Agenda
Politicii Sociale (Social Policy Agenda), ce trasează cadrul şi priorităţile de dezvoltare ale
politicii sociale până în anul 2005. Astfel, provocările cărora trebuie să le răspundă Agenda
Socială sunt date de rata de ocupare a forţei de muncă, creşterea importanţei tehnologiilor
informaţiei şi numărul redus al celor ce au abilităţi în domeniu, dezvoltarea unei economii bazată
pe cunoaştere, situaţia socială, procesul de extindere a UE şi internaţionalizarea politicii sociale.
În acest context, principiul care stă la baza modelului social astfel reformat (prin centrarea pe
calitate) este întărirea rolului politicii sociale ca factor productiv, adică integrarea politicii sociale
cu politica economică şi cu politica ocupării forţei de muncă.

I. Politica socială a Uniunii Europene

I.1. Momente cheie
Politica socială a comunităţii europene a debutat odată cu tratatul de constituire a acesteia, în
1957. Astfel, Tratatul de la Roma pune bazele politicii sociale prin articolele sale referitoare la
libera circulaţie a muncitorilor şi la libertatea de stabilire a acestora, în contextul creării pieţei
comune. Tot prin acest tratat a fost prevăzută şi crearea Fondul Social European, instrumentul
de finanţare a politicii sociale şi cel mai vechi dintre fondurile structurale.

Pasul următor a fost constituit de adoptarea Actului Unic European (The Single European Act),
în 1986, ce conţine directive privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, introduce dialogul
social şi conceptul de coeziune economică şi socială (materializat prin crearea Fondului de
coeziune economică şi socială).
Anul 1989 constituie un moment important al construcţiei sociale europene prin adoptarea
primului document programatic al politicii sociale – Carta Socială, ce stabileşte drepturile
sociale fundamentale şi, odată cu acestea, direcţiile de acţiune ale politicii sociale.
Un an mai târziu, în 1990, Tratatul de la Maastricht (ratificat în 1992) stabileşte ca unul din
obiectivele Uniunii atingerea unui „nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă şi al protecţiei
sociale, egalitatea între femei şi bărbaţi [...] creşterea standardelor de viaţă şi a calităţii vieţii...”
(Articolul 2).
În 1991 a fost adoptat Protocolul Social (Social Policy Protocol), ce a fost anexat Tratatului de
la Maastricht şi care stabileşte obiectivele politicii sociale (prefigurate

de Carta Socială):

promovarea ocupării forţei de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă, combaterea
excluziunii sociale, dezvoltarea resurselor umane, etc. (semnat de 11 SM, nu şi de Marea
Britanie).
Cartea Verde (Green Paper), lansată în 1993, deschide procesul de discuţie asupra viitorului
politicilor sociale la nivel comunitar şi este urmată, în 1994, de Cartea Albă (White Paper) – ce
stabileşte priorităţile politicii sociale până în anul 2000. Acestea sunt concretizate în programele
de acţiune socială pentru perioadele 1995-1997 şi 1998 -2000.
În 1997, prin Tratatul de la Amsterdam (ratificat în 1999) este abrogat Protocolul Social, este
lansat Acordul Social (Social Policy Agreement) şi este integrat un nou articol în Tratatul UE, un
articol privind ocuparea forţei de muncă şi cunoscut ca Titlul VIII. 1998 este anul în care Marea
Britanie semnează Acordul Social şi participă astfel la politica socială comunitară.

Anul 2000 constituie un moment major în evoluţia politicii sociale prin elaborarea Strategiei de
la Lisabona (Lisbon Strategy), prin care este stabilit obiectivul pe zece ani al Uniunii Europene,
reprezentat de transformarea economiei comunitare în cea mai competitivă economie bazată pe
cunoaştere. Tot în acest an a fost adoptată şi Agenda Politicii Sociale, ce preia acele obiective
specifice şi elemente ale strategiei ce ţin de politica socială şi le converteşte într-un program de
acţiune pe 5 ani, care constituie cadrul politicii sociale actuale. În 2003 a avut loc evaluarea
intermediară a Agendei Sociale, ce are ca rezultat ajustarea priorităţilor Agendei în funcţie de
progresul înregistrat până în acest moment şi de schimbările politice, economice şi sociale
întregistrate la nivel comunitar.

I.2. Situaţia curentă
I.2.a. Baza legală
Baza legală a politicii sociale a fost stabilită prin Tratatul de la Roma (Tratatul Comunităţii
Europene, 1957, şi reînnoit), întărită prin Actul Unic European (1986/1987) şi consolidată prin
Tratatul de la Maastricht (1992) şi Tratatul de la Amsterdam (Tratatul Uniunii Europene 1997).
Tratatul de la Roma reflectă momentul de început al politicii sociale prin câteva articole
referitoare la libera circulaţie a muncitorilor şi a libertăţii de stabilire a acestora, în contextul
creării pieţei comune. Actul Unic European a completat această linie prin o serie de articole
referitoare la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, dialogul cu partenerii sociali şi coeziunea
economică şi socială. În momentul de faţă, cadrul legal general al politicii sociale este dat de
Articolele 2 şi 13 ale Tratatului CE şi Articolul 2 al Tratatului UE, care continuă iniţiativele
anterioare prin

adăugarea de prevederi referitoare la combaterea discriminării (de gen, a

discriminării rasiale, etnice, religioase, bazate pe disabilităţi, vârstă sau orientare sexuală).
Astfel, Articolul 2 al Tratatului CE prevede - alături de o dezvoltare economică armonioasă,
echilibrată şi durabilă – „ un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă şi al protecţiei sociale,
egalitatea între femei şi bărbaţi [...] creşterea standardelor de viaţă şi a calităţii vieţii...”, în timp
ce Articolul 13 se referă la adoptarea de măsuri adecvate pentru „ combaterea discriminării
bazate pe sex, origine etnică sau rasială, religie sau convingeri religioase, dizabilităţi, vârstă sau

orientare sexuală”. Tot în Tratatul CE , politica socială este adresată distinct în Titlul VIII
(Articolele 125-130) – referitor la ocuparea forţei de muncă şi Titlul XI (Articolele 136-145) – ce
se referă explicit la politica socială, educaţie, formare profesională şi tineret. Articolul 2 al
Tratatului UE - stabilind obiectivele Uniunii Europene- preia aceste reglementări şi menţionează
promovarea progresului economic şi social printr-un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă,
întărirea drepturilor şi intereselor indivizilor (prin introducerea cetăţeniei europene) şi libera
circulaţie a persoanelor. Alături de aceste prevederi juridice stau o serie de directive şi
reglementări privind Fondul Social European (FSE), condiţiile de muncă, ocuparea forţei de
muncă şi şomajul, securitatea socială.

