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Acest Raport – Poverty Watch
România 2020 - este realizat de
Rețeaua AntiSărăcie – Includere
Socială Romania – RENASIS
(EAPN RO). Raportul vizează
evidențierea
principalelor
evoluții și tendințe privind
sărăcia în Romania, pentru a
evalua sintetic impactul UE,
pentru a identifica problemele
cheie care au un impact asupra
populației afectate de sărăcie
din România, și pentru a face
recomandări
susținute
prin
exemple concrete și dovezi
clare și pentru a face auzite
vocile
celor
care
experimentează sărăcia, la nivel
local, national și european.

INTRODUCERE

CINE SUNTEM

RENASIS a fost înființată în 2008 de un grup de
13 ONG-uri din România. În prezent, RENASIS
cuprinde 18 organizații membre din toată țara și
face parte din rețeaua Europeană Anti Sărăcie
EAPN, cea mai mare rețea europeană activă în
combaterea sărăciei și excluziunii sociale,
EAPN cuprinde în prezent 32 de rețele naționale
și 18 organizații europene.
Scopul rețelei românești EAPN este de a lupta
împotriva sărăciei și pentru incluziune socială
prin:
• Consolidarea capacității ONG-urilor românești
de a lua măsuri în lupta împotriva sărăciei, atât
la nivel national, cât și la nivel european;
• Promovarea implicării active a ONG-urilor
naționale la nivel national și la nivelul politicilor
UE în domenii specifice de combatere a
sărăciei și pentru incluziune socială ;
• Creșterea gradului de conștientizare a
cetățenilor români cu privire la principiile și
mijloacele specifice de combatere a sărăciei,
promovarea libertății și a drepturilor omului ;
• Promovarea parteneriatelor concrete între
ONG-uri, autorități locale, instituții publice,
biserici, parteneri sociali, organizații din
sectorul privat și comunități locale;
•
Combaterea
discriminării
indivizilor/
grupurilor entice și sociale, din comunitățile
locale sărace;
• Promovarea incluziunii sociale și a dezvoltării
durabile.
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MESAJE CHEIE

RENASIS
consideră
că
persoanele
afectate de sărăcie din România nu se află întro stare de vulnerabilitate definită doar de
venituri mici sau lipsa veniturilor, de asemenea
acestea se confruntă și cu o serie de inegalități
privind oportunitățile și resursele care sunt
vitale pentru participarea deplină la viața
economică, socială și culturală, precum și
implicarea acestora în procesul de luare a
deciziilor privind viața și accesul acestora la
drepturile fundamentale ale omului.
Rolul Raportului de monitorizare a sărăciei
2020 este de a promova și de a crește gradul
de conștientizare cu privire la intervențiile și
acțiunile necesare pentru eradicarea și
combaterea sărăciei în România. Raportul
urmărește să ofere o imagine sintetică asupra
situației sociale din România și a situației
persoanelor afectate de sărăcie sau care sunt
expuse riscului de sărăcie și excluziunii
sociale.
În același timp, Raportul prezintă și câteva
măsuri de prevenire și combatere a sărăciei
și a riscului de excluziune socială în
România, ca parte a obiectivelor principale
ale RENASIS.
Raportul abordează în egală măsură atât
politicile economice cât și cele sociale pe
care România le-a dezvoltat pentru a stimula
ocuparea forței de muncă, pentru mărirea
salariului minim și pentru a asigura resursele
financiare necesare pentru prestațiile sociale
și pentru a putea oferi servicii sociale de
calitate, acces la educație și servicii de
sănătate. Totodată, Raportul se constituie
într-un vehicul de transmitere a vocii și
mesajelor celor afectați de sărăcie, atât către
factorii de decizie, cât și către publicul larg.
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Ce înțelegem
sărăcie?

prin

Sărăcia reprezintă situația unei
persoane/ familie /grup/ comunitate,
care se manifestă prin lipsa resurselor
necesare pentru a cumpăra bunuri și
servicii necesare pentru a asigura un
nivel minim de trai într-o anumită
perioadă de timp legată de statutul
socio-economic al societății. Limita
sărăciei

reprezintă

cuantificarea

resurselor, iar standardele utilizate
pentru determinarea acesteia sunt
influențate de costul general al vieții,
precum și de specificul politicilor
sociale

adoptate

(art.6

-

Legea

asistenței sociale nr 292/2011 cu
modificările și completările ulterioare).

Ce este sărăcia? & Inegalitatea?
Sărăcia poate fi atât un concept absolut, cât și unul relativ.

Se spune că oamenii trăiesc în sărăcie, dacă veniturile și resursele lor sunt atât de inadecvate,
astfel încât îi împiedică să aibă un standard de trai considerat acceptabil în societatea în care
trăiesc. Din cauza sărăciei lor, aceștia pot prezenta dezavantaje multiple precum șomaj, venituri
scăzute, locuințe necorespunzătoare, îngrijire medicală inadecvată și bariere în calea învățării pe
tot parcursul vieții, accesului la cultură, sport și recreere. Aceștia sunt adesea excluși și
marginalizați de la participarea la anumite activități economice, sociale și culturale din cadrul
comunității, și accesul acestora la drepturile fundamentale poate fi restricționat (Comisia
Europeană, Raportul comun privind incluziunea socială, 2004).

Până în anul 2010, sărăcia relativă a fost principala prioritate în monitorizarea sărăciei la nivelul UE. În 2010,
UE a adoptat Strategia Europa 2020, menită să orienteze Europa către o economie inteligentă și favorabilă
incluziunii.economice. Printre cele 5 obiective principale ale acestei strategii, a fost adoptat pentru prima data
obiectivul de reducere a sărăciei, cu 20 milioane a numărului de persoane aflate în situația de risc de sărăcie
sau excluziune socială (AROPE).
Indicatorul AROPE este definit ca ponderea populației în cel puțin una dintre următoarele trei condiții:
 Riscul sărăciei (AROP), adică sub pragul relativ de sărăcie monetară, 60% din venitul mediu al
gospodăriei;
 Într-o situație de deprivare material gravă (SMD)
 Locuirea într-o gospodărie, cu intensitate scăzută a muncii.
Indicatorul compozit AROPE capteză doar o parte a imaginii și nu descrie pe deplin complexitatea sărăciei.
Este important ca cele trei componente să fie monitorizate separat. De asemenea, este important să se
măsoare alte elemente care descriu natura multidimensională a sărăciei: indicatorii oficiali ar trebui
completați cu informații cantitative și calitative colectate de ONG-urile care lucrează la fața locului.
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Pentru a înțelege mai bine definițiile “oficiale”, este important să cerem oamenilor care se confruntă
cu sărăcia, să ne spună ce înseamnă lupta zilnică atunci când trăiești în sărăcie și să se implice direct
în identificarea și livrarea soluțiilor. Răspunsurile lor pot fi mai relevante decât o simplă colecție de
cifre:

C.V. "Am 17 ani și este dureros pentru mine să văd un
copil care vrea să învețe, dar condițiile de trai îl
împiedică, și este și mai dureros să observ indiferența
comunității vizavi de tineretul său și viitorul acestuia. Ni
se spune că trăim într-un mediu dezvoltat, digitalizat și
cu oportunități de dezvolare, în care fiecare își poate
atinge potențialul. Dar îmi dau seama că nu este chiar
așa. Din păcate, în țara noastră, nu este încurajată
dezvoltarea de sine, educația și accesul la cunoaștere,
iar acest aspect ne limitează ca persoane, cetățeni și
ființe umane.
E.C. "Aș vrea să dărâmăm stereotipurile pe care le avem
cu privire la <săracii care nu muncesc>, <ajutoarele de la
stat care încurajează nemunca>, <bani mulți alocați cu
sprijinirea săracilor>. Trebuie să înțelegem că sărăcia în
care trăiesc sute de mii de oameni din această țară este
severă și se perpetuează de la o generație la alta.”
S.F. "Este important să subliniem ideea că orice
persoană își poate schimba viața și se poate adapta la
anumite cerințe, cum ar fi recalificarea profesională,
obținerea unui nou loc de muncă sau primirea de
asistență din partea ONG-urilor. De fapt, totul ține de a
da șanse și de a crea oportunități."

P.A "I se poate întâmpla oricui să ajungă într-o situație
dificilă în viață și să piardă totul. Având în vedere situația
actuală cu pandemia de Covid-19, au fost afectați
puternic foarte mulți oameni care și-au pierdut locul de
muncă și au rămas fără resurse. Consider că, în astfel de
situații, este important să primești ajutor și să fie cineva
care să-ți ofere sprijin, deoarece nu poți trece singur
printr-o astfel de situație."
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CE SE ÎNTÂMPLĂ CU SĂRĂCIA ÎN ROMÂNIA?
CARE SUNT GRUPURILE CELE MAI AFECTATE?

Situația nivelului de sărăcie și excluziune socială cu care se confruntă populația României este
cuantificată prin analiza evoluției numărului de persoane expuse riscului sărăciei sau al excluziunii
sociale (engl.”at risk of poverty or social exclusion” - AROPE) si prin analiza celor 3 indicatori din
care este compus si anume: rata sărăciei relative (engl. ”at risk of poverty” - AROP), deprivarea
materială gravă (engl. ”severe material deprivation” – SMD) și apartenența la o gospodărie unde
intensitatea muncii este extrem de redusă (engl. ”very low work intensity” - VLWI).
În scopul de a cuantifica indicatorii privind sărăcia și excluziunea socială în statele membre și la
nivelul U.E. este utilizată în principal Ancheta privind veniturile și condițiile de viață in Uniunea
Europeană (EU-SILC), realizată de fiecare stat membru.
Persoane expuse riscului de sărăcie (AROP)
Ponderea populaţiei expuse riscului de sărăcie relativă după transferuri sociale (AROP) reprezintă
primul dintre cei trei indicatori utilizaţi pentru a evalua riscul de sărăcie sau excluziune socială
(AROPE) în Uniunea Europeană.
Deşi a scăzut cu 3.5 puncte procentuale între 2007 şi 2010, rata riscului de sărăcie din România a
urmat o tendinţă ascendentă între 2010 şi 2016, atingând nivelul de 25,4% in 2016, fata de media
UE-28 de 16,9%; România prezintă atât cea mai mare rată a sărăciei relative cât si cel mai mic
prag al sărăciei1 dintre toate țările membre UE. Între 2017 si 2019, AROP inregistreaza o
valoare constantă, de aproximativ 23,5% din totalul populatiei rezidente; aceasta înseamnă că în
Romania aproximativ 4,5 milioane de persoane sunt expuse riscului de sărăcie monetară.

Sursa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/income-and-living-conditions/data/database 03.09.2020

1

În România, în 2018, pragul sărăciei monetare pentru 2 adulţi cu 2 copii sub 14 ani era de 7864 Euro/an fata de 9121
Euro/an in Bulgaria iar pentru o persoană singură 3745 euro/an față de 4343 euro/an în Bulgaria.
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Aproximativ 17% dintre persoanele aflate în sărăcie relativă se confruntă cu o sărăcie persistentă 2,
in sensul ca veniturile acestora sunt sub pragul sărăciei în anul de referinţă şi în cel puţin doi din
ultimii trei ani. Inegalitatea oportunităților rămâne în continuare o provocare în cazul
României: accesul inegal la educație, asistență medicală și la alte servicii sociale, împreună
cu transmiterea inter-generațională a sărăciei, împiedică copiii sau familiile din zonele
dezavantajate să-și atingă întregul potențial.

Sursa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi020/default/table?lang=en

De asemenea, populația Romaniei prezinta un nivel ridicat in ceea ce priveste inegalitatea
veniturilor, disparități evidentiate în special între zonele rurale și cele urbane; deși s-au constatat
mici imbunatatiri, în anul 2020, România are al doilea cel mai înalt nivel de inegalitate a
veniturilor din UE, cei mai bogati 20% din populație câștigând aproximativ de 8 ori mai mult
decât cea mai săracă quintilă, raportul S80/S20 fiind de 5,1 pentru țările UE-28.
Conform Raportului Semestrului European publicat de Comisia Europeană și a Raportului de Țară
al României 2020, sărăcia a continuat să scadă, dar inegalitatea s-a accentuat. Deși salariile și
pensile au fost mai mari, inegalitatea veniturilor a crescut în 2018, după o scădere de 2 ani, în timp
ce în toate statele membre a scăzut ușor.
Această schimbare a fost determinată atât de creșterea veniturilor pentru persoanele din grupul cu
venituri mai mari, cât și de scăderea veniturilor pentru cei din grupul cu venituri mai mici.
Inegalitatea ridicată se datorează atât inegalității ridicate a veniturilor obținute, cât și a
impactului redistributiv redus al sistemului de impozitare și de beneficii. În 2018, ponderea
veniturilor celor mai săraci 40% din populație a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi din UE,
rămânând cu mult sub nivelurile dinaintea crizei, de 17.6%, comparativ cu media UE de 21.5%.
Coeficientul Gini al venitului disponibil echivalent, conform cercetarii EU-SILC era de 34,8 % în
2019, față de media europeană EU-28 (30,8%), al doilea cel mai mare din țările UE-28, după
Lituania, dar aproximativ la fel ca în țări precum Grecia, Spania sau Portugalia.

