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STUDII
INCLUZIUNE SOCIALĂ

POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN ROMANIA:
A CONSENSUAL APPROACH TO MATERIAL
DEPRIVATION⎢
IULIAN STĂNESCU
MIHAI DUMITRU

T

his paper explores through a consensual approach the extent
and dimensions of material deprivation in Romanian society
in the early 2010s. First, we provide an overview of poverty
and inequality issues in Romania since 1990, focused on the structural causes
and the profile of the population facing the risk of poverty. The second part of
the paper deals with material deprivation and the use of the consensual method
in its measuring. We begin with the AROPE indicator and the British Social
Exclusion Matrix, which feature the consensual approach in measuring material
deprivation. From this, we briefly look at different methodological approaches
in academic research on the issues of poverty and social exclusion in Romania.
The survey data is then used in a consensual approach towards measuring
material deprivation in Romania.
Keywords: poverty, inequality, material deprivation, social exclusion,
social policy, consensual approach, Romania.

INTRODUCTION
The overall picture of social needs, their specific content and the level at which
they have to be fulfilled to attain individual and social wellbeing have been the subject
of numerous theoretical and methodological debates. Social needs are relevant for
many areas of social research, regardless of being implicitly or explicitly referred to.
In quality of life research, social needs feature as criteria for the evaluation of the way
of life (Zamfir, 1984). In the research on poverty, inequality, and social exclusion, the
consensual approach, based on socially perceived needs, offers an alternative, broader
perspective to the one based only on income thresholds. In other words, poverty
means more than lack of or a precarious income (Townsend, 1979)1.
Adresele de contact ale autorilor: Iulian Stănescu, Mihai Dumitru, Institutul de Cercetare a
Calităţii Vieţii al Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România,
e-mail: stanescu.iccv@gmail.com; m_c_dumitru@yahoo.com.
1
Earlier versions of this article were presented at the Economic Scientific Research-Theoretical,
Empirical and Practical Approaches Conference in 2013 and published as Dumitru, M. & Stănescu, I.,
Social Needs: A Consensual Approach to Material Deprivation, in „Procedia Economics and Finance”,
8, 2014, pp. 293-299.
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Individual or community wellbeing is the result of fulfilling the human needs
for a better, accomplished, decent life, according to societal standards. This is why
the public’s perspective, of the society as a whole, is as legitimate as the one of
welfare experts.
This paper explores the issue of material deprivation in Romania through a
consensual approach, based on what Romanians see as essential needs for their life.
The empirical data from a 2013 nationwide survey is put in a larger context. First,
we provide an overview of poverty and inequality issues in Romania since 1990,
focused on the structural causes and the profile of the population facing the risk of
poverty. The second part of the paper deals with material deprivation. We begin
with the AROPE indicator and the British Social Exclusion Matrix, which feature
the consensual approach in measuring material deprivation. From this, we briefly
look at different methodological approaches in academic research on the issues of
poverty, inequality, social exclusion, and material deprivation in Romania. The
survey data is then used in a consensual approach towards measuring material
deprivation in Romania.

METHODOLOGY
The empirical data used in this paper is from a survey conducted in 2013 based
on a probabilistic, multi-stadial, stratified sample of 1,227 subjects, representative
for Romania’s population. The sample has a margin of error of +/– 2.8% at 95%
level of confidence. The electoral roll was used as sampling base. Interviews were
carried out face to face, at the subjects’ home, which were selected using a
(modified Kish) contingency table method. The survey was a part of the InclusiveActive-Efficient project, co-ordinated by the Research Institute for Quality of Life
(RIQL) and financed by a CNCSIS Parteneriate grant no. 216/2012.

POVERTY AND INEQUALITY IN ROMANIA: AN OVERVIEW
In this section, we will explore several key facts and trends regarding poverty
and income inequality in Romania, with an emphasis on the long-term and
structural causes and features.
A Southern Central and Eastern European country with a population of less
than 19 million as of 2016, Romania is one of the least developed member states of
the European Union (EU). Its Human Development Index (HDI) value based on
2014 data places Romania in the high human development category, ranked 52nd
overall in the world. Moreover, Romania and Bulgaria are the only EU member
states not in the top category of very high human development, although Romania
is ranked higher than Bulgaria and any other non-EU former Eastern Bloc countries
in the region (United Nations Development Programme, 2015).
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Romania is not just one of the least developed countries in the EU, but also
one of the most unequal. One way of looking at the uneven development in the
European Union and the gap between the poorest and richest member states is by
using the gross domestic product (GDP) per capita in Purchasing Power Parity
(PPP). In 2014, Romania had a GDP per capita (PPP) of 21,403 USD or around
19,184 EUR (World Bank, 2016). Comparing with other EU member states
through the purchasing power standard, as an index expressed in relation with the
EU-28 average set to equal 100, the GDP per capita in Romania is at 55 per cent of
the EU average. That places the country second to Bulgaria (47 per cent of the EU
average) as the least developed EU member state, just short of Croatia (59 per cent
of the EU average), which became an EU member state in 2013.
Graph 1
GDP per capita (PPS) and share of population at-risk of poverty in the EU in 2014
at-risk of poverty, share
of population
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Source: http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/income-and-living-conditions/data/database, 22.02.2017.

Romania has the highest share of the population at-risk of poverty in the
entire EU. More than 25 per cent of Romanians find themselves in relative poverty,
namely with an equivalised disposable income below the at-risk-of-poverty
threshold, which is set at 60% of the national median equivalised disposable
income after social transfers (see Graph 1). Ever since gaining EU membership in
2007, Romania has been one of the EU member states with the highest rates of
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relative poverty, part of a larger group including Bulgaria and the Baltic states
(Precupeţu, 2013). During and in the aftermath of the post-2008 Great Recession,
Romania has replaced Latvia as the EU member state with the highest income
inequality starting with 2010.
The causes and conditions of poverty in Romania or at least lower economic
development than most EU member states, on the one hand, and income inequality,
on the other hand, are intermingled. That is to say that one causal or systemic
factor that leads to poverty could also have an impact on income inequality.
When dealing with poverty, material deprivation and income inequality
issues, the economy is highly relevant. During the quarter of century since the 1989
December Revolution, Romania’s overall economic performance has been poor,
with an average yearly GDP growth of just 1.3 per cent. No less than three
recessions occurred in this time period.
The basic cause of poverty and income inequality in Romania is the size of
the economy and the jobs it can provide in relation to the population. The economy
never really recovered the jobs lost during in the 1990s and early 2000s during the
transition from a planned, Soviet style economy, to a free market, capitalist
economy. According to Zamfir (2004), poverty is a main trait of the high social
cost of the transition. By 2003, the year when real GDP returned to its pretransition level of 1989, the economy had lost millions of jobs. In that year, there
were 3.5 million people fewer in employment compared to 8.1 million people in
1990. In the mid 2000s, at the end of the transition, employment bottomed out at
4.5 million people (see Table no. 1).
Table no. 1
Read GDP growth, inflation and employment in Romania (1990−2016)
real GDP (%)
inflation (%)
employment
(millions)
real GDP (%)
inflation (%)
employment
(millions)

1990
–5.6
5.1

1991
–12.9
170.2

1992
–8.8
210.4

1993
1.5
256.1

1994
3.9
136.7

1995
7.1
32.3

1996
3.9
38.8

1997
–6.1
154.8

1998
–4.8
59.1

1999
–1.2
45.8

8.1

7.5

6.6

6.4

6.4

6.2

5.9

5.6

5.4

4.8

2000
2.1
45.7

2001
5.7
34.5

2002
5.1
22.5

2003
5.2
15.3

2004
8.5
11.9

2005
4.2
9.0

2006
7.9
6.6

2007
6.3
4.8

2008
7.3
7.9

2009
–7.1
5.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.5

4.6

4.7

4.9

5.0

4.8

2010 2011
2012
2013
2014 2015
real GDP (%)
–0.8
1.1
0.6
3.5
3.0
3.5
inflation (%)
6.1
5.8
3.3
4.0
1.1 –0.6
employment
4.4
4.3
4.4
4.4
4.5
4.6
(millions)
Sources: Romanian Statistical Yearbook 2000−2015, http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/income-andliving-conditions/data/database, 22.02.2017.
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Following from the legacy of the transition, a second issue is the inability
of the free market, capitalist, post-transition economy to create jobs, even when
enjoying an expansionary period. During almost a decade of continuous
expansion in the 2000s, the economy saw a 50% growth in real GDP. However,
the employment in the economy increased by only around 10%. The same pattern
emerged after the economy exited the recession from 2009−2011. Real GDP
increased by more than 12% during 2011−2015, but employment growth barely
topped 5%.
Almost as relevant as the quantitative side of the job losses during the transition
period – no less than 43% of 1990 peak value – is the qualitative side. Two thirds
of the jobs in manufacturing were lost, from 4 million in 1990 to around 1.3 million
in the early 2010s. In fact, in absolute terms, manufacturing suffered the greatest
loss with 2.7 million jobs gone. The job losses in manufacturing point not only of a
decline in above average paid jobs in the economy, but also to a quantitative and
qualitative decline of a highly skilled workforce (Zamfir, 2011: 8).
The structure of the economy is in itself a cause of poverty and income inequality
in Romania.
According to the second highest official of the National Bank of Romania,
First Deputy Governor Florin Georgescu (2015), the Romanian economy features a
low gross value added contribution across all sectors. In turn, this is caused by a poorly
equipped agriculture sector, low intensity manufacturing and over-tertiarization.
Added to this is a lower gross added value per employee in services compared
to manufacturing. One effect of this economic structure is the lag between GDP
and job growth. This is seen in the jobless recovery after the recession from
2009−2011, as noted above. By 2014, the economy returned to its pre-crisis level
in terms of GDP. However, only half the number of jobs lost during the recession
was recovered.
Another side to this structural issue is the share of the employees’ compensation
in GDP or, in other words, the breakdown between labour and capital of economic
gains. Unlike most EU member states, Romania features a much lower share of
labour revenue in GDP. In fact, during the 2009−2011 recession and the subsequent
recovery, the employees’ compensation in GDP declined from the high thirties to
the low thirties. This worsening of the distribution between labour and capital,
argues Georgescu, leads to an increase in inequality. Another source for the lower
share of the employees’ compensation in GDP is union decline and low bargaining
power of employees, especially regarding collective bargaining (Dumitru, 2015:
218). This development was the result of changes made in 2010 to the labour code
and union laws.
The overall structure of the economy, dominated by low gross values added
activities, is reflected in the labour market. Romania has a segmented labour
market, dominated by low skill and low pay jobs. A peculiarity is that the public
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sector is the main employer for perople with an university degree, while the great
majority of private sector employees are low skilled and low paid. Inside the
private sector there is a small core of urban, high skilled, high paid jobs, mainly in
the service sector. At the other end of the pay scale, retail workers are the single
largest category of private sector employees. These and other service sector employees
form the bulk of low paid workers (Stănescu, 2013: 85−86).
Another highly relevant fact regarding the structure of the economy, and
causal factor of poverty and income inequality in Romania, is the high share of
population residing in rural areas. In the quarter of century following the fall of the
Communist regime, the share of the rural population has been relatively constant
around 45% of the total population. This is very high compared to other countries.
The main economic challenge for rural residents is the chronic lack of job
opportunities. Under these circumstances, subsistence farming, day labour, the grey
economy, or dropping out of the workforce altogether were the main options. By
2002, 42% of the rural population were under the relative poverty threshold and the
rural residents’ share among the poor was 67% (Teşliuc et al., 2003: 33). With visa
free travel to Western Europe since 2003 and free movement in the European
Union from 2007, labour migration became a viable alternative. By 2014, 38% of
the rural population was below the relative poverty line, while the share of the rural
population among the poor climbed to 78% (Ministry of Labour and Social
Protection, 2015).
In addition to the structure of the economy, the taxation system is another
cause of income inequality in Romania. In 2005, the tax code experienced a
massive overhaul. In terms of income taxation of natural persons, progressive
taxation was axed and a flat tax of 16% was introduced. At the same time,
corporate tax was cut from 25% to 16%. Various other rules kept a low tax regime
for capital earnings. In addition to all that, Romania has no wealth tax, while
property taxation is low. The outcome of the Romanian experiment with flat
taxation is unsurprising: it further increases income inequality in two ways. First,
there is the effect of flat taxation: 10% of total employees received 40% of the
gains from the introduction of the flat income tax (Voinea and Mihăescu, 2009).
Secondly, with the change in overall taxation from income to consumption, the
value added tax (VAT) is the main revenue source. As an indirect tax, this is
actually a regressive tax (Zamfir, 2011: 24).
The net effect of the both the structure of the economy and employee
compensation, on one hand, and the post-2004 taxation system, on the other hand,
is that income inequality actually increases while the economy is expanding (see
Table no. 1 and Table no. 2). Indeed, there is no trickle down effect. On the contrary,
the resumption of growth following the 2009−2011 recession was both sluggish in
terms of job creation and unequal in terms of income growth, with more Romanians
below the at-risk of poverty threshold than before or during the recession.
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Table no. 2

Poverty in Romania 1990−2015, percentage of total population
absolute poverty
absolute poverty
relative poverty, no
self-consumption
relative poverty, with
self-consumption
relative poverty,
Eurostat

1990
8.0
2000
33.2

1991
5.7
2001
35.9

1992
10.7
2002
30.6

1993
12.8
2003
28.9

1994
20.0
2004
25.1

1995
28.2
2005
18.8

1996
25.4
2006
15.1

1997
20.1
2007
13.8

1998
30.3
2008
9.8

1999
30.8
2009
5.7

17.1

17.0

18.1

17.3

17.9

18.2

18.6

18.5

18.2

24.8

23.4

22.4

24.6

23.6

22.1

2010 2011 2012 2013 2014 2015
absolute poverty
4.4
5.2
5.0
4.2
4.3
3.8
relative poverty, no
17.5 17.2 17.9 16.6 17.8 18.4
self-consumption
relative poverty, with
21.1 22.2 22.6 22.4 25.4
self-consumption
relative poverty,
21.6 22.3 22.9 23.0 25.1 25.4
Eurostat
Sources: Zamfir et al. (2010: 28), NIS (2016a: 62) (2016b: 272), Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/
en/web/income-and-living-conditions/data/database, 22.02.2017.

In the study of poverty, material deprivation and income inequality issues in
Romania, another relevant element is the high share of consumption, particularly
foodstuff, in the household budget. On the one hand, this is somehow to be expected,
considering the share of people in poverty. As of 2014, more than 62% of the
households’ total expenditure was spent on consumption of goods and services.
The share of foodstuff consumption in the household budget declined from around
55% in 2001 to around 42% in 2014 (National Institute for Statistics, 2016b: 99).
A look at the profile of the poor in Romania reveals that except for one
group, it has remained the same since the end of the transition in the early 2000s.
Household size/ child poverty. As of 2014, “at-risk-of-poverty rate increases
with the size of the household, the increase being higher if the household has
several dependent children” (National Institute for Statistics, 2016b: 108). For
instance, the poverty rate for households with no dependent children was 15.7%,
compared to 73.1% for households of two adults and three or more dependent
children. Back in 2002, 64% of families with three or more children faced the risk
of being poor (Teşliuc et al., 2003: 26). Child poverty is of particular concern. The
at-risk of poverty rate for the 0−17 age group increased steadily from 32.8% in
2007 to 39.4% in 2014.
“The risk of poverty decreases with age” (National Institute for Statistics,
2016b: 108), to the extent that seniors are the only group that has crossed the
poverty threshold since the 2000s. Back in the mid 1990s, the 65 and over age
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group was hit particularly hard by the economic downturn of the transition period.
Up to 35 per cent of seniors were below the poverty threshold in the late 1990s
(World Bank, 2003: 11). Pension reform and subsequent increase in the social
security budget allowed for real increase of seniors’ income. The at-risk of poverty
rate of seniors declined to just 14.1% in 2011, but has been creeping upwards since
yet another pension reform in 2010 aimed at cutting the pension bill.
Education is one of the best proxies for better employment, higher income,
and lower risk of poverty in the developing world (Sen, 1999). For Romania, this
has been constant throughout the transition period (World Bank, 2003: 12) and
beyond. As of 2014, the risk of poverty was around 50% for the persons with lower
education compared to well below 4% for persons with higher education (National
Institute for Statistics, 2016b: 108).
Employment is highly relevant when it comes to earnings and has an obvious
link with being above or below the poverty line. In 2014, 71.1% of households
with employees as household head were able to meet their needs with their
disposable income. This is in stark contrast with households with an unemployed
as household head. Only 27.3% of these households were able to meet their
consumption needs (National Institute for Statistics, 2016b: 104). Persons out of
employment or out of the workforce, having quit looking for jobs, face a very high
probability of being poor. 55% of the unemployed and 42% of adults out of the
workforce, but not pensioners, were below the at-risk of poverty threshold in 2015
(National Institute for Statistics, 2016a: 17). Data from the early 2000s is similar.
Back in 2002, 51% of the unemployed, 61% of farm self-employed, 50% of the
non-farm self employed, and 47% of housewives were below the poverty threshold
(Teşliuc et al., 2003: 30).
However, waged work is not, in itself, a guaranteed way out of poverty.
Romania has had a deep problem of a high share of workers whose incomes fall
below the poverty line. In the mid 2010s, the share of the working poor held steady
between 18 to 19 per cent. There is also a gender difference: one in five employed
men were at-risk of poverty compared to one in seven employed women (National
Institute for Statistics, 2016a: 16−17). The problem seems to be deep seated and
getting worse over the years. Back in 2002, just 14% of employees were below the
poverty line (Teşliuc et al., 2003: 30).
The Roma/Gypsy is one of the two main minority ethnic groups in
contemporary Romania, along the Hungarians. Back in 2002, Romas/Gypsies were
2.7 times more likely to be below the poverty line compared to the rest of the
population (Teşliuc et al., 2003: 12). While data on poverty according to ethnicity
is lacking in the official reports of the mid 2010s, there is data on the share of
households with utility bills arrears. In 2014, Romas/Gypsies were around two
times more likely to be in debts with their gas or electricity bills compared to
ethnic Romanians and some five times more likely compared to Hungarians
(Ministry of Labour and Social Protection, 2015: 29−30).

9

POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN ROMANIA

11

Romania features a strong link between poverty and urban/rural residence.
Since the late 1990, there has been a high discrepancy between urban and rural
areas in terms of incidence and number of persons at-risk of poverty. In economic
terms, the reasons are straightforward. The great majority of jobs and seniors
covered by the public pension system are in urban areas. In 2002, the poverty rate
was 18% in urban areas and 42% in rural areas, which is more than double. In
addition, 67% of the total poor were residing in rural areas (World Bank, 2003:
13−14). In 2014, 9.2% of urban residents were at-risk of poverty, compared with
38.3% of rural residents. This means that poverty remains a predominantly rural
phenomenon, with close to 88% of people at-risk of poverty being rural residents
(Ministry of Labour and Social Protection, 2015: 42).
The pattern of the regional dimension of poverty is linked to urban/rural
residence and follows the urban/rural breakdown of the population. More urbanised
regions, such the capital, Bucharest, and its surrounding county, and the regions in
Transylvania, feature the lowest risk of poverty. Conversely, the regions with the
highest share of rural population, which are located in Moldavia, in the northwest,
and in the three regions in southern half of country, feature the highest risk of
poverty. Back in 2002, just 11% of the Bucharest region population were below the
poverty line, compared to a high of 43% in the Northeast region, which covers
most of Moldavia (World Bank, 2003: 13). In 2015, the share of the population atrisk of poverty in Bucharest region had declined to just 5.9%. However, the risk of
poverty remained above 30% in the four more ruralised regions, with a high of
35.9% in the Northeast region (National Institute for Statistics, 2016a).
The multidimensional and deep roots of poverty in Romania are revealed not
only by the correlation of certain variables – education, household size, age,
urban/rural residence and region of residence − with the risk of poverty, but also by
the links betweens these variables. An individual could be part of more than one of
these social groups or categories and thus increase hers or his probability of being
poor. For instance, large households are more likely to be found in rural areas,
more likely to be found in certain regions of the country, regions which also feature
lower economic development and a less educated workforce.
One last note concerns the difference between national and EU-level data.
National level statistics also include data on poverty with household selfconsumption, which leads to a difference of some 4−5 percentage points for the atrisk of poverty (relative poverty) rate compared with the household data without
self-consumption (Ministry of Labour and Social Protection, 2015: 34−35). The
other, perhaps more serious difference, concerns the slightly different values of this
indicator provided by the National Institute of Statistics (NIS), on one hand, and
Eurostat, on the other hand. The value should be the same, since it is based on raw
data collected and a statistic computed by the former with the methodology from
the latter. In practice, this difference is less than one percent. Nevertheless, one still
needs to pay attention to this issue as well (see Table no. 2).
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A CONSENSUAL APPROACH TO MATERIAL DEPRIVATION
At-risk-of-poverty or social exclusion (AROPE) indicator
The European Union introduced the At-risk of Poverty or Social Exclusion
(acronym AROPE) indicator as a statistical tool for monitoring the attainment of
the goals regarding social inclusion set in the Europa 2020 strategy.
Taking into account the multidimensional nature of the phenomenon in the
design of the indicator, a person is defined as being at-risk of poverty or social
exclusion if she or he is at least in one of the following:
below the poverty line set at 60% of the median equivalised disposable
income;
in severe material deprivation;
living in a household with low work intensity.
The severe material deprivation rate indicator measures the percentage of the
population that can not afford at least four of the following items:
1. to pay their rent, mortgage or utility bills;
2. to keep their home adequately warm;
3. to face unexpected expenses;
4. to eat meat or proteins regularly;
5. to go on holiday;
6. a television set;
7. a washing machine;
8. a car;
9. a telephone.
The multidimensional nature of material deprivation is explored through other
indicators on several strains or dimensions: economic, durables, and housing. Each
strain comprises 5 problems or items, some of which are part of the consolidated
material deprivation indicator (Eurostat, 2017).
In 2015, 37.3% of the population in Romania was at at-risk of poverty or
social exclusion. The breakdown in the three categories was as follows: 25.4% of
the population was at-risk of poverty, 22.7% faced severe material deprivation, and
7.9% were living in households with low risk intensity. In 2014−2015, Bulgaria
and Romania were the top two countries in the EU regarding the risk of poverty or
social exclusion (National Institute for Statistics, 2016a, Eurostat). In comparison,
the EU AROPE average stands far lower at 24.4%.