I.2.b. Actori instituţionali ai politicii sociale în UE
Principalii actori instituţionali implicaţi în procesul de decizie şi de implementare a politicii
sociale sunt reprezentaţi de Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul Uniunii
Europene (Consiliul de Miniştri) şi Comitetul Economic şi Social, sprijiniţi în activitatea lor de
trei agenţii europene şi un număr egal de parteneri sociali.
Comisia Europeană

este direct responsabilă pentru pregătirea şi asigurarea implementării

politicilor sociale, prin Direcţia Generală(DG) Probleme Sociale şi Ocupare a Forţei de
Muncă.3 Rolul său este de a iniţia si definitiva noi acte legislative în domeniu şi de a se asigura
că măsurile astfel adoptate vor fi implementate de Statele Membre. În activitatea sa, DG
colaborează cu DG Mediu şi DG Dezvoltare Regională.
Parlamentul European este implicat în procesul decizional prin Comitetul pentru Ocupare şi
probleme sociale4, ale cărui responsabilităţi au în vedere diverse aspecte ce ţin de politica de
ocupare a forţei de muncă şi de politica socială.
Consiliul UE este echivalentul unui consiliu de miniştri la nivel european şi se reuneşte de
câteva ori pe an , în scopul coordonării politicilor sociale ale SM.
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Comitetul Economic şi Social (CES) are rol consultativ în procesul de decizie şi emite opinii, la
solicitarea Comisiei Europene, care au însă numai caracter informativ. CES constituie legătura
cu societatea civilă, în cadrul său fiind reprezentate diverse organizaţii economice şi sociale de
pe teritoriul SM.
Comitetul de Ocupare (a forţei de muncă)5 a fost înfiinţat în anul 2000 (înlocuind Comitetul
pentru Ocupare şi Piaţa muncii), are rol consultativ şi este activ implicat în dezvoltarea
Strategiei europene de angajare a forţei de muncă (European Employment Strategy), precum şi
în promovarea coordonării între SM în privinţa politicilor ce ţin de ocuparea şi de piaţa forţei de
muncă.

Centrul European de Monitorizare a Rasismului şi Xenofobiei, cu sediul la Viena, a fost înfiinţat
în 1997 (începându-şi activitatea în 1998) şi sprijină procesul decizional prin furnizarea de date
şi informaţii referitoare la situaţia rasismului, xenofobiei, islamofobiei şi anti-semitismului la
nivel comunitar, precum şi elaborarea de studii şi strategii de acţiune în acest domeniu.
Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă a fost înfiinţată în
1975 şi are sediul la Dublin. Activitatea sa este orientată în două direcţii: (1) managementul
cercetării şi (2) informare şi comunicare. De asemenea, Fundaţia sprijină procesul decizional
prin furnizarea de date privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă la nivel european.
Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate la Locul de Muncă , cu sediul la Bilbao, a fost
înfiinţată în 1996, în scopul de a colecta, disemina şi facilita schimbul de informatii şi bune
practici în domeniu. Rolul său în procesul decizional constă în furnizarea de date privind
sănătatea şi securitatea la locul de muncă, pe baza cărora sunt fundamentate propunerile şi
iniţiativele Comisiei Europene în această direcţie.
Alături de aceste organisme comunitare, un rol important în trasarea cadrului politicii sociale îl
au partenerii sociali, reprezentaţi de Confederaţia Sindicală Europeană (ETUC6), Uniunea
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Patronatului din Comunitatea Europeană (UNICE7) şi Centrul European pentru Întreprinderi
Publice (CEEP8). Aceştia sunt implicaţi în procesul de dialog social şi reprezintă anagajaţii,
patronatul şi sectorul profesiilor liberale.

I.2.c. Agenda politicii sociale
Agenda Politicii Sociale9 este documentul programatic şi cadrul de implementare al politicii
sociale comunitare în perioda 2000-2005 şi a fost adoptată în anul 2000, ca rezultat al “Strategiei
de la Lisabona” - elaborată în anul 2000, în cursul preşedinţiei portugheze. Strategia prezintă
obiectivul pe 10 ani (2010) al UE -

de transformare a economiei comunitare în cea mai

competitivă economie bazată pe cunoaştere - şi descrie stategia elaborată pentru realizarea
acestuia, ce reflectă aproape toate activităţile economice, sociale şi de mediu ale UE. Altfel spus,
obiectivul Uniunii pentru următoarea decadă este de a creşte performanţa economică, de a crea
mai multe locuri de muncă (şi mai bune) şi de a folosi la maxim posibilităţile oferite de o
societate bazată pe cunoaştere („knowledge-based society”). Agenda Politicii Sociale preia acele
obiective şi elemente ale strategiei ce ţin de politica socială şi le converteşte într-un program de
acţiune pe 5 ani, ce constituie cadrul politicii sociale actuale şi care are drept principiu de bază
întărirea rolului politicii sociale ca factor productiv. În plus, Agenda reflectă transformarea şi
trecerea acestei politici de la o abordare bazată pe minimizarea consecinţelor sociale negative
(apărute odată cu schimbarea structurală) la una centrată pe calitate şi având în vedere
„modernizarea sistemului social şi investiţia în oameni”10, care integrează politica socială cu
politica economică şi politica de ocupare a forţei de muncă - după cum se poate observa din
schema de mai jos.11
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Politica socială

Calitate socială / Coeziune socială

Competitivitate / Dinamism

Politică economică

Ocuparea forţei de muncă /
Calitatea muncii

Politică de ocupare (a forţei
de muncă)

A. Priorităţi ale politicii sociale

Priorităţile politicii sociale pentru perioada 2000-2005 reflectă această orientare spre calitate şi
sunt reprezentate de:
•℘ gradul ridicat de ocupare al forţei de muncă – are în vedere crearea şi promovarea de noi
locuri de muncă;
•℘ calitatea muncii – se referă la locuri de muncă mai bune şi la moduri mai echilibrate de
combinare a vieţii profesionale cu viaţa personală, ceea ce implică existenţa unor politici
de angajare mai bune, salarii rezonabile şi o organizare a muncii adaptată atât nevoilor
companiilor cât şi nevoilor indivizilor;
•℘ calitatea politicii sociale propriu-zise – implică un grad ridicat de protecţie socială,
existenţa unor servicii sociale de calitate pe tot cuprinsul Uniunii şi accesibile tuturor,
crearea de oportunităţi reale pentru toţi indivizii şi garantarea drepturilor fundamentale şi

a celor sociale – aspecte ce joacă un rol esenţial în atingerea obiectivului pe zece ani al
politicii sociale, prin îmbinarea productivităţii cu satisfacţia personal-profesională;
•℘ calitatea relaţiilor industriale – are în vedere adaptarea cu succes la schimbările
industriale şi reflectă impactul „cunoaşterii” – adică al noilor tehnologii şi al cercetării –
în progresul economic.
Aceste priorităţi reflectă nevoile cu care se confruntă la ora actuală societatea europeană şi se
constituie ca puncte de referinţă ale noii politici sociale, fiind secondate de instrumente şi
direcţii de acţiune special adoptate în vederea realizării lor.