Indicatorul este definit ca ponderea persoanelor cu un venit disponibil echivalent sub pragul de risc al sărăciei din anul
curent și în cel puțin 2 din ultimii 3 ani. Pragul este stabilit la 60 % din mediana națională a venitului disponibil echivalat.
2
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Disparitățile dintre mediul urban-rural creează inegalități foarte mari în rândul populației, atât cu
privire la venituri cât și la oportunități. Riscul de sărăcie din zonele rurale este de cinci ori mai
mare față de zonele urbane, acesta menținându-se constant în zonele rurale și mai scăzut în
mediul urban. Valoarea venitului mediu disponibil pentru un membru al gospodăriei din
mediul urban este de 1.9 ori mai mare decât în mediul rural. Mai mult de jumătate din numărul
celor care sunt angajați în mediul rural, nu beneficiază de pensie, șomaj sau sigurare de sănătate,
deși aceste servicii au caracter obligatoriu. Accesul la asistența medicală este deosebit de scăzut,
iar lipsa examinărilor medicale este de două ori mai mare decât în mediul urban, și de patru ori mai
mare decât media UE.
Riscul de sărăcie este de trei ori mai mare în zonele rurale decât în zonele urbane; astfel 38%
dintre cei care trăiau în zonele rurale, slab populate erau expuși acestui risc, față de numai
11% dintre persoanele care trăiau în zonele urbane, dens populate sau intermediare.
Totodată, în România, exista mari disparitati regionale (NUTS2) în ceea ce privește AROP;
dacă regiunea București-Ilfov (unde este situată capitala țării) înregistreaza cel mai mic risc
de sărăcie monetară (2,9%), 3 regiuni din totalul celor 8 se situeaza intre primele 10 regiuni
ale UE din perspectiva indicelui AROP si anume Nord-Est (41,1%); Sud-Vest Oltenia (31,6%);
si Sud-Est (31,6%).
Din punct de vedere geografic, România este afectată de o dezvoltare neuniformă, existând un
decalaj semnificativ între regiunile din estul şi vestul ţării. Partea de est a ţării (regiunile Nord-Est şi
Sud-Est) este caracterizată prin cele mai ridicate niveluri de sărăcie şi prin lipsuri materiale grave.
Partea de sud (Sud Muntenia şi Sud-Vest Oltenia) cuprinde zone de sărăcie şi lipsuri materiale care
sunt fie mai mari decât media naţională, fie cel puţin la acelaşi nivel. Regiunile centrale şi vestice
prezintă niveluri de sărăcie şi de lipsuri materiale care sunt sub media naţională.
Potrivit Raportului de Țară România 2020, desi PIB-ul pe cap de locuitor continuă să
conveargă cu media UE, disparitățile regionale încă persistă. Disparitățile dintre venituri sunt
printre cele mai mari din UE și sunt determinate în mare parte de decalajul mare dintre
regiunea capitalei București și restul regiunilor din țară. În cinci dintre cele opt regiuni
românești dezvoltate (regiunile NUTS 2 ), PIB-ul pe cap de locuitor a crescut mai repede decât
media UE, în timp ce, în cele mai sărace trei regiuni ale țării, PIB-ul pe cap de locuitor a scăzut în
perioada 2011-2017. În regiunea capitalei, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut cel mai rapid în ultimii
șase ani și corespunde valorii de 144% din media UE. Cu 67% din media UE, regiunea de Vest a
României este pe locul doi în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor. În celelalte regiuni ale
României, PIB-ul pe cap de locuitor variază între 39% și 60% din media UE.
Inegalitatea oportunităților rămâne în continuare o provocare în cazul României: accesul inegal la
educație, asistență medicală și alte servicii, împreună cu transmiterea inter-generațională a sărăciei,
împiedică copiii sau familiile din zonele dezavantajate să-și atingă întregul potențial. Zonele rurale
sunt afectate în mod deosebit de inegalitatea de oportunități din cauza infrastructurii insuficiente, a
oportunităților insuficiente de angajare și a serviciilor publice inexistente sau de slabă calitate.
Copiii (0-17ani) și în proporție mai mică tinerii (18-24 ani) sunt categoriile de vârstă cele mai
expuse riscului de sărăcie financiară, avand rate peste media națională, 38,8% în cazul
copiilor, și de 31,2% în cazul tinerilor, față de numai 25,1% la categoria de 65 ani şi peste.
Riscul de a fi în sărăcie este de departe mai mare pentru copii decât pentru celelalte categorii
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de vârstă; deși în trend ușor descrescător începând cu 2014. rata sărăciei relative în rândul
copiilor a fost constant mai mare decât rata sărăciei calculată la nivelul întregii populaţii (cu
mai mult 10 puncte procentuale, în fiecare an).
În mediul rural, unul din doi copii trăieşte în sărăcie relativă, absenţa resurselor materiale,
combinată cu lipsa accesului la servicii de bază (sănătate şi educaţie) sau slaba calitate a acestora
şi cu o piaţă ineficientă a muncii creşte vulnerabilitatea acestor copii la sărăcia persistentă, chiar şi
după ce devin adulţi.

Potrivit Raportului de Țară România 2020, participarea scăzută la educație și îngrijire în sistemul de
servicii al statului în perioada copilăriei timpurii contribuie la creșterea inegalității de șanse între
elevi. Doar 15.7% dintre copiii cu vârsta sub trei ani sunt înscriși într-un sistem formal de
îngrijire a copilului. Pentru copiii cu vârste cuprinse între patru ani și vârsta școlară
obligatorie, participarea a crescut la 89.6% în 2017, valoare care rămâne totuși sub media UE
(95.4%). Această valoare este și mai mică pentru copiii din zonele rurale (29) și pentru copiii de
etnie rromă (30). Acest lucru afectează dobândirea competențelor de bază cât și mobilitatea socială
a copiilor din medii defavorizate sau comunități marginalizate.
Accesul copiilor la servicii este inegal și cu costuri mai mari pentru grupurile vulnerabile. Deși gradul
de sărăcie monetară în rândul copiilor a scăzut, nu au fost înregistrate progrese în ceea ce privește
accesul la servicii pentru cei aflați în situații vulnerabile. Copiii din zonele rurale și grupurile
vulnerabile au acces limitat la educația (pre)școlară, nutriție adecvată, îngrijire medicală și locuințe
adecvate.
Potrivit celui de-al 4-lea Raport privind Bunăstarea Copilului (World Vision România, 2018), o
cercetare realizată anual în special în zonele rurale din România, se arată că familiile din mediul
rural nu au venituri suficiente, nici măcar pentru acoperirea nevoilor de bază ale copilului,
performanța școlară și costurile ridicate de accesare și continuare a studiilor reprezintă principalele
motive pentru care un copil abandonează școala, iar munca în gospodărie reprezintă o practică
pentru mulți dintre copiii români. În plus, raportul arată faptul că în sistemul românesc educational,
profesorii sunt recompensați pentru performanța celor mai buni studenți, și nu pentru efortul depus
pentru a-i ajuta pe cei cu dificultăți.
Ratele ridicate ale nivelului de sărăcie din rândul copiilor semnalează inegalități cu privire la
oportunitățile din viitor. Copiii care locuiesc în gospodării cu o intensitate scăzută a muncii și
au părinți cu un nivel scăzut de educație sunt cei mai dezavantajați, mai ales cei din
comunitățile de rromi, din zonele rurale și din comunitățile urbane marginalizate, unde
accesul la educație și servicii sociale este limitat. Scăderea numărului de înscrieri la școală
corelată cu creșterea ratei abandonului școlar indică o polarizare a educației care va contribui în
mod sigur la un nivel crescut de sărăcie pentru viitorii adulți.
Pandemia de Covid-19 a înrăutățit considerabil condițiile de trai ale copiilor și familiilor
acestora, din zona rurală, așa cum arată un studiu realizat de World Vision Foundation în perioada
mai-iunie 20203.
Studiul a fost realizat în 6 județe: Cluj, Dolj, Ialomita, Vaslui, Iasi, Vâlcea, județe în care organizația
își desfășoară activitățile și intervențiile, și și-a propus să evalueze efectele pandemiei și a
carantinei, asupra accesibilității la o educație de calitate pentru copiii din zonele rurale și protecția
3

https://worldvision.ro/2020/08/04/studiu-world-vision-romania-viata-copiilor-din-rural-in-pandemie-40-dintre-parinti-nu-au-reusit-saasigure-alimentele-si-produsele-de-baza-doar-60-dintre-elevi-au-facut-scoala-online/
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oferită în cadrul familiei pentru a le asigura un mediu psiho-emoțional armonios. Studiul a colectat
informații cu privire la modul în care pandemia de Covid-19 și-a pus amprenta asupra condițiilor
economice ale familiilor și bunăstării copiilor, despre modul cum școlile au asigurat accesul la
educație în perioada de urgență, despre cum va fi reluată educația în toamnă, precum și despre
măsurile luate și provocările întâmpinate de autoritățile locale.
Studiul arată că pandemia și perioada de carantină au avut un impact direct asupra statutului
profesional al părinților, cu efecte negative importante asupra condițiilor economice ale familiei, așa
cum este evidențiat în graficul de mai jos:

Sursă: cercetare Fundația World Vision, 2020

Din numărul total de respondenți (n=1762), aproape 19% au declarat că veniturile le-au scăzut, fie
pentru că au fost trimiși în șomaj tehnic, fie ca urmare a disponibilizărilor sau a imposibilității de a
câștiga ca muncitor zilier. Cu alte cuvinte, 1 din 5 părinți au întâmpinat dificultăți financiare în a
asigura cele necesare copiilor și familiei. Aproape 3.5% dintre părinți nu au putut asigura
hrană, produse de igienă de bază, rechizite școlare, sau medicamente; și 37.5% dintre
aceștia nu au putut furniza cele necesare în mod suficient pentru a acoperi nevoile familiei.
Studiul indică faptul că 2 din 5 părinți (41%) au fost nevoiți să adopte strategii pentru
reducerea cheltuielilor familiei în perioada stării de urgență și carantină. Luând în considerare
profilul lor ocupational, 27% au declarat fie că și-au pierdut locul de muncă, fie că erau șomeri sau
muncitori cu ziua, iar restul beneficiau de venitul minim garantat și se confruntau cu aceleași tip
probleme și înainte de izbucnirea pandemiei.
Deși s-au înregistrat câteva îmbunătățiri, rata de abandon școlar a rămas la un nivel crescut,
adâncind și mai mult disparitățile socio-economice existente. Rata abandonului școlar în educația
timpurie și formare a rămas la 16.4% în 2018, cu aproape 6 puncte procentuale peste media
UE. Această rată este și mai mare în zonele rurale (aprox 25%), în rândul copiilor rromi (32%)
și a copiilor cu dizabilități (33%). Disparitățile regionale persistă, cele mai mari rate de abandon
fiind înregistrate în regiunile de Sud-Est și Nord-Est, regiuni care se confruntă și cu un nivel ridicat
de sărăcie. România înregistrează și cea mai mare rată de abandon din rândul fetelor,
10