The Bristol Social Exclusion Matrix: the consensual approach to
measuring poverty and social exclusion
Contemporary British research on poverty and social exclusion draws
inspiration from the seminal work of Richard Townsend. According to Townsend
(1979: 32), “individuals, families and groups can be said to be in poverty when
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they lack the resources to obtain the types of diet, participate in the activities and
have the living conditions and amenities which are customary, or at least are widely
encouraged and approved, in the societies to which they belong. Their resources
are so seriously below those commanded by the average individual or family that
they are, in effect, excluded from ordinary living patterns, customs and activities”.
Levitas (2005) views this explanation of poverty as a redistributive model of
causality, in which lack of material resources is presumed as the root cause.
The techniques first used by Townsend in the design of a relative deprivation
scale were further developed in the 1980s. Mack and Lansley (1985) developed the
“consensual” or “perceived deprivation” approach to measuring poverty. The
methodology “aims to identify a minimum acceptable way of life (…) by reference
to the views of society as a whole. This is, in essence, a consensual approach to
defining minimum standards” (Mack and Lansley, 1985: 42). “This concept is
developed in terms of those who have an enforced lack of socially perceived
necessities. This means that the ‘necessities’ of life are identified by public opinion
and not by, on the one hand, the views of experts or, on the other hand, the norms
of behaviour per se. (Mack and Lansley: 45; emphasis in original). In essence, the
consensual approach entails the definition of poverty “from the public’s perception
of minimum need” (Pantazis et al., 2006: 6).
Mack and Lansley’s consensual approach methodology was replicated and
widely adopted in a long list of British and Western European surveys. Included
here are the British Millennium Poverty and Exclusion Survey (Gordon et al., 1999),
and the European Community Household Panel Survey (Gordon et al., 2000), the
precursor of the European Union Statistics on Income and Living Conditions (EUSILC) survey, the results of which form the basis for the AROPE indicator.
Gordon et al. (2000: 72) provide an overview of the consensual approach
advantages and disadvantages. The advantages include the democratic selection of
socially perceived necessities, instead of “elite” experts. On the disadvantages side,
the method is as yet not used routinely in government surveys. In addition, the list
of items and activities is chosen by the researcher. However, Gordon et al. argue
that this is not an important criticism due to the high reliability of the measurement
of deprivation.
Returning to the relationship between poverty, social exclusion and material
deprivation, Levitas (2007: 86) defines social exclusion as “a complex process
operating across several dimensions or domains. It involves both the lack or denial
of resources, rights, goods and services, and the inability to participate in the
normal relationships and activities, available to the majority of people in a society,
whether in economic, social, cultural or political arenas. It affects both the quality
of life of individuals and the equity and cohesion of society as a whole.” Levitas
notes that the operational issue that follows from the definition is the identification
of dimensions or domains. There are 10 such domains put forward, consolidated in
three broad groups: resources, participation, and quality of life. Together, all these
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categories cover the full Bristol Social Exclusion Matrix. Levitas et al. (2007:
119−120) argue that “income poverty and material deprivation constitute a driver
for most other domains of exclusion”.

Romanian research on poverty, social exclusion, and material
deprivation
In this section we will provide a brief outlook on Romanian research on poverty,
social exclusion, and material deprivation, focused firstly on the chronological
developments since 1990, and secondly on a review of alternative methodological
approaches.
Following a review of the scientific literature regarding poverty in Romania
from 1990−2014, Briciu (2015) puts forward a time frame comprising three periods.
The first, labelled Accumulation of expertise at national level with a divergence
of methodologies and approaches, covers the first decade (1990−2000) after the
Romanian Revolution of December 1989. The period features several concurring
research strains. Academic research centred on the Research Institute for Quality of
Life (RIQL). Citing sources, Briciu (2015: 4) lists no less than 71 scientific
contributions from RIQL during 1990−2001, including the first large nationwide
study on poverty (Zamfir, 1995). In addition, RIQL initiated the multiyear program
Quality of Life Diagnosis, which was based on a nationwide representative survey
conducted yearly during 1990−1999, and in 3 waves during the 2000s (Mărginean
and Precupeţu, 2011). Institutional research providing official data was conducted
by the National Institute for Statistics (NIS), first through a panel research program,
the Family Budget Survey, followed by the Integrated Household Survey (AIG) from
1995−2000. The latter was developed with technical support from the World Bank.
This introduces the third strain, research conducted under programs initiated by
international institutions, the World Bank and United Nations Development Programme
(UNDP). The deliverables of these programs were published either under the aegis
of the international institution (World Bank, 1998a, World Bank, 1998b) or the
Government of Romania (United Nations Development Programme, 2003).
The second period, labelled The adoption of the absolute poverty line:
2001−2006, covers the end of the transition period up to Romania’s EU accession
on January 1, 2007. During this period, the research methodology focused on absolute
poverty reaches its maturity. Promoted by the World Bank, it was implemented under
an improved methodology by a consortium comprising government institutions −
the Poverty Alleviation and Social Inclusion Promotion Commission (CASPIS),
a unit functioning under the Office of the Prime Minister akin to the British Social
Exclusion Unit under the Cabinet Office, an academic institution − RIQL, and the
official statistics institution − NIS. Leading reports of the periods were the two
World Bank Poverty Assessments (2003), (2007). In parallel, the methodological
approach focused on the relative poverty rate (or “at-risk poverty” rate in EU
terminology) was in the first stages of development, boosted by technical assistance
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provided by the EU Statistics Office, Eurostat, to NIS and CASPIS. For instance,
the anti-poverty and social inclusion national plan of 2002 issued by CASPIS, also
used the relative rate of poverty (Romanian Government, 2002).
The third period, under a rather long label The official alignment to the relative
poverty measurement approach together with a new mix of perspectives on the study
of poverty: a social development-oriented approach concurrently with the study of
poverty and extreme poverty at the territorial and community level: 2006−2014,
covers the period since Romania’s 2007 EU accession. The relative poverty approach
becomes dominant in public documents issued either by the Ministry of Labour
(2013, 2015) or NIS (2016a, 2016b).
Briciu (2015: 7) also notes that the absolute poverty approach is in decline
due to “the fact that some elements of the methodology have become obsolete [,
which] may induce a partially false image of the real extent of absolute poverty in
Romania. Absolute poverty is reported to have dropped to extremely low levels”.
In addition to Briciu’s observation, we notice the decline in academic output
on poverty and quality of life issues, which was centred on RIQL (Dumitru, 2011).
For instance, the last wave of the Quality of Life Diagnosis was in 2010. This
phenomenon could arguably be linked to a “crowding out” effect stemming from
the very active role, especially in social policy, of international institutions in Romania,
first of all the World Bank, but also UNICEF. While issued under the aegis of the
Romanian government, some major policy documents, such as the National Strategy
on Poverty Reduction and Social Inclusion (Ministry of Labour, 2015) outsourced
to the World Bank, or the strategy 2016−2020 strategy on persons with disabilities
(National Authority for People with Disabilities, 2016), outsourced to UNICEF,
were drafted by international institutions using Romanian academics as subcontractors.
Our brief overview of the alternative methodological approaches regarding
the measurement of poverty, social exclusion, and material deprivation in Romania
is largely based on the classification of approaches put forward by Gordon et al.
(2000).
The consensual approach featuring social indicators and subjective measures
of poverty is heavily featured in academic research, of which the RIQL’s Quality of
Life Diagnosis program is the foremost example (Mărginean and Precupeţu, 2011,
Dumitru, 2011). In addition, with the advent of the AROPE indicator, the measurement
of material deprivation is a main feature of the Romanian EU-SILC survey run by NIS.
The income thresholds approach is the main one in terms of usage, as it has
been used as the basis of official data regarding poverty. In the 1990s, “the 1/2/4/
dollars per day per capita at purchasing parity power thresholds used by the World
Bank and the United Nations organisations system were gradually implemented in
Romania but they were considered inadequate for the particular situation of
Romania” (Briciu, 2015: 5) in the early 2000s. This was followed in the early to
mid-2000s by the absolute poverty approach, advocated by the World Bank. This
method was based on the consumption patterns of the poorest deciles (first, or first
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and second combined) or of the poorest 30% of the population. As noted above,
since 2007 this approach has entered a decline. The obsolescence is observable in
the embarrassingly low levels of absolute poverty in the official reports (see Table 2).
Chronologically last, but the most enduring, is the relative or at-risk of poverty
approach, disseminated by Eurostat, and the current method of choice of NIS.
According to Briciu (2015: 6), some critics argue that relative poverty measures
inequality rather than poverty itself.
The budget standards approach or normative method was developed by RIQL
in the early 1990s (Mihăilescu, 2014, 2016). The method is based on a budget template
for the main family types with the most frequent sources of income (i.e. one or two
adults working for the minimum or the average wage with one or two children, one
or two retired). Gordon et al. (2000: 75) note that, although labour intensive, the main
advantage of this approach is transparency.
Another approach is based on macro-level, ecological indicators. Usually dealing
with rural poverty, this approach entails deprivation aggregated indexes regarding
local infrastructure and utilities, occupational structure, demographic indicators,
and other indicators (Sandu, 1999).
In addition to the abovementioned categories, there is also an approach
thematically focused on deep poverty and social exclusion, which features territorial
or issue-focused research, primarily relying on qualitative methods. Just a few
examples of such research topics include homelessness (Briciu, 2014), poverty
programs impact evaluation at national and local levels (Cace, 2005), and the
Roma/Gypsy community (Zamfir and Preda, 2002).

Towards a consensual approach to measuring material deprivation
and poverty in Romania
In the Inclusive-Active-Efficient survey, a range of goods, services and
activities were subject to the public’s evaluation – whether people do or do not
need them. The list included food, shelter, durable goods in the household,
clothing, free time and financial security. The survey’s questionnaire featured a
question with 21 items referring to needs, about which the subjects were asked to
answer whether:
(1) they have them,
(2) they do not have them, but do not need them, or
(3) they do not have them, need them, but can not afford.
The 21-item design (see Table no. 3) was based on the consensual approach
to measuring material deprivation featured in the 1999 British Millennium Poverty
and Social Exclusion Survey (Gordon et al., 1999, Levitas et al., 2007), and the
Eurostat methodology used in the pan-European survey on income and living
conditions EU-SILC for measuring material deprivation (European Commission,
2012).
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Table no. 3

Public evaluation of material needs in Romania
No

Needs

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

TV
refrigerator
two hot meals a day
keeping the home adequately warm
cable or satellite TV
a washing machine
heated water, shower, sanitation
a meal with meat or fish (or vegetarian equivalent)
every second day
fixed or mobile phone
a sum of money put aside for unexpected expenses
an amount of money for personal needs, not part of the
family budget
at least two pairs of all weather shoes
a savings account
an outfit to wear for special occasions, such as a party,
wedding, or job interview
new, not second-hand, clothes
getting out once a month in the city or to the nearest city
for shopping, relaxation, meeting friends and relatives
one week annual holiday away from home
a car or bike
a PC, laptop or tablet
daily access to the Internet
a bicycle

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

98.9
98.6
98.0
97.3
95.3
93.9
92.6

Do not have,
but do not need
(percentage)
1.1
1.4
2.0
2.7
4.7
6.1
7.4

92.4

7.6

92.2
90.5

7.8
9.5

89.6

10.4

89.5
88.8

10.5
11.2

87.5

12.5

87.1

12.9

84.8

15.2

83.3
75.9
71.4
69.9
57.1

16.7
24.1
28.6
30.1
42.9

Do want
(percentage)

A majority of Romanians view all the 21 goods, services and actions as
necessary for a decent life in society to a varying degree. More than nine in ten
persons reported the need for adequate food (two hot meals a day, a meal with meat or
fish every second day), shelter (an adequately warm home with running hot water)
and a series of durable goods (TV, refrigerator, cable TV, washing machine, phone).
Other goods and services, although viewed as necessities by the majority of
Romanians, do not enjoy the same levels of social support. For instance, the bicycle
was reported as a necessity by young or middle aged persons, rather than persons aged
50 and over; men rather than women and those that live in rural areas rather than those
based in urban areas. Daily access to the Internet, having a car, a holiday away from
home and getting out in the city are regarded as necessities mainly by young people,
by persons with higher education, over average income or urban residents. Having a
computer, laptop or tablet and daily access to the Internet are perceived as necessities
by more than 9 din 10 people under 35. In the future, the generational shift will lead to
a higher level of social consensus regarding these needs.
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The degree of fulfilment of the needs perceived as necessary for a civilized
life varies across the Romanian society. Over 90% of the population have two hot
meals a day, an adequately warmed home; own a TV and a refrigerator. At the
opposite end, less than 30% enjoy basic financial security (via a savings account),
financial autonomy in the household or a week of vacation away from home.
The persons that do not have the goods and services perceived by society as
the standards of a decent life are divided in those that do not need them and those
that deem them as necessary, but can not afford. This is an enforced deprivation,
determined by lack of income. Only people in the latter category experience
material deprivation. Most Romanians lack financial security and autonomy and
could not afford a vacation. Other deprivations affect variable segments of the
population. For instance, almost one in two do not have the car or bike they desire;
over a quarter have a home without running hot water and sanitation; more than
16% lack a meal with meat or fish every second day, etc.
Table no. 4
Material deprivation in Romania – unfulfilled social needs
(the share of those that have a need, but can not afford it)
No

Needs

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

TV
refrigerator
two hot meals a day
cable or satellite TV
keeping the home adequately warm
fixed or mobile phone
a meal with meat or fish (or vegetarian equivalent) every second day
a washing machine
an outfit to wear for special occasions, such as a party, wedding, or
job interview
at least two pairs of all weather shoes
heated water, shower, sanitation
new, not second-hand, clothes
a PC, laptop or tablet
daily access to the Internet
a bicycle
getting out once a month in the city or to the nearest city for shopping,
relaxation, meeting friends and relatives
a car or bike
one week annual holiday away from home
an amount of money for personal needs, not part of the family budget
a sum of money put aside for unexpected expenses
a savings account

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Do not have, but
can not afford
(percentage)
2.1
4.2
5.1
5.2
6.2
9.6
16.5
16.7
19.4
23.5
26.4
26.7
32.2
33.5
34.3
44.2
47.3
65.9
67.8
70.6
76.9
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Individual wellbeing varies according to the degree social needs are fulfilled.
Very few of Romanians posses all the goods and have access to all the services that
they regard as necessary for their life. The others lack one or more goods or
services. On a scale from 0 (all needs are fulfilled) to 21 (no need is fulfilled):
● 16.6% have between 14 and 21 needs unfulfilled;
● 40.1% have 7−13 needs unfulfilled;
● 43.3% have 0−6 needs unfulfilled.
In comparison to the abovementioned data, official statistics for 2012 point to
a level of relative poverty of 16.6% with the inclusion of self-consumption from
household resources (subsistence farming), according to official data from the Ministry
of Labour (2013). The percentage of population in relative poverty increases to
21.5% without self-consumption and is very similar to the share of 21.6% in the
population of people with at least 13 needs unfulfilled.
Table no. 5
Multi-dimensional material deprivation
No. of unfulfilled needs

Percent

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

0.3
0.7
1.0
1.5
1.5
2.9
3.6
5.1
5.0
5.4
5.5

Cumulative
percent
0.3
1.0
2.0
3.5
5.0
7.9
11.5
16.6
21.6
27.0
32.5

No. of unfulfilled
needs
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Percent
7.1
6.0
6.2
5.0
6.8
8.6
6.9
5.7
6.2
3.8
5.5

Cumulative
percent
39.6
45.5
51.7
56.7
63.5
72.1
78.9
84.6
90.8
94.5
100

The needs, as consensually defined by people, do not hold the same relevance
for the quality of life. Some reflect the social circumstances in which people live
and what kind of lives they value. These vary from one society to another and evolve
in time under pressure from new technologies, socialization, media and advertising,
and new consumption patterns. What is a luxury today, tomorrow becomes something
ordinary and necessary. Complying with the standards of wellbeing facilitates social
inclusion and participation in community life.
Other needs are fundamental, essential for survival, for a long and healthy
life, for the ability to work and earn income. Food is a problem for an important
share of the population: 16.5% of Romanians could not afford a meal with meat or
fish (or vegetarian equivalent) once every second day; more than 5% do not have
two hot meals a day. Over a quarter of the population does not have heated water
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and sanitation, and more than 6% can not afford to adequately warm their homes.
For individuals living in certain households, there is no washing machine (16.7%)
or refrigerator (4.2%).
The abovementioned six items of fundamental material needs could be
aggregated in an index of deep material deprivation, as a complementary measurement
of poverty and social exclusion in Romania. Statistical arguments – the number of
persons that experience deprivation in one area or another – constrain us to retain
for analysis three deprivation items, which refer to:
● Food: a meal with meat or fish (or equivalent for vegetarians) once every
second day;
● Housing: heated water, shower, sanitation;
● Durable goods: washing machine.
However, it should be noted that the abovementioned index of deep material
deprivation should be regarded as a work in progress. It is further necessary to
check that its components are additive. According to Gordon et al. (Gordon et al.,
2000), this could be achieved by examining the results of all possible second order
interaction results between the components and using a dependant variable.
Usually, this should be equivalised income as a continuous variable. However, the
dataset features income as a categorical variable. In addition, further test should be
conducted on the reliability and validity of all 21 items.
In 2013, the year of the survey, some two million Romanians experienced
serious material deprivation, with none of the three abovementioned basic needs
fulfilled, due to low income. Some other 14% had just one of the three abovementioned
basic needs fulfilled. Together with the former category, this amounts to 23.5% of
the population that has at most one of the three abovementioned basic needs fulfilled.
This is very close to the official at-risk of poverty rate of 23.0% in 2013, without
self-consumption (National Institute for Statistics, 2016a: 66). For 2013, the official
severe material deprivation rate in Romania was 29.8% (National Institute for
Statistics, 2016a: 72).
In a previous section, we have looked at several variables that describe the
profile of the people in Romania that were facing the risk of poverty. At this stage,
we are able to compare it with the profile of those that in 2013 were experiencing deep
material deprivation – having at most one need fulfilled out of a meal with meat or
fish (or equivalent for vegetarians) once every second day; housing with heated
water, sanitation; owning a washing machine. For this, we used the chi-square test.
Urban/rural residence, employment, education, and age were entered as independent
variables. Each of these variables had two categories. For three of them we recoded
the source variables as follows: for employment in employed (employees, business
owners, self-employed) versus unemployed or underemployed (registered and
unregistered unemployed, day labourers, self-employed farmers); for education in
elementary or no school versus secondary (high-school equivalent, vocational) and
tertiary education (university degree); for age in 18−34 age group versus 35 and
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older. As dependent variable, we created a dummy categorical variable, comprising
those that were experiencing deep material deprivation as defined above versus the
rest of the sample.
The results are featured in Table no. 6, including the percentage of people
from each subcategory that were in deep material deprivation, the values of the chisquare statistic with its associated the degrees of freedom (df) and significance
value. Also included are the Cramer’s V value, which measures the strength of
association between two categorical variables in an interval from 0 to 1, and the
odds ratio. Results show that there was a significant association between
urban/rural residence, employment, education, and age, on one hand, and whether
or not a person is in deep material deprivation. All results were statistical
significant at p > .001 (too small to report the exact p-value). Based on the odds
ratio, the odds of a person to experience deep material deprivation is 8.17 times
higher in rural than in urban areas, 9.1 times higher if he or she is unemployed or
underemployed rather than employed, 5.67 times higher if a person has just
elementary or no school education compared to a person with secondary or tertiary
education, and only 0.43 times higher if a person is aged below 35 instead of 35
and older. With the partial exception of age, employment, place of residence, and
education are highly significant in the profile of persons experiencing serious
material deprivation. This leads to the rather unsurprising conclusion that the
profile of material deprivation and the profile of poverty in 2013 in Romania have
a lot in common.
Table no. 6
Association between urban/rural residence, employment, education,
age vs. material deprivation
variable
urban/rural
urban
rural
employment
employed
unemployed,
underemployed
education
elementary or no
school
secondary,
tertiary
age
18−34
35+

percentage
in material
deprivation

χ2 statistic

df

significance
value

Cramer’s V

odds
ratio

187.6

1

0.000

0.391

8.17

92.4

1

0.000

0.403

9.1

157.3

1

0.000

0.360

5.67

20.4

1

0.000

0.129

0.43

7.9
41.1
6.6
39.3

45.5
13
13.4
26.5
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Table no. 7

Index of deep material deprivation
No of fulfilled needs
0
1
2
3

Percentage
9.6
13.9
20.9
55.6

Cumulative percentage
9.6
23.5
44.4
100

As we have seen, there are segments of the population that experience
multiple and deep material deprivation. For these people, there is a significant
association of unfulfilled primary needs as a consequence of lack of money. Lack
of food is the main trait of poverty. Most people that could not afford a meal with
meat or fish once every other day also do not have running hot water and sanitation
in their housing (more than two thirds) and do not own a washing machine as well
(more than half). The most important factors in the variance of the multidimensional material deprivation are income (contingency coefficient 0.533),
employment and labour market participation (99.2% of those living in poverty are
not employed), education and urban or rural place of residence. Living in poverty
or deep material deprivation occurs more frequently for the unemployed, day
labourers, and housewives. Nine out of ten persons that experience multiple and
deep material deprivation reside in rural areas. Poverty is an important factor in
general life dissatisfaction, suffering and unhappiness.