B. Direcţii de acţiune ale politicii sociale

Rezolvarea priorităţilor prezentate anterior constituie provocarea majoră a politicii sociale la
început de mileniu şi impune structurarea pe obiective specifice şi adoptarea de măsuri de
acţiune concrete şi adecvate situaţiilor identificate.
Astfel, dat fiind că primele două priorităţi - gradul ridicat de ocupare al forţei de muncă şi
calitatea muncii - ţin de dinamica pieţei muncii şi de sfera profesională, ele sunt tratate împreună
şi dispun de direcţii comune de acţiune ce au în vedere:
•℘ crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bune , cu scopul de a creşte rata generală de
ocupare până la 70% şi rata de ocupare în rândul femeilor până la 60%;
•℘ anticiparea şi managementul schimbării, precum şi adaptarea la noul mediu de lucru
(reprezentat de o societate bazată pe cunoaştere şi pe dezvoltare tehnologică) – prin
informarea corespunzătoare şi eficientă atât a angajatorilor cât şi a angajaţilor în vederea
ponderării flexibilităţii şi siguranţei unui loc de muncă;
•℘ exploatarea oportunităţilor oferite de o societate bazată pe cunoaştere – prin promovarea
învăţării continue, a promovării de noi forme de organizare a muncii şi creşterea şanselor
de angajare a persoanelor cu handicap;
•℘ promovarea mobilităţii forţei de muncă, prin implementarea liberei circulaţii a forţei de
muncă şi eliminarea obstacolelor geografice, prin dezvoltarea de mecanisme ce
facilitează mobilitatea (inclusiv noile tehnologii);

Prioritatea referitoare la îmbunătăţirea calităţii politicii sociale ca atare este reprezentată de
măsuri ce au vedere diverse domenii ale vieţii sociale şi este strâns corelată cu modul în care
aceasta interferează cu viaţa profesională. Direcţiile de acţiune adoptate pentru adresarea acestei
nevoi sunt:
•℘ modernizarea şi îmbunătăţirea protecţiei sociale, astfel încât să asigure indivizilor un
venit sigur, să se realizeze securizarea pensiilor şi crearea unor sisteme de pensii
durabile, să ducă la dezvoltarea unui sistem de sănătate performant;
•℘ promovarea incluziunii sociale - ce are ca obiectiv prevenirea şi eradicarea sărăciei,
precum şi promovarea participării tuturor în viaţa economică şi socială;
•℘ promovarea egalităţii de gen, prin promovarea participării femeilor la viaţa economică,
ştiinţifică, socială, politică şi civică;
•℘ întărirea drepturilor fundamentale şi combaterea discriminării, prin asigurarea
dezvoltării şi respectării drepturilor sociale fundamentale.
Promovarea calităţii în relaţiile industriale este poate domeniul prioritar cu cel mai ridicat
caracter de noutate şi are în vedere întărirea dialogului social, promovarea competitivităţii şi a
solidarităţii la acest nivel.
Acestor direcţii de acţiune ce corespund unor priorităţi specifice se adaugă alte două linii de
dezvoltare a politicii sociale, ce corespund dimensiunii extra-comunitare a acesteia: pregătirea în
vederea extinderii UE şi promovarea cooperării internaţionale.

C. Strategii, instrumente şi metode de implementare a politicii sociale

Modalităţile de implementare a modelului social european sunt dintre cele mai variate şi
corespund complexităţii politicii sociale, formând o gamă largă de abordări ce cuprinde elemente
strategice, instrumente financiare, legislative şi analitice, metode de dialog şi coordonare.
Acestea acţionează concertat şi împreună asigură coeziunea internă a politicii sociale.

Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă12
„Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă” a fost adoptată odată cu introducerea, în
Tratatul de la Amsterdam (1997), a capitolului referitor la ocuparea forţei de muncă (Titlul VIII).
Strategia are drept scop combaterea şomajului la nivelul UE şi a fost concepută ca instrument
principal de trasare şi coordonare a priorităţilor comunitare în această direcţie, priorităţi ce vor fi
adresate de fiecare SM în parte. Astfel spus, rolul acestei strategii este de a coordona, la nivel
comunitar, politicile de ocupare ale SM. Iniţial elaborată ca strategie de cinci ani, aceasta a fost
supusă unei evaluări intermediare în 2000 şi unei evaluări a impactului în 2002.
În funcţie de priorităţile identificate, strategia este structurată pe patru piloni, fiecare
reprezentând un domeniu de acţiune a cărui dezvoltare contribuie la o mai bună ocupare a forţei
de muncă la nivel comunitar:
1) angajabilitatea – ce reprezintă o nouă cultură în sfera ocupării forţei de muncă şi se
referă la abilitatea de a fi angajat, contribuind la combaterea şomajului în rândul
tinerilor şi la combaterea şomajului pe termen lung;
2) antreprenoriatul – ce promovează crearea de noi locuri de muncă prin încurajarea
dezvoltării locale;
3) adaptabilitatea – ce are în vedere modernizarea organizării muncii şi promovarea
contractelor de muncă flexibile;
4) asigurarea de şanse egale – se referă în special la adoptarea de măsuri speciale pentru
femei, în scopul reconcilierii vieţii profesionale cu viaţa personală.
Modul de funcţionare a strategiei este structurat pe mai multe etape, după cum urmează:
1) stabilirea unor „Direcţii în ocuparea forţei de muncă” (Employment Guidelines),
document elaborat anual şi având la bază o propunere a Comisiei Europene ce este
discutată şi aprobată de Consiliul European (Consiliul de Miniştri);
2) elaborarea unor „Planuri naţionale de acţiune”(National Action Plans) de fiecare SM
în parte, ce descriu modul de aplicare a elementelor documentului anterior la nivelul
SM respectiv;
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3) elaborarea, de către Comisie şi Consiliu, a unui „Raport comun asupra ocuparii”
(Joint Employment Report) ce are la bază planurile naţionale de acţiune;
4) trasarea de recomandări specifice pentru fiecare SM (recomandări ale Consiliului, pe
baza propunerilor Comisiei).
Metoda pe baza căreia se desfăşoară acest proces de coordonare a politicilor de ocupare a forţei
de muncă este o metodă iniţiată în cadrul Strategiei de ocupare şi cunoscută ca „metoda deschisă
de coordonare13”. Principiile ce susţin această metodă sunt:
•℘ principiul subsidiarităţii, ce constă în stabilirea/împărţirea responsabilităţii între nivelul
comunitar şi cel naţional prin stabilirea obiectivelor la