comparativ cu media UE (16.1% vs. 8.9% media UE), ceea ce va avea ca efect viitor o mai mare
adâncire a diferențelor de gen în ceea ce privește ocuparea și participarea pe piața muncii.
Un studiu al Asociației Human Catalyst (iunie 2018), privind echitatea sistemului educațional
din România, arată că există o polarizare semnificativă a unităților de învățământ preuniversitar
privind resursele, rezultatele obținute, indicatorii de bază ai participării școlare și rezultatele învățării;
școlile defavorizate sunt concentrate în principal în zone marginalizate din punct de vedere
economic și social din România. În acest sens, în zonele sărace din regiunea Nord-Est (Vaslui, Iași,
Galați) și zonele unde trăiesc mari comunități de rromi (în special în regiunea centrală); În zonele
marginalizate, notele obținute la evaluarea națională sunt mai mici, comparativ cu celelalte zone.
Menționăm județele din Centrul, Sud-Vestul și Sudul României. În ceea ce privește școlile
performante, nota medie obținută a fost mai mare de 8 (în 1.201 școli), în timp ce în școlile mai puțin
privilegiate (482), sau în cele mai slab defavorizate (148), media obținută a fost mai mică de 6.
Pentru a îmbunătăți în mod semnificativ participarea școlară și rezultatele la nivel de sistem,
investițiile în zonele defavorizate sunt cele mai eficiente. Cu alte cuvinte, alocarea suplimentară a
resurselor are un impact mai mare asupra rezultatelor școlilor defavorizate (acestea au de
asemenea, cel mai mare potențial de creștere).
Impactul pandemiei de Covid-19 asupra accesului la educație, în special în zonele rurale,
arată că, în perioada pandemiei, aproape 40% dintre copii nu au putut participa la educația
online, și doar 64% dintre profesori și educatori au putut preda online, iar ceilalți profesori au
folosit alte aplicații de comunicare online (whatsapp, messenger) pentru a trimite exerciții și
teme, sau fișe și materiale tipărite (unde copiii nu aveau niciun mijloc de conectare online).
Statisticile disponibile la nivel național indică faptul că aproximativ 55% dintre respondenți
au răspuns că nu dețin câte un dizpozitiv digital pentru fiecare copil, pentru a le putea
asigura participarea online la cursuri, și aproximativ 10% nu dețineau niciun dizpozitiv
digital în familie.
Potrivit interviurilor realizate cu directorii de școală, începutul noului an școlar va începe cu
multiple provocări:
- Una din patru școli nu are acces la internet.
- 9 din 10 școli nu dețin laptopuri / PC/ tablete pentru educația online.
- 87% dintre directori au declarat că școala online nu trebuie prelungită.
- 60% dintre respondenți consideră că procesul educațional va fi foarte afectat de pandemie și
materiile ar trebui reluate
- 16% consideră că starea emoțională a elevilor va fi afectată iar 12% consideră că vor crește
ratele de analfabetism și abandon școlar ca urmare a crizei Covid-19.
Conform Raportului Inegalitati din Romania, lansat de World Vision Romania in octombrie 2019, un
român din trei este expus riscului de sărăcie și excluziune socială. Atingând un procent de 18,1% în
2017, rata persoanelor (cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani) care au părăsit timpuriu sistemul de
învățământ și de formare profesională rămâne una dintre cele mai ridicate din UE. În zonele rurale,
rata este de 27,1%, iar în rândul populaţiei rome, de 77%.4 38,7% dintre copiii cu vârsta de
până la 15 ani sunt analfabeți funcționali5. În 2014, 72% dintre familii nu au putut oferi o dietă
minim acceptabilă copiilor lor cu vârsta mai mică de cinci ani.6 Nivelul sărăciei și al
excluziunii sociale din zonele rurale este de două mai mare ori față de cel din orașe.

4

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-romania_en_0.pdf
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2018/12/Rapoarte-Romania-Educata.pdf, pg 23
6
World Vision Romania. „Programul «Pâine si Mâine» – o șansă la educație pentru copiii care trăiesc în comunități sărace” 1
noiembrie 2016. https://www.wvi.org/romania/article/bread-tomorrow-programme-chance-education-children-living-poor-communities
5
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Venitul obținut de 20% din populația cel mai bine remunerată este de 6,5 ori mai mare decât
venitul obținut de 20% din populația cel mai slab remunerată. Nivelul ridicat ale inegalității
veniturilor este mai curând consecința faptului că populația mai săracă este relativ mai
săracă decât a faptului că populația mai bogată devine relativ mai bogată. România are cea
mai mare rată de sărăcie a persoanelor încadrate în muncă din UE (17,4 %)7. Rata de sărăcie
a persoanelor încadrate în muncă este de cinci ori mai mare în rândul lucrătorilor cu un nivel
scăzut de educație decât în rândul absolvenților universitari. În timp ce femeile sunt expuse
de două ori mai mult decât bărbații riscului de a fi inactive, diferența de remunerare între
femei și bărbați de 3,5%, este cea mai mică din UE8.
Cu toate acestea, potrivit Institutului Național de Statistică, datele economice colectate
pentru anul 2018 au arătat că, în majoritatea activităților economice, bărbații câștigau mai
mult decât femeile, cea mai mare diferență medie brută de câștig lunar s-a înregistrat după cum
urmează: +43.3% în domeniul financiar și asigurări, +31.1% în alte activități și servicii, +28.5% în
industrie, +25.2% în sectorul informațional și comunicare, respectiv +19.0% în comerț (vezi graficul
de mai jos)

https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_en
Diferența medie de remunerare între femei și bărbați în UE este de 16%. A se vedea
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
7

8Eurostat.
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Deși performanța pieței forței de muncă s-a îmbunătățit, inactivitatea generală și, mai ales,
inactivitatea femeilor, reprezintă în continuare un motiv de îngrijorare. Nu există suficiente
persoane care să dețină abilitățile de care piața muncii are nevoie în prezent și de care va avea
nevoie pe viitor. Elaborarea politicilor privind incluziunea socială, disponibilitatea serviciilor sociale și
transferurile sociale nu sunt încă pe deplin eficiente pentru a scoate populația din sărăcie și nu
dispun de o abordare integrată care să îmbine măsurile privind ocuparea forței de muncă, sănătatea
și educația.9
România se situează pe primul loc în UE, în ceea ce privește sarcina și rata avortului în
rândul adolescentelor. 6 din 10 mame adolescente nu au avut niciodată acces la informații
privind reproducerea și educația sexuală, iar 20% din ele nu au fost la medic, decât în
momentul când au născut. Mortalitate maternă în România este de cel puțin două ori mai
mare decât media UE, 1 din 10 mame care nasc este minoră, în timp ce 25% din ele nu au
asigurare medicală.
Începând cu anul 2008, incidența maternității timpurii (mama sub 15 ani) a crescut
substanțial în România. Peste 40% dintre nașterile adolescentelor cu vârsta sub 15 ani din
UE, au loc în România și această pondere crește permanent (35% în 2015). Rata timpurie a
fertilității (în grupa de vârstă 10-14 ani) este de 1.41 la mie în România (a doua după Bulgaria)
și este de 10 ori mai mare decât media UE.

Sursă: date Eurostat, Monitorul Social, FES România, 2020

Tinerii înregistrează cea de-a doua rată a sărăciei ca mărime, in 2019, tinerii cu vârste între 18
şi 24 de ani au înregistrat o rată extrem de ridicată a sărăciei, foarte apropiată de riscul la
care erau expuşi copii; rata ridicata a saraciei in randul tinerilor este cauzată de vulnerabilitatea şi
riscurile tot mai mari cu care s-au confruntat tinerii pe piaţa muncii în acești ani.
Procentul tinerilor din România care nu frecventează nicio formă de învățământ, de formare
și care nu sunt activi nici pe piața muncii, este printre cele mai mare din UE. În 2018, o
pondere de 14.5% dintre tineri (cu vârste cuprinse între 15-29 de ani) nu se aflau înscriși la
nicio formă de învățământ și nu erau activi nici pe piața muncii (NEET), comparativ cu media
UE de 14.5%. Peste o treime din aceștia erau muncitori necalificați, șomeri pe termen scurt și
lung (23%). Deși au fost înregistrate și câteva rezultate pozitive în urma unor măsuri de
sensibilizare, aproximativ 69% din NEET au rămas inactivi și o mare parte din aceștia
părăsesc țara.
9 9

https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_en
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România are cea mai mare rată a sărăciei relative dintre toate cele 28 de state membre UE, iar
cele mai afectate categorii sunt copiii, familiile monoparentale, familiile cu mulți copii,
familiile de rromi, tinerii rezidenți din comunitățile marginalizate care au acces limitat la
locuri de muncă, persoanele active în propria gospodărie sau lucrători neremunerați în
mediul rural.
Structura gospodăriei reprezintă, de asemenea, un factor care influenţează semnificativ riscul de
sărăcie şi excluziune socială.
Singurul tip de gospodărie care se află într-o situaţie mai bună decât gospodăriile fără copii este
acela compus din doi adulţi şi un singur copil. Tipul de gospodărie cu cea mai mare probabilitate
de a fi afectată de saracie si lipsuri materiale severe este reprezentat din: familiile cu trei sau
mai mulţi copii (AROP 61,9%), familiile monoparentale (41,4%), persoanele singure, mai ales
femeile singure cu vârste de 65 de ani şi peste (33,2%). Femeile vârstnice singure din zonele
rurale au cea mai mare rată a sărăciei în cadrul grupei lor de vârstă. Pe de alta parte,
gospodăriile fără niciun membru vârstnic (cu alte cuvinte, fără pensii la bugetul gospodăriei)
prezintă o rată a sărăciei mai mare decât toate celelalte tipuri de gospodării.
Persoanele de etnie roma prezintă un risc mult mai mare de sărăcie decât populaţia generală,
indiferent de vârstă, educaţie sau mediu de rezidenţă; Conform pragului naţional al sărăciei
absolute determinat pe baza consumului din anul 2013, cetăţenii de etnie romă sunt expuşi
unui risc de sărăcie de zece ori mai ridicat decât restul populaţiei, rata de sărăcie absolută în
rândul romilor fiind de 33% în 2013, în timp ce numai 3,4% dintre non-romi se situau sub
pragul sărăciei absolute10.
Potrivit Raportului de Țară România 2020, integrarea comunităților rrome rămâne o
provocare. Persoanele de etnie rromă au condiții precare de locuire, sunt adesea evacuate
forțat (World Bank, 2014), fiind discriminate atunci când accesează locuințe sociale.
Totodată, aceștia întâmpină dificultăți în accesarea serviciilor de sănătate, datorită lipsei de
documente de identificare, a acoperirii reduse de securitate socială, a stigmatizării și a
discriminării. Procentul copiilor rromi care sunt înscriși la școală este sub media țării, iar
abandonul școlar și segregarea educațională rămân o provocare. Mai multe proiecte de
incluziune a rromilor, co-finanțate de Fondul Social European sunt în curs de implementare,
dar rezultatele nu sunt foarte vizibile.
Un alt factor determinant important al sărăciei este statutul ocupaţional al persoanelor în vârstă de
muncă. Lucrătorii neremunerati în gospodăria proprie din mediul rural sau pe cont propriu în
agricultură sunt în cea mai rea situaţie, deoarece mai mult de jumătate dintre aceștia se confruntă
cu riscul sărăciei.
Un procent mare de şomeri prezintă de asemenea risc de sărăcie. Acest lucru se datoreaza si
faptului că indicatorul social de referinţă, utilizat pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj sau a altor
beneficii sociale, este de numai 500 de lei (108€, valoare neschimbată din 2008). Persoanele
inactive (cum ar fi casnicele sau persoanele cu dizabilităţi) prezintă de asemenea un risc ridicat de
sărăcie.

10

Sursa: Calcule realizate de Banca Mondiala folosind datele ABF 2013, EU-SILC nu prezinta distributii dupa etniile respondenților.
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În pofida ratei reduse a şomajului (4,3% vs. 6,2% la nivelul UE-28, România prezintă o rată
relativ mare a sărăciei în rândul populaţiei ocupate, 15,7% dintre persoanele ocupate trăind
sub pragul sărăciei relative în 2019. Aceasta reprezintă aproape de două ori rata UE.
Procentul relativ ridicat al sărăciei în muncă se datorează numărului relativ mare atât al
lucratorilor cu venituri aproape zero (lucrători neremunerați în gospodaria proprie) cât și a
lucrătorilor pe cont propriu în agricultură cu venituri mici; în același timp, rata relativ ridicată
a saraciei in munca are drept cauza procentul ridicat de salariati inregistrati cu salariul minim
pe economie (mai mult de o treime din totalul salariaților).
Potrivit Raportului de Țară România 2020, sărăcia în muncă este printre cele mai ridicate din
UE, iar prestațiile sociale și venitul minim nu reușesc să reducă sărăcia. Acest lucru este legat
de lipsa unor locuri de muncă de calitate, în special în zonele rurale, dar și de precaritatea
lucrătorilor neremunerați. Există și un procent ridicat al celor care desfășoară activități în gospodăria
proprie (auto-angajare) în zonele rurale și un procent ridicat de membri ai familiei care nu sunt
remunerați (în afacerile mici de familie) și care figurează în rândul persoanelor ne-angajate. Cea
mai mare parte a lucrătorilor pe cont propriu din România lucrează în agricultura de subzistență, în
construcții și afaceri mici de familie. Creșterea salariului minim a dus la decalaje mari între veniturile
angajaților și cele ale lucrătorilor pe cont propriu, întrucât veniturile celor din urmă cresc într-un ritm
mai lent.