DISCUSSION
This paper explored the issues of poverty, inequality, material deprivation,
and social exclusion in Romanian society. In the mid 2010s and some ten years
following its EU accession, Romania stands as the second poorest and the most
unequal member state. The causes of poverty and inequality are structural and run
deep in time. Most of them stem from policy decisions and outcomes of the
transition period during 1990−2005, from which the current shape of the Romanian
economy and society emerged.
Of particular concern is that we are witnessing an increase of inequality since
the end of the recession from 2010−2011, despite overall economic growth. The
structure of the economy, coupled with economic and social policy, foster a long-run
trend of persistently high, even marginally increasing, inequality. In this context, it
is perhaps unsurprising that the profile of the poor has remained the same since the
early 2000s, with only one, albeit major exception − pensioners.
Material deprivation adds to the understanding of poverty and social exclusion
in Romania. International data reveals Romania in the top two in the EU in terms
of share of population at-risk of poverty or social exclusion (AROPE indicator).
One of the main sources of this ranking is the high level of material deprivation in
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Romania. Concerning the measuring of material deprivation, in addition to the
EU-sponsored AROPE we have also looked at the British Social Exclusion Matrix.
Romanian research of poverty and social exclusion is diversified. In terms of
methodological options, most academic research follows the consensual approach,
while institutions − public statistics office and international institutions − are more
in favour of the income threshold approach. Other approaches, such as the budget
standards or issue focused approaches are also present.
Using survey data from 2013, the outcome of our analysis of material deprivation
through the consensual method showed similar results with official data from that
time period that were based on the income threshold or the consensual approach.
There is a large consensus among Romania’s population regarding the prevailing
decent standard of living. This includes not only the fulfilment of primary needs,
that would insure survival, but also more sophisticated needs, such as giving a car,
a computer, laptop or tablet, affording a vacation, and financial autonomy. These
standards are socially constructed and evolve over time.
Material deprivation is multi-dimensional and varies across Romania’s population,
including larger or smaller segments of the population. Deprivations that affect
primary social needs, like food, housing quality, and the possession of durable goods
offer another insight on poverty as a multi-dimensional and deep phenomenon, as
well as on the consequences for social inclusion and participation. The empirical
data showed that an index of multiple deprivation based on social needs is a
complementary method in measuring poverty and social exclusion.
The population’s perspective on social needs is certainly more wide-ranging
than the one made available through this research. Further research – quantitative
and, especially, qualitative – focused on social needs, as they are defined by the
Romanian society as a whole, will support to explain and understand the dynamics
of poverty, inequality, material deprivation and social exclusion, with important
benefits as well for the design and evaluation of social policies.
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tudiul de faţă explorează prin abordarea consensuală amploarea
şi dimensiunile deprivării materiale în societatea românească
la începutul anilor 2010. În prima secţiune sunt prezentate
elemente principale privind sărăcia şi inegalitatea în România de după 1990,
cu accent pe cauzele structurale şi profilul populaţiei cu risc de sărăcie.
A doua secţiune a studiului vizează deprivarea materială şi utilizarea metodei
consensuale în măsurarea acesteia. Indicatorul AROPE şi Matricea Bristol a
Excluziunii Sociale sunt prezentate pentru a ilustra utilizarea abordării
consensuale în măsurarea deprivării materiale. De asemenea, sunt examinate
pe scurt diferitele abordări metodologice în studiul ştiinţific al sărăciei şi
excluziunii sociale din România. Date de sondaj sunt apoi folosite într-o abordare
consensuală în vederea măsurării deprivării materiale din România.
Cuvinte-cheie: sărăcie, deprivare materială, excluziune socială, politici
sociale, abordare consensuală, România.
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PERCEPŢIA POPULAŢIEI CU PRIVIRE LA GRUPURILE
SOCIALE DEZAVANTAJATE ŞI FORMELE
DE INTERVENŢIE PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ
FINANŢATE DIN FONDURILE EUROPENE⎢
DANIEL ARPINTE

A

rticolul are ca obiective investigarea percepţiei populaţiei
adulte din România şi a reprezentanţilor structurilor de economie
socială care au implementat proiecte cu finanţare europeană
şi a percepţiei populaţiei referitoare la suportul pentru incluziunea socială a
grupurilor vulnerabile. Un alt obiectiv al articolului este investigarea percepţiei
beneficiarilor fondurilor europene şi a celor care au fost implicaţi în implementarea
acestora. Articolul are la bază date culese în cadrul unei anchete naţionale
realizate în 2013, cu un eşantion reprezentativ pentru populaţia adultă şi un
eşantion de disponibilitate pentru reprezentanţii structurilor de economie socială.
Rezultatele arată că populaţia este o disponibilitate mai ridicată pentru utilizarea
fondurilor europene pentru proiecte de infrastructură, comparative cu cele
care vizează incluziunea socială a grupurilor vulnerabile. În cazul respondenţilor
care sunt în favoarea proiectelor de infrastructură există o preferinţă clară
pentru susţinerea celor vulnerabili care nu pot, prin propriile mijloace, să
depăşească situaţia de vulnerabilitate. Opinia reprezentanţilor structurilor de
economie social este net diferită, aceştia susţinând necondiţionat proiectele
de incluziune socială. În cazul respondenţilor care au fost implicaţi în
implementarea proiectelor cu finanţare europeană pentru domeniul economiei
sociale, opiniile asupra managementului programului de finanţare, a relevanţei, a
rezultatelor finale şi a impactului sunt mai degrabă negative.
Cuvinte-cheie: incluziune socială, economie socială, Fondul Social
European, grupuri vulnerabile social.

INTRODUCERE
Experienţa implementării proiectelor din domeniul incluziunii sociale, în perioada
programării financiare 2007–2013, a fost una dezamăgitoare, marcată de importante
nereguli (care au şi condus la suspendarea temporară a celui mai important program
care vizează incluziunea socială), dar şi de ideea, larg împărtăşită la nivel academic sau
în rândul celor care implementează proiecte (Baboi and Arpinte, 2009, Berica, 2011,
Adresa de contact a autorului: Daniel Arpinte, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail:
arpinte@gmail.com.
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Bragaru, 2011, Zaman and Cristea, 2011), conform căreia programele europene au fost
planificate defectuos, în lipsa unor studii ex-ante riguroase şi orientate către grupuriţintă determinate arbitrar sau insuficient de clar definite. O slabă focalizare a fondurilor
europene înseamnă eficienţă redusă a cheltuirii fondurilor europene, dar şi amplificarea
problemelor la nivelul administrării acestora (creşterea absorbţiei fondurilor de către
structuri specializate în atragerea de resurse, dar mai puţin în furnizarea de servicii
către beneficiarii finali, amplificarea corupţiei, a neregulilor în administrarea fondurilor
etc.). Un alt efect a fost diminuarea capacităţii organizaţionale a structurilor implicate
în gestionarea fondurilor, aspect evidenţiat în repetatele atenţionări ale unor ONG-uri
cu proiecte în implementare, anul 2016 fiind unul critic pentru beneficiarii fondurilor,
în special pentru cei nonguvernamentali. Dincolo de problemele administrative şi de
management ale programelor de finanţare, rămâne în discuţie modul în care au fost
selectate grupurile-ţintă vizate şi instrumentele de intervenţie, bazate în mare măsură
pe proiecte de economie socială sau formare şi reconversie profesională. O astfel
de evaluare globală a programelor de finanţare ar fi extrem de utilă din perspectiva
învăţămintelor care ar putea preveni, în planificarea liniilor de finanţare viitoare,
erorile similare sau a risipei de resurse pentru experimentarea unor forme de intervenţie
slab adecvate pentru potenţialii beneficiari. Un alt element important este modul în
care populaţia percepe aceste programe. Opinia populaţiei asupra modului în care
sunt distribuite şi gestionate resurse importante, aşa cum sunt fondurile europene,
constituie un element important pentru decidenţii politici, având în vedere că preferinţele
populaţiei sunt element central al modului în care sunt proiectate politicile publice
(Burstein, 2003). De asemenea, pentru măsurile de protecţie socială, suportul populaţiei
pentru solidaritatea socială are, la nivel european, o influenţă semnificativă (Voicu şi
alţii, 2013). Aşadar, articolul îşi propune să identifice care este percepţia populaţiei
adulte din România referitoare la modul în care sunt implementate proiectele europene
din domeniul incluziunii sociale şi în ce măsură priorităţile abordate la nivelul
programelor de finanţare răspund priorităţilor. Un alt obiectiv al articolului se referă
la investigarea opiniei celor care au fost beneficiari ai proiectelor şi a celor care au
fost direct implicaţi în implementarea proiectelor.

PRECIZĂRI METODOLOGICE
Principala sursă de date o reprezintă anchetele realizate în cadrul proiectului
Inclusiv–Activ–Eficient (IAE), la nivelul populaţiei adulte (eşantion reprezentativ)
şi la nivelul organizaţiilor care funcţionează în domeniu economiei sociale (eşantion
de disponibilitate). Datele cantitative au fost culese în 2013, iar cele calitative,
având ca respondenţi reprezentanţi ai structurilor de economie socială, experţi din
domeniu, au fost culese la începutul anului 2014.
Ancheta la nivelul populaţiei, cu un eşantion reprezentativ la nivel naţional
(1 227 de respondenţi, populaţie adultă), a avut ca temă dominantă economia
socială, însă au fost abordate şi două secţiuni distincte referitoare la participarea
socială şi percepţia implementării fondurilor europene la nivelul populaţiei. În privinţa
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fondurilor europene, chestionarul a cuprins o serie de întrebări referitoare la evaluarea
priorităţii domeniilor de finanţare, a contribuţiei fondurilor europene la atingerea
unor obiective majore ale României (dezvoltarea economică, reducerea sărăciei) şi
evaluarea percepţiei corectitudinii utilizării fondurilor europene. Un set important
de întrebări ale secţiunii a vizat programarea financiară 2014–2020 şi a încercat să
investigheze modul în care se raportează populaţia adultă la domeniile prioritare de
finanţare, principali beneficiari ai fondurilor şi opinia referitoare la grupurile
vulnerabile care ar trebui să beneficieze în mod prioritar de suport în proiectele
europene. Un ultim aspect investigat se referă la satisfacţia celor care au fost direct
implicaţi în proiectele cu finanţare europeană, fie ca beneficiari, fie ca membri ai
echipelor de proiect. Secţiunea de întrebări referitoare la fondurile europene a stat
la baza analizelor din acest capitol.
Ancheta la nivelul organizaţiilor implicate în economia socială a vizat ONG,
CAR, cooperative, dar şi alte structuri relevante pentru domeniul economiei sociale
(instituţii publice, societăţi comerciale sau asociaţii religioase, toate cuprinse în
categoria „altă formă”). Chestionarul adresat structurilor de economie socială a
vizat informaţii despre structura de economie socială (profilul activităţii, resurse
umane şi financiare, servicii şi alte forme de suport oferite de structura de economie
socială pentru grupurile sociale dezavantajate, accesarea fondurilor europene
şi percepţia asupra gestionării fondurilor europene). O parte dintre întrebările
chestionarului au mai fost aplicate în două cercetări majore din domeniul economiei
sociale, Proactiv (2009), respectiv Integrat (2010) ambele realizate de către echipe
de cercetare ale Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii, fapt care a făcut posibilă
identificarea comparată a principalelor tendinţe ale sectorului. Alegerea domeniului
economiei sociale ca obiect al analizei este justificată de rolul acordat economiei
sociale ca principal instrument pentru incluziunea socială a celor mai importante
grupuri vulnerabile. Alocările financiare pentru economia socială au cea mai mare
pondere, din totalul de peste 600 de milioane de euro destinaţi domeniului incluziunii
sociale, 350 milioane fiind planificaţi pentru proiecte care au vizat economia
socială, din care 150 milioane pentru proiectele aprobate până în 2010 inclusiv.
Tabelul nr. 1
Apartenenţa instituţională a respondenţilor pentru sondajul furnizorilor din domeniul
economiei sociale
ONG
CAR salariaţi
CAR pensionari
Cooperativă de credit
Cooperativă meşteşugărească
Cooperativă agricolă
Altă formă
Total
Sursa: Baza de date Inclusiv-Activ-Eficient.

Nr
193
23
15
6
24
5
14
280

%
68,9
8,2
5,4
2,1
8,6
1,8
5,0
100,0
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Pentru studiul structurilor din domeniul economiei sociale a mai existat şi o
componentă calitativă, cu interviuri şi focus-grupuri cu reprezentanţi ai unor structuri
de economie socială, decidenţi relevanţi din sectorul public sau experţi din domeniu.
Au fost investigate teme referitoare la percepţia asupra gradului de dezvoltare a
structurilor de economie socială, legislaţia specifică domeniului, modalităţile de suport
pentru economia socială, impactul finanţărilor europene asupra domeniului economiei
sociale, identificarea grupurilor vulnerabile şi modul în care economia socială răspunde
nevoilor acestora.

PERCEPŢIA POPULAŢIEI ASUPRA POLITICILOR ŞI INSTRUMENTELOR
FINANCIARE EUROPENE

Cele mai importante surse de date referitoare la gradul de cunoaştere al europenilor
despre politicile europene regionale şi impactul acestora sunt Eurobarometrele
tematice, realizate în ultimii ani la cererea Directoratului General pentru Politici
Regionale, ultimul sondaj fiind realizat în 2015 (Citizens’ awareness and perceptions
of EU regional policy – Flash Eurobarometer). Sondajul relevă un nivel redus al
cunoaşterii despre implementarea de proiecte, doar 34% dintre respondenţi la nivel
european indicând că ştiu cel puţin un proiect european care se implementează în
zona în care locuiesc. Ponderea este mai mare în cazul României (45%), cel mai
probabil diferenţele naţionale fiind explicate de eligibilitatea regiunilor pentru obiectivele
de convergenţă, dar şi de capacitatea de absorbţie. Astfel, Polonia înregistrează o
pondere de 76% (în scădere cu patru puncte procentuale faţă de 2013) a populaţiei
adulte care cunoaşte despre implementarea la nivel local a unui proiect cu finanţare
europeană, în vreme ce în Marea Britanie ponderea este de 9% (în scădere cu un
punct procentual faţă de 2013). De altfel, datele arată faptul că în statele care au
aderat recent la UE (valurile din 2004 si 2007), dar şi statele din valurile anterioare,
dar care au nivel ridicat al absorbţiei fondurilor europene (ex. Spania, Portugalia)
ponderea respondenţilor care au indicat că ştiu despre implementarea proiectelor cu
finanţare europeană este sensibil mai mare decât în restul statelor. Conform datelor
Eurobarometrului, 17% dintre respondenţi au afirmat că au beneficiat, într-o formă
sau alta, de proiectele finanţate de Fondul European pentru Dezvoltare Regională
sau din Fondul de Coeziune. Creşterea este semnificativă comparativ cu 2013, când
doar 13% dintre respondenţi apreciau că au avut beneficii în urma implementării
proiectelor cu finanţare europeană. Cercetarea noastră arată că doar aproape 5%
dintre respondenţi au indicat că el sau familia sa au beneficiat direct sau a fost
implicat într-un proiect cu finanţare din fondurile europene.
Diferenţa dintre cele două cercetări este un efect al abordării metodologice
diferite, în cazul Eurobarometrului ponderea fiind calculată având la bază doar
respondenţii care au declarat la o întrebare anterioară că au auzit de Fondul
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European de Dezvoltare Regională sau de Fondul de Coeziune, în vreme ce datele
cercetării noastre au ca referinţă întregul eşantion. În articolul de faţă sunt utilizate
doar datele cercetării IAE, atât pentru populaţia generală, cât şi pentru reprezentaţii
instituţionali sau experţii din domeniu.

SUPORTUL POPULAŢIEI DIN ROMÂNIA PENTRU PROIECTE CU FINANŢARE
EUROPEANĂ DESTINATE INCLUZIUNII SOCIALE

Câteva precizări de natură metodologică sunt necesare pentru secţiunea de faţă.
Având în vedere lipsa unei definiţii larg acceptate pentru vulnerabilitatea socială
(Popescu, 2011), inclusiv la nivel european, am optat, în instrumentul de cercetare,
pentru constituirea unei liste prestabilite de grupuri vulnerabile, aşa cum au fost
identificate în documente programatice pentru fondurile structurale (romii, familiile
cu mulţi copii, familiile cu un singur părinte, persoanele eliberate din centrele de
detenţie, tinerii care părăsesc centrele de plasament, persoanele cu handicap, şomerii
sau persoanele fără un loc de muncă), respondenţii având şi posibilitatea de a adăuga
orice altă categorie vulnerabilă pe care au considerat-o ca fiind importantă. Un număr
foarte redus de respondenţi au indicat o altă categorie, cea mai frecvent menţionată
fiind cea a copiilor cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate.
Ponderea populaţiei din România care susţine orientarea investiţiilor către
regiuni afectate de o rată mare a şomajului este semnificativ mai mică (58%) faţă de
media europeană (78%), însă mai ridicată (56%) faţă de 47% media europeană
privind alocarea de resurse pentru zonele rurale sau cele montane izolate. În privinţa
alocării resurselor regiunilor sărace, ponderea românilor care sunt de acord este uşor
mai ridicată (cu două puncte procentuale) faţă de media europeană. Este interesant de
adăugat faptul că ancheta noastră arată că populaţia adultă din România manifestă o
disponibilitate redusă pentru programe adresate grupurilor sociale vulnerabile, în
schimb preferând ca domenii prioritare investiţia în transporturi, dezvoltare rurală sau
în resurse umane (deopotrivă prin investiţii în formare profesională sau în educaţie),
deci în domenii care generează impact pe termen lung şi asigură beneficii pentru
categorii largi de populaţie. Protecţia grupurilor vulnerabile sau dezavantajate social
este slab prioritară şi este susţinută doar în cazul a 17% dintre respondenţi, fapt care
confirmă ipoteza interesului personal în suportul programelor sociale (Voicu, 2004),
dacă asimilăm sprijinul unui grup vulnerabil printr-un proiect european ca fiind o
formă de suport selectiv.
Dintre cei care susţin grupuri dezavantajate social, aproape 70% consideră
prioritară intervenţia în cazul copiilor abandonaţi sau a celor din centrele de
plasament; dar mai puţin de 20% apreciază ca necesară intervenţia în cazul copiilor
lăsaţi acasă de către părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Suport mai redus este
exprimat şi pentru familiile cu mulţi copii sau monoparentale (aprox. 50%) şi mai
accentuat pentru cele sărace (peste 60%).
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Tabelul nr. 2
Domeniile prioritare care, în opinia populaţiei adulte, ar trebui finanţate în programarea
financiară 2014–2020 (răspuns multiplu)

Domeniu prioritar
Transporturi şi infrastructură drumuri, căi ferate etc
Dezvoltare rurală
Pregătirea de forţă de muncă bine calificată
Îmbunătăţirea sistemului de educaţie
Creşterea productivităţii economice a companiilor româneşti
Adaptarea sistemului de educaţie la piaţa muncii
Investiţii în cele 8 regiuni de dezvoltare
Sprijinirea grupurilor vulnerabile sau dezavantajate social
Protecţia mediului înconjurător
Îmbunătăţirea activităţii instituţiilor publice
Sursa: Baza de date Inclusiv–Activ–Eficient.