nivel comunitar şi

responsabilizarea SM în privinţa implementării măsurilor de acţiune adoptate, pentru
realizarea acestora la nivel naţional;
•℘ principiul convergenţei, ce constă în urmărirea obiectivelor comune prin acţiuni corelate;
•℘ managementul pe bază de obiective, ce se referă la monitorizarea şi evaluarea progresului
prin stabilirea de indicatori comuni pentru toate SM;
•℘ monitorizarea pe ţară14, ce constă în elaborarea de rapoarte ce înregistrează progresul şi
identifică posibilele bune practici la nivel de SM;
•℘ abordarea integrată, ce presupune extinderea Direcţiilor politicilor pieţei muncii în sfera
altor politici (sociale, educaţionale, antreprenoriale, regionale şi de impozitare).
Rezultatul evaluărilor din 2000 şi 2002 au arătat progrese în direcţia creării unui cadru integrat al
politicilor naţionale, creşterii transparenţei politicilor de ocupare şi a numărului de actori
implicaţi (atât la nivel comunitar, cât şi la nivelul SM). De asemenea, au fost identificate
aspectele sensibile ale politicilor de ocupare şi trasate priorităţile perioadei următoare. Astfel,
dacă la nivelul realizărilor se poate vorbi de progresul politicilor naţionale în domeniu şi de
schimbarea percepţei asupra conceptului de ocupare şi corelarea acestuia cu educaţia continuă,
de promovarea egalităţii de gen şi de eficacitatea metodei deschise de coordonare, nu a fost
neglijată nici identificarea priorităţilor şi direcţiilor de dezvoltare pentru perioada următoare.
Temele identificate pentru reforma Strategiei de ocupare a forţei de muncă sunt: a) stabilirea de
13
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obiective clare, b) simplificarea Direcţiilor de ocupare (fără a îi reduce însă eficacitatea), c)
întărirea rolului parteneriatului social în aplicarea strategiei şi d) creşterea coerenţei şi
complementarităţii cu alte procese comunitare.15
Dialogul social
Dialogul social – iniţiat în 1985, promovat în 1986 (prin Actul Unic European) şi consolidat în
199816 - este unul din elementele cheie ale modelului social european şi joacă un rol important în
cadrul Strategiei europene de angajare a forţei de muncă. Dialogul social reprezintă o procedură
de consultare la nivel comunitar, în care sunt implicaţi diverşi parteneri sociali, pe de o parte, şi
Comisia Europeană, pe de altă parte. Partenerii sociali implicaţi , aşa cum am arătat anterior,
sunt: Confederaţia Sindicală Europeană (ETUC), Uniunea Patronatului din Comunitatea
Europeană (UNICE) şi Centrul European pentru Întreprinderi Publice (CEEP), reprezentând
anagajaţii, patronatul şi sectorul profesiilor liberale. În timp, dialogul social s-a dovedit a fi o
procedură eficientă de găsire a soluţiilor comune în dezvoltarea politicilor sociale, având ca
rezultat un număr de opinii comune şi de acorduri colective (4) între partenerii sociali şi Comisia
Europeană. Opiniile sunt expresii formale ale rezultatului dialogului social, ce nu impun obligaţii
asupra părţilor implicate ci reprezintă numai o poziţie comună, de compromis, asupra unui
aspect problematic. Până acum au fost adoptate 15 astfel de opinii comune. Spre deosebire de
acestea, acordurile colective au caracterului unui angajament asumat de comun acord de către
părţile intetresate şi reprezintă o modalitate de a conveni asupra unei soluţii ce rezolvă o
problemă comună. Acordurile realizate până în prezent se referă la:
•℘ concediul parental (1996) – prevede posibilitatea lucrătorilor de a primi concediu parental
după naşterea copilului şi expirarea concediului de maternitate;
•℘ munca cu jumătate de normă (1997) – permite lucrătorilor să îşi adapteze orarul de
muncă;
•℘ contractele pe termen limitat (1999) – permite angajatorului să foloseacă mai multe
contracte pe timp limitat pentru acelaşi muncitor;
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•℘ organizarea timpului de lucru al personalului de pe mare (1999) – ce stabileşte
organizarea timpului de lucru şi alternarea orelor de lucru cu cele de odihnă.
Toate aceste acorduri au fost transformate în directive.
Un aspect particular al dialogului social este dialogul sectorial, ce reprezintă derularea unor
procese de negociere şi consultare la nivel descentralizat şi având ca rezultat încheierea unor
acorduri cadru (o soluţie de compromis între opinii comune şi acorduri colective). Caracterul
acestor acorduri nu este unul obligatoriu, ci voluntar, care exprimă dorinţa părţilor implicate de a
avea cadre comune de acţiune într-o anumită direcţie. Un exemplu de astfel de acord este cel
încheiat între CEEP şi ETUC (1990) în domeniile transportului şi distribuţiei energiei. Dialogul
sectorial se dovedeşte a fi un mod eficient de intervenţie la acest nivel şi asigură dimensiunea
orizontală a procesului de consultare şi negociere, ceea ce nu face decât să vină în întâmpinarea
noilor tendinţe de dezvoltare a politicilor europene, bazate pe voluntariat17.
Aşa cum menţionam la început, dialogul social este un element esenţial al modelului social
european, dar nu numai. Implicarea şi consultarea partenerilor sociali în procesul de decizie a
dobândit din ce în ce mai multă importanţă în dezvoltarea politicilor comunitare, iar pentru ţările
în curs de aderare crearea structurilor de dialog este un aspect necesar al acestui proces.
Fondul Social European18
Fondul Social European (FSE), înfiinţat prin Tratatul de la Roma, reprezintă principalul
instrument financiar al politicii sociale europene şi este unul din fondurile structurale ale politicii
regionale. În particular, FSE constituie instrumentul de implementare a Strategiei europene de
ocupare şi finanţează trei tipuri de acţiuni: formarea profesională, reconversia profesională şi
măsuri ce duc la crearea de locuri de muncă. În urma procesului de reformă prin care au trecut
fondurile structurale în 1999, priorităţile de acţiune s-au schimbat iar pentru perioada 2000-2006
FSE va sprijini măsurile de combatere a şomajului, de dezvoltare a resurselor umane şi integrare
pe piaţa muncii cuprinse în Strategia de ocupare. Astfel, priorităţile tematice pentru perioada
2000-2006 sunt grupate în două categorii: (a) adaptarea la noua economie manifestă în cadrul
17
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dialogului social şi (b) promovarea strategiilor locale de ocupare (a forţei de muncă) şi inovare.
Pentru prima categorie, au fost stabile 5 astfel de teme:
•℘ anticiparea schimbării economice şi sociale;
•℘ utilizarea instrumentelor informatice în cadrul dialogului social;
•℘ noi abordări în direcţia dezvoltării responsabilităţii sociale corporative19;
•℘ modernizarea organizării muncii;
•℘ promovarea învăţării continue.
Pentru promovarea strategiilor locale (categoria b), priorităţile tematice sunt date de:
•℘ analizarea situaţiilor existente la nivel local privind ocuparea forţei de muncă;
•℘ dezvoltarea de parteneriate locale, cu actori relevanţi din diferite sectoare;
•℘ studii şi cercetări relevante pentru pregătirea strategiilor locale de ocupare;
•℘ dezvoltarea şi implementare de strategii locale;
•℘