În România, persoanele cu dizabilități au un sprijin limitat pentru a obține un loc de muncă
independent și de a avea acces la piața muncii. Sprijinul pentru persoanele cu dizabilități se
concentrează în principal pe acordarea de asistență medicală și mai puțin pe dezvoltarea de abilități
de viață independentă. Copiii cu dizabilități au acces limitat la facilitățile preșcolare și abandonează
școala de două ori mai des decât ceilalți copii11 .

11

Comisia Europeană, (2019). Raportul de țară 2019
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Persoanele cu dizabilități au acces limitat la servicii de suport. Procentul persoanelor cu
dizabilități din România care se află în risc de sărăcie și excluziune socială, este printre cele
mai mari din UE (37.6% vs 28.7% media UE). Lipsa sinergiilor și a complementarității dintre
serviciile educaționale, sociale și de ocupare a forței de muncă agravează și mai mult situația
acestor persoane. Mai mult decât atât, nu există servicii comunitare autorizate pentru adulții
cu dizabilități (48%). Dezinstituționalizarea acestor servicii este un proces lent, deși sunt
disponibile fonduri europene semnificative pentru acest segment.
Conform Raportului statistic aferent trimestrului IV al anului 2018 elaborat de către
Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități12, la data de 31 decembrie 2018,
România avea un număr de 823.956 de persoane cu dizabilități, dintre care 50,67% cu vârste
de 18-65 ani (aprox. 417.558 persoane). Doar 30.271 de persoane erau angajate la 31.01.2019
potrivit datelor furnizate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, adică
aproximativ 7,25%, mult sub media europeană de 52-54% (Suedia, Finlanda, Elveţia), 50% în
Luxemburg şi 40-45% în Norvegia, Marea Britanie şi Olanda.
Criza forței de muncă poate fi o oportunitate pentru activarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii,
implicit a persoanelor cu dizabilități. Pentru că acest grup țintă are de cele mai multe ori un cumul de
probleme sociale, educaționale, medicale și altele de acest tip., este necesar ca politicile publice să
investească în pachete de servicii integrate care să răspundă acestor nevoi și să vină în sprijinul
angajatorilor în crearea de locuri de muncă. În plus, sprijinirea angajării pe cont propriu și a
antreprenoriatului social pot fi soluții de stimulare a competitivității și a incluziunii sociale adaptate
nevoilor persoanelor cu dizabilități.
Când analizăm impactul crizei de COVID-19 asupra șomajului din România, putem observa
că cele mai afectate categorii au fost tinerii și femeile, aproape două treimi din creșterea
ratei șomajului rezultând din creșterea șomajului în rândul femeilor.
Potrivit Institututlui Național de Statistică, în iunie 2020 erau înregistrați 457.000 de șomeri în
România, cu 100.000 mai mulți decât anul anterior. Acest număr de șomeri este cel mai mare
din ultimii 3 ani, iar situația cauzată de pandemie a afectat în mod special statutul economic
al femeilor. Analizând situația persoanelor cu vârsta de peste 24 de ani, se poate observa că
ponderea femeilor șomere din populația adultă a femeilor a crescut cu 48% în termeni
relativi, comparativ cu anul trecut (de la 2.5% la 3.7%); prin comparație cu ponderea
bărbaților șomeri din rândul populației masculine adultă, care a crescut cu doar 16% în
termeni relativi (de la 3.6% la 4.2%). În termeni absoluți, două treimi din cei care au devenit șomeri
în ultimul an sunt femei.
Persoane care traiesc în gospodării cu o intensitate foarte scăzută a muncii (VLWI - very low
work intensity)
Cea de-a doua componentă a indicatorului agregat AROPE este intensitatea muncii ce indică
procentul populaţiei care trăieşte în gospodării cu o intensitate foarte scăzută a muncii (VLWI - very
low work intensity)13. Conform acestui indicator, gospodăriile cu o intensitate a muncii foarte scăzută
sunt cele în care membrii adulţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 59 de ani au muncit la un nivel de sub
20% din potenţialul lor maxim de muncă în anul anterior studiului.

12
13

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/03/BULETIN-STATISTIC-ANPD-TRIM-IV-2018.pdf
Conform acestui indicator, gospodăriile cu o intensitate a muncii foarte scăzută sunt cele în care membrii adulţi cu vârsta cuprinsă
între 18 şi 59 de ani au muncit la un nivel de sub 20% din potenţialul lor maxim de muncă în anul anterior studiului.
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Datele EU-SILC arată că, la nivelul anului 2019, doar 6 % din populaţia României de sub 60 de
ani trăia în familii cu o intensitate foarte scăzută a muncii. Prin comparaţie, media UE-28 a
fost de 8,8%. O posibilă explicaţie a acestui indicator in cazul României ar putea fi număr
extrem de mare de persoane care lucrează neoficial pe cont propriu în domeniul agriculturii
sau a persoanelor ocupate dar neremunerate in gospodaria proprie de subzistenţă, cu
venituri aproape de zero sau a numărului mare de români care lucrează în alte ţări ale Uniunii
Europene.
Persoane afectate de lipsuri materiale grave (indicele SMD - severe material deprivation)
Indicatorul referitor la populaţia expusă riscului de sărăcie şi excluziune socială (AROPE) se
concentrează nu numai pe sărăcie din perspectiva resurselor financiare dar şi pe lipsurile materiale
care reprezintă cauze primare ale sărăciei şi excluziunii sociale.
Astfel, persoanele afectate de lipsuri materiale grave (indicele SMD - severe material deprivation)
sunt, de asemenea, vizate de măsurile UE pentru reducerea sărăciei şi excluziunii sociale 14.
In 2019, valoarea indicatorului lipsuri materiale severe (SMD) era de 14, %, în scădere
accentuată față de 2008 cu 18 puncte procentuale; deși datele EU-SILC arata existența unui
trend descrescator semnificativ, un studiu realizat de Banca Mondiala15 arată ca această
scădere nu a fost uniformă pentru toate componentele sale; astfel, aspecte precum:
deţinerea unei maşini, a unui telefon sau a unei maşini de spălat s-au îmbunătăţit pe
parcursul perioadei 2008-2012, în schimb, celelate categorii au avut un parcurs negativ sau
au rămas relativ constante. Singurul grup afectat de lipsuri materiale grave într-o măsură mai
mare decât populaţia generală, sunt copiii sub 18 ani.

14

Indicatorul măsoară procentul populaţiei care întruneşte cel puţin patru dintre următoarele nouă criterii: (1) nu îşi permit să
plătească chiria, ratele la împrumuturi sau facturile la utilităţi; (2) nu îşi permit să îşi menţină locuinţa încălzită adecvat; (3) se
confruntă cu cheltuieli neaşteptate; (4) nu-şi pot permite să consume carne sau alte proteine în mod frecvent; (5) nu își permit să
plece într-o vacanță anuală departe de casă; (6) nu îşi permit să cumpere un televizor; (7) nu au maşină de spălat; (8) nu au
autoturism; şi (9) nu au telefon. Indicatorul face distincţia între persoanele care nu îşi permit un anumit articol sau serviciu şi cele care
nu au acest articol sau serviciu din alte motive, de pildă, pentru că nu şi-l doresc sau nu au nevoie de el.
15
Banca Mondiala, Studiu de fundamentare pentru Strategia nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015-2020,
2015
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Persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE)
Cei trei indicatori prezentaţi mai sus sunt agregati intr-un singur indicator, care indică numărul de
persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE)16. Persoanele în risc de
sărăcie sau excluziune socială reprezintă principalul grup ţintă al programelor concepute de UE şi
statele sale membre pentru reducerea sărăciei, iar progresul realizat faţă de obiectivele de reducere
a sărăciei din cadrul strategiei Europa 2020 este evaluat în funcţie de numărul de persoane din acel
grup.
Datele din 2019 arată că 31,2% dintre persoanele rezidente in Romania erau expuse riscului de
sărăcie sau excluziune socială, în scădere accelerată cu 13 puncte procentuale față de 2008 (43%).
Lipsurile materiale severe (SMD) alaturi de AROP constituie principalii factori asociați cu riscul de
sărăcie sau excluziune socială, VLWI având o contribuţie minoră la rata AROPE din România.
Riscul de sărăcie sau excluziune socială este ridicat pentru copiii provenind din familii
sărace (AROP), din familii cu mulţi copii sau din familii monoparentale; de asemenea,
persoanele active sărace (lucratori neremunerați în gospodaria proprie sau lucratorii pe cont
propriu în agricultură), tinerii NEETs, persoane vârstnice sărace singure, copii şi adulţi de
etnie romă din gospodării fără un venit sustenabil prezinta riscuri mari de sărăcie sau
excluziune socială.

Sursă: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_50/default/table?lang=en

Raportul de Țară Romania 2020, evidentiază faptul că, în ciuda unor rate de creștere economică
relativ mari și, în ciuda declinului evident al sărăciei monetare, aceasta rămâne una dintre cele
mai mari din UE, unul din trei români fiind în risc de sărăcie și excluziune socială.
Incidența ridicată a sărăciei se datorează inactivității și accesului inegal la servicii și la beneficiile de
protecție socială a persoanelor care trăiesc în zone rurale sau slab populate, unde locurile de
muncă și accesul la servicii sunt foarte limitate. Riscul de sărăcie și excluziune socială afectează
mai puternic grupurile vulnerabile din zonele rurale și tinde să fie asociat cu un nivel scăzut al
educației și un statut socio-economic nefavorabil.