%
52,6
40,0
39,8
36,2
29,3
24,7
17,9
16,8
16,7
12,0

Şi în cazul reprezentanţilor structurilor de economie socială, sărăcia reprezintă
o problemă structurală care afectează categorii largi de populaţie. Lipsa locului de
muncă sau a oportunităţii de a realiza venituri, reprezintă principala cauză a excluziunii
sociale, fiind necesar sprijinul acelor afectaţi, cu menţiunea unei distincţii clare în
privinţa celor care obţin venituri din activităţi economice neînregistrate.
„Aş vrea să spun că principalul grup vulnerabil sunt cei care nu au loc de
muncă şi sunt săraci. Nu vorbesc de cei care fac afaceri la negru. Ăia nu au
loc de muncă, dar nu sunt săraci. Şi aici sunt mai multe categorii: foştii
şomeri cu familii cu copii, intră şi romii şi persoanele cu handicap care mult
mai greu găsesc un loc de muncă, după ce l-au pierdut sau nu l-au avut
niciodată. Deci, aş spune că principala categorie este cea a săracilor, a
oamenilor săraci. Şi după aceea alte două, în asta intră alte trei subcategorii,
deci nu ar mai avea rost să le mai discutăm, care mie mi se par că sunt destul
de afectate. Eu zic că cine nu are un loc de muncă şi are o familie în ziua de
azi şi nu face afaceri, adică nu se «descurcă», are un trai foarte greu”
(reprezentant structură economie socială, Bucureşti).
În cazul categoriilor afectate de sărăcie se face o distincţie clară între cei care
îşi pot asigura mijloacele financiare şi cei care au şanse reduse sau nule pentru
intrarea pe piaţa muncii sau pentru dezvoltarea unei activităţi economice pe cont
propriu, a doua categorie având nevoie de suport.
Tinerii care părăsesc centrele de plasament sunt un alt grup important, peste
50% dintre respondenţi afirmând că această categorie trebuie ajutată prioritar.
Totuşi, trebuie remarcat faptul că pentru copiii instituţionalizaţi ponderea este mai
ridicată, 70% din populaţia adultă manifestându-şi disponibilitatea pentru suport.
Diferenţa indică faptul că disponibilitatea de suport se reduce în situaţia în care
există condiţiile necesare pentru o viaţă independentă. De asemenea, 76% sunt în
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favoarea programelor pentru persoane cu handicap. O altă categorie care beneficiază
de susţinere importantă (44%) sunt şomerii sau cei fără un loc de muncă. Cel mai
puţin susţinute grupuri vulnerabile sunt romii şi persoanele eliberate din centrele de
detenţie (câte 14%), aspect deloc surprinzător având în vedere nivelul redus al
toleranţei populaţiei din România, în special în special faţă de romi.
Datele indică o orientare de tip filantropică a suportului pentru grupuri
vulnerabile, copiii abandonaţi sau aflaţi în centrele de plasament şi persoanele cu
handicap având cea mai mare susţinere. Surprinde, în acelaşi timp, ponderea redusă
a populaţiei pentru copiii ai căror părinţi se află la muncă în străinătate (20%, faţă
de 70% pentru copiii abandonaţi), o explicaţie fiind faptul că suportul este asociat
sprijinului material şi/sau cu asigurarea de condiţii pentru satisfacerea nevoilor de
bază (locuinţă, hrană, îmbrăcăminte etc.). Aşadar, nivelul de susţinere pentru grupurile
vulnerabile care se confruntă cu precaritatea resurselor financiare şi materiale este
direct proporţional cu capacitatea acestora de a depăşi independent situaţia de
dificultate şi cu responsabilitatea atribuită pentru situaţia de dificultate. Cu alte cuvinte,
pentru persoanele care părăsesc sistemul de detenţie sau copiii cu părinţi la muncă
în străinătate se înregistrează cel mai redus nivel al susţinerii, în vreme ce pentru
familiile cu mulţi copii, persoanele cu handicap, familiile monoparentale sau pentru
copiii care se află în centrele de plasament nivelul de suport este cel mai ridicat.
Opinia reprezentanţilor structurilor de economie socială referitoare la domeniile
care ar trebui finanţate prioritar cu fonduri europene este disonantă în raport cu cea
a populaţiei generale, cu excepţia domeniului dezvoltării rurale. Astfel, dezvoltarea
resurselor umane şi creşterea competitivităţii economice sunt domeniile mai importante
în raport cu cele referitoare la infrastructură. Experienţa de lucru cu grupurile
vulnerabile social influenţează într-o mare măsură opinia reprezentaţilor structurilor
de economie socială care optează în mod prioritar pentru dezvoltarea resurselor
umane şi stimularea competitivităţii economice.
Tabelul nr. 3
Domeniile prioritare care, în opinia reprezentanţilor structurilor de economie socială, ar trebui
finanţate în programarea financiară 2014–2020 (răspuns multiplu)
Domeniu
dezvoltarea resurselor umane
creşterea competitivităţii economice
dezvoltare rurala
dezvoltare regionala
transporturi
protecţia mediului
dezvoltarea capacităţii administrative
Sursa: Baza de date Inclusiv–Activ–Eficient.

%
57,1
55,7
51,3
42,1
41,0
32,6
17,6

În privinţa grupurilor vulnerabile care ar trebui sprijinite, opinia reprezentanţilor
structurilor de economie socială este concordantă cu cea a populaţiei generale, cu
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excepţia copiilor care aparţin familiilor monoparentale. În cazul ambelor categorii
de respondenţi, motivaţia sprijinului pentru grupurile vulnerabile menţionate pentru
intervenţia prioritară este lipsa posibilităţii de a depăşi prin mijloace proprii situaţia
de vulnerabilitate.
„Grupurile la nivelul cărora predomină oamenii săraci ... cred că sărăcia
este una dintre majorele vulnerabilităţi pentru că îi aruncă pe oameni într-un
cerc vicios «sunt foarte sărac, e foarte complicat să-mi trimit copilul la
şcoală, e complicat să mă duc la spital»... şi tot aşa, iar copilul meu o să
aibă acces redus pe piaţa muncii şi aşa mai departe. Eu cred că sărăcia ne
vulnerabilizează cel mai tare. Şi din perspectiva asta evident că cred că
sărăcia este cea mai pregnantă la nivelul comunităţilor. Putem să ne uităm şi
la comunităţile mărginaşe, aşa, de la marginea comunei şi acolo evident că
teoria cea mai întâlnită este că această comunitate este formată din persoanele
de etnie romă, dar cred că ce-i vulnerabilizează cel mai tare este şi etnia, dar
şi sărăcia, de fapt” (expert economie socială, Bucureşti).
Datele sondajelor noastre indică un suport relativ redus pentru romi, aceştia
fiind, în ambele sondaje, unul dintre ultimele grupuri prioritare care ar trebui să
primească suport prin proiectele cu finanţare europeană. Cauza principală este, aşa
cum am menţionat anterior, percepţia profund negativă despre romi, acestora
fiindu-le asociate o serie de caracteristici care nu justifică un eventual ajutor. Este
interesant de remarcat faptul că la interviurile nestructurate realizate cu reprezentanţi
ai structurilor de economie socială, opiniile se nuanţează, iar ponderea celor care
cred că romii ar trebui ajutaţi este semnificativ mai mare decât cea pe care o arată
sondajul cu aceiaşi categorie de respondenţi.
O primă cauză a lipsei de rezultate în incluziunea socială a romilor este
identificată la nivelul structurilor care au intervenit cu proiecte de suport, dar care
s-au concentrat pe dezvoltarea capacităţii instituţionale sau au insistat excesiv în
etapa de planificare strategică, fără să asigure suficient efort intervenţiei efective la
nivelul comunităţilor de romi dezavantajate.
„Dinamica s-a înregistrat la nivelul producerii documentelor: strategii,
planuri de măsuri, rapoarte de cercetare, rapoarte interne şi internaţionale
de monitorizare şi evaluare, fără ca instituţiile să-şi armonizeze între ele
politicile publice, în timp ce rapoartele se aseamănă ca informaţii între ele.
A crescut numărul ONG dar foarte multe sunt urmare a metodologiei
finanţatorului şi prin urmare nefuncţionale, nu au infrastructură şi, la fel ca
şi până acum 2−3 ani, aceste ONG sunt coordonate de bărbaţi. În principiu, a
crescut numărul resurselor umane, prin adăugarea unor standarde ocupaţionale
noi, ex. expertul local pentru problemele romilor dar a descrescut numărul
altora în sistem prin implementarea defectuoasă a descentralizării serviciilor
publice” (reprezentant structură economie socială, Iaşi).
O altă cauză este abordarea neadecvată a problemelor romilor, prin adresarea
unor probleme de tip efect şi nu cauză. Investiţia eficientă nu pare a fi fost o
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prioritate pentru programele de suport. De asemenea, focalizarea intervenţiei pe un
set clar delimitat de probleme (ex. proiecte de intervenţie în domeniul educaţiei sau
al formării profesionale) a atenuat sau chiar anulat eficienţa, în condiţiile complexităţii
dificultăţilor cu care se confruntă comunităţile de romi.
„Pentru toate întrebările, un răspuns comun potrivit ar consta în lipsa unei
viziuni şi a identificării realelor probleme ale romilor. Spre exemplu, axarea
politicilor publice pe conceptul de sărăcie. Sărăcia este un efect al altor cauze,
unele dintre ele istorice, lipsa sprijinului politic, lipsa lobby-iştilor buni pentru
romi, lipsa resurselor umane responsabile şi motivate, în comparaţie cu numărul
mare de oportunişti etc. Mecanismele şi pârghiile sunt ale statului. Nu există
probleme rezolvate, ci experienţe care au ameliorat pe o perioadă scurtă de
timp, problema sau a diminuat numărul celor care aveau această problemă.
Exemplu, lipsa actelor de identitate şi stare civilă, diminuarea discriminării
romilor, probleme rezolvate printr-o serie de programe şi proiecte sau prin
înfiinţarea unor instituţii de specialitate, active, cum ar fi CNCD” (expert
roma, Bucureşti).

PERCEPŢIA CELOR IMPLICAŢI ÎN PROIECTELE CU FINANŢARE EUROPEANĂ
ASUPRA BENEFICIILOR OBŢINUTE DIN PROIECTE

Pentru investigarea acestei teme, ancheta cantitativă a vizat trei categorii de
beneficiari ai proiectelor europene:
• reprezentanţi legali ai unei organizaţii/instituţii care a implementat proiectul/
proiectele;
• angajaţi în proiectul/proiectele respective;
• beneficiari direcţi al proiectului/proiectelor respective.
La întrebarea specifică din chestionar pentru identificarea acestora au răspuns
afirmativ 55 de respondenţi, aceştia constituind baza analizei secţiunii de faţă.
În cazul celor care au făcut parte din echipele de proiect, doar 25% apreciază
că nivelul salarizării este nesatisfăcător, acest aspect având, de altfel, ponderea cea
mai ridicată de nemulţumiţi. Trebuie menţionat că ancheta a fost realizată într-o
perioadă în care reglementarea veniturilor salariale a personalului implicat în
implementarea proiectelor cu finanţare europeană a fost mai restrictivă decât la
începutul perioadei de programare financiară.
Peste 90% apreciază că munca în proiectele europene contribuie la experienţa
profesională a acestora, iar 95% sunt mulţumiţi şi foarte mulţumiţi în raport cu
beneficiile pentru cariera profesională. Un nivel similar al satisfacţiei (90%) este
înregistrat pentru aprecierea beneficiilor pentru instituţia în care a fost angajat
respondentul pe perioada implementării proiectului (în această categorie sunt
cuprinşi atât cei angajaţi direct în proiect cât şi angajaţi ai instituţiei implicate în
proiect, indiferent sau dacă au făcut sau nu parte din echipa de implementare).
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În cazul beneficiarilor proiectelor europenele (bunuri, servicii, sau lucrări de
investiţii − drumuri, reabilitări termice, infrastructură de orice fel − de care au
beneficiat în urma proiectului) ponderea (N = 36) celor mulţumiţi sau foarte
mulţumiţi este de 60%.

PERCEPŢIA ASUPRA MODULUI ÎN CARE SUNT IMPLEMENTATE
PROIECTELE EUROPENE

Un subiect important, cel al managementului programelor de finanţare şi al
proiectelor finanţate, dovadă şi numărul mare de nereguli care au făcut obiectul
unor investigaţii ale autorităţilor, dar şi ale Comisiei Europene (care a sancţionat
prin suspendare sau prin corecţii financiare o serie de programe de finanţare) a fost
abordat în ancheta noastră doar din perspectiva modului în care a fost percepută
alocarea resurselor şi administrarea efectivă a proiectelor.
În cazul reprezentanţilor structurilor de economie socială, ponderea celor care
cred în corectitudinea utilizării fondurilor europene este similară cu cea a respondenţilor
din eşantionul de populaţie adultă generală, doar 22% apreciind că fondurile sunt
incorect utilizate. Situaţia trebuie însă nuanţată. Deşi lipsa de corectitudine în utilizarea
fondurilor europene este în mod automat asociată cu corupţia, din interviurile realizate
cu reprezentanţi ai structurilor de economie socială reiese că o altă cauză importantă
este legată de procedurile greoaie de administrare a unui proiect cu finanţare europeană.
„Principala provocare [...] este legată de birocraţia mecanismelor de finanţare,
pentru că ajungi să consumi 75 la sută din resursa unui proiect pe chestii
administrative şi îţi rămân 25 la sută pe chestiunile reale... deci, pe de-o
parte birocraţia, pe de altă parte lipsa de flexibilitate care nu te lasă să te
adaptezi, ce spuneam mai devreme... deci astea cred că sunt importante
provocări. Şi cred că o alta provocare e legată de măsura în care aceste
proiecte ajung realmente să producă impact acolo unde trebuie, la firul
ierbii” (reprezentant ONG romi, Bucureşti).
De altfel, procedurile confuze şi aplicate deficitar au creat o serie de dificultăţi
majore în activitatea organizaţiilor care au gestionat proiecte cu finanţare europeană,
fiind de notorietate cazul unor organizaţii cu tradiţie care au desfiinţate din cauza
blocajelor financiare cauzate de întârzierile în rambursarea cheltuielilor efectuate
pentru activităţile din proiectele europene. Impunerea unor condiţii administrative
draconice au condus la alocarea prioritară a resurselor pentru componenta de
management a proiectelor, resurselor, fiind afectată semnificativ capacitatea proiectelor
de a genera suport adecvat pentru grupurile vulnerabile vizate.
În pondere similară cu eşantionul de populaţie generală, reprezentanţii
structurilor de economie socială apreciază că fondurile europene contribuie la
reducerea sărăciei în România (48%). În cazul relevanţei fondurilor europene în
raport cu problemele importante ale României, ponderea este mai ridicată pentru
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reprezentanţii structurilor de economie socială în raport cu populaţia generală
(49%). În ansamblu, opinia reprezentanţilor structurilor de economie socială nu
este disonantă în raport cu populaţia generală şi confirmă deficienţele majore ale
modului în care sunt administrate şi distribuite fondurile structurale în România.
În privinţa fondurilor alocate dezvoltării domeniului economiei sociale,
reprezentanţii structurilor relevante sunt în consens în privinţa ineficienţei
managementului liniilor de finanţare specifice.
„În general, proiectele finanţate sau cofinanţate prin Fondul Social European
au fost sublime in a-şi rata obiectivele, toate. Proiecte pe Fondul Social
European nu au făcut nimic altceva decât sa înglodeze implementatorii între
o birocraţie infernală, ilogică, care ar trebui dată în judecată, pur şi simplu
şi răsturnată din temelii pentru că toată filosofia, toată abordarea aceasta
este ilogică şi păguboasă. Mai ales păguboasă pentru statul român care a
înflorit-o în birocraţia Fondului Social European” (reprezentant ONG din
domeniul economiei sociale, Bucureşti).
Determinant pentru eşecul finanţării domeniului economiei sociale, un
domeniu dominant ca instrument de incluziune socială, este nu doar managementul
liniilor de finanţare ci şi lipsa de experienţă în domeniul economiei sociale a
structurilor care au obţinut finanţare pentru proiecte.
„Ce se vede de la distanţa însă, este că pe de-o parte, datorită lipsei de
experienţă a celor care au dezvoltat proiecte în domeniul economiei sociale,
pe de altă parte cred că într-o foarte mare măsură, datorită mecanismelor de
finanţare, să zicem defectuoase, impactul acelui proiect este redus. În acelaşi
timp însă, sunt convinsă că sunt şi proiecte care au mers foarte bine, care au
creat locuri de muncă, au adus valoare la nivelul comunităţilor locale, dar
nu poţi să vorbeşti aşa în termenii ăştia despre impact este o evaluare...
subiectivă” (expert domeniul social Bucureşti).
În ansamblu, utilizarea fondurilor europene pentru incluziunea socială a
grupurilor vulnerabile a fost deficitară atât din perspectiva focalizării intervenţiei,
cât şi a administrării acestora. Deşi nu există o evaluare globală a impactului fondurilor
europene destinate domeniului incluziunii sociale, studii sau rapoarte preliminare
(MMFPSPV, 2013) indică faptul că au fost obţinute rezultate modeste în urma
implementării proiectelor, cel puţin pentru domeniul economiei sociale, cel mai
important din perspectiva ponderii fondurilor alocate. O altă cauză este şi alegerea
modalităţii de intervenţie, respectiv prin încurajarea domeniului economiei sociale,
domeniu pentru care anterior anului 2009 nu au existat niciun fel de forme de
intervenţie. Practic, resursele au fost direcţionate preponderent pentru un domeniu
în care nu a existat suficientă expertiză şi despre care au existat evidenţe convingătoare
asupra fezabilităţii implementării ca instrument de incluziune socială în România.
În al doilea rând, modul de administrare a programelor de finanţare din domeniul
incluziune socială, sufocant din punct de vedere administrativ, a obligat la alocarea
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unor resurse semnificative pentru gestionarea proiectelor, suportul pentru grupurileţintă vizate devenind secundar. De altfel, încă de la începutul perioadei de
implementare a programelor de finanţare din fonduri europene, au fost identificate
o serie de dificultăţi, printre care şi administrarea birocratică a programelor de
finanţare, aspect care a contribuit în bună măsură la reducerea posibilităţii atingerii
indicatorilor estimaţi pentru scenariul optimist de creştere economică în ţările
Central şi Est-Europene aderate în ultimele două valuri la Uniunea Europeană
(Cace şi alţii, 2009).

CONCLUZII
Populaţia adultă din România susţine într-o mai mare măsură proiectele cu
finanţare europeană din domeniul investiţiilor în infrastructură şi care asigură, teoretic,
condiţii mai bune pentru dezvoltarea economică, pentru grupurile vulnerabile,
ponderea celor care susţin proiecte de suport fiind de trei ori mai mică decât pentru
primul tip de investiţii. De altfel, este evidentă preferinţa pentru investiţii tangibile,
proiectele din domeniul educaţiei sau a celor de formare sau reconversie profesională
ori cele care vizează sprijinul pentru grupurile sociale cu oportunităţi reduse având
o susţinere sensibil mai mică. În cazul susţinerii grupurilor dezavantajate social,
susţinerea cea mai importantă o obţin categoriile care nu au mijloacele proprii
pentru o viaţă independentă, aşa cum sunt copiii din centrele de plasament. Este
interesant faptul că pentru o altă categorie vulnerabilă de copii, cei ai migranţilor,
susţinerea este de numai 20%, comparativ cu aproape 70% pentru copiii din
centrele de plasament. Un nivel ridicat al suportului îl obţin şi copiii din familiile
cu mulţi copii sau monoparentale şi cele din familiile sărace (aproape 50%, respectiv
peste 60%). Putem, aşadar, observa preferinţa pentru susţinerea categoriilor sociale
lipsite de mijloacele financiare necesare unui trai decent, dar şi de capacitatea de a
depăşi în mod independent situaţia de precaritate materială. Astfel se explică lipsa
de suport pentru copiii lăsaţi acasă de către părinţii plecaţi la muncă în străinătate,
deşi studiile confirmă că sunt o categorie vulnerabilă, în situaţie de risc, în pofida
aparentei bunăstări materiale asigurate de veniturile părinţilor aflaţi la muncă în
străinătate (Irimescu şi Lupu, 2006; Toth şi aţii, 2007, Toth şi alţii, 2008). De remarcat
faptul că o serie de alte categorii sociale vulnerabile considerate a fi importante în
documentele programatice pentru fondurile europene şi pentru care au fost alocate
în mod prioritar resurse pentru intervenţie în perioada de programare 2007−2013
(persoane eliberate din sistemul de detenţie, romii) se numără printre cele mai puţin
susţinute grupuri vulnerabile de către populaţia adultă. Opinia reprezentanţilor
instituţiilor de economie socială este parţial consistentă cu cea a populaţiei
generale, fiind mai suportivă pentru unele grupuri vulnerabile, aşa cum sunt romii,
pentru care populaţia manifestă un nivel foarte redus de disponibilitate pentru
susţinerea intervenţiei.
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T

he article aims to investigate the perception of adult population
and of the social economy entities representatives on the
implementation of the European funded projects, and to identify
the population perception related to the support for social inclusion of vulnerable
groups. Another objective is to investigate the perception of beneficiaries and
those involved in EU funded projects implementation. The article use data
coming from a survey carried out in 2013, with a representative sample for
adult population, and a convenience sample for the representatives of the social
economy entities. The results show that the adult population would rather
support the infrastructure than those aiming at social inclusion for vulnerable
groups. In case of the respondents in favour of social inclusion projects, there is
a clear preference for those vulnerable which are not able on their own to
overcome social exclusion. The opinion of the social economy representatives is
clearly different, unconditionally supporting the social inclusion projects. In the
case of the respondents which have been involved in the implementation of
European funded project in the area of social economy, the opinion on program
management, relevance and final results and impact, are rather negative.
Keywords: social inclusion, social economy, European Social Fund,
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POATE FUNCŢIONA ECONOMIA SOCIALĂ
PENTRU TOŢI?
GELU DUMINICĂ
CRISTINA MOCANU

P

romovat ca o soluţie la problemele cele mai diverse generate
de retragerea statului din furnizare protecţiei sociale, rareori
în literatura de specialitate au fost investigate acele condiţii
care pot conduce la dezvoltarea unui sector al economiei sociale solid şi
sustenabil şi la succesul acestuia pentru comunităţi dezavantajate. Tradiţional,
sectorul economiei sociale a fost monopolizat de majoritatea din comunităţile
în care s-a dezvoltat, eventual de majoritatea „albă” (Sevulpeda şi alţii, 2010)
existând rareori chestionări ale modului în care acestea pot funcţiona pentru
grupuri etnice marginalizate. Prima parte a acestui articol este dedicată unei
analize istorice în scopul identificării acelor condiţii care au condus la apariţia
şi succesul economiei sociale cu precădere în statele capitaliste. Cea de a
doua parte discută problemele specifice din comunităţile marginalizate, inclusiv
etnice şi măsura în care soluţia „economiei sociale” poate fi transferată în
contexte de sărăcie, lipsă de solidaritate, marginalizare şi excluziune.
Cuvinte-cheie: economie socială, incluziunea socioeconomică a romilor.