monitorizare şi evaluare;

•℘ schimbul şi diseminarea de informaţii, dezvoltarea de reţele.
După cum se poate observa, aceste priorităţi reiau priorităţile Agendei Politicii Sociale şi ale
Strategiei de ocupare şi le translatează la nivel practic.
Finanţarea prin FSE este susţinută şi de programul comunitar EQUAL, care susţine acţiuni ce
promovează egalitatea de şanse şi lupta împotriva discriminării, alături de un set de Acţiuni
inovatoare20 ce promovează noi abordări privind formarea profesională şi adaptarea industrială
(şi cunoscute ca măsuri ale „Articolului 6”).
Metode şi strategii adiacente
Această categorie a modalităţilor de implementare a politicii sociale cuprinde crearea unui cadru
legislativ comun tuturor statelor membre, accentuarea unei anumite priorităţi în mai multe
direcţii de acţiune (cum este cazul egalităţii de gen) şi utilizarea de analize politice şi cercetări. O
importanţă specială este acordată acestora din urmă prin înfinţarea a trei organisme separate ce
monitorizează evoluţia şi implementarea politicii sociale: Centrul European de Monitorizare a
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Rasismului şi Xenofobiei21 (Viena), Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de
Viaţă şi de Muncă22 (Dublin) şi Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate la Locul de
Muncă23 (Bilbao).
Centrul European de Monitorizare a Rasismului şi Xenofobiei a fost înfiinţat în 1997
(începându-şi activitatea în 1998) şi are drept scop furnizarea de date şi informaţii referitoare la
situaţia rasismului, xenofobiei, islamofobiei şi anti-semitismului la nivel comunitar, precum şi
elaborarea de studii şi strategii de acţiune în acest domeniu. De asemenea, Centrul diseminează
informaţii şi exemple de bune practici prin reţeaua sa RAXEN (Reţeaua Europeană de
Informaţii privind Rasismul şi Xenofobia)24, ce are puncte naţionale de colectare şi diseminare a
informaţiei în fiecare SM.
Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă a fost înfiinţată în
1975 pentru a contribui la planificarea şi crearea unor condiţii mai bune de viaţă şi de muncă la
nivelul UE. Activităţile sale se desfăşoară în parteneriat cu guvernele, organizaţiile patronale,
sindicatele şi Comisia Europeană, fiind orientate în două direcţii: (1) managementul cercetării şi
(2) informare şi comunicare. De asemenea, organizaţia dispune de o reţea de Centre Naţionale de
Legătură25 ce funcţionează ca sisteme de comunicare şi fac legătura cu nivelele naţionale.
Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate la Locul de Muncă a fost înfiinţată în 1996, în
scopul de a colecta, disemina şi facilita schimbul de informatii economice, tehnice şi ştiinţifice
privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, precum şi bune practici de prevenire a acccidentelor
de muncă şi a bolilor profesionale.
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I.2.d. Aspecte problematice, tendinţe şi provocări26
Evaluarea intermendiară a Agendei Politicii Sociale, realizată în 2003, a arătat o schimbare
vizibilă a situaţiei economice şi politice la nievel comunitar, comparativ cu anul 2000 (când a
fost lansată Agenda). Astfel, Europa anului 2003 este caracterizată de o încetinire de durată a
progresului economic, ce rezultă în încetinirea ritmului creării de noi locuri de muncă şi creşterea
ratei şomajului – ceea ce ridică noi provocări pentru politica socială a perioadei imediat
următoare (2003-2005) şi pentru realizarea obiectivelor stabilite în 2000. Aspectele problematice
identificate în cursul acestei evaluări evoluează în jurul tendinţelor demografice (îmbătrânirea
populaţiei şi a forţei de muncă în spaţiul comunitar), inegalităţilor de gen încă existente,
schimbării naturii familiei (creşterea numărului familiilor monoparentale, ceea ce duce la
ajustarea corespunzătoare a protecţiei sociale în această direcţie), schimbărilor tehnologice,
disparităţilor sociale şi sărăciei. Acestora li se adaugă provocarea adusă de extinderea Uniunii
cu încă 10 state în anul 2004. Pe de altă parte însă, în timp ce economia comunitară este în
regres, aceste noi SM înregistrează o creştere economică constantă – ceea ce poate impulsiona
progresul economic la nivel comunitar.
Una din principalele provocări aduse de extinderea UE în domeniul social se referă la
discriminarea minorităţilor etnice - şi în special a minorităţii roma – şi necesită crearea de soluţii
comune la nivelul Uniunii. Acesteia i se adaugă potenţialul migrator al forţei de muncă din noile
SM şi modul în care va fi afectat peisajul social comunitar. Totuşi, se poate ca acest efect
migrator să nu fie unul de durată ci unul pe termen scurt, iar fenomenul migrator poate avea loc
şi în sens invers, datorită foştilor lucrători migranţi ce pot alege să se întoarcă în ţara de origine
odată cu integrarea acesteia în UE.
Revenind la situaţia generală a politicii sociale la nivel comunitar, este de remarcat tendinţa de
accentuare a rolului „responsabilităţii sociale corporative” 27– adică a acceptării unei companii de
a îşi justifica deciziile în faţa părţilor interesate (afectate în mod direct de acestea). Apărut la
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începutul anilor ’90 în peisajul politic comunitar, acest nou concept economico-social duce la
fomarea unor companii social-responsabile, care iau în considerare impactul acţiunilor lor asupra
comunităţilor şi mediului în care operează, asupra angajaţilor şi consumatorilor, şi care aleg să
echilibreze profitul economic cu nevoile părţilor interesate. Promovarea acestui nou tip de
responsabilitate socială este una din preocupările UE, ce are astfel în vedere abordarea combinată
a sectoarelor economic, social şi protecţia mediului.
Acestea sunt numai câteva din elementele în jurul cărora va evolua politica socială în următorii
ani, la care se adaugă preocuparea continuă pentru îmbunătăţirea calităţii relaţiilor industriale
(prin dezvoltarea de indicatori de calitate şi promovarea înţelegerii relaţiilor industriale). De
asemenea, se continuă dezvoltarea obiectivelor stabilite în 2000, adică: creşterea numărului şi
calităţii locurilor de muncă, dezvoltarea flexibilităţii şi securităţii în contextual unui mediu de
lucru în schimbare, modernizarea protecţiei sociale, promovarea egalităţii de gen, combaterea
sărăciei, discriminării şi excluziunii sociale.