16

Conform acestui indicator, o persoană este inclusă în categoria AROPE dacă se încadrează în cel puţin unul din cei trei indicatori
componenţi: (i) prezintă risc de sărăcie monetară (AROP), (ii) trăieşte într-o familie cu intensitate foarte scăzută a muncii (VLWI) sau
(iii) este afectată de lipsuri materiale grave (SMD).
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În ceea ce privește ponderea în bugetul total al asistenței sociale, în 2017, alocația pentru
sprijinul familial a fost de 3.7%, iar pentru venitul minim garantat 5.8%. Ponderea în bugetul
total este de 0,4% în România, comparativ cu media din UE de 1.8%.
România are cele mai mici cheltuieli publice pentru educație din UE: 3,7% față de 4.7% în UE.
România alocă cel mai mic procent din PIB-ul UE-27 pentru învățământul primar și preșcolar (0,7%
față de 1.5% în UE). România alocă și mai puține fonduri pentru educația în mediul rural (37,9%
bugetul educației).
În ceea ce privește politicile publice privind venitul minim și salariul minim din România, un
studiu interesant (Friedrich Ebert Stiftung, 2018), care poate fi un punct de plecare pentru
fundamentarea schimbărilor legislative, a cercetat care este coșul minim de consum pentru un trai
decent. Conform studiului, coșul minim de consum pentru o familie formată din 2 adulți și 2 copii
este de 6,762 lei/ lună (aproximativ 1470 Euro), iar pentru o singură persoană, valoarea coșului este
estimată la 2,552 lei/ lună (aproximativ 555 Euro). Structura coșului minim de consum pentru un trai
decent cuprinde 11 capitole: 1. Alimente 2. Îmbrăcăminte și încălțăminte 3. Locuința 4. Dotarea
locuinței 5. Locuința 6. Igiena personală 7. Servicii 8. Educație și cultură 9. Sănătate 10. Timp liber
și recreere 11. Fondul de economii al familiei. Dieta/ hrana are o pondere de 20.77%, iar locuința
26.33%.
Sistemul de venit minim
În România, programul de venit minim, conceput ca o ultimă plasă de siguranță financiară
pentru familiile cele mai sarace, cuprinde trei beneficii de asistenţă socială, ajutoare
financiare necontributorii, selective, bazate pe testarea veniturilor si complementare:
Ajutorul pentru asigurarea venitului minim garantat (VMG), Alocaţia de sprijin și Ajutorul
pentru încălzirea locuinţei familiei (ASF).
Pentru ambele tipuri de ajutoare sociale, VMG și ASF, numărul familiilor beneficiare și sumele totale
alocate au scăzut într-un ritm îngrijorător; astfel, în cazul VMG, numărul mediu lunar de familii
beneficiare a scăzut de la 245 mii în trim. I 2017 la 187 mii în trim. I 2019 (-24%); In iulie 2019
erau doar 169 mii beneficiari, suma medie lunară per beneficiar (familie sau pers. singura)
fiind de aproximativ 262 lei (56€);
Sistemul de venit minim din România este inadecvat, cu un grad de accesibilitate redus și
încurajează doar participarea pe piața muncii a persoanelor apte si în vârsta de muncă.
Considerată ca aducând îmbunătățiri semnificative actualui sistem, noua lege a venitului minim de
incluziune (Legea 196/2016) prin introducerea unor beneficii sociale mai mari, a unor proceduri mai
simple si a unor noi stimulente de (re)integrare pe piata muncii, a fost amânată până la data de 1
aprilie 2019 datorită intarzierilor privind realizarea sistemului național informatic al asistenței sociale
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si crearea la nivel local a tuturor premiselor pentru implementarea programului. În anul 2019,
aceasta a suferit o nouă amânare, pentru anul 2021, rămânând totuși o prioritate pentru România,
cel puțin la nivel de discurs al autorităților. Indicele social de referință utilizat ca bază pentru
majoritatea prestațiilor sociale nu a fost actualizat de la introducerea sa în 2008. Astfel
sprijinul pentru un venit minim adecvat rămâne printre cele mai scăzute din UE. Cu ajutorul
UE, guvernul lucrează la punerea în funcțiune a modelului de plată operational (card preplătit) și la
revizuirea mecanismului de indexare a beneficiilor serviciilor sociale.
Sistemele de impozitare și de beneficii au un impact limitat asupra reducerii sărăciei și a
excluziunii sociale. Veniturile fiscale sunt relativ reduse, iar structura fiscală are o
progresivitate redusă. Cheltuielile guvernamentale pentru protecție socială sunt mult mai
mici decât media UE și au un impact limitat asupra reducerii sărăciei. În 2018, transferurile
sociale au redus rata riscului de sărăcie cu 16% și decalajul sărăciei cu 33% (comparativ cu
media UE de 33% și respectiv 5%). Prestațiile familiale au cel mai mare efect asupra ratei
sărăciei, urmate de prestațiile de boală și invaliditate. Indeminizațiile de șomaj au un efect
foarte limitat asupra incidenței și profunzimii sărăciei, datorită acoperirii reduse și a duratei
de timp scurte. În consecință, puterea sistemului de impozitare și de beneficii (cu excepția
pensiilor) de a reduce inegalitatea veniturilor este, de asemenea, limitată.
Rolul unităților protejate și a întreprinderilor sociale de inserție
Într-o țară în care analiștii pieței muncii estimează ca 1,2 milioane de persoane ar putea fi activate
pentru a face față deficitului anunțat de mână de lucru și, în care majoritatea populației inactive
beneficiază de ajutoarea sociale, pensii anticipate sau ajutor social tip pensie sau sunt persoane
excluse social și marginalizate, este urgent ca statul roman să propună măsuri de activare și să
susțină serviciile furnizate de întreprinderile sociale de inserție sau unități protejate.
Activarea persoanelor cu dizabilități din categoria greu ocupabili poate fi realizată de o serie
de instituții reglementate legislativ în România, care trebuie să acționeze în parteneriat,
adaptând instrumentele de asistență la nevoile individuale a fiecărei persoane.
Aceste instituții sunt:

Furnizorii publici și privați de servicii de ocupare autorizați în baza HG 277/2002, în speță
AJOFM-urile și ONG-urile/ SC-urile acreditate pe servicii de informare și consiliere
profesională, respectiv mediere pe piața internă. În anul 2018, erau acreditate un număr de
89 de entități, conform Registrului Național al Furnizorilor de Ocupare Acreditați17;

Unitățile protejate autorizate conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu dizabilități. În luna ianuarie 2019, erau autorizate un număr de 4
unități protejate conform răspunsului oficial furnizat de către ANPD în luna martie 2019;

Întreprinderile sociale de inserție autorizate conform Legii 219/2015 privind economia
socială. La finalul lunii martie 2019, dețineau marcă socială, adică statut de întreprindere
socială de inserție un număr de 9 entități, în care erau angajate 80 de persoane din care 42
de persoane din grupuri vulnerabile. Un număr de 8 din cele 9 întreprinderi sociale de inserție
sunt organizate ca asociații și fundații, iar una ca societate comercială18.

Furnizorii publici și privați de servicii sociale autorizați conform Legii asistenței sociale
219/2011, în speță DGASPC-urile și SPAS-urile, respectiv ONG-urile. Conform datelor
oficiale publicate pe site-ul MMJS, la data de 4.04.2019, erau autorizați un număr de 2.743
de furnizori de servicii sociale publici si privați19.
17

https://www.anofm.ro/upload/2997/2018.pdf
Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale din România. Disponibil: https://www.eures.anofm.ro/registrul-unic-de-evidentaa-intreprinderilor-sociale-octombrie-2018
19
Registrul unic de evidență a furnizorilor de Servicii Sociale. Disponibil:
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2019/04042019_Furnizori.pdf
18
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Raportat la cele 4 categorii de entități menționate mai sus, în special unitățile protejate autorizate și
întreprinderile sociale de inserție, ar trebui să aibă integrat în structura de funcționare pachetul
integrat de servicii sociale și de ocupare pentru inserția socio-profesională a persoanelor cu
dizabilități care provin din categoria grupurilor vulnerabile.
Unitățile protejate trebuie să creeze locuri de muncă protejate pentru persoane cu dizabilități care
au dificultăți de integrare pe piața muncii și să servească ca entități de tranziție sau „plasă de
siguranță” pentru cei care au eșecuri repetate de angajare pe piața muncii. Întreprinderile sociale de
inserție pot angaja persoane din grupuri vulnerabile și implicit persoane cu dizabilități care prin
documente de suport, dovedesc starea de vulnerabilitate și nevoia de angajare într-o astfel de
entitate permanent sau ca perioadă de tranziție spre piața muncii. Până la finalul lunii martie 2019,
erau cuprinse în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale un număr de 83 întreprinderi
sociale active, din care 9 erau întreprinderi sociale de inserție în care lucrau 80 de persoane din
care 42 de persoane erau angajate din categoria grupurilor vulnerabile. La finalul lunii ianuarie
2019, erau autorizate un număr de 4 unități protejate, în care erau angajate doar 64 de persoane cu
dizabilități conform datelor comunicate de către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu
Dizabilități, în luna martie 2019.
Numărul foarte mic al acestor entități este justificat de lipsa unui cadru favorabil de dezvoltare și
susținere a acestora. Întreprinderile sociale de inserție și unitățile protejate nu beneficiază de
facilități fiscale sau măsuri de subvenționare, în așa fel încât produsele și serviciile acestora să fie
competitive pe piața economică. Astfel, acestea au costuri mult mai mari de operare, datorate
personalului de inserție angajat în cadrul companiei, dar și a capacității de muncă reduse a
persoanelor din grupuri vulnerabile, care reprezintă minim 30% din angajați și minim 30% din norma
totală de muncă a tuturor salariaților (în cazul întreprinderilor sociale de inserție). De asemenea, nu
au acces la piața economică, datorită lipsei de competitivitate a produselor și serviciilor furnizate și a
capacității reduse de a inova.
Deși unitățile protejate ar trebui să aibă un rol foarte important în ocuparea persoanelor cu
dizabilități greu angajabile, acestea au dispărut de pe piață, odată cu adoptarea în luna august
2017, a Ordonanței de Urgență 60/2017 care a modificat Legea 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Astfel, din 740 de unități protejate, în care lucrau
peste 2000 de persoane cu dizabilități, la data de 31.01.2019, mai figurau ca autorizate doar 4
unități protejate, cu un număr total de 64 de persoane cu dizabilități angajate.
Modificarea semnificativă adusă prin acest act a constat în abrogarea art. 78 alin. (3) lit. b) din
Legea nr. 448/2006 (să achiziționeze produse sau servicii de la unități protejate autorizate, pe bază
de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condițiile prevăzute la lit.
a), ceea ce a produs consecințe dramatice, dat fiind că unitățile protejate autorizate, au fost lăsate
fără piață de desfacere, creându-li-se probleme de sustenabilitate a activității pentru care au fost
înființate. O serie de persoane cu dizabilități care erau angajate pe cont propriu ca întreprindere
individuală sau persoană fizică autorizată sau asociații ale persoanelor cu dizabilități care au decis
să facă antreprenoriat social, au rămas în mai puțin de o lună fără piață de desfacere.
Pe de altă parte, persoane cu dizabilități severe, inclusiv intelectuale, au rămas fără nici o măsură
de suport de angajare protejată, fiind afectate direct peste 2000 de persoane care lucrau în unități
protejate și alte câteva mii, care puteau să aibă șansa la un loc de muncă în astfel de structuri. Fără
măsuri tranzitorii, fără alte servicii de suport în loc și fără un minim de predictibilitate și pregătire a
implementării măsurilor luate (aplicarea s-a realizat în 22 de zile de la promulgare), efectele acestei
ordonanțe, au fost dezastruoase pentru un sector care funcționa din 2006.
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Astfel, la numai câteva luni de la adoptarea OUG nr. 60/2017 numeroase unități protejate s-au văzut
nevoite să își înceteze activitatea, motivat de faptul că partenerii contractuali ai acestora, care
achiziționau produsele și serviciile furnizate de unitățile protejate, nu au mai putut opta între un
asemenea demers sau plata unei contribuții către stat.
Practic, o întreagă piață de desfacere a fost închisă, prin manifestarea de voință a Guvernului
României concretizată sub forma OUG nr. 60/2017.
Pe de altă parte, deși autoritățile publice aveau obligația de a angaja persoane cu dizabilități, aceste
angajări nu au avut loc, organigramele autorităților publice nefiind modificate pentru crearea
posturilor pentru persoane cu nevoi speciale și nici Ministerul Finanțelor Publice nu a alocat în acest
sens fonduri suplimentare pentru autoritățile publice.