INTRODUCERE
Ultimii ani au adus în centrul atenţiei publice rolul economiei sociale în
integrarea socioeconomică a diferitelor grupuri de persoane vulnerabile, inclusiv a
romilor. Dezvoltarea economiei sociale pentru integrarea pe piaţa muncii a romilor
a fost promovată, mai ales odată cu lansarea fondurilor europene postaderare ca o
soluţie la „probleme” care până la momentul respectiv păreau a nu avea soluţie.
Anterior, discursul public specific Decadei Romilor era cu precădere dezvoltat
pornind de la necesitatea identificării şi dezvoltării unor abordări integrate care să
ia în considerare cercul vicios al excluziunii: locuire – educaţie – piaţa muncii –
sănătate. Ocuparea şi parţial educaţia (componenta de formare profesională a adulţilor)
sunt însă începând cu 2007 decuplate de restul componentelor „cercului vicios”,
fiind adresate simultan sau chiar singular prin programe destinate dezvoltării economiei
sociale.
Adresele de contact ale autorilor: Gelu Duminică, Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreună,
str. Slobozia, nr. 31, sector 4, Bucureşti, e-mail: gelu.duminica@agentiaimpreuna.ro; Cristina Mocanu,
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Str. Povernei,
nr. 6−8, sector 1, Bucureşti, e-mail: cristinamocanu@yahoo.com.
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Fondul European de Coeziune, prin componenta destinată dezvoltării capitalului
uman (ciclul de implementare 2007−2013), a fost promovat ca un „rezolvitor” al
nenumăratelor probleme cu care se confrunta societatea românească, inclusiv
accesul redus al grupurilor vulnerabile la piaţa muncii prin dezvoltarea economiei
sociale. Numai că la momentul respectiv, la nivelul societăţii româneşti nu exista o
înţelegere omogenă a conceptului de „economie socială”, iar legislaţia care ar fi
trebuit să clarifice ce anume înseamnă acesta s-a dezvoltat cu o oarecare întârziere
şi cu limite. Mai mult decât atât, nu existau anumite condiţii necesare dezvoltării
unei economii sociale care să conducă în mod real la soluţii comunitare pentru
grupuri vulnerabile, precum solidaritate comunitară şi capacitate de autoorganizare
a comunităţilor în scopul dezvoltării unei economii sociale durabile în timp.
Ne propunem în această lucrare să discutăm ce este economia socială, ce
anume diferenţiază sectorul de „business” de sectorul „economiei sociale” şi în ce
măsură dezvoltarea întreprinderilor sociale poate conduce la o ocupare de calitate
şi durabilă a persoanelor din grupurile vulnerabile, exemplele şi discuţia fiind
purtate în cea de a doua parte a lucrării cu referire la populaţia de etnie romă.

CE ESTE ECONOMIA SOCIALĂ?
Economia socială, ca activitate, este strâns legată conceptual de scopul şi
valorile cu care erau înfiinţate şi funcţionau cu precădere asociaţiile şi
cooperativele populare. Ele cuprindeau de altfel iniţial cooperativele, asociaţiile şi
societăţile mutuale şi fundaţiile. Din punct de vedere istoric reprezentau în esenţă
expresia modului de răspuns al grupurilor vulnerabile şi supraexpuse riscurilor
sociale la provocările ridicate de dezvoltarea societăţii, la eşecul pieţei şi la eşecul
statului în a furniza un minim de protecţie socială (Defoumy şi Nyssens, 2006).
Acest aspect este deosebit de important, conţinând şi primele indicii cu privire la
dezvoltarea şi sustenabilitatea acestui sector de-a lungul secolelor în societăţile
capitaliste. Pe de o parte trebuie subliniat faptul că aceste protoasociaţii a ceea ce
înţelegem astăzi prin economie socială reprezentau o modalitate aparte de
autoorganizare a comunităţilor vulnerabile pentru a face faţă unor provocări.
Dezvoltarea asociaţiilor sau cooperativelor era în sensul iniţial indisolubil legată de
valori asociate întrajutorării reciproce, autoorganizării şi solidarităţii comunităţii.
În Marea Britanie, spre exemplu, dezvoltarea acestui sector a fost puternic
legată de mişcările muncitoreşti şi de cele sindicale, toate având ca scop emanciparea
clasei muncitoare (Monzon Campos şi Chavez Avila, 2012), aceasta arătând
conştientizarea puternică a problemelor cu care membrii grupurilor dezavantajate
se confruntă în dezvoltarea societăţii industriale, dar şi a intereselor şi a strategiilor
de promovare a acestor interese pe agenda publică. În Franţa, de asemenea, dezvoltarea
economiei sociale este puternic legată de mişcările asociative populare chiar de
factură socialistă, reprezentând o „rezistenţă” comunitară/de grup la un anume tip
de dezvoltare a societăţii.
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Principiul de bază care diferenţia cooperativele de societăţile comerciale consta
în modul în care se luau deciziile: implicau majoritatea membrilor cooperativei,
investitorilor sau firmelor proprofit nefiindu-le permis să constituie majorităţi sau
să aibă vot proporţional cu capitalul subscris (Monzon Campos şi Chavez Avila, 2012).
În felul acesta decizia rămânea în „mâinile” comunităţii şi îşi păstra caracterul de
reprezentare a interesului celor vulnerabili.
Reţinem în acest punct faptul că asociaţiile şi cooperativele mutuale au fost
un răspuns intrinsec al comunităţilor la efectele negative ale industrializării. Nu
este un proces impus din exteriorul comunităţii, ci emerge din însăşi conştientizarea
colectivă a problemelor şi a faptului că solidarizarea conduce la o mai mare
eficienţă a acţiunilor de afirmare a intereselor. Rolul acestor structuri iniţiale ale
economiei sociale este de a armoniza obiectivele de dezvoltare economică centrate
la acel moment cu precădere pe profit cu bunăstarea socială înţeleasă la un nivel
incipient la acel moment.
Ulterior celui de-al Doilea Război Mondial, are loc expansiunea statului
bunăstării şi dezvoltarea fără precedent a politicilor sociale redistributive în
statele capitaliste (Preda, 2007). Rolul redistributiv al statului după cel de-al
Doilea Război Mondial face ca abia începând cu criza statului bunăstării sectorul
economiei sociale să se reafirme ca un mecanism de răspuns al comunităţilor la
problemele la care un stat al bunăstării în reorganizare şi retragere din furnizarea
de bunăstare nu mai poate răspunde adecvat: şomaj de lungă durată, descurajare
şi inactivitate a resurselor de muncă, calitate mai redusă a vieţii, cu precădere în
mediul rural, excluziune socială, erodarea veniturilor vârstnicilor etc. Sursele
bunăstării individuale sunt: sistemul pieţei, familia, comunitatea şi statul (Preda,
2007). Ordinea lor nu este întâmplătoare, statul trebuind să fie ultimul resort de
bunăstare a indivizilor, intervenind doar când mecanismele specifice surselor
anterior menţionate au eşuat. După criza statului bunăstării, constrâns de
resursele bugetare limitate, statul se retrage practic din furnizarea directă de
bunăstare lăsând un loc mai amplu comunităţilor de a dezvolta mecanisme de
producere a bunăstării. Comunităţile însă se pot autoorganiza eficient atunci când
există încredere şi solidaritate.
Sectorul economiei sociale se dezvoltă în prezent din ce în ce mai mult în
Europa, cu precădere în economiile capitaliste, având un rol din ce în ce mai
important în a corecta efectele negative produse de piaţă inclusiv prin generarea
unor oportunităţi de ocupare (CIRIEC, 2000).
În ţările fost-comuniste însă, situaţia este cumva similară celei europene până
la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. Chiar şi după, cooperativele continuă
să existe şi în statele comuniste dar sectorul este mult mai puţin dezvoltat, iar
iniţiativa de autoorganizare voluntară a grupurilor mult mai puţin susţinută
(Monzon Campos şi Chavez Avila, 2012). Chiar şi pe parcursul tranziţiei de la plan
la piaţă, iniţiativele de tip economie socială nu abundă. Abia recent, pe măsură ce
cadrul legal s-a dezvoltat, au apărut finanţările destinate susţinerii acestui sector,
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iar unele comunităţi au devenit mai puternice, apar din nou iniţiative cetăţeneşti şi
comunitare solide.
România are o tradiţie a economiei sociale, dezvoltarea sa fiind însă destul de
dificilă datorită dezvoltării reduse a societăţii civile, a influenţei Bisericii Ortodoxe,
a ponderii ridicate a populaţiei foarte sărace (Cace şi alţii, 2013), a comunismului
care declarativ susţinea sectorul, dar care a destructurat comunităţi prin schimburi
forţate de populaţie, dar şi prin descurajarea oricăror forme de autoorganizare, şi în
final prin imposibilitatea supravieţuirii structurilor de economie socială existente în
1989 într-o economie în tranziţie.
În România, economia socială este reglementată prin lege abia în 2014, deşi
resurse financiare dedicate susţinerii sectorului au fost alocate inclusiv din
POSDRU 2007−2013 (cu prelungire până în 2015). Evaluările realizate asupra
modului de dezvoltare a economiei sociale româneşti au arătat tendinţa acestora de
a se concentra tocmai în zonele dezvoltate (Constantinescu, 2012), ceea ce, de
altfel, este firesc dacă avem în vedere paşii istorici pe care acest sector i-a urmat
sau lipsa facilităţilor fiscale care să susţină sectorul. Cum însă acest sector al
economiei sociale poate funcţiona cu succes pentru cei mai vulnerabili, constituie o
provocare inclusiv pentru actualul ciclu de finanţare (Teşliuc şi alţii, 2015).
Sectorul economiei sociale se dezvoltă în prezent ca un sector între cel de stat
şi cel de business, incluzând cooperative, societăţi şi asociaţii mutuale, fundaţii, dar
şi întreprinderi sociale. Nu a existat o definiţie clară a conceptului de economie
socială, şi nici măcar o înţelegere comună la nivel internaţional cu privire la
misiunea sectorului de economie socială (Cace şi alţii, 2013). Acest lucru, alături
de diversitatea actorilor care constituie acest sector, conduc la invizibilitatea
sectorului, dificultăţi în diferenţierea sectorului economiei sociale de sectorul de
afaceri, dificultăţi în măsurarea contribuţiei la dezvoltarea socioeconomică a unei
societăţi, limite în analizarea şi înţelegerea contextelor care susţin iniţiative
durabile de economie socială, dificultăţi în realizarea analizelor comparative şi
implicit dificultăţi în îmbunătăţirea cadrului legal care reglementează funcţionarea
organizaţiilor/întreprinderilor de economie socială. În România definirea acestui
sector relativ tardivă ridică în continuare probleme legate de înţelegerea misiunii
acestui sector şi de condiţiile în care aceasta poate conduce în mod real la atingerea
obiectivelor sociale pe care şi le propune.
În ceea ce priveşte misiunea organizaţiilor de economiei socială au fost
realizaţi câţiva paşi. Spre exemplu Carta Principiilor Economiei Sociale (CEP-CMAF,
2002) enunţă câteva principii şi valori care ar trebui să modeleze activitatea
diverşilor actorilor ce se regăsesc sub umbrela acestui concept: (1) primatul individului
şi a muncii asupra capitalului, (2) participare voluntară, (3) control democratic
exercitat de membrii organizaţiei, (4) combinarea intereselor membrilor cu binele
comun, (5) aplicarea principiilor solidarităţii şi responsabilităţii, (6) management
autonom de autorităţile publice şi (7) utilizarea veniturilor excedentare pentru
dezvoltarea sustenabilă a organizaţiei/întreprinderii şi a serviciilor în interesul
comun al membrilor.
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Sectorul economiei sociale urmăreşte dezvoltarea de soluţii inovative şi
adecvate pentru nevoile membrilor săi, rolul social al acestora primând în faţa celui
economic. Democratizarea şi transparenţa sunt principii fundamentale de funcţionare
a organizaţiilor/întreprinderilor subsumate sectorului economiei sociale, modalităţile
de stabilire a mecanismelor de vot şi decizie fiind foarte importante, acestea trebuind
să fie astfel definite încât cea mai mare putere să revină practic celor care o compun:
membrilor comunităţii ale căror probleme sociale au condus la apariţia acestor
modalităţi de răspuns.

ECONOMIE SOCIALĂ SAU DOAR ECONOMIE DE PIAŢĂ?
Aşa cum reiese şi din definiţia dată mai sus, economia socială are o componentă
care se supune şi pieţei/sectorului de afaceri, dar are şi o componentă nonprofit
(CEP-CMAF, 2002).
Între aceste două componente există asemănări, dar şi diferenţe specifice.
Ambele aparţin sectorului privat, iar participarea la aceste structuri este voluntară.
Lucrează cu resurse monetare sau nonmonetare dar nonprofit. Sunt structuri constituite
pe reguli democratice, deciziile se iau pe baza voturilor membrilor, voturile fiind
egale între ele şi nu proporţionale cu capitalul subscris sau taxele plătite.
Componenta de afaceri a economiei sociale poate include de la cooperative şi
societăţi mutuale la firme şi instituţii nonprofit care deservesc firmele de economie
socială (Cace şi alţii, 2013). Statutul legal poate fi foarte divers, dar pentru a se
circumscrie economiei sociale acestea trebuie să îndeplinească anumite condiţii.
Pentru că aceste firme/întreprinderi de economie socială sunt înfiinţate cel puţin
conceptual pentru a identifica soluţii inovative de răspuns la nevoile membrilor săi,
putem presupune că membrii firmei/întreprinderii sunt şi principalii beneficiari ai
produselor sau serviciilor furnizate de respectiva firmă/întreprindere. Aceasta nu
este însă o regulă care să se aplice mot-a-mot. Spre exemplu, dacă scopul firmei/
întreprinderii de economie socială este de a creşte nivelul de formare profesională
şi de a întări expertiza profesională a membrilor săi, atunci comercializarea produselor
şi serviciilor furnizate de firma respectivă reprezintă modalitatea de asigurare a
sustenabilităţii şi viabilităţii firmei, astfel încât aceasta să poate contribui la
îmbunătăţirea gradului de ocupare a membrilor comunităţii deservite, dar şi a
durabilităţii locurilor de muncă pe care aceştia le ocupă. Prin dezvoltarea firmei,
prin dezvoltarea reţelelor de distribuţie a bunurilor şi serviciilor, membrii firmei/
întreprinderii sociale îşi pot perfecţiona cunoştinţele şi competenţele practice, pot
obţine certificate de calificare, spre exemplu, în urma unui program de ucenicie,
pot dobândi o minimă experienţă în muncă care ulterior să susţină demersurile de
identificare a unui alt loc de muncă etc. Sau, la fel de bine, membrii firmei/întreprinderii
pot continua să lucreze pe termen nelimitat în acea firmă/întreprindere, ocuparea pe
termen nedeterminat conducând nu numai la surse regulate şi predictibile de venit,
dar şi la o acoperire adecvată în sistemele de protecţie socială (pensii, sănătate etc.).
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Însă chiar şi în acest ultim caz se poate stabili o relaţie între activitatea economică
prestată şi interesul membrilor respectivei firme/întreprinderi. Dacă însă atât structura
ocupării în respectiva firmă/întreprindere se schimbă permanent, iar bunurile şi
serviciile nu sunt într-o oarecare măsură direcţionate către membrii firmei/întreprinderii,
sau in extenso, către membrii comunităţii unde funcţionează respectiva firmă/
întreprindere, mai putem vorbi de o firmă/întreprindere de economie socială? Dacă
nu poate fi stabilită nicio relaţie de reciprocitate şi continuitate între membrii,
beneficiari, voluntari, piaţă de desfacere, mai putem vorbi de economie socială sau
doar de economie de piaţă?
O altă caracteristică foarte importantă a componentei de afaceri a sectorului de
economie socială în spaţiul european îl reprezintă faptul că actorii subsumaţi acestei
componente îşi desfac serviciile şi bunurile produse în aceeaşi economie de piaţă în
care şi le desfac toţi agenţii economici (Monzon Campos şi Chavez Avila, 2012).
Această caracteristică diferenţiază acest sector al economiei sociale de sectorul
întreprinderilor protejate, unde modul de desfacere al bunurilor şi serviciilor produse
de respectivele unităţi protejate este reglementat. Tot această caracteristică impune
necesitatea dezvoltării unor politici de sprijin a sectorului economiei sociale pentru
ca produsele şi serviciile furnizate de acesta să poată fi competitive.
O altă regulă care diferenţiază sectorul economiei sociale de economia de
piaţă se referă la modul în care veniturile excedentare sunt utilizate de membrii
firmei/întreprinderii. Sunt multe întreprinderi de economie socială care decid să nu
distribuie niciodată aceste venituri excedentare către membrii lor, dar chiar şi dacă
o fac, atunci regulile de distribuţie nu ţin cont de capitalul subscris sau de taxele
plătite. Dacă în rândul agenţilor economici dividendele se distribuie în acord cu
acţiunile/părţile pe care le are fiecare, în rândul unităţilor de economie socială o
astfel de corelaţie nu poate fi realizată.
În extenso însă se poate considera că orice agent economic pentru care scopul/
misiunea sunt de a produce un impact social şi doar secundar pentru a genera profit
şi beneficii pentru membrii săi poate fi considerată întreprindere de economie
socială (Comisia Europeană, 2011). Urmărirea scopului social nu exclude bineînţeles
obiectivele de extindere a afacerii şi de acoperire cât mai mare a nevoilor membrilor
săi şi implicit de generare de venituri cât mai mari. Modul în care acestea se
realizează în mod real şi cum se răspunde obiectivelor legate de susţinerea unei
schimbări sociale pozitive fac de multe ori diferenţa între un agent economici din
economia de piaţă şi o firmă/întreprindere de economie socială