II. Politica socială în România
Pentru România, ţară în curs de aderare la UE şi confruntată cu presiunea schimbărilor necesare
alinierii la standardele comunitare, se poate spune că politica socială reprezintă un exemplu de
succes în istoria procesului de negociere. Aceasta deoarece Capitolul 13 de negociere,
corespunzător politicii sociale, a fost deschis în al doilea semestru al anului 2001 şi închis
provizoriu în primul semestru al anului 2002 - ceea ce înseamnă că au fost stabilite elementele de
bază ale tuturor domeniilor semnificative în acest sector, chiar dacă procesul de corelare cu
politica UE continuă încă.

II. 1. Alinierea la standardele comunitare
Demarat în anul 1999 prin Programul Naţional de Aderare la UE, procesul de aderare a
României a cunoscut o abordare structurată odată cu deschiderea capitolelor de negociere (în
anul 2000). Fiecare capitol de negociere este detaliat în cadrul unui Document de poziţie, ce
cuprinde aspectele asupra cărora statul respectiv trebuie să acţioneze în direcţia implementării
acquis-ului comunitar şi a dezvoltării cadrului instituţional adecvat. Documentul de poziţie
pentru Capitolul 13 are în vedere următoarele aspecte ale politicii sociale: armonizarea
legislativă, dialogul social, egalitatea de tratament pentru femei şi bărbaţi, lupta împotriva
discriminării, ocuparea forţei de muncă, FSE, securitatea socială (inclusiv protecţia socială a
persoanelor vârstnice şi eliminarea excluziunii sociale), integrarea persoanelor cu handicap,
sănătatea publică, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă şi afilierea la Fundaţia Europeană
pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă . În momentul încheierii acestui capitol
de negociere exista cadrul legal şi instituţional de bază pentru fiecare din aceste domenii, însă
reforma politicii sociale trebuia să continue.
O evaluare a gradului de aliniere a politicii naţionale la standardele comunitare ale politicii
sociale este dată de „Parteneriatul pentru Aderare 2003”, conform căruia politica socială şi de
ocupare a forţei de muncă în România mai avea de progresat în ceea ce priveşte:

•℘ continuarea alinierii la acquis-ul comunitar în domeniul legislaţiei muncii, inclusiv
elaborarea noului Cod al muncii;
•℘ completarea transpunerii acquis-ului în domeniul egalităţii de tratament între femei şi
bărbaţi şi implementarea lui, în special adoptarea legislaţiei privind maternitatea, familia
şi copilul;
•℘ continuarea alinierii la acquis-ul comunitar în domeniul anti-discrimnării şi
implementarea sa adecvată;
•℘ continuarea transpunerii acquis-ului comunitar în sectorul sănătăţii şi siguranţei la locul
de muncă, precum şi îmbunătăţirea cooperării între cele două ministere de resort;
•℘ completarea şi continuarea implementării legislaţiei din domeniul sănătăţii publice;
•℘

implementarea Planului Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

•℘ continuarea dezvoltării capacităţii Agenţei Naţionale de Ocupare de promovare a
programelor şi măsurilor active de ocupare, în special la nivel local şi regional, precum
şi pregătirea acesteia pentru implementarea de proiecte prin FSE;
•℘ continuarea măsurilor de sprijin pentru partenerii sociali;
•℘ promovarea dialogului social autonom, în special la nivel de întreprinderi şi la nivel
sectorial;
•℘ completarea legislaţiei secundare necesare implementării noii Legi privind Sistemul
Naţional de Asistenţă Socială (legea cadru, nr. 705/2001) şi a dezvoltării de sisteme de
monitorizare şi control în domeniu;
•℘ întărirea cooperării inter-ministeriale şi a descentralizării responsabilităţilor privitor la
implementarea legislaţiei din domeniul asistenţei sociale;
•℘ implementarea Strategiei Anti-sărăcie şi de Promovare a Incluziunii Sociale şi
clarificarea cadrului instituţional adecvat pentru implementare.
De asemenea, aceste nevoi sunt identificate şi în „Foaia de parcurs pentru România şi
Bulgaria”28, structurate însă în priorităţi pe termen mediu şi priorităţi pe termen lung.
Astfel, procesul de aliniere la standardele comunitare continuă şi priorităţile anterior semnalate
sunt adresate prin adoptarea de măsuri coresunzătoare. Pentru perioada 2002-2003, aşa cum se
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arată în raportul anual al progresului întocmit de Guvernul României29, realizările acumulate sunt
structurate pe domeniile Documentului de poziţie, astfel:
legislaţia muncii – a fost adoptat noul Cod al Muncii (ianuari 2003);
egalitatea de tratament pentru bărbaţi şi femei – a intrat în vigoare legea egalităţii de
şanse (iunie 2002) şi au fost clarificate responsabilităţile delegate următoarelor instituţii:
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), Casa Naţionala de
Pensii şi alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS), Inspectia Muncii (IM), Consiliul
Naţional de Formare Profesională a Aduţilor (CNFPA), Institutul Naţional de Cercetare
Stiiţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Protecţia Muncii, fiind avută în vedere şi înfiinţarea unei Agenţii
Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei si Bărbaţi.
sănătate şi securitate în muncă – au fost revizuite normele generale de protecţie a muncii
şi au fost transpuse prevederile a 20 de directive europene din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, precum şi elaborarea unui Plan Naţional de Îmbunătăţire a
Condiţiilor de Muncă din sectorul sanitar (2003);
dialogul social – au fost adoptate măsuri legislative pentru:
•℘ consolidarea statutului Consiliului Economic şi Social,
•℘ promovarea dialogului social bipartit (patronate-sindicate),
•℘ crearea parteneriatului social în fundamentarea politicii de stabilire a salariului
minim pe baza coşului minim de consum,
•℘ elaborarea, în parteneriat, a Planului Naţional de Dezvoltare,
•℘ crearea Forumului Virtual de Informare, Consultare si Dezbateri pentru
Societatea Civilă şi Parteneriatul Social
sănătatea publică – a fost acordată atenţie acţiunilor de întărire a capacităţii instituţionale
de implementare a acquis-ului comunitar în domeniul bolilor transmisibile, al infecţiei cu
HIV la copii, al dependenţei de droguri, al tutunului şi fumatului, al furnizării serviciilor
medicale;
ocuparea forţei de muncă – principala realizare a fost adoptarea Planului Naţional de
Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă (PNAO) pentru perioda septembrie 200229