CARE ESTE ROLUL UNIUNII EUROPENE ȘI AL GUVERNULUI NAȚIONAL?
În 2019-2020, lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale a
continuat să fie o prioritate națională pentru România.
Autoritățile române au depus eforturi în ceea ce privește
prioritizarea și finanțarea proiectelor pentru grupurile și
comunitățile afectate de sărăcie, precum și acțiuni și legislație care
vizează domenii specifice, cum ar fi: sărăcia în rândul copiilor,
accesul la asistență medicală și educație, sprijinirea comunităților
de rromi, în special a comunităților marginalizate, pentru NEETs și
alte grupuri dezavantajate, proiecte pentru imbunătățirea
infrastructurii în vederea reducerii disparităților dintre zonele rurale
și cele urbane.
Conform Programului Național de Reformă, direcțiile cheie pe care autoritățile române s-au
concentrat pentru a combate sărăcia și a sprijini incluziunea socială în 2020 sunt:
Dezvoltarea socială și economică a comunităților locale; Reducerea numărului de persoane
cu risc de deprivare materială severă; Dezvoltarea sistemului public de asistență socială;
Măsuri pentru grupul vulnerabil - copii; Măsuri pentru grupul vulnerabil - bătrâni; Măsuri
pentru grupul vulnerabil - persoanele cu dizabilități; Combaterea violenței de gen; Finalizarea
reformei venitului minim de incluziune; Reforma sistemului național de sănătate.
Măsuri de atenuare a impactului social al efectelor produse de epidemia de COVID-1920
Măsuri adoptate, pe perioada stării de urgență, cu scopul de a asigura protecția socială și a garanta
plata prestațiilor sociale către beneficiari, precum și de a răspunde tuturor nevoilor acestora:
- acordarea, pe o perioadă de 90 zile, a stimulentului de inserție acordat părinților care revin
la muncă înainte de terminarea concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației de
sprijin pentru creșterea copiilor cu dizabilitate. Plata acestor drepturi nu încetează în
următoarele situații: părintelui i-a fost suspendat sau i-a încetat raportul de muncă sau de serviciu
prin restructurarea/restrângerea activității angajatorului; pe perioada în care părintele beneficiază de
zilele libere în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, conform Legii nr. 19/2020
privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor; părintele se află în
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perioada de șomaj tehnic, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare; părintele beneficiază de concediu medical pentru incapacitate temporară de
muncă cauzată de boli obișnuite sau accidente în afara muncii, pentru prevenirea îmbolnăvirilor și
recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de
muncă sau boli profesionale, precum și pentru îngrijirea copilului bolnav. După perioada de 90 zile,
dacă părintele realizează venituri supuse impozitării, atunci drepturile vor continua, aplicându-se
prevederile legale;
- beneficiarilor de indemnizație pentru creșterea copiilor li se va asigura această
indemnizație și în situația în care copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul
copilului cu handicap sau care urmează să împlinească vârsta prevăzută de lege în această
perioadă. Prin excepție de la actualele reglementări, aceste persoane vor putea solicita ulterior
acordarea stimulentului de inserție, de la data depunerii cererii, dacă vor realiza venituri supuse
impozitării, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu
handicap;
- în perioada închiderii temporare a unităților de învățământ, se acordă fără întrerupere
beneficiile de asistență socială care au drept condiție frecventarea cursurilor de către copii
sau tineri sau care sunt condiționate de frecventarea regulată a grădiniței, în cazul copiilor
preșcolari;
- efectuarea anchetei sociale privind acordarea venitului minim garantat (VMG) și a alocației
pentru susținerea familiei se suspendă. În cazul în care, după încetarea stării de urgență, în
urma verificării se constată că beneficiarul nu îndeplinește condițiile de acordare a dreptului, acesta
va înceta;
-se suspendă obligația efectuării de acțiuni și lucrări de interes local de către beneficiarii
VMG, beneficiarii VMG nu trebuie să facă dovada că sunt în căutarea unui loc de muncă, că nu au
refuzat un loc de muncă, participarea la cursuri de formare profesională, calificare/recalificare, sau
implicarea în activitățile sezoniere. De asemenea, se suspendă obligația beneficiarilor de lucrări de
a transmite primarului, în scris, situația cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de
ajutor social care au efectuat activitățile sezoniere, precum și numărul de ore efectuate;
- se interzice încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale, publice sau private, de
tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor
rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără handicap, precum și pentru alte categorii vulnerabile
(servicii sociale definite conform HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale).
Au fost aprobate măsuri de simplificare administrativă a relației cu beneficiarii drepturilor de
asistență socială, documentele pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială putând fi depuse
în format letric sau prin poștă electronică. De asemenea, decizia de acordare/ respingere/ încetare/
suspendare a unui drept de asistență socială se poate transmite beneficiarului în format letric sau
prin poșta electronică de către agenția teritorială emitentă. Doar în cazuri excepționale, prevăzute
de lege, agențiile teritoriale și/sau autoritățile administrației publice locale pot solicita prezentarea la
sediul instituției a persoanelor care au depus documentele prin poșta electronică.
Alte măsuri ce au scopul de a reduce impactul social al efectelor COVID-19 au ca obiectiv:
- distribuirea produselor de igienă și a pachetelor de produse alimentare, (finanțate din FEAD)
pentru 70,000 persoane aflate în carantină, izolare și autoizolare, precum și persoanele vârstnice
instituționalizate în centre de îngrijire și asistență și copiii instituționalizați în centrele de plasament
în regim rezidențial;
- decontarea (din FSE prin POCU) a cheltuielilor salariale pentru min. 1.000 asistenți sociali/medicali
comunitari care sunt implicați în sprijinirea persoanelor vârstnice aflate în izolare la domiciliu pe
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perioada epidemiei de COVID-19, grupul țintă deservit de aceștia fiind de 100.000 persoane
vârstnice, cu vârsta peste 65 de ani. Inițiativa urmărește și asigurarea materialelor de protecție
pentru personalul implicat în furnizarea serviciilor de sprijin și pentru beneficiarii acestora, precum și
a materialelor de dezinfecție și igienizare a locuințelor, mijloacelor de transport, bunurilor și a
echipamentelor. În vederea identificării problemelor și a nevoilor persoanelor din grupurile
vulnerabile, sunt dezvoltate instrumente de susținere a măsurilor de limitare a circulației - serviciu
de tip call center.
- autoritățile administrației publice locale au obligația de a identifica și ține evidența persoanelor în
vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor și de a asigura sprijinirea
acestora precum și a persoanelor fără adăpost în vederea asigurării adăpostirii și îngrijirii acestora.
- alte măsuri au vizat asociațiile, fundațiile, cultele cu personalitate juridică care administrează unități
de asistență socială a căror activitate s-a închis ca urmare a măsurilor de combatere a răspândirii
COVID-19. Acestea pot beneficia, în continuare, de subvenția acordată din bugetul de stat, dacă
realizează activități pentru sprijinirea autorităților administrației publice locale în implementarea
măsurilor sociale destinate persoanelor izolate la domiciliu, a măsurilor de informare și consiliere
acordate acestor persoane.
- în plus, alte inițiative civice și private au vizat utilizarea platformelor on line și a serviciilor de tip call
center ce au reunit persoanele aflate în dificultate - persoane cu dizabilități și persoane vârstnice - și
voluntarii care le pot oferi ajutor. Acest ajutor constă în plasarea unor comenzi, livrarea pachetelor
cu alimente și a medicamentelor, informații despre organizațiile care îi pot ajuta pentru
achiziționarea de produse etc.
Autoritatea națională responsabilă privind drepturile copilului (ANDPDCA) a adoptat o serie
de măsuri în contextul epidemiei de COVID-19, astfel:
- elaborarea și transmiterea tuturor structurilor din subordine (DGASPC-uri) a Dispoziției
Metodologice cu privire la primele măsuri de informare, prevenire și flexibilizare a programului de
lucru din serviciile sociale publice, precum și cu privire la modificarea procedurilor de lucru cu
beneficiarii din comunitate, în sensul utilizării mijloacelor de comunicare alternativă (poștă, e-mail,
telefon, fax) pentru derularea activităților administrative;
- crearea Secțiunii Info COVID-19 pe pagina de internet andpdca.gov.ro pentru afișarea de
informații oficiale, materiale de prevenire și măsuri dedicate;
- crearea Grupului de Comunicare online pentru flux comunicațional în timp real;
- crearea unui mecanism de raportare în timp real a situației legate de criza COVID-19, din
perspectiva beneficiarilor și al angajaților;
- elaborarea și transmiterea unui Ghid privind măsurile necesare de prevenire și management a
situației generate de epidemia de COVID-19 în serviciile sociale publice din DGASPC-uri. De
asemenea, alte măsuri au vizat modul de organizare a serviciilor care vor trebui utilizate în cazul în
care în rândul beneficiarilor aflați în sistemul de protecție specială a copilului și al persoanelor adulte
cu dizabilități vor fi înregistrate cazuri de infectare cu COVID – 19. Ghidul urmează să fie tradus în
limba engleză și promovat cu sprijinul UNICEF către alte organisme echivalente de resort din
sistemul ONU din regiune;
-colectarea întrebărilor de la beneficiarii din comunitate, adulți cu dizabilități și părinți de copii/copii
cu dizabilități, și elaborare secțiune ÎNTREBĂRI și RĂSPUNSURI pentru problemele sesizate pe
pagina de internet a ANDPDCA.
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În 2008, în România erau 5 milioane de persoane care trăiau în sărăcie, iar Guvernul și-a
asumat ca obiectiv pentru Europa 2020, reducerea acestui număr cu cel puțin 580.000 până
în 2020. În 2012, numărul total a fost deja redus la 4.8 milioane, ajungând la 30% din
obiectivul initial. După cum reiese din graficul de mai jos, pentru anul 2016, România a reușit
să reducă numărul persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea social cu 1.42
milioane între 2008 și 2016, atingându-și altfel obiectivul national în 2013. În 2018, reducerea
numărului persoanelor aflate în situație de risc de sărăcie și excluziune a fost de 2.755 mii
persoane față de anul 2008.

Ținta EU: 20 milioane mai puțini oameni în risc de sărăcie și excluziune socială
Obiectiv național: 580.000 mai puțini oameni expuși sărăciei
Sursa: https://ec.europa.eu/info/

Guvernul României vizează mai multe grupuri care sunt cele mai vulnerabile și expuse
riscului de sărăcie și excluziune socială, pentru a încerca să le îmbunătățească calitatea vieții
cât mai mult posibil. Aceste categorii sunt următoarele:
1.
Persoane cu venituri mici
2.
Copii și tineri care nu beneficiază de suportul părinților
3.
Oameni cu dizabilități
4.
Bătrâni singuri și dependenți
5.
Comunități rroma
6.
Alte grupuri vulnerabile (dependenți de droguri și alcool, victime ale violenței
domestice, foști condamnați și persoane eliberate condiționat)
7.
Persoane care trăiesc în comunități marginalizate
Guvernul României a înregistrat progrese în ceea ce privește măsurile luate pentru reducerea
sărăciei și a excluziunii sociale. România a adoptat Strategia Națională pentru Incluziune
Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020, un pachet cuprinzător de
combatere a sărăciei ce cuprinde 47 de măsuri. Unele dintre măsurile cheie vizate sunt:
creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, reducerea ratei abandonului școlar timpuriu,
extinderea programelor naționale de sănătate și alte programe menite să contribuie la
reducerea decalajelor de sărăcie dintre mediul urban și cel rural.
Pentru realizarea obiectivelor Strategiei Naționale privind Includerea Socială și Reducerea
Sărăciei 2015-2020, un program cu un buget de 21 de milioane de euro, va finanța asistența
tehnică acordată autorităților publice locale pentru a stabili și opera serviciile publice de
asistență socială din unitățile administrative teritoriale unde aceste servicii nu au fost încă
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activate, precum incluziunea socială, combaterea sărăciei, îmbunătățirea accesului la servicii
de calitate accesibile și durabile, inclusiv servicii de sănătate și servicii sociale de interes
general.
Ca și în anii precedenți, și în 2020 există o mare probabilitate ca măsurile luate să aibă un impact
destul de redus sau întârziat, sau să fie considerate prea ambițioase, luând în considerare și
impactul pandemiei de Covid-19 care împiedică implementarea proiectelor.
De exemplu, deoarece majoritatea fondurilor pentru susținerea măsurilor/ proiectelor de combatere
a sărăciei provin din fondurile structurale europene, și există deja întârzieri în utilizarea efectivă a
finanțării, este posibil ca implementarea majorității proiectelor să se confrunte cu și mai multe
dificultăți, pe lângă cele administrative și birocratice. De asemenea, nivelul investițiilor, inclusiv
investițiile sociale, este foarte scăzut. Succesul pe termen lung va depinde de capacitatea României
de a accesa și absorbi eficient fondurile UE disponibile.
Fondurile structurale sunt considerate a fi panaceul problemelor și dificultăților cu care se confruntă
România în ceea ce privește sărăcia deoarece, în aproape toate cazurile, fondurile europene
reprezintă singura finanțare disponibilă pentru a sprijini măsurile propuse. Fondurile structurale
reprezintă soluția pentru a răspunde provocărilor din domeniul incluziunii sociale și a sărăciei, a
pieței muncii inclusive, a accesului la servicii sociale de calitate, a investițiilor în infrastructura
socială, accesul la educație, asistență medicală, servicii sociale pentru rromi sau pentru persoanele
din zonele rurale, sprijin pentru persoanele cu dizabilități sau îngrijirea persoanelor vârstnice. Cu
toate acestea, nivelul de atragere a fondurilor UE în perioada 2014 – 2020 este încă destul de
scăzut, dar în 2018-2019 au fost lansate multe apeluri de proiecte privind prioritățile menționate
anterior.
Câteva exemple de proiecte finanțate prin fondurile structurale europene care pot sprijini realizarea
eficientă a obiectivelor naționale privind eradicarea sărăciei:


Pentru a spori accesul la servicii durabile și de calitate în 2018, Guvernul a alocat fonduri
FSE pentru a crea și dezvolta servicii comunitare integrate în 139 de comunități
dezavantajate (132 în mediul rural și 7 în mediul urban). Integrarea și dezvoltarea
serviciilor de sănătate și cele sociale, dezvoltarea asistenței sociale accesibile și de calitate,
rețeaua comunitară de asistență medicală au beneficiat de finanțare din partea FSE.