ECONOMIA SOCIALĂ – FACILITATOR AL TRANZIŢIEI DE LA INACTIVITATE
ŞI DESCURAJARE LA „UN LOC DE MUNCĂ DE CALITATE”
Conform datelor Eurostat, România este caracterizată de una dintre cele mai
ridicate rate ale sărăciei şi excluziunii sociale (37,4% în 2016 comparativ cu media
UE-28 de 23,7%), cu alte cuvinte 1 din 3 români se află în risc de sărăcie sau
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excluziune socială. Acest indicator atinge nivelul de 43,1% în rândul persoanelor
care nu au un loc de muncă.
Şi dacă ne referim la sărăcia monetară, România se află printre ţările din UE-28
cu cea mai ridicată rată a populaţiei în risc de sărăcie (25,4% în 2015 comparativ
cu media UE-28 de 17,3%). Coeficientul Gini, măsură a inegalităţii sociale, ne
poziţionează printre ţările „de top”: 37,4 în 2015 comparativ cu media UE-28 de
31,0 aferentă aceluiaşi an). Avem cel puţin începând cu anul 2011 creştere economică,
dar în paralel avem şi creşterea inegalităţilor şi chiar dacă cu uşoare îmbunătăţiri,
menţinerea României printre ţările cu cele mai mari probleme aferente sărăciei,
sărăciei în muncă şi ponderii gospodăriilor cu o intensitate a muncii foarte scăzută.
Ciclurile sărăciei sunt în multe dintre familii/comunităţi inter-generaţionale, iar
ruperea acestora necesită eforturi integrate. Teşliuc, Grigoraş şi Stănculescu (2016)
inventariază comunităţile rurale marginalizate din România tocmai pentru a permite
focalizarea resurselor disponibile pe cele mai vulnerabile comunităţi şi pentru a
avea ulterior un cadru de măsurare a efectelor programelor desfăşurate. Conform
acestui studiu, 83% dintre persoanele adulte (15−64 ani) care nu urmează o formă
de şcolarizare nu participă la piaţa muncii formală. Comunităţile compacte de romi
au o probabilitate mai ridicată de a se regăsi printre comunităţile identificate ca fiind
marginalizate. De asemenea, studiul atrage atenţia asupra procesului de segregare
economică şi financiară. Cu alte cuvinte, comunităţile vulnerabile sunt clar diferenţiate/
izolate iar accesul acestora la oportunităţi economice şi sociale este foarte redus.
Intervenţiile asupra zonelor defavorizate presupun un mixt de programe destinate
reabilitării infrastructurii cu programe de formare profesională, de creştere a experienţei
în muncă şi chiar de creştere a gradului de ocupare (Colini şi alţii, 2013).
Ruperea cercului vicios al excluziunii sociale presupune mai ales creşterea
accesului persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile la piaţa muncii. Însă, aşa
cum ne arată datele furnizate de Teşliuc, Grigoraş şi Stănculescu (2016), inactivitatea
este foarte ridicată în aceste comunităţi marginalizate. Procesele de stimulare a
ocupării trebuie concepute pe termen mediu şi lung având în vedere oportunităţile
de ocupare foarte reduse la nivel local, dar şi toţi paşii intermediari şi toate
intervenţiile necesare susţinerii unui individ în procesul de tranzitare de la starea de
sărăcie (chiar severă) în starea de ocupare a unui loc de muncă de calitate.
Este fără doar şi poate necesar ca întreaga comunitate să participe la identificarea
de soluţii. Însă încrederea între membrii comunităţilor sărace este de regulă redusă,
relaţiile comunitare sunt slabe, reducându-se cu precădere la relaţii întrafamiliale
(UNDP, 2012; Preda, 2007; Lewis, 1966). Problemele sociale în comunităţile din
România sunt numeroase, aşa că cel puţin teoretic ar exista un potenţial ridicat
pentru dezvoltarea economiei sociale. Dezvoltarea economiei sociale ca modalitate
de autoorganizare a comunităţilor a fost şi rămâne redusă tocmai datorită faptului
că mobilizarea şi capacitatea de autoorganizarea a comunităţilor este redusă.
Dezvoltarea unor iniţiative de economie socială la fel de izolate precum comunităţile
pe care le adresează, fără a avea susţinerea membrilor comunităţii este de aşteptat
să nu conducă la rezultate sustenabile pe termen mediu şi lung.
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Dacă privim nevoile acestor comunităţi, atunci economia socială capătă cel
puţin două dimensiuni:
− pe de o parte se transformă într-un „laborator” de pregătire a persoanei prin
dezvoltarea cunoştinţelor, competenţelor specifice unei meserii, a competenţelor
transversale (comunicare, iniţiativă, spirit de echipă etc.), prin creşterea experienţei
în muncă, astfel încât aceasta să devină mai uşor angajabilă şi să îşi crească practic
şansele de a ocupa un loc de muncă de calitate.
− iar pe altă parte poate deveni ea însăşi furnizor de locuri de muncă de
calitate, stabile, mai puţin vulnerabile la ciclicităţile economice.
Procesele de „pregătire” ale persoanelor pentru a tranzita sustenabil pe termen
lung la ocuparea de calitate sunt determinante pentru succesul intervenţiilor, tocmai
datorită cumulării în comunităţile marginalizate a dezavantajelor, discriminării
sistematice şi descurajării.
Însă, aşa cum însăşi Comisia Europeană atrage atenţia (2013), pentru ca politicile
de integrare socioeconomică a grupurilor vulnerabile (în cazul de faţă grupul etnici
al romilor) să aibă şanse de succes trebuie pe de o parte să fie alocate resurse suficiente,
iar pe de altă parte trebuie dublate de combaterea discriminării. Discriminarea frânează
accesul romilor la o educaţie adecvată, capitalul uman redus acumulat conduce la
poziţii precare pe piaţa muncii sau chiar la descurajare şi ulterior şomaj de lungă
durată şi inactivitate, lipsa surselor predictibile de venituri conduce la sărăcie şi
deprivare, iar acestea pe termen lung la probleme de sănătate şi chiar de locuire.
Eforturile sistemice şi susţinute de combatere a discriminării sunt esenţiale pentru
ca inclusiv activităţile de creştere a şanselor de ocupare prin dezvoltarea economiei
sociale să aibă potenţial de reuşită.
În caz contrar, spre exemplu firmele/întreprinderile de economie socială nu-şi
vor putea identifica piaţă de desfacere pentru bunurile şi serviciile produse, iar
persoanele pregătite în economia socială de tip „laborator” nu vor avea şanse egale
în accesul la locurile de muncă generate de economia de piaţă rămânând captive
într-o economie socială care se va dezvolta ca o piaţă secundară a muncii.
Firmele/întreprinderile de economie socială trebuie considerate o componentă
a economiei şi pieţei muncii în ansamblu, şi nu o „zonă specială” de ocupare a
persoanelor vulnerabile, inclusiv a grupurilor etnice. Promovarea economiei sociale
ca o soluţie exclusiv pentru grupurile vulnerabile poate conduce la segmentarea
pieţei muncii, segmentul economiei sociale suprapunându-se în mare măsură peste
segmentul inferior al unei pieţe a muncii duale.

POATE FUNCŢIONA ECONOMIA SOCIALĂ PENTRU INTEGRAREA
SOCIOECONOMICĂ A ROMILOR?
Cercetările referitoare la modul în care economia socială funcţionează pentru
grupurile etnice minoritare sunt limitate (Sevulpeda şi alţii, 2010), deşi agenda
politică publică o promovează ca o soluţie pentru o varietate de probleme sociale
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impropriu adresate de sectorul public sau de cel al economiei de piaţă. Numeroase
studii au atras atenţia asupra imposibilităţii sustenabilităţii financiare a întreprinderii
sociale, asupra capacităţii limitate de inovare socială a acestora, precum şi asupra
impactului redus pe care îl pot avea asupra generării de oportunităţi viabile de
ocupare a grupurilor vulnerabile (Haugh, 2006).
Ambele concepte, şi cel de identitate etnică şi cel de întreprindere socială
sunt puternic disputate, prin urmare există nenumărate dileme legate de ce ar putea
reprezenta spre exemplu o întreprindere socială a romilor. Dacă luăm în considerare
şi diversitatea neamurilor de romi, cumulat cu coeziunea socială scăzută chiar în
rândul membrilor aceluiaşi neam, atunci înţelesul unei întreprinderi sociale a
romilor devine şi mai dificil de punctat. Politicile, inclusiv cele de finanţare a
diferitelor programe, nu iau suficient în considerare diversitatea neamurilor de
romi, ceea ce poate crea probleme suplimentare în identificarea şi dezvoltarea unor
soluţii viabile de întreprindere socială, cooperarea între diferitele neamuri şi
solidaritatea în promovarea unor soluţii comune fiind de multe ori redusă.
Atunci când analizăm potenţialul succesului economiei sociale pentru romi,
trebuie să avem în vedere faptul că de regulă dezavantajele se cumulează în
comunităţi majoritar rome: lipsa infrastructurii, acces redus la resurse, birocraţie,
ignorarea intereselor comunităţilor de către instituţiile publice, nivel redus de
educaţie, lipsa unei calificări şi a vreunui istoric de ocupare etc. (Teşliuc şi alţii,
2016).
Este recomandat ca această dimensiune socială a economiei să fie susţinută
prin măsuri fiscale adecvate, tocmai pentru a creşte solvabilitatea financiară şi
competitivitatea sectorului economiei sociale (UNDP, 2008). Promovarea şi
susţinerea economiei sociale doar prin programe cu finanţare limitată şi fără măsuri
fiscale care să le susţină ulterior activitatea pune sub semnul întrebării sustenabilitatea
pe termen scurt şi mediu a iniţiativelor.
Aşa cum am văzut, economia socială este o formă de autoorganizare şi de
răspuns a comunităţilor, condiţie de cele mai multe ori nesatisfăcută de programele
destinate promovării economiei sociale. Oportunitatea finanţării este un factor
exterior comunităţilor, iar birocraţia specifică celor mai multe dintre programe face
ca membrii comunităţilor rome vulnerabile să fie grup ţintă al diferitelor proiecte,
iar etapele de autoorganizare a comunităţii şi identificare de soluţii împreună cu
comunitatea sunt fie inexistente, fie în cel mai bun caz reduse ca timp. Astfel,
necesitatea implementării unui proiect, ca urmare a oportunităţilor generate de
diferite programe de stimulare a ocupării, fără demersuri solide de mobilizare sau
autoorganizare a comunităţii, poate pune sub semnul întrebării posibilitatea succesului
pe termen mediu, şi uneori chiar scurt.
Sărăcia şi strategiile de supravieţuire pe termen foarte scurt, dezvoltate în
comunităţile în care dezavantajele se cumulează, sunt la rândul lor o barieră foarte
importantă în capacitatea comunităţilor de a se autoorganiza şi de a îşi putea
promova interesele prin iniţiative de economie socială (UNDP, 2012). De multe ori
soluţia identificată pentru a asigura resurse în comunităţi foarte sărace a fost de a
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implica autorităţile locale, însă acest lucru vine în contradicţie chiar cu sensul
conceptului de economie socială, şi afectează sustenabilitatea demersurilor după
finalizarea intervenţiei finanţate din diferite surse.
Necesitatea întreruperii activităţilor generatoare de venituri în cele mai multe
dintre comunităţi sau imposibilitatea identificării unor soluţii pentru îngrijirea
copiilor în scopul participării la diferite cursuri de calificare constituie de asemenea
un obstacol. Pentru aceasta este necesar un cadru foarte flexibil de furnizare a
programelor de formare profesională, ceea ce cadrul legal existent în România
permite în foarte mică măsură.
Patriarhatul din comunităţile de romi poate frâna iniţiativele de autoorganizare
a femeilor în activităţi de economie socială, ele fiind cu precădere responsabile de
îngrijirea gospodăriei şi a tuturor dependenţilor. Deseori presiunea pe care normele
tradiţionale o exercită asupra femeilor rome, care trebuie să rămână în spaţiul
gospodăriei în cea mai mare măsură, a fost interpretată ca o lipsă de disponibilitate
a acestora pentru programe de ocupare, inclusiv în sectorul economie sociale.
Astfel de multe ori programele de economie socială dezvoltate pot ocoli femeile
rome, accentuându-le dependenţa de familie şi comunitate.
În lipsa unui cadru legal şi fiscal coerent, care să faciliteze compensarea
decalajului generat chiar de cumulul acestor dezavantaje, şansele de succes şi
sustenabilitate a iniţiativelor de economie socială sunt foarte reduse (UNDP, 2008).
Cadrul legal nu trebuie să conducă nici măcar indirect la instituţionalizarea decalajelor
de dezvoltare între sectorul economiei sociale şi cel al economiei de piaţă, pentru că
într-o astfel de situaţie cel dintâi este mai probabil să se dezvolte după caracteristicile
celui de al doilea tocmai pentru a putea fi competitiv. Prin urmare, astfel se creează
premisele reproducerii eşecului pieţei la nivelul celui de al treilea sector, iar
vulnerabilităţile generate de eşecul pieţei să fie reproduse şi de cel de al treilea
sector, adâncind marginalizarea şi excluziunea celor mai vulnerabili.

BIBLIOGRAFIE
Cace, C., Cace, S., Cojocaru, Ș., Sfetcu, L., Social Economy in Romania – Challengesandperspectives,
în „Transylvanian Review of Administrative Sciences”, nr. 40, 2013, pp. 5−21.
CEP-CMAF, Déclaration finale commune des organisations européennes de l’́Économie Sociale,
2002.
CIRIEC, The enterprises and organizations of the third system: a strategic challenge for employment, 2000,
available online at http://www.uv.es/uidescoop/TSE-DGV-CIRIEC-Full%20text-English.pdf.
Colini, L., Czischke, D., Güntner, S., Tosics, I., Ramsden, P., Against divided cities in Europe, Cities of
Tomorrow – ActionToday, URBACT II Capitalisation, 2013, available online at http://www.mdrap.ro/
userfiles/studii_URBACT/rapoarte2014/Divided%20Cities_5.pdf (accesat la data de 20.02.2017).
Comisia Europeană, Comunicare a Comisiei COM (2013) 454 final Progrese înregistrate în aplicarea
strategiilor naționale de integrare a romilor, 2013.
Comisia Europeană, Comunicatul Comisiei SEC/2011/1278, 2011.
Constantinescu, Ș., Atlasul Economiei Sociale. România 2012, București, Institutul de Economie Socială,
2012.

11

POATE FUNCȚIONA ECONOMIA SOCIALĂ PENTRU TOȚI?

49

Defourny, J., Nyssens, M., Defining Social Enterprise, în Nyssens, M., (ed.), Social Enterprise: At the
Crossroads of Market, Public and Civil Society, Londra, Routledge, 2006.
Haugh, H., Community-led Social Venture Creation, in “Entrepreneur ship Theory and Practice”, vol. 31,
no. 2, 2006, pp. 161–182.
Lewis, O., La Vida: a Puerto Rican Family in the Culture of Poverty, New York, Random House,
1966.
Monzon Compos, J. L., ChavesAvila, R., The social economy in the European Union, European
Economic and Social Committee, 2012, available online at http://www.eesc.europa.eu/resources/
docs/qe-30-12-790-en-c.pdf (accesat la data de 20.02.2017).
Preda M., Politica socială românească între sărăcie și globalizare, Iași, Editura Polirom, 2007.
Sevulpeda, L., Syrett, S., Calvo, S., Social enterprise and etnic minorities, Third Sector Research
Centre, Working Paper 48, 2010, available online at http://www.birmingham.ac.uk/generic/tsrc/
documents/tsrc/working-papers/working-paper-48.pdf (accesat la data de 20.02.2017).
Teșliuc, E., Grigoraș, V., Stănculescu, M., (coord). Atlasul zonelor rurale marginalzate și al dezvoltării
umane locale din România, București, World Bank Group, 2016.
Teșliuc, E., Grigoraș, V., Stănculescu, M., Brackground Study for the National Strategy on Social
Inclusion and Poverty Reduction 2015−2020, București, World Bank Group, 2015.
UNDP, Economia socială și comunitățile de romi – provocări și oportunități, București, 2012,
disponibil online la http://www.undp.ro/libraries/projects/Economia_Sociala_si_Comunitatile_
de_Romi_Provocari_si_Oportunitati.pdf.
UNDP, Social Enterprise: A new model for poverty reduction and employment generation. An examination
of the concept and practice in Europe and the Commonwealth of Independent States, 2008,
available online at http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/
inclusive_development/social_enterpriseanewmodelforpovertyreductionandemploymentgenera.html
(accesat la data de 20.02.2017).
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

B

randed as a solution to the most and diverse problems caused
by the progressive withdrawal of state from the social protection
provision, the scientific literature rarely analysed the prerequisites
that could support the development of a robust and sustainable social economy
sector, and with focus on its success within the disadvantaged communities.
Traditionally the majority of a specific community, most possibly the “white”
majority (Sevulpeda, Syrett, Calvo, 2010) represented also the majority of the
social economy sector developed within that community. Thus the conditions
that could support a functional social economy for marginalized ethnic communities
were rarely questioned. The first part of the article analyses the literature
from an historical perspective in order to retain those prerequisites that lead
to the emergence and success of social economy mostly in the capitalist states.
The second part tackles some problems of marginalized communities, some of
them being also ethnic communities, and discusses when and how the “social
economy” panacea could be transferred in communities living in poverty,
exclusion, marginalization and lack of solidarity.
Keywords: social economy, socio-economic inclusion of roma people.
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KNOWLEDGE SOCIETY AND DIGITAL MEDIA
LITERACY: FOUNDATIONS FOR SOCIAL INCLUSION
AND REALIZATION IN BULGARIAN CONTEXT
DOBRINKA PEICHEVA
VALENTINA MILENKOVA1

I

n Bulgaria there is serious research and regulatory deficits to
justify the need for digital media literacy, which corresponds
to modern education 3.0. as well as the challenges for different
types of interpretations and creativity that, put constantly, innovate digital
communication products in all spheres of society.
This article is aimed at: “mapping” significant theoretical efforts and
applied practices in promoting various aspects of digital media literacy, as
well as to explore its dimensions and projections in the society.
The analysis is based on several sociological surveys of the education
process at South-West University (Bulgaria) revealed different aspects of the
relationship between Bulgarian young people and ICT: positions, opinions,
and attitudes; and their significance in education, as well as an understanding
of high-qualified people.
The basic conclusion of the present article is that the adapting of
students to the challenges of the digital society and new training practices
requires the determining of more effective ways to attract, encourage and
motivate students towards the utilization of quality theoretical and applied
knowledge and skills in ICT.
Keywords: Digital media literacy, Media competencies, Education 3.0.

INTRODUCTION
With the revolution in digital communication technologies at the start of the
21st century and their implications for a new type of involvement and advancement
of people, appeared the need for a new type of literacy. This new literacy goes
beyond previously existing practices of education 2.0, in which new information
and communication technologies are tools supporting or complementary educational
content. Today we talk about education 3.0., where new communication technology
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Address: 66, Ivan Mihaylov, 2700 Blagoevgrad, Bulgaria e-mail: peichevad@gmail.com; vmilenkova@
gmail.com.
1
The authors have made equal contributions.
CALITATEA VIEŢII, XXVIII, nr. 1, 2017, p. 50–74

2

KNOWLEDGE SOCIETY AND DIGITAL MEDIA LITERACY

51

innovations are decisive for the inclusion and participation in the educational
processes, this new education is characterized by permanency, variation and
opportunities for social creativity (Frau-Meigs, 2016). Namely the decisive nature
of digital technology for inclusion and participation of people in contemporary
social processes give rise to the expansion of the framework of media literacy and
articulation and a new type – digital media literacy.
The contemporary nature of the subject, as well as the importance of this new
type of literacy in the modern knowledge society (European Commission, 1996;
European Council, 2000) is both fundamental and unprecedented in nature, because
not only does it connect the success of the knowledge society with this new type of
media literacy, but it also transforms the process of obtaining knowledge from a
relatively passive to a more active and interactive, as well as being a phenomenon
which determines the current and future social developments. Digital media
literacy and its permanent development is becoming a prerequisite for further
digital improvements and development for people as well as of the knowledge
society in a digital environment. Digital media literacy of teenagers and mature
people is key to successfully tackling of the challenges that the digital revolution
poses to the knowledge society and its projections in the social spheres.
The transition from education 2.0 to Education 3.0 (Frau-Meigs, 2016), in
which media and communication innovations are increasingly becoming essential
tools of education and socio-cultural processes are challenges with fundamental
consequences for the prosperity of societies. In today’s ubiquitous digital realia,
knowledge society is faced with a new type of opportunities for participation of
people with a new type of cooperation between them and opportunities to influence
social innovations which are new in both nature and form.
The present article is focused on the following objectives related to digital
media literacy:
– “To map” significant theoretical efforts and applied practices in promoting
various aspects of the subject;
– To explore its dimensions and projections in society;
– To highlight its role in the transformation of the “knowledge society” from
a “collaborative” to a “knowing society”;
– To conceptualize its fundamental importance for the proper functioning of
modern and future socio-cultural developments;
– To display in analytical aspect dimensions of digital media literacy, based
on the results obtained from various sociological surveys (mainly at South-West
University Bulgaria) in recent years.
The article develops the thesis that the stage of digital media literacy
development in a society is a synthetic expression of the main knowledge resources
of the social environment at both national and institutional levels.
Digital media literacy itself is examined as a concept which stands at the
heart of modern knowledge society and its development is the result of a complex
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interplay between the effects of the broader social environment and the new specifics
of education.
The analysis focuses on the enhanced role of people and their digital literacy
in the changing complexity of the various professional landscapes. People are not
just passive consumers of different content/ products, but also creators, being
actively involved in different types of social networks. They increasingly acquire
knowledge and information from the new mass media – the Internet, social media,
e-formations of different nature (e-press, e-magazines, e-learning), etc., along with
the traditional educational and media channels. This diversity of sources of knowledge
brings new information, opportunities and potential for innovation, but requires a
high level critical approach to both thinking and verification of understanding how
to manage space and personal data, as well as awareness as to how to make
informed choices, how to rationalize algorithms on digital platforms that adapt the
world to our tastes and so on.

THEORETICAL FRAMEWORK
Basic concepts
We will in turn examine both of our main terms – “knowledge society” and
“digital literacy” – as they outline the theoretical framework within which come to
the fore empirical manifestations of existing phenomena, as well as the complex
web of their existence in the social space and the possible ways of expanding
digital literacy in the contemporary realities of the knowledge society today.