“Raport asupra progreselor înregistrate în pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană în perioada
septembrie 2002 - iunie 2003”, Guvernul României, iunie 2003

decembrie 2003, la care se adaugă Documentul Comun de Evaluare a Politicii de
Ocupare a Forţei de Muncă (octombrie 2002)– rezultat în urma consultărilor dintre
Guvernul României şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, având drept scop identificarea
unor domenii prioritare ce necesită o monitorizare a progresului realizat;
securitate socială, persoane vârstnice şi excluziune socială – au fost adoptate măsuri în
următoareale direcţii:
•℘ asigurările sociale – a fost elaborat

proiectul Legii privind schemele

facultative de pensii ocupaţionale;
•℘ asistenţa socială - a fost aprobat Regulamentul cadru de organizare şi
funcţionare a serviciului public de asistenţă socială (2003) şi a fost
restructurată activitatea de protecţie a persoanelor cu handicap;
lupta împotriva discriminării – participarea României (începând cu anul 2002) la
Programul Comunitar de Combatere a Discriminării (2002 – 2006);
Aceste realizări şi progrese sunt reflectate de forma de organizare a politicii sociale în România
şi de adoptarea de noi proiecte legislative şi planuri de acţiune.

II.2. Organizarea politicii sociale în România
În România, politica socială este o politică concertată, coordonată de către Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei şi susţinută de activitatea altor ministere precum Ministerul
Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Domeniile de activitate ale politicii sociale
naţionale sunt:
A. Piaţa forţei de muncă (inclusiv şomajul) şi politicile salariale
B. Pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale;
C. Asistenţa socială şi politicile familiale;
D. Relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă.
La aceste 4 domenii de care este responsabil în special Ministerul Muncii se adaugă domeniile:
Asigurări de Sănătate, Politici din sfera locuinţei şi locuirii, Politici în sfera Educaţiei, Politicile
sociale din domeniul probaţiunii / reinserţiei sociale a persoanelor delinvente şi alte politici
sociale de care sunt responsabile în principal alte ministere.

Fiecare dintre aceste domenii are cadrul său legal şi instituţional, problemele specifice şi
priorităţile sale de acţiune.
A. Domeniul pieţei forţei de muncă (inclusiv şomajul) şi al politicilor salariale
Acest domeniu cuprinde aspectele legate de ocuparea forţei de muncă, reconversia profesională a
şomerilor, egalitatea de şanse pe piaţa muncii etc. şi răspunde problemelor lor specifice. Cadrul
legal de bază al acestui domeniu este format de Legea nr.76/2002 şi de Ordonanţa nr.129/2002.
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă „reglementează măsurile pentru realizarea strategiilor şi politicilor elaborate în vederea
protecţiei persoanelor pentru riscul de şomaj, asigurării unui nivel ridicat al ocupării şi adaptării
forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii”30 şi stabileşte obiectivele naţionale în domeniu.
Ordonanţa nr.129/2002 se referă la formarea profesională a adulţilor şi reprezintă ordonanţa
omonimă din 2000 (Ordonanţa 129/2000), modificată şi completată în 2002. Această ordonanţă
stabileşte obiectivele formării profesionale a adulţilor, organizarea naţională a formării
profesionale a adulţilor, reglementează autorizarea furnizorilor de formare profesională şi
modalităţile de finanţare ale acesteia.
Documentul strategic al acestui domeniu este reprezentat de Planul Naţional de Acţiune pentru
Ocuparea Forţei de Muncă (PNAO), adoptat în 2002 şi structurat în patru piloni –
corespunzători pilonilor Strategiei europene de ocupare a forţei de muncă:
I. Îmbunătăţirea capacităţii de angajare (angajabilitatea);
II. Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi crearea de locuri de muncă (antreprenoriatul);
III. Promovarea capacităţii de adaptare a întreprinderilor şi a angajaţilor acestora
(adaptabilitatea);
IV. Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (şanse egale).
PNAO cuprinde măsurile pe termen scurt şi mediu ce vor fi aplicate de România pentru
îmbunătăţirea situaţiei ocupării forţei de muncă, în funcţie de priorităţile corespunzătoare
fiecăruia din cei 4 piloni.
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Principalele instituţii ale domeniului forţei de muncă sunt Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă (ANOFM) şi Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă. ANOFM a fost
înfiinţată în 1998 (Legea nr. 145/1998) - sub denumirea de Agenţia Naţională pentru Ocupare şi
Formare Profesională – şi a dobândit denumirea actuală în anul 2000 (Ordonanţa de urgenţă nr.
294/2000). ANOFM a fost înfiinţată ca organism tripartit31 şi are în subordine agenţii constituite
la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti, formând astfel o reţea naţională de ocupare
a forţei de muncă. Agenţia are trei obiective principale,

în vederea cărora îşi desfăşoară

activitatea:
1) instituţionalizarea dialogului social în domeniul ocupării si formării profesionale;
2) aplicarea strategiilor naţionale în domeniul ocuparii şi formării profesionale;
3) aplicarea măsurilor de protecţie socială a persoanelor neîncadrate în munca.
Activităţile specifice ale Agenţiei pentru realizarea acestor obiective (sau serviciile oferite) sunt:
activităţi de informare şi consiliere a carierei, consultanţă în vedera începerii unei afaceri,
servicii de preconcediere, completarea veniturilor şomerilor, subvenţionarea locurilor de muncă,
medierea muncii, acordarea de credite, organizarea de cursuri de formare profesională şi
stimularea mobilităţii forţei de muncă. Tot pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă, însă la
nivel internaţional, acţionează şi Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă. În atribuţiile sale
intră activităţi de recrutare şi plasare a forţei de muncă, activităţi de informare şi consiliere a
lucrătorilor migranţi (şi a celor interesaţi), eliberarea permiselor de muncă pentru cetăţenii străini
ce vor să lucreze în România, precum şi atestarea şi recunoaşterea calificărilor profesionale ale
acestora.
B. Domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale
Acest domeniu cuprinde organizarea şi funcţionarea sistemului public de pensii şi a al
asigurărilor sociale în România (cu excepţia asigurărilor de şomaj şi asigurărilor de sănătate care
intră în alte categorii), ale cărui principii de bază sunt32:
•℘ principiul unicităţii - statul organizează şi garantează sistemul public bazat pe aceleaşi
norme de drept;