Alte proiecte vizează reducerea sărăciei și integrarea socio-economică a persoanelor
din comunitățile marginalizate, inclusiv comunitățile de rromi, atât din zonele
dezvoltate, cât și în cele mai puțin dezvoltate. În martie 2018, au fost contractate 112
proiecte, dintre care 71 pentru comunitățile de rromi, fiind făcute investiții în domenii precum
prevenirea abandonului școlar timpuriu, pentru facilitarea accesului pe piața muncii,
antreprenoriat, servicii sociale și medicale, îmbunătățirea traiului, acțiuni anti-discriminare și
asistență juridică. Programele care contribuie la îmbunătățirea fizică, socială și economică a
calității vieții populației din mediul urban sunt finanțate prin Programul Operațional Regional.



Infrastructura slabă din zona Deltei Dunării reprezintă un obstacol în calea dezvoltării
sale economice și a noilor oportunități de angajare. Au fost semnate 3 contracte de
investiții, în martie 2018, pentru infrastructura locală, în valoare de 2,918 milioane euro,
unul pentru infrastructura educațională și socială (0,495 milione euro), unul pentru apa
reziduală (1,211 milioane euro).



În contextul implementării Strategiei Naționale de promovare a îmbătrânirii active
2014-2020, din FEDR 2014-2020 și din bugetul de stat, au fost alocate fonduri pentru
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dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale fără o componentă rezidențială, pentru
persoanele vârstnice în risc de sărăcie sau alte vulnerabilități.




Pentru reducerea sărăciei în rândul persoanelor supuse privațiunilor materiale severe,
din FEAD este finanțată furnizarea pachetelor cu alimente de bază și acordată
asistență ce contribuie la inserția socială a persoanelor defavorizate (plăți efectuate în
valoare de 84.224.898 euro). În perioada 2014 - 2018, 6.347.777 persoane au fost sprijinite,
din care 2.879.267 femei, 1.277.604 copii în vârstă de max. 15 ani, 1.101.702 persoane cu
handicap și 1.555.962 persoane în vârstă de minim 65 de ani. Pentru a preveni abandonul
școlar în rândul copiilor defavorizați, în anul școlar 2017/2018, aprox. 360,000 de copii din
cadrul învățământului preșcolar, primar și gimnazial au primit rechizite școlare. În anul 2020,
s-a demarat un proiect în valoare de 141,2 mil. lei prin care se vor distribui 4,7 mil.
pachete conținând produse de igienă personală, produse de curățenie și îngrijire a
locuinței către persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. Un alt apel de
proiecte, în valoare de peste 28,767 mil. euro (FEAD și contribuție națională), se va adresa
persoanelor aflate temporar în situații critice de viață, inclusiv celor fără adăpost, care vor
beneficia de acordarea unor mese calde în cadrul cantinelor sociale, astfel fiind diversificat
sprijinul acordat acestora.
Complementar altor inițiative naționale de reducere a sărăciei, elevii și preșcolarii care
sunt înscriși în învățământul de stat și provin din familiile cele mai defavorizate
primesc rechizite și ghiozdane, 153.240 elevi beneficiind de ghiozdane, iar 28.153 copii
preșcolari de pachete de rechizite. Cuplurile mamă - nou-născut care se află în situații de
vulnerabilitate și care prezintă risc social ridicat vor beneficia de acordarea trusourilor
pentru nou-născuți (12 mil. euro din FEAD și contribuție națională). Intervenția va
contribui la reducerea riscului de abandon al nou-născuților proveniți din familii
dezavantajate, fiind însoțită și de alte măsuri precum educație sanitară, de prim-ajutor pentru
nou-născuți, asigurarea igienei, acces la servicii medicale și sociale etc.

În același timp, Guvernul României se angajează să asiste persoanele și familiile aflate în
situații dificile printr-un program viitor- Venitul Minim de Incluziune MII. Acest program va
adopta măsuri menite să consolideze 3 beneficii de asistență socială (venit minim garantat,
alocație pentru sprijin familial și ajutor pentru încălzirea locuințelor). Programul MII este
considerat a fi principala măsură de sprijin pentru prevenirea și combaterea sărăciei și
excluziunii sociale, în special pentru familiile sărace cu copii. MII urma să intre în vigoare în
aprilie 2019, dar termenul a fost amânat până în 2021 în vederea dezvoltării infrastructurii IT
și a metodelor de plată.
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CARE ESTE ROLUL EAPN ROMÂNIA?
EAPN RO (RENASIS) împreună cu organizațiile membre,
sprijină persoanele care experimentează sărăcia în a-și
apăra și susține accesul la drepturi și pentru a-și
îmbunătăți condițiile de viață și, totodată, pentru a le
facilita accesul la protecție socială și servicii de calitate,
precum și pentru a spori participarea lor la procesele de
influențare a politicilor publice care îi vizează în mod direct.
Membrii activi RENASIS oferă asistență și suport următoarelor categorii vulnerabile:
 copii (ex. Fundația World Vision, SOS Satele Copiilor Romania, Dorcas Aid România)
 tineri (ex. Novapolis, AUR-A.N.S.R.U., Asociația Institutul Bucovina, Universitatea Petre
Andrei, Centrul pentru Dezvoltare Socială)
 migranți și comunități rrome (ex. Novapolis, Fundația World Vision, SOS Satele
Copiilor, Asociația Human Catalyst)
 femei (ex. Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala, Centrul pentru Dezvoltare
Socială)
 șomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă (ex. Centrul pentru Dezvoltare
Socială, Asociația Institutul Bucovina, Dorcas Aid România) și
 alte persoane dezavantajate din mediul rural (ex. Fundația PAEM, Fundația World
Vision, CENTRAS, ESTUAR, Asociația Institutul Bucovina, Dorcas Aid Romania).
Principalele proiecte dezvoltate de RENASIS și organizațiile membre, abordează problemele
cu care se confruntă persoanele afectate de sărăcie din România: sărăcia în rândul celor
care sunt angajați, sărăcia în rândul copiilor, tinerilor și vârstnicilor, persoanelor cu
dizabilități, minorității rome, migranților, accesul la educație și servicii de ingrijire publică,
accesul la locuințe și sănătate, suport pentru copii și familii din mediul rural, femei și șomeri.
Pentru a răspunde crizei de Covid-19 care a avut consecințe și mai acute asupra persoanelor
care se confruntau deja cu dificultăți, organizațiile membre RENASIS au inițiat și implementat
proiecte în care au fost furnizare pachete cu alimente, produse de igienă, medicamente, materiale
educaționale pentru copii, și alte tipuri de sprijin și asistență pentru acoperirea nevoilor de bază în
comunitățile marginalizate și sărace, pentru grupurile defavorizate și vulnerabile, pentru persoanele
care și-au pierdut locul de muncă, pentru familii și copii din zonele rurale. Mai mult, organizațiile au
lucrat cu voluntari pentru a răspunde nevoilor oamenilor afectați de această criză de sănătate, în
spitale și în centre pentru copii și vârstnici și au cooperat cu autoritățile locale pentru a se asigura că
asistența și sprijinul sunt oferite celor în nevoie.
.
La nivelul anului 2020, organizațiile membre RENASIS au desfășurat o serie de acțiuni de
advocacy menite să atragă atenția asupra importanței adresării problematicii complexe a
sărăciei și incluziunii sociale, în special în contextul crizei de Covid-19.
Astfel, și în 2020, Centrul de Dezvoltare Socială – organizație membră a RENASIS, și-a continuat
eforturile pentru propuneri de politică alternativă ce vizează creșterea gradului de ocupare a
persoanelor cu dizabilități, propunere ce a fost înaintată Ministerului Muncii și Justiței Sociale.
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Soluții pentru creșterea gradului de ocupare a persoanelor cu dizabilități din categorii
defavorizate:
1.
Dezvoltarea unităților protejate pentru angajarea persoanelor cu dizabilități greu ocupabile și
care au o capacitate de muncă redusă datorată unui cumul de probleme sociale, medicale,
emoționale ș.a.
2.
Îmbunătățirea Legii Șomajului 76/2002. Având în vedere că o parte din grupurile vulnerabile,
așa cum sunt definite de Legea Asistenței Sociale nu sunt incluse în categoria persoanelor
pentru care angajatorii pot beneficia de subvenție pe fiecare loc de muncă creat, propunem
introducerea unui articol separat care să vizeze subvenționarea locurilor de muncă din
întreprinderile sociale de inserție și unități protejate autorizate.
3. Stimularea utilizării contractelor rezervate prevăzute de art.56, alin.(1) din Legea 98/2016,
respectiv art.69, alin.(1) din Legea 99/2016 de către autoritățile publice.
În 2020, RENASIS s-a alăturat Coaliției “Ambasada Sustenabilității”, o Platformă de ONG-uri,
entități private sau din sectorul terțiar, și rețele care promovează incluziunea socială și
dezvoltarea durabilă. În calitate de membru al Platformei, RENASIS s-a alăturat mai multor
acțiuni de advocacy lansate către Ministerul Fondurilor Europene, cu privire la noua
programare a fondurilor structurale ale UE pentru combaterea sărăciei; și către Ministerul
Muncii și Justiției Sociale propunând un Plan pentru combaterea sărăciei din România care
să aibă în vedere:
-

consultare și participare în vederea adoptării noii “Strategii Naționale pentru
incluziune și reducere a sărăciei 2021-2027” și “Planul de acțiune“ pentru
implementarea strategiei în această perioadă;

-

consultare, cooperare, precum și transparență și bună guvernanță în ceea ce privește
punerea în aplicare a legislației privind achizițiile publice a serviciilor sociale;

-

Inițierea unui program de finanțare de la bugetul de stat la nivel național disponibil
ONG-urilor, pentru implementarea proiectelor și programelor de complementare a
serviciilor sociale din comunitățile sărace, în domenii precum: educație, ocuparea
forței de muncă, locuire, sănătate, dezvoltare comunitară, asistență medicală, servicii,
infrastructura serviciilor publice, digitalizare;

-

Alocarea de fonduri pentru operatorii de servicii sociale și ONG-uri în cadrul Fondului
European de Urgență – Inițiativa de Investiții Covid-19;

-

Actualizarea standardelor de calitate și costuri pentru serviciile sociale;

-

Revizuirea legislației pentru aprobarea indicatorilor de incluziune socială și a
Mecanismului național de promovare a incluziunii sociale în România;

-

Încurajarea participării pe piața muncii a persoanelor în vârsta de muncă care sunt
expuse riscului de excluziune socială, prin măsuri active de consiliere și asistență
socială.

În 2020, în calitate de membru al “Coaliției pentru muncă și muncă decentă”, RENASIS s-a
alăturat mai multor acțiuni de advocacy pentru promovarea următoarelor modificări
legislative:
-

Schimbări ale Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 217/2000
privind aprobarea coșului minim lunar de consum pentru un trai decent. Acest lucru
este esențial, deoarece coșul minim de consum lunar constituie baza pentru
fundamentarea salariului minim și promovarea politicilor sociale în acest domeniu.
Prin necorelarea politicilor salariale cu coșul de consum ar însemna ca mulți angajați
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și familiile acestora să rămână în sărăcie. Legea a fost aprobată de Parlament și
promulgată de Președinte.
-

Modificări ale legislației pentru a introduce amenzi mai mari pentru orele suplimentare
de lucru, decât cele prevăzute în Codul Muncii. Legea a fost aprobată de Parlament și
promulgată de Președinte.

-

Modificări ale legislației pentru creșterea „Indicatorului de referință socială”, un
indicator care este luat în considerare la calcularea indeminizației de șomaj, a venitului
minim garantat și a altor forme de prestații sociale. Acest indicator a rămas același din
2008 și, odată cu noua lege, acesta va crește cu 140%. Legea a fost adoptată și este
necesară și adoptarea normelor sale de implementare.