Knowledge society
In world literature the term “knowledge society” was introduced by Daniel
Bell, who defined it as a specific stage of modern society (Bell, 1973). Before him
Robert Lane used a similar concept “knowledgeable society” (Lane, 1966), but
most authors quoted Bell as the source. Godin and Kenuey, Bulen and Rob say that
although the concept is emerging in the 60s, it became popular and necessary in the
late 90s (Godin, 2006; Kenway et al., 2006).
In his work on the creation of the postindustrial society, Daniel Bell (Bell, 1973)
describes it as a knowledge society. Introducing the three types of social formations –
“pre-industrial”, “Industrial” and “post-industrial” society. The eminent American
sociologist analyzed in an original way the development of humanity historically
and in the discourse of the future. He displayed specific and indicative differences
between different types of societies. Pre-Industrial society is virtually exhausted its
potential; in industrial society the emphasis is on industry and it’s related phenomena:
“labor market”, “national market and international exchange”, “money”, “urbanization
and strong migration processes”.
On the other hand, in postindustrial society there is a sharply growing
emphasis on knowledge, which begins to shift ownership as a social determinant.
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Science enters across all walks of life. The emergence of new intellectual technologies
aimed at solving the technological, economic and political problems of the future
can be looked upon as an important factor. The acquisition of knowledge –
theoretical knowledge and its codification – plays a key role in postindustrial
societies. The main institutions are: universities, academic and research organizations,
while the economic base is centered on the knowledge-intensive sectors of industry;
basic resource is human capital.
Peter Drucker is another key figure, with a large contribution to the theorizing
of “knowledge society”. In his books and articles he examines how people are
organized into business, government and civic organizations. Drucker was one of
the founders of managerial theory and author of the term “knowledge worker”,
which he coins in his book of 1959 “The Landmarks of Tomorrow”. The author
justifies the work-based knowledge is increasingly important in the business world;
in turn, the knowledge society has an important feature associated with the use of
specialized knowledge to be productive and not an end in itself knowledge
(Drucker, 1993).
Knowledge society means that every area of public life and personal
development is based on the targeted application of knowledge. Furthermore, it
suggests sustainability of individual and social space and time, which builds
dynamic balance between people, their artificial creations and nature.
The concept of “knowledge society” gains popularity as part of the political
discourse presented by the institutions of the European Union (EU) and influential
international institutions such as the Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) and the World Bank (WB). Knowledge is at the center of
economic development policies and social growth. In this sense – investing in
human capital through education and training, as well as investment in research
and development began to be seen as a central factor for economic growth. This
necessitates the need for the creation of policies in knowledge – creating sectors
such as education and research (Kenway et al., 2006: 21).
The first policy document which mentions “knowledge society” is the “European
social policy – options for the Union”. It speaks directly of the completion of the
industrial era and of the revolution which changed the economic processes
(European Commission, 1993: 30). The document uses three widely accepted by
the scientific context: terms “postindustrial”, “information” and “knowledge society”
and thereby justifying the need for changes in the political context. Another
document is “Living and working in the information society: people first”,
published in 1996. Although “information society” is used as a key term, the text
talks about a “learning society” to emphasize the concept of lifelong learning and it
describes “knowledge society” as a more developed and complete version information
society. “The information society will also be a knowledge society in which
lifelong learning – in school, at home, in the workplace – will be paramount”
(European Commission, 1996). An important document (also from 1996) is the
annual report on the activities of EU research and technological development.
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In the document “knowledge society” is associated with: 1) The impact of new
technologies on the organization of society. 2) Development of adequate policies
with emphasis on scientific and educational policies. 3) The problem of social
exclusion. All topics are dealt with in the discourse of employment, social cohesion
and knowledge society (European Commission, 1996).
The latest policy documents of the European Commission in which the term
“knowledge society” is central are the last two strategies for the development of the
EU. The Lisbon Strategy (2000) sets ambitious goal to make the EU “the most
competitive and dynamic knowledge-based economy in the world capable of
sustainable economic growth and providing more and better jobs and social
cohesion” (European Council, 2000). In “Europe 2020”, one of the three main
priorities is “smart growth and developing an economy based on knowledge and
innovation” (European Council.2000). Under the influence of the political use after
2005 (Figure 1) the term “knowledge society” gained popularity in scientific
analysis and is used very intensively in social studies and sociological literature.
Figure 1
Knowledge society used as a keyword in titles, abstract or keywords

Source: Cited following: Pavlova.

Figure 1 shows bibliometric analysis of how after 2000 growing use of the
term “knowledge society” in the titles, abstracts and keywords in publications
indexed on Skopus. Increased use of the term “knowledge society” is an indicator
of the impact of policy documents on the research topics and analysis in the social
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sciences, as well as the fact that “knowledge society” as a scientific and political
construct becomes significant topic.
Actually, the concept of “knowledge society” can be seen as an example of
the symbiosis between social science and policy making, borrowings terminology,
prioritizing and developing the theoretical argumentation and vision developed by
the social sciences.

Digital media literacy
Another important guideline in the present article is related to the term –
“digital literacy”.
Digital literacy, which as a concept has began to increasingly replace the
term media literacy synthesizes in itself new resources resulting from the transition
from analog to digital communication technologies and their penetration in the
communications space. Digital literacy is actually new media literacy, as far as
digitization is associated primarily with the media, with the change from analog to
digital. Regardless of its digital character, however, and the subsequent on this
basis interactivity, media have a strong tendency to endure not only did they not
decrease, but rather expand and intensified their effects on power of all age groups
and institutional formations.
In both cases, digital media literacy includes competencies that people should
have for their social coping with communication technologies – not so much the
technical aspects, but rather with their social applied aspects in the new digital
environment. Media education, moreover, remains the framework within which all
training activities across all levels are undertaken. Actually, despite the passing of
over of decade and the ongoing conversation regarding the problem, there is still no
officially adopted definition for “media education”. We need to create a society
where the participation across the digital environment is accessible to everyone, but
we also need to ensure the relevance of educational policies in modern conditions.
Even the European strategy for lifelong learning, which has listed key competences,
did not define an explicit competence related to media literacy. It is limited to
technical competence in the field of ICT.
The following eight key competences were defined to European countries
(http://ec.europa.eu/education/policy/school/competences_en.htm), five of which
are relevant to the problem without them being specially organized:
1) Communication in the mother tongue;
2) Communication in foreign languages;
3) Mathematical competence and basic competences in science and technology;
4) Digital competence;
5) Learning to learn;
6) Social and civic competences;
7) Sense of initiative and entrepreneurship;
8) Cultural awareness and expression.
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Digital competence / ICT / is part of the wider discussion regarding media
literacy, but is not limited to knowledge of digital technologies. They are often
associated with digital information and technical competencies, but they are only
one component of a much more extensive trajectory of media literacy. In both
cases the content aspect of literacy plays an important role, its social relevance,
which makes use of the new resources that digitalization has to offer. In the most
important document related to digital dimensions of media literacy called
“European approach to media literacy in the digital environment” (Communication
from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, http://eurlex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52007DC0833) both traditional
and new elements and concepts regarding media literacy in digital conditions were
listed:
– Knowledge of all existing media – from newspapers to virtual communities;
actively using media, including the use of interactive TV on Internet search engines
or participation in virtual communities, more effectively exploit the potential of
media for entertainment, access to culture, dialogue between different cultures,
training and applications from everyday life, such as libraries digital audiovisual
formats distributed over the Internet (podcasts);
– Critical attitude towards media in both terms of quality and of the accuracy
of the content (e.g., ability to assess information, dealing with advertising on various
media, using search engines intelligently);
– Using media creatively, as the evolution of media technologies and the
increasing presence of the Internet as a distribution channel allow an ever larger
number of Europeans to create and disseminate images, information and content;
– Understanding the economy of media and the difference between pluralism
and media ownership;
– Knowledge of copyright issues, which is the essential “culture of legality”,
especially for the younger generation in its double capacity of consumers and
producers of content.
All these dimensions help understanding media literacy in the digital
environment, as the concept synthesizes in itself both traditional and new forms
of media education. Digital media literacy is therefore an opportunity for both
young and old to develop their knowledge and wide range of skills and
competencies for critical thinking, communication and information management,
to become reasonable citizens and consumers, artists in the modern digital reality.
Therefore it is important and necessary, because it aims to educate thoughtful,
engaged and informed citizens.
Digital media literacy or, digital literacy in short, requires more than obtaining
factual knowledge of media, the goal, as previously mentioned is the acquiring of
skills relating to the critical attitude related to mediated communications – both in
print and digital, and the ability to both code and decode their meaning encoding.
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(Livingstone 2004; Snyder, 1998). As stated by Sonja Livingston (2004) each
components supports the others as part of a non-linear, dynamic process of learning:
learning to create content helps people analyze what is professionally created by
others; skills in analyzing and evaluating open the door to new uses for the Internet,
expanding access, etc.
Digital media literacy is therefore positioned as a more relevant concept of
media literacy, since it includes the skills and competencies required for effective
use of new interactive media. It is therefore natural that in the latest research, the
definition of digital media literacy is increasingly focusing on the need to shift
from basic skills to the use of digital tools and information resources in order to
build strategies for critical and effective use of these funds. The knowledge society
is increasingly accompanied by new fundamental changes in materializing
opportunities in human behavior – in various situations, time and space.
Digital media literacy has increasingly provided significant foundation required
for the adequate functioning of modern society, which, thanks to digitization,
developed in compressed space and time in a highly mobile environment thanks
to the interchangeability of many tools and resources, as well as duty to the
supersaturation of informational sources and ability to influence.
The knowledge society today is increasingly permeated by these processes
and more digital media literacy becomes a condition for problem-solving and
prosperity in the new realms of knowledge.
Modern media literacy is one of the factors for fundamental social transformations
and effects in education 3.0 (Frau-Meigs, 2016), in which the foreground stand out:
– “Creativity and innovation”;
– “Pedagogy for participation” and “co-design” joint problem solving;
– Interlinking of decision-makers and actors, including people from different
age groups.
– Attracting potential of the creative economy in teaching and learning;
– Engagement of all ages to participate in online realities;
– Shared development of indicators and accountability mechanisms aimed at
policies for the next generations;
– Providing tools and resources for e-learning, data analysis, for open online
courses for large arrays [MOOCs];
– Data Management, including “big data” including contexts, combining opinion
and facts, interpretation mechanisms and so on.
Digital media education is crucial to deal with the modern aspects, types and
forms of education typical of Education 3.0. It is defined as an evolutionary moment
in the knowledge society with fundamental reflections on all aspects of life. Its
absence or limited availability led to exclusion or exposure to future economic and
social risk. “If school systems fail to change their curricula and degree requirements
for skills supply, they risk becoming irrelevant and digital education may begin to
occur in areas that are not open, public and fair (Gauthier, 2015: 103–110).
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Directing and managing digital literacy involves reviewing all existing
aspects of education – from kindergarten to university, from student learning to
teacher training, from some learning skills to other methods and training
techniques, from formally organized to informal and open education and so on
throughout people’s life. Therefore media digital literacy, which is implanted in
modern media education must build the foundations of curriculum. Obtaining
digital media literacy is among the main tasks of education. Rapidly evolving
information environment poses new challenges to teaching methods and practices
to improve and adapt to it, to become the new media literacy in the main focus of
educational activities across all levels. Educational institutions are traditionally
called up to introduce children to the world of knowledge and experience. Today
education faces a variety of digital media avalanche which is increasing in volume,
but it also faces the challenge of an increasingly rapid aging of information, as well
as with its different personal and social value and significance (Totseva, and
Boykov, 2012).

METHODS AND DATA
METHODOLOGY
This article is based in empirical plan on several sociological surveys, used
quantitative and qualitative methods, and covers the period 2003–2015 year.
– There is carried out the survey “Foreign students at SWU: training and
motivation”, in 2003 with team leader Dr. Maria Serafimova. The survey was
included all foreign students at the university and has been studied 390 individuals.
There was made a control group of 390 Bulgarian students (for comparison with
foreign classmates), the sample is representative for Bulgarians in the university.
The method used was a questionnaire. Topics under the questionnaire include various
aspects of the learning process, students’ preparation for classes, communication
students – lecturers, the digital environment and facilities for learning, motivation
and values that students share. The quantitative method allows to include students
of different sex, nationality, with different interests, expectations, attitudes to
training and education as a whole.
– The survey “Integration of social-psychological sciences in a globalized
world” conducted in 2013 in South-West University (SWU) with team leader
prof.Valentina Milenkova. There are used two methods: structured interviews and
focus groups. The sample was unrepresentative included 290 students from various
faculties of the university; the sample was made under eksperimental design
sheme. The questionnaire included questions about the teaching methods, learning
process, assessment methods and evaluation, digitization of education and digital
culture to students. The other method used was a focus group. There were three
focus groups carried out with students from Sociology, Psychology and Political
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Science specialities of SWU. In the focus groups the discussion revealed on media
literacy, forms of communication with teachers, based on digital processes.
– A survey “European Approach for public competency and participation in digital
environment” was carried out in 2014 in SWU with team leader prof. Dobrinka Peicheva.
The key topic was media education in Bulgarian context and its dimensions. This
survey was a continuation of the International project “Media Education Policies in
Europe” under the leadership of prof. Divina Frau Meygs, started in 2013; the purpose
of the last one was to make Comparative Analysis of Media and Information
Education Policies in Europe. There were included in the International project
teams from 28 countries: Austria, Belgium, Bosna-Herzegovina, Bulgaria, Croatia,
Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary,
Ireland, Italy, Latvia, Lithuana, Niderlands, Poland, Portugal, Romania, Serbia,
Slovakia, Spain, Sweden, Turkey, United Kindom The Bulgarian team included:
prof. D. Peicheva – coordinator, prof. V. Milenkova, Ph.D. student V. Nikolova
(http://ppemi.ens-cachan.fr/doku.php)
Each national study was aimed at identifying why media literacy seems currently
stalled or having difficulties in reaching national scale and scope. Three major areas
were considered that might yield answers: 1) the policies of the public sector (official
documents, standard setting tools); 2) the capacity-building resources and the
actors involved within the school system (training, materials, funding); 3) the role
of other actors outside the school system (role of private sector, of civil society in
informal/non-formal training) and their own initiatives and learning events.
For the purpose of this study, media education was defined broadly as
encompassing broadcast media (press, radio and TV) and broadband media (internet,
social networks). ANR TRANSLIT research suggested that computer literacy, though
often less connected with the other literacies, needs to be evaluated as well, separately
or in conjunction with the others. The basic research methods were: policy analisys,
Curriculla analisys, study content analisys at schools and universities; In-depth
interviews with actors inside and outside official education system.
– A survey “Cultural universals in academic environmet” was carried out in
2015 at SWU with students from Social study specialities: Sociology, Political
Sciences, Psychology; team leader prof. Valentina Milenkova. Topic discussed in
focus groups connected with: the values that students share, communication, media
literacy, digitization, significance of media environment as element of university
system.

Positioning of media education to obtain the competence to
participate in the digital environment
In our country the obtaining of knowledge regarding digital media literacy is
concentrated mainly in universities. In secondary and primary schools issues of
media literacy are found in more or less formalized or sporadic activities of teachers
initiated by their participation in international or national programs and projects.
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The different forms and varieties of media training in our country are mainly
positioned:
1. Within university frameworks – in bachelor, master and doctoral programs
at different faculties and departments; at scientific centers, research seminars,
laboratories, etc.;
2. Within the sphere of non-government organizations , as the subject of their
constant work in organizing lecture courses, international seminars, discussions, etc.;
3. In mobile “ad hoc” formations connected with international or national
projects more or less related to media literacy. These mobile formations have
initiatives connected with the realization of project aims and tasks, but have no
policies for implementing and continuing these activities and initiatives afterwards.
Training activities by these three types of actors have been and will continue
to be realized in all educational grades (kindergarten/primary school/junior high/
high school).

Within university frameworks
Lecturers in accredited subjects connected with media education (journalism,
public relations, media pedagogy, media impact etc.) are qualified in the respective
profile. Their involvement with media education stems from their education and/or
academic degree. Usually people dealing with media problems at universities and
non-government organizations hold bachelor, master or PhD programming the
field. For other lecturers – those working in areas outside media subjects, but with
some relation to these – media education is also a part of their respective degree.
Such are the lecturers on media topics teaching at departments of sociology,
pedagogy, philosophy, cultural studies, library science, economics, etc.
Media disciplines taught or discussed in the different scientific educational
units are predominantly connected with studies for the bachelor, master or PhD
program and are primarily mandatory, not elective, specialized training courses.
Usually the separate courses to media education contain 30 to 60 hours per year
and represent predominantly mandatory disciplines.
The hours, types of programs, mandatory or elective characters of the
disciplines related to media specialties or of separate courses related to media
education are given in the Table no. 1.
The collected and presented by the authors data in Table no. 1 give an instant
photo of the situation in Bulgarian universities, but we do not claim to be quite
precise as there is no uniform national methodology for designing curricula or for
the inclusion of the respective indicators. The development of curricula in the field
of media education is not connected with the regulations that are currently in force.
More over the development is not coordinated between the various lecturers and
specialists working in the field. The absence of official media education policies
reflects on the initiation and curricula contents of media education.
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Table no. 1

Number of hours taught in field of media and communication at universities, 2014–20152
University
University of Library
Studies and Information
Technologies
Sofia University
New Bulgarian University
Burgas Free University
Shumen University
South-West University
University of National and
Welth Economy
American University in
Bulgaria
Total

Total
hours

Compulsory

Optional

MA

66 745

54 273

12 472

13 650

53 095

27 857
25 710
24 750
20 000
6 840

23 832
18 963
15 000
5 381

4 025
25 710
5 787
5 000
1 459

8 945
12 750
13 500
4 800
2 380

18 912
12 960
11 250
15 200
4 460

3 510

2 370

140

555

2 955

10 76

666

410

178 412

121 533

55 879

–
59 580

BA

1 076
118 832

The accredited curriculums existing at the different universities are predominantly
mandatory both in master and bachelor programs. The curriculums and programs in
place are the results of lecturers’ initiatives and are consistent with accreditation
requirements and specific features of the other disciplines at the respective university.
Accreditation of universities, professional orientations and programs is carried out
by the governmental National Evaluation and Accreditation Agency (NEAA)3. The
absence of official media education policies including requirements for a set of
competences in media education is compensated by various competence indicators
applied by individual lecturers, indicators that correspond to the general requirements
of NEAA. Standard instruments for expected results are connected with the acquirement
of skills for interpretations, analyses, co-creativeness, independent presentations,
etc. They are consistent with the specific characteristics of the different age groups
and with the aspects of media literacy.
2

Unfortunately, not all representatives of countries participating in the above-mentioned
project of prof. Divina Frau Meygs ANR TRANSLIT of Sorbonne Nouvelle University managed to
prepare such data, and it could not be created a picture of the situation in European countries. In the
process of data collection in Bulgaria, however, and now there is a tendency of continuous growth of
media and communication programs. New specialties in the field of media and communications are
available in two Bulgarian Universities during the current 2016-2017: at Sofia University “Kliment
Ohridski” – “Audiovisual communication and journalism” and at SWU “Neofit Rilski – “Journalism
and Media”. There is increasing the master's programs in most Bulgarian universities. The
significance of the trend of growing interest in media and communication education is reinforced by
the fact that both types of programming BA and MA have relatively the largest number of enrolled
students to enrolled students in other specialities.
3
NEAA – National Evaluation and Accreditation Agency in Bulgaria, http://www.neaa.
government.bg/en.
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The basic results are connected with the knowledge of, for example:
– theories on the formation of Internet era media competence in different age
groups; these theories take into consideration age group and multicultural environment
particularities.
– positive practices in the activities of the European Union for the construction
of a European cultural identity and the realization of lifelong learning policies; the
Bologna process for the construction of a uniform European higher education space;
– practices of application of multi-media for the needs of education;
– informing different age groups about currently important social problems of
the democratic development of Bulgaria;
– variants of educating people so as to prepare them for active participation
in social life;
– patterns of democratic citizenship and association. Key competencies have
not been formally defined and included in media education.
Higher specialized media education in the form of bachelor’s, master’s and
PhD programs as well as individual disciplines and specializations in the fields of
media, journalism or public relations in Bulgaria are available in major public and
private universities, such as Sofia University, University of National and World
Economy, New Bulgarian University, Southwest University, American University
in Bulgaria, and others.
Sofia University, the largest and most prestigious Bulgarian university, uniquely
offers a specialized bachelor program in media pedagogy at its Faculty of Preschool
Education. The designation is “Pedagogy of Mass and Art Communication”.
This pedagogical bachelor program in media literacy has been very successful.
Its workload is 2 205 hours and provides 240 credits; the duration of training is 8
semesters (4 years). Upon successful completion students receive a bachelor degree
in Pedagogy of Mass and Art Communication. Students of this program can use
their knowledge in various ways. One way is for students to demonstrate certain
literacy products to kindergarten children – this enables students to check the
children’s responses and assessments. Some media products periodically prepared
by the students include broadcasting, stream radio, children’s magazine projects,
documentary films, etc.
Some other media-related elements in universities involving research and
training activities are centers, seminars, and associations. Some of the important
ones are:
– The International Academic Seminar of Media and Education (SWU “N. Rilski”);
– The Center for New Media and Digital Culture (SWU “N. Rilski”);
– Southeast European Center for Semiotic Studies (NBU);
– Summer schools in various universities.
In the secondary education, media education is partially in teaching of foreign
languages or Bulgarian language and literature in the higher grades. There are no
specialized disciplines in this area. Some forms of specialization are available only
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in the training of Bulgarian school students living outside the country – USA,
Spain, Germany, etc. No official national data are available regarding the teaching
of media literacy in schools. Sporadic data may be found related to project
activities of participants involved in media literacy projects. (Sayanova, 2005)

Within the sphere of non-government organizations
NGOs are also involved in activities related to media literacy. This refers to
various foundations and associations, some of which have long years of experience
in organizing training courses, lectures, international seminars, discussions, etc.
The most popular NGOs whose work is related to media education, for which they
engage specialists, are the following: Easy Communication Association; The Media
Development Center; Foundation Media with a Human Face; The Southeast European
Media Center; Bulgarian Gender Reserch Foundation; AMI Communications Bulgaria;
Media Democracy Foundation, etc.
The main areas of their activities can be summarized to:
– training courses in language skills for media;
– education and training for media professionals and journalism students in
Bulgaria;
– professional training for journalists and media managers from Southeast
Europe;
– training courses in language skills for media;
– support for the development of the free media market;
– development and implementation of media projects in Bulgaria and abroad;
– research, consultancy and information services on media and for the media;
– publication of media-related books and training materials;
– media promoting events; conferences, round-tables, discussions.
No statistical data are available for Bulgaria regarding the number of events
held and the hours allocated to this activity. Such a statistical account cannot be
made due to the absence of systematic data in the public domain and the unwillingness
of some organizations to share data.