31

Document de poziţie – Capitolul 13, pag. 6.
LEGEA Nr. 19/17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (M.O.nr.
140/01.04.2000)
32

•℘ principiul egalităţii – asigură tratament nediscriminatoriu tuturor participanţilor la
sistemul public de pensii şi asigurări sociale;
•℘ principiul solidarităţii sociale – presupune drepturi şi obligaţii reciproc asumante de către
participanţii la sistem;
•℘ principiul obligativităţii – menţionează obligativitatea participării la sistem, pentru a
putea beneficaia de serviciile acestuia;
•℘ principiul contributivităţii – presupune constituirea fondurilor de asigurări sociale prin
plata de contribuţii de către părţile participante la sistem;
•℘ principiul solidarităţii şi redistribuirii intra şi inter-generaţionale – presupune
redistribuirea fondurilor de asigurări sociale atât între membrii unei generaţii (prin
existenţa pensiei minime şi plafonarea pensiei maxime) cât şi de la o generaţie la alta prin
utilizarea sistemului de pensii în flux;
•℘ principiul autonomiei – presupune administrarea de sine stătătoare a sistemului public de
asigurări.
Cadrul legal al sistemului de pensii şi asigurări sociale este trasat de Legea nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ce reglementează modul şi
condiţiile de funcţionare ale sistemului, bugetul asigurărilor de stat şi modul de realizare a
contribuţiei de asigurări sociale. Alături de aceasta, se află în lucru o serie de proiecte legislative
care deşi se înscriu la celelalte 3 domenii influenţează drepturile de pensii şi asigurări sociale:
modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă, serviciile sociale, protecţia socială a familiilor
monoparentale, schemele facultative de pensii ocupaţionale şi protecţia maternităţii la locurile
de muncă expuse riscurilor profesionale.
Principala instituţie responsabilă pentru funcţionarea sistemului de pensii şi asigurări sociale
este Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale ( CNPAS), înfiinţată în anul
2000 şi având în subordine o reţea de case locale şi regionale de pensii (toate cu personalitate
juridică). Rolul CNPAS constă în asigurarea resurselor necesare pentru mecanismele de protecţie

socială, stabilirea de proceduri pentru implementarea măsurilor de asigurări sociale şi în
admnistrarea majorităţii măsurilor de aliniere la standardele comunitare în acestă direcţie.
C. Domeniul asistenţei sociale şi politicilor familiale
În cadrul acestui domeniu există trei direcţii de dezvoltare (subdomenii): (a) prestaţii şi servicii
de asistenţă socială, (b) asistenţa socială pentru persoane vârstnice şi (c) combaterea excluziunii
sociale. Pentru fiecare din aceste subdomenii există un cadrul legislativ adecvat şi instituţii
responsabile pentru implementarea acestuia. Înainte însă de a vedea modul propriu-zis de
funcţionare a asistenţei sociale în România, trebuie menţionat procesul de reformă ce a demarat
în anul 2001, prin adoptarea Legii nr.705/2001 - ce reprezintă baza cadrului legal al sistemului
naţional de asistenţă socială. Prin această lege este stabilit scopul asistenţei sociale: „protejarea
persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au
posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe
pentru integrare socială”33 şi sunt definite:
•℘ dreptul la asistenţă socială;
•℘ prestaţiile şi serviciile sociale;
•℘ instituţiile de asistenţă socială;
•℘ organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială (la nivel central şi
teritorial);
•℘ personalul din cadrul sistemului de asistenţă socială;
•℘ modalitatea de finanţare a asistenţei sociale;
•℘ jurisdicţia asistenţei sociale;
•℘ Comisia de mediere socială.
Principalele instituţii responsabile în acest domeniu sunt, la nivel central - Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei, iar la nivel local – Direcţiile de muncă şi solidaritate socială
judeţene (şi cea a municipiului Bucureşti) şi Consiliile judeţene şi locale (prin departamentele de
asistenţă socială ). Alături de acestea, un rol important îl au:
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•℘ Comisia de mediere socială - comisie cu rol consultativ, înfiinţată la nivelul fiecărui
judeţ şi fiecărui sector al municipiului Bucureşti;
•℘ Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice- înfiinţat în 2000, are rol consultativ şi
funcţionează în scopul intituţionalizării dialogului social dintre persoanele vârstnice şi
autorităţile publice34;
•℘ Comisia Anti-Sărărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale (CASPIS) – înfiinţată în 2001
şi aflată sub coordanarea directă a primului ministru, are drept scop monitorizarea şi
sprijinirea eforturilor de implementare Planului Naţional Anti-Sărăcie şi Promovare a
Incluziunii Sociale.
D. Domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă
Activităţile acestui domeniu au în vedere ralierea la abordarea comunitară a securităţii şi sănătăţii
în muncă, axată pe activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
Baza legală a acestui domeniu este dată de Legea nr. 90/1996, ce defineşte cadrul de organizare a
protecţiei muncii la nivel naţional şi atribuţiile instituţiilor responsabile cu coordonarea şi
controlul acestei activităţi.
Alături de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – ce constituie organismul
principal de coordonare a acestei politici, principala instituţie cu responsabilităţi în domeniu este
Inspecţia Muncii (aflată în directa subordonare a ministerului). Înfiinţată în 1999 (Legea
nr.108/1999), are drept scop urmărirea îndeplinirii obligaţiilor legale de către angajatori în
domeniul relaţiilor de muncă, precum şi a celor referitoare la condiţiile de desfăşurare a muncii,
la apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii tuturor celor implicaţi în cadrul procesului de
muncă. Inspecţia Muncii are în subordine Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Centrul de
Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional şi Centrul de Pregătire şi Perfecţionare
Profesională a Inspecţiei Muncii. De asemenea, România este afiliată la Agenţia Europeană
pentru Sănătate şi Securitate la Locul de Muncă.
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Aşa cum politica socială a Uniunii Europene este în continuă transformare, şi politica României
în această direcţie nu reprezintă o etapă finală de dezvoltare ci progresează permanent,
adaptându-se atât unor priorităţi comunitare cât şi unor priorităţi

naţionale specifice. La

momentul actual se află în discuţie o serie de acte legislative şi se desfăşoară o serie de proiecte
cu asistenţă internaţională, ce au în vedere dezvoltarea unui cadru instituţional adecvat,
perfectarea dialogului social şi a comunicării inter-ministeriale, precum şi dezvoltarea de sisteme
de monitorizare a progresului – elemente cheie ale unei politici sociale eficiente.
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