Un obiectiv major al EAPN RO pentru 2020, este construirea și dezvoltarea unui spațiu de
dialog, astfel încât vocea persoanelor afectate de sărăcie sau expuse riscului de excluziune
socială să fie ascultată, să fie mai puternică, atât la nivel national, cât și la nivel european.
În acest sens, Reuniunile anuale ale persoanelor care se confruntă cu sărăcia reprezintă
momente cheie ale RENASIS, care oferă un cadru de interacțiune între persoanele afectate
de sărăcie și fac vizibile procesele organizate la nivel local și national, pentru combaterea
sărăciei și a excluziunii sociale. În contextul crizei de Covid-19 și a perioadei de carantină,
persoanele care se confruntă cu sărăcia (PEP) au întâmpinat dificultăți în a participa la întâlnirile
online, acestea confruntându-se cu dificultăți și provocări legate de accesibilitate și digitalizare la
nivel național.
Chiar și în această situație dificilă, procesul de participare al PEP de a-și face auzite vocile și
mesajele către factorii de decizie și publicul larg a continuat și în 2020. Pe de o parte, Poverty
Watch 2020 transmite și promovează mesajele PEP, dar au loc și întâlniri online și întâlniri în
comunități cu PEP, pentru a pregăti evenimentul public care marchează Ziua Internațională AntiSărăcie care va avea loc la București pe 16 octombrie 2020.
În 2019-2020, RENASIS a elaborat acțiuni de advocacy la nivel national pentru a atrage atenția
asupra Pilonului European al Drepturilor Sociale și indeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă și a
Agendei 2030. O campanie interesantă care a continuat și în 2020 este campania numită „România,
țara forței de muncă ieftine”, dezvoltată în cadrul „Coaliției pentru muncă și viață decentă”, unde
RENASIS a susținut activitatea de a face auzite vocile oamenilor care se confruntă cu sărăcia,
realitățile trăite și poveștile lor de viață, către publicul larg: https://monitorsocial.ro/romania-taramuncii-ieftine/
În același timp, pe parcursul anului 2020, EAPN RO a implementat și s-a implicat în 2 proiecte
menite să aducă problematica sărăciei și excluziunii sociale în atenția publicului și pe
agenda publică a României, să sensibilizeze și să informeze despre principii și mijloace
adecvate de combatere a sărăciei și marginalizării, pentru a da voce persoanelor care se
confruntă cu sărăcia și pentru a împuternici membrii societății civile și sectorul anti-sărăcie
în general, să dezvolte acțiuni și intervenții specifice în acest domeniu:
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“JOURNALISM PRIZE GOES INTERNATIONAL 2019-2020” https://youtu.be/6D83qBkv6o
Proiectul vizează selectarea și premierea simbolică a articolelor,
reportajelor și videoclipurilor jurnalistice, inclusiv a producțiilor media
online și a altor tipuri de materiale jurnalistice din România, care arată
respect pentru persoanele afectate de sărăcie, prezintă realitatea în care
trăiesc, și cele care analizează cauzele sociale ale sărăciei. Juriul este
compus exclusiv din persoane care se confruntă cu sărăcia în mod direct,
iar premiul este acordat pentru următoarele categorii: presă scrisă, online
mass-media, radio și televiziune.

Coaliția

pentru

Muncă

și

viață

decentă

https://monitorsocial.ro/despre-campanie/,
Este un proiect derulat de sindicate și ONG-uri, care își propune creșterea
gradului de conștientizare cu privire la condițiile de viață și muncă din
România și impulsionarea unor modificări legislative sau politici publice
care să împiedice abuzurile la locul de muncă.
Premisa de la care pleacă campania este că democrația la locul de muncă este la fel de importantă
ca democrația politică – una nu poate exista fără cealaltă. Problemele asupra cărora se apleacă cu
predilecție campania noastră sunt: discriminarea la locul de muncă, obstrucționarea activității
sindicale de către angajatori, munca în exces, munca precară, accesul la servicii publice și sociale
ale categoriilor defavorizate, plată decentă și distribuție echitabilă a valorii economice create într-o
economie.
Membrii RENASIS au implementat o serie de proiecte, campanii și inițiative, inclusiv acțiuni
și proiecte specifice pentru a răspunde consecințelor crizei de Covid-19 precum:


Proiecte implementate de Fundația World Vision ce vizează educația copiilor și tinerilor,
sprijinirea școlilor din comunitățile dezavantajate, lucrul în zonele rurale, campanii de
reducere a abandonului școlar și a anafalbetismului functional. În timpul pandemiei de Covid19, World Vision România a asistat peste 20.000 de familii și copii defavorizați (familii cu
mulți copii, familii monoparentale, familii beneficiare de asistență socială) oferindu-le acestora
pachete cu alimente, produse de igienă de bază și materiale educaționale pentru copii:
https://worldvision.ro/ce-facem



Exemple de acțiuni întreprinse de Asociația Human Catalyst, care desfășoară o serie de
campanii de advocacy, pentru ca toți copiii din comunitățile marginalizate să aibă acces la
educație
online
pe
perioada
pandemiei
de
Covid-19:
https://www.facebook.com/AEJSHumanCatalyst/



Exemple de proiecte de reducere a sărăciei în rândul șomerilor, a tinerilor, a persoanelor
angajate și lucrătorilor femei, precum și de încurajarea a activării și participării pe piața
muncii a persoanelor cu dizabilități, a antreprenoriatului și a uceniciei
www.centruldezvoltaresociala.ro



Exemple de proiecte de reducerea sărăciei și excluziunii sociale, în special în comunități
rurale, activități de asistență socială, dezvoltare sustenabilă și ajutor pentru situații de
urgentă. În timpul pandemiei de Covid-19, Dorcas Aid România a asistat familiile defavorizate
(familiile cu mulți copii, familiile monoparentale, familiile beneficiare de asistență socială),
oferindu-le pachete cu alimente, produse de igienă de bază și materiale educaționale pentru
copii, sprijin specific și consiliere https://romania.dorcas.org/proiecte/
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Exemple de proiecte care vizează drepturile și protecția copilului implementate de SOS
Satele Copiilor Romania. În timpul pandemiei Covid-19, SOS Statele Copiilor România a
asistat copiii, familiile (familiile cu mulți copii, familiile monoparentale, familiile beneficiare de
asistență) oferind pachete cu alimente, produse de igienă de bază și materiale educaționale
pentru copii, sprijin specific și consiliere: https://www.sos-satelecopiilor.ro/pe-cineajutam/proiecte/



Exemple de proiecte care vizează factorii de decizie europeni, naționali și locali, și opinia
publică cu privire la interdependențele globale care determină fluxurile de migrație spre
frontierele
europene,
implementate
de
către
Asociatia
Novapolis
https://www.novapolis.ro/meeting-with-pope-francis-within-the-project-snapshots-from-theborders/



Campanii de informare care vizează opinia publică pentru a sprijini accesul tinerilor la
educația sexuală în școli, proiecte pentru asigurarea accesului la drepturile de reproducere
pentru persoanele din comunitățile defavorizate, în special comunitățile de rromi
implementate de organizația SECS https://secsromania.wordpress.com/2017/10/06/video-sipetitie-secs/



Exemple de proiecte care vizează NEETS, comunitățile rurale marginalizate și sărace,
promovând antreprenoriatul social, educația și formarea profesională implementate de
Asociația Institutului Bucovina. În timpul pandemiei de Covid-19, Asociația Institutului
Bucovina a asistat familiile și copiii defavorizați, oferindu-le pachete cu alimente, produse de
igienă de bază și materiale educaționale pentru copii, sprijin specific și consiliere și a lucrat
cu voluntari în centrele de bătrâni și în spitalul Suceava (cel mai afectat) județ din România
de Covid-19) https://bucovinainstitute.org/
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RECOMANDĂRI CHEIE
 Prioritizarea implementării venitului minim de incluziune (MII) ca măsură-cheie pentru
eficientizarea sistemului de transferuri sociale (bani plătiți direct beneficiarilor) și
sporirea rolului său de activare a grupurilor vulnerabile. MII reunește cele trei
programe bazate pe evaluarea mijloacelor de subzistență (adică pe baza unei anchete
sociale): asistență socială pentru a asigura venitul minim garantat, alocația familială și
ajutorul pentru încălzire și este un sprijin financiar din partea statului către familii și
persoane singure pentru a asigura un nivel minim de trai. În același timp, aceasta va
contribui la prevenirea sărăciei în rândul copiilor și la stimularea participării acestora
la sistemul educațional.
 Acțiuni și intervenții politice pentru a face față emigrației masive (migrarea
profesioniștilor din domeniul sănătății, a educatorilor, a "exodului de creiere" a
tinerilor etc.) și efectele sale negative socio-economice (copii / femei, persoane în
vârstă rămase în urmă, depopulare, servicii sociale / educaționale / servicii de sănătate
de slabă calitate, în special în zonele rurale etc.).
 Sunt necesare propuneri de politici publice precum și pachete legislative (economice
și sociale) pentru combaterea sărăciei în rândul angajaților și pentru sprijinirea creării
de locuri de muncă de calitate, în special a locurilor de muncă verzi și sociale.


Alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat pentru finanțarea serviciilor
sociale la nivel local, inclusiv a serviciilor furnizate de ONG-uri, cu accent pe
finanțarea dezvoltării serviciilor sociale integrate pentru copiii aflați în situații de risc
sau afectați de sărăcie și abuzuri.

 Acțiuni privind politici publice, intervenții și finanțări specifice pentru a combate
creșterea numărului de mame adolescente, în special în zonele rurale și pentru a spori
accesul femeilor la asistență medicală și, de asemenea, să se dezvolte măsuri
integrate pentru a aborda procentul ridicat de mortalitate maternă.
 Pentru a sprijini procesul de integrare a refugiaților, autoritățile române ar trebui să
întreprindă schimbări legislative pentru a corela cadrul juridic al regimului străinilor cu
legislația care acoperă domenii specifice de intervenție, cum ar fi educația, accesul și
participarea pe piața muncii, accesul la locuințe, accesul la servicii sociale.
 Pentru a sprijini protecția și a preveni abuzul asupra lucrătorilor migranți în România,
dificultăți evidențiate de criza de sănătate Covid-19, autoritățile române ar trebui să
abordeze incongruența politică și instituțională, să propună acțiuni și măsuri clare și
să arate mai multă responsabilitate instituțională.
 Pentru reducerea sărăciei prin creșterea gradul de angajare a persoanelor cu
dizabilități, e nevoie să se creeze un cadru favorabil incluziunii socio-profesionale a
persoanelor cu dizabilități care provin din grupuri vulnerabile. Măsurile vizează
dezvoltarea entităților care creează locuri de muncă protejate și servesc ca entități de
activare și tranziție a grupurilor vulnerabile pe piața convențională a muncii, cu impact
direct asupra reducerii sărăciei persoanelor cu dizabilități
 În ceea ce privește sectorul educației, România ar trebui să aloce 6% din PIB pentru
educație și să adopte politici și stimulente pentru atragerea și păstrarea cadrelor
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didactice calificate în zonele rurale, să îmbunătățească accesul la o educație de masă
de calitate, în special pentru populația romă și copiii din zonele rurale. Asigurarea unui
acces mai bun la educația și îngrijirea timpurie a copiilor preșcolari. Creșterea calității
și accesului la educația și formarea profesională, ucenicie, învățământ terțiar și
învățare pe tot parcursul vieții și adaptarea acestora la nevoile pieței muncii. Sporirea
eforturilor de implementare a măsurilor preconizate pentru favorizarea integrării
populației Roma pe piața muncii, creșterea prezenței școlare și reducerea părăsirii
timpurii a școlii.
 Să garanteze dreptul tuturor copiilor la educație, asigurând și accesul la educație
online pentru toți copiii care trăiesc în comunități defavorizate sau familii sărace, în
contextul crizei de Covid-19. Autoritățile locale și centrale trebuie să se asigure că
toate școlile sunt conectate la platformele educaționale online și au dispozitive digitale
disponibile pentru toți profesorii și copiii, în special pentru copiii afectați de sărăcie
sau care trăiesc în comunități defavorizate (zone rurale, copii migranți, rromi).
 În ceea ce privește, politicile sociale și accesul la servicii publice integrate este
necesară creșterea eficienței și eficacității transferurilor sociale, în special pentru copii
și continuarea reformei asistenței sociale, consolidând conexiunile sale cu măsurile de
activare. Alocarea de fonduri și îmbunătățirea accesului la serviciile publice integrate,
extinderea infrastructurii de bază și favorizarea diversificării economice, în special în
zonele rurale. Un angajament mai puternic pentru cooperare și parteneriate cu mai
multe părți interesate, în special cu actorii care lucrează la nivel local (inclusiv
autoritățile locale și organizațiile societății civile).
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