Within mobile “ad hoc” education
This forms a mixed nature. They include various categories of professionals –
scientists, experts from NGOs, teachers, etc. Participation is usually along the lines
of international and national projects; the groups are formed within the framework
of the concrete projects and do not continue beyond the duration of the projects.
Unlike the other two forms, ad hoc participation is generally marked by
insufficient long or short-term effectiveness of the implementation of activities
(actually, this kind of inefficiency is also typical for other project performance in
the humanities and social sciences). One example of ad hoc education is the project
“Media Education in Schools: Opportunities and Challenges 2007–2009”, conducted
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in the city of Razlog under international Comenius School Partnership4. Another
example is “On Air: European Project for Media Education”5, launched in 2008,
the Pestalozzi project, with respect to the participation of the Ministry of Education,
which organized competitions for modular training seminars on media literacy and
human rights during the period 2008–2010, etc.
Digital media literacy is a key competence for public participation in today’s
global world. The right to communicate and freedom of expression are among the
most important achievements in democratic societies. The possibility for a critical
understanding of media reality and the creation of such citizens is unthinkable
without adequate and constant media education in new digital terms. There is a real
need for special euro-regulations to include the issue in official procedures and its
formalization.

Policy documents
The interdependence between the knowledge society and digital media literacy
officially emphasized after 2010, as part of the “Europe 2020” strategy, one of its
three main priorities is “smart growth and developing an economy based on
knowledge and innovation” (European Council 2000 ). This theme is carried over
into specific documents reflecting the vision Europe 2030, with emphasis on the
interaction between these two areas.
The first eEurope 2002 Action Plan was built around three major pillars:
(1) investments in cheaper, faster and safer Internet access; (2) investments in people
and skills and (3) to stimulate Internet uptake and use. Afterwards, the eEurope 2005
Action Plan has paid relatively less attention to digital inclusion while primarily
focusing on thematic domains (that are related with Lisbon-goals): (1) e-government;
(2) e-learning; (3) e-health and (4) e-business and e-commerce. (Verdegem, 2011).
In fact, one of the most important European documents binding knowledge
society with digital literacy is the aforementioned document “European approach to
media literacy in the digital environment” from 2007. The document not only defines
the framework for media literacy both it also focuses on its influence for understanding
the world and people’s participation in democratic processes, it also puts an accent on
consumer confidence in the ability of digital technologies, on the achievement of the
objectives set for the European Union by the European Council in Lisbon in 2000 to
build a competitive, involving large groups of people, knowledge economy, to
encourage participation in public life, better public services and quality of life.
Since then, there has been a series of European documents, decisions,
recommendations, programs, etc.
4

Project “Media Education in Schools: Opportunities and Challenges 2007-2009”, conducted
in the city of Razlog under international Comenius School Partnerships http://pgtht-razlog.org/bg/
european-projects/media- education.html.
5
http://www.artsbg.net/ZAT%20projects/Pages/eng/OnAir.html.
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The other important document “Programme 2010 Digital Agenda for Europe”
known as Digital Europe (“Digital Agenda for Europe”), is one of the seven flagship
initiatives of the European Strategy “Europe 2020”. The document highlights the
new opportunities and the contribution of information and communication technologies
(ICT) for successful implementation of the Strategy. The series of papers focusing
on competencies that people need to possess as the matrix for self-assessment
group included indicators such as: opportunities for information processing; knowledge
of the forms of communication; content creation; citizenship; security; problem
solving and so on.
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences.
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/dc_-_bg.pdf.
In addition, we need to mention more recent European document. It is
published in the European Internet forum 2014 report called: “The digital world in
2030. What place for Europe?” One of the visions displayed both as a central
paradigm, namely the shift from “mass collaboration to knowledge society is: from
“Mass Collaboraration” to “Kowing Society”:
https://www.eifonline.org/DigitalWorld2030#
https://www.eifonline.org/DigitalWorld2030.
Digital literacy is not systematically subject to political documents in the
Bulgarian context, which is a serious drawback and requires more focused attention
and effort. An important document in this regard is the National Strategy for Research,
which reflected that “education, research, technological development and innovation
are the basis for achieving dynamic and sustainable economic growth” (p. 1). Digital
literacy is based precisely on the fundamental implications, requirements and changes
in the interaction between education, technology and innovation, the extent of these
changes depends on the prosperity of societies and individuals. Adequate interaction
between education, technology and innovation to technological development and
innovation are the basis for achieving dynamic and sustainable economic growth”
(p. 1). And guarantee the most important ‘competitive advantage in the global
economic competition”.
The National Development Strategy research provides “formulate national
science policy that creates and sets the prospects for achieving the tasks set by the
Europe 2020 strategy. According to us it is important to initiate and stimulate a
thorough process of modernization, of acquiring new knowledge and skills to be
able to transform Bulgarian society from a” knowledge society” to a “knowing
society” in the context of Europe 2030.

RESULTS
The results from the surveys that we displayed in this article are focused on
several important issues: 1) How to change over time (early 2000 until now) academic
environment as conditions of access to computers and the Internet? 2) How ICTs
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are part of the learning process? Does this process continue to evolve over time? 3)
Does it change the attitude of students from SWU to study materials used in
classes? 4) What skills include modern media literacy?
All this raises some important question: what is the computer security of the
university environment?
We start with the results obtained by the sociological surveys „Foreign
students at SWU: training and motivation”6, carried out in 2003 by the Sociology
Department. The sample included 390 foreign and 390 Bulgarian students. The
questionnaire followed different aspects of the relationship between Bulgarian
young people and ICT: access to computers and Internet; the significance of computer
technologies in education, their effectiveness, and role to create high-qualified
people. With the questions used in the survey the students were asked to assess:
1) Specific conditions under which the study process is conducted; 2) The facilities
which exist in the study environment at the university. 3) Students’ access to
textbooks and appropriate study materials.

Access to Internet
The implementation of informational technologies is a key element in digital
literacy and Education 3.0., that’s why computer literacy is one of the basic skills
for competency. The students are the most appropriate age group being mobile and
able to respond to environmental changes, a part of which are computers. These
changes are needed because computer literacy has become an important part of
qualification requirements and is connected with successful professional realization.
At the same time the access to Internet is a basic condition required to improve the
quality of education and to sustain active communication – between students and
professors (through e-mails, chats, blogs, face book etc.). One of the main reasons
for fast growth of the importance of computers in educational communication is the
fact that this is the cheapest and the most effective way to contact with students,
colleagues, friends, and peers.
In the carried out in 2003 survey approximately 2/3 of all foreign students
educated at SWU had access to computers (64.9%) and to Internet (65.6%)7. The
situation with Bulgarian students is identical: 66.1% of all respondents had access
to computers and 58.1% had access to Internet (Figure 2).
6
South-West university (in Bulgaria) is a specific higher education state institution that
guarantees training of students with different social background, ethnic profile, religion, and family
milieu. The students at the university are predominantly from different South West and North West
Bulgarian areas, but in addition there are some from neighbouring countries – Macedonia, Serbia,
Greece and Turkey.
7
It is noted that the proportion of foreign students who responded that they have access to
computers and to Internet is almost identical. Most likely higher rate (0.7%) of those who said they
have Internet access compared to those who said they have access to computers due to the
understanding of the issue by some foreign students that access to computers means their personal
possession.
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Figure 2

Access to computers and Internet, 2003

The accumulation of respondents in two groups is indicative for the presence
of available conditions for education as well as for the fact that the whole
educational process can develop in accordance with the contemporary tendencies in
modern higher education.
Twelve years later in 2015, the data about the access to Internet is quite
different due to the increase the number of computers as a part of the university
policy to create technological university environment and to guarantee full access
to it. The university library, with the readings halls, computers halls, and
laboratories become a part of the university life. This means that there is a constant
access to computers and Internet for students. In addition, above 89% of all
students have personal laptops. The access to computers and Internet for several
years has become a necessary prerequisite for a quality study process. The basic
concept in this aspect is: giving and discussing homework and essays, requiring
additional students’ deliverances, and supporting lecturer-student networks. An
important part of the whole process of new forms of modern communication is that
students familiarize themselves with Internet publications and materials. So, the
interest of young people towards education is increasing because the sources of
information are enhanced, and the real education process is being modernized.
Modern media literacy include the proficiency in the usage of digital
technologies that enable students to work with computers, software applications
and databases, these skills are the foundation of obtaining information and its
understanding. An important aspect of education 3.0 is that students need to have
the ability to search, collect and analyze; an ability to be able for critical and
systematic use of the found information and use of Internet-based services. ICT in
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their full use underlie the development of creativity and innovation as important
part of Education 3.0 as well as the development of basic computer skills such as
spreadsheets, databases, storage and information management, understanding of
the opportunities and potential risks of the Internet and computer-mediated
communication to work, cooperation network.
Education 3.0 means that the personal relations between professor and
students are changed and they include particular new aspects, focused on the
technology environment. That’s why it is important to expand requirements for
teaching qualification through including new methods in education. The education
policy reforms are oriented towards guaranteeing flexible and new technology
environment. In this direction it is important to note that the syllabuses of all taught
courses at SWU are uploaded on the Internet. The lectures are taught through
multimedia and new technology facilities. An important part of university
communication is the electronic networks, lecturers’ blogs, Internet forums and
active contacts supported by the university in order to facilitate dialogue between
the educational actors and to improve learning. The students can express their
opinions for the study process and particular details of their experience as well as
to discuss aspects of student preparation for seminars and exams. In the process of
education the development of students writing skills is a key issue because it is the
base for quality papers, essays, and all written assignments during the study
process.
All these topics were the objectives of the survey carried out with students
from SWU in 2015 (under the project “Cultural universals in an academic
environment”, as well as with the project in 2014 “European approach to public
powers in the digital environment”). In the carried out focus groups the students
have shared that they use computers and have access to Internet and these elements
are normal aspects of their university training. The participants in the focus groups
have stated that they communicate with lecturers by e-mails in order to ask
questions and to receive recommendations for their assigned tasks, connected with
the learning, as readings, delivering presentations, or other kind of students writing
activities. According to students, the participation in classes’ discussions, the using
of computers and Internet is part of requirements of the knowledge and information
based society that demands creating skills for lifelong learning and constantly
improving individual qualification, knowledge and competencies. Because the
system of education is based on the concept that all key processes in an
organization are interrelated, and understanding these relationships is critical to
obtaining the desired results ( Furst-Bowe, 2011: 5).

Access to study materials
According to the results of the survey carried out in 2013, the share of
students educating nowadays at SWU who have access to Internet and computers is
100%. That could explain why the students have no problems with readings and
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providing the tasks assigned by lecturers. We can see a process of improvement to
the computer settings in university when comparing the present data from 2013
survey with those collected in 2003, when the results obtained note that 20.7% of
all foreign respondents and 24.1% of Bulgarian students declared: “I don’t find the
readings under the course”. This response shows that literature and educational
materials that teachers recommend their students for training are lacking at the
university library or a small number of books that can be used by all students. We
must recognize that the training of the majority of students at Bulgarian universities
in 2003 is through books and print journal and not on-line, which creates certain
difficulties for the learning process. The students who say they didn’t find the
training materials and those that declare “I do not know” (i.e. they have no bearing
on the question) actually form the set of “unprepared or uninterested (indifferent)”
in the learning process and their aggregate share is 37% (for Bulgarian students)
and 34.5% (for foreign students).
In fact, about 1/3 of the whole surveyed sample has declared in 2003 that
they can’t find the need readings and study materials, or these students didn’t
prepare themselves for the seminars and classes. Actually difficulties in finding
training materials are overcome by digitization, where one of the great advantages
is the easy access to a variety of materials, literature data and information
guaranteed by the online sharing. Free access to books, magazines, the existence of
different forums and websites provide a variety of information on all topics that are
discussed at different levels globally.
At the same time it is necessary to note that the advantages of Internet are not
used efficiently enough in the educational university process and there is more
potential that can be utilized in the university communication and networks in
order to perfect teaching and learning methods, benefiting both sides of higher
education society (students and lecturers).
The improvement of the conditions and study environment is connected with
the access to computers and Internet and all this has influenced the level of higher
education bringing it up to date with European requirements. Students note that
they have access to Internet and computers, that the education is influenced by all
elements of new informational technologies. Creating conditions appropriate to
interactive education, an important part of which are technologies and all traits of
effective pedagogy are connected with basic reforms and advanced aspects of
European higher education space.
In this direction are the carried out three focus groups with students from
Social studies specialties under the survey “Cultural universals in academic
environment” in 2015. During the conducted focus groups various aspects of
digital media literacy were discussed including:
– Computer literacy related to: the use of computer programs for word
processing, for generating spreadsheets, presentations, photos, images, graphics;
use of databases;
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– Internet literacy related to: internet access, which search engines are used,
what information is extracted, the using email, social networks, blogs and websites
related to the preparation during various disciplines;
– Information literacy associated with: knowledge and use of separate library
information resources on the Web;
– Independent thinking regarding: how to analyze, interpret and critically
evaluate information; extraction ion of new knowledge; understanding of the ethical
aspects of networking and the Internet;
It can be summarized that, in terms of computer literacy, university students
are highly knowledgeable. In all subjects studied, the preparation of presentations
using the resources of the various computer programs for the generation of tables,
pictures and images is widely included; the students know and use computer tools
for word processing and are able to create and format documents.
– Internet literacy is also high. Students daily access the Internet; use e-mail,
participate in social networks, mainly Facebook, have profiles; read websites and
blogs, in many cases, however, these activities are not related to training and
academic preparation but are connected to personal pursuits and personal contacts,
communicating with friends, entertainment, download movies and more.
– Information literacy of students is underdeveloped; mainly this refers to the
knowing of the capabilities for the use of electronic publications – books,
encyclopedias, magazines; but they are not always used. Students do not know the
library information resources in the network, and do not know the electronic library
of the University.
– Independent and critical thinking – this is the least developed part of
literacy of students. A very minor part of respondents critically analyze what they
read; they are nearly lacking in the ability to compare different sources; they find it
difficult to summarize and digest what they have read; they do not think about the
ethical aspect of things and copyright infringement on the Internet.
From all this we can conclude that computer and Internet literacy of students
from SWU is very high, but at the same time, it does not find a serious enough
space in the formation of independent thinking and both critical and analytical
skills. Often students take for granted the information Internet sources without
making additional inquiries; also, we can note as part of their behavior on the
Internet, is that the way they conduct themselves stands out as one devoid of an
ethical approach, which is rather disappointing, given their character and values.
Moreover, it is not enough to have a high-level ICT environment, access to the
Internet, it is important to reflect on how digital media literacy can be actively used
in school work and how students can become more team oriented.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The adapting of students to the challenges of the digital society and new
training practices necessitates the determining of more effective ways to attract,
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encourage and motivate students towards the utilization of quality theoretical and
applied knowledge and skills in ICT. Access to computers and the Internet, the
opportunity to work with some basic computer programs and tools in no ways
guarantees the acquisition of digital media competence amongst students. Especially
when taking into account that many of the young people who study at the
university, do not possess the necessary skills to use digital technology due to the
fragmented and superficial use of information. The need to foster the introduction
and study of such subjects as “Digital Media Literacy”, “Computer Literacy and
Information Technology”, “Ethical Aspects Of Digital Media Literacy” amongst
others. The ability to access online tutorials, e-books and other forms of improving
the digital competency of trainees through which the development of a wide range
of skills for search, identification, critical assessment and use of information for
more self creative and ethical behavior in the digital environment is evident.
Quality of education including university environment and lecturers’
professionalism is connected with the modernization of higher education. In this
context emerge the basic elements in the Strategy of the European Commission for
supporting European higher education, connected with: improving information
quality, enhancing attractiveness and competitiveness of universities, sustaining
partnerships, enforcing the dialog and improving mechanisms for mobility. So, the
opportunities for individuals are influenced by the specific institutional and
structural settings, which have determined student’s perception as supporting or
discouraging a person’s desire for learning.
Conceptualization of media and education, which are theorized here as equal
in the socialization processes are among the most important factors for social
inclusion and realization of people’s conceptualization outlining the foundations of
modern knowledge society in his statics and dynamics. Awareness of the digital
media skills as a key factor in the full development of the knowledge society has
not yet found adequacy among the cognitions of the authorized formal and nonformal
social actors as well as their immediate educational practices. Digital media
literacy includes mobilization of resources on a personal level, which does not
always coincide with institutional values and requires a combination of successful
institutional strategies and behavioral role models relating to persons of different
social status.
Global issues of digitization and their reflections are fundamental highlights
of the Fourth World revolution – the digital revolution (Klaus Schwab). Not
accidentally, this issue was at the core of World Economic Forum in Davos during
the month of January 2016. Digitalization corresponds to the expressed during the
forum idea “to build understanding of how technology changes our lives by entering
into economic, social, environmental and culture” https://money.bg/economics/zakakvo-shte-govoryat-svetovnite-lideri-na-konferentsiyata-v-davos-tazi-godina.html.
In our country there are serious research, applied and regulatory deficits
which justify the need for digital media literacy, which corresponds to modern
education 3.0, as well as the challenges to opportunities for different types of
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interpretations, forms of participation and creativity that put constantly innovate
digital communication products in all spheres of society. There are deficits in the
description of existing resources in our country, in the ongoing and necessary
policies, existing and future practices in both the national and international
comparative framework.
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n Bulgaria există o lipsă atât în domeniul cercetării, cât şi de
reglementări pentru justificarea nevoii de cunoştinţe în vederea
utilizării media digitale, cunoştinţe ce corespund educaţiei de
tip modern 3.0, precum şi a provocărilor pentru diferite tipuri de interpretări
şi de creativitate, care, folosite constant, promovează produsele comunicării
digitale în toate sferele societăţii.
Acest articol intenţionează să cartografieze eforturile teoretice semnificative
şi practicile aplicate pentru promovarea diferitelor aspecte ale cunoştinţelor
în utilizarea media digitale, ca şi pentru explorarea dimensiunilor lor şi a
proiecţiilor sale în societate.
Analiza este bazată pe câteva sondaje de tip sociologic ale procesului
educativ la Universitatea South Wales (Bulgaria), care au relevat diferite
aspecte ale relaţiei între tinerii bulgari şi ICT: poziţionări, opinii şi atitudini;
semnificaţia lor în procesul de educaţie sau şi o înţelegere a oamenilor înaltcalificaţi.
Concluzia de bază a prezentului articol este că adaptarea studenţilor
la provocările societăţii digitale şi noile practici de pregătire cer găsirea de
moduri mai eficiente de a atrage, a încuraja şi a motiva studenţii către utilizarea
de cunoştinţe teoretice şi aplicate de calitate în ICT.
Cuvinte-cheie: cunoştinţe media digitale, competenţe media, educaţie 3.0.
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TINERII – GRUP EXPUS RISCULUI DE EXCLUZIUNE
SOCIALĂ: ANALIZAREA FACTORILOR
CARE LE ÎNGREUNEAZĂ SITUAŢIA
PE PIAŢA MUNCII⎢ŞI ÎN EDUCAŢIE1
IONELA IONESCU

A

rticolul de faţă se concentrează pe prezentarea/analizarea unor
factori care îngreunează incluziunea socială a tinerilor, precum
şi a măsurilor şi intervenţiilor-suport oferite acestei categorii
vulnerabile. Incluziunea socială a tinerilor face referire la un proces care
încearcă să asigure sprijinul necesar realizării potenţialului oricărei persoane,
indiferent de experienţa sau circumstanţele în care-şi desfăşoară viaţa. Pentru
o susţinere a participării active a tinerilor la viaţa socio-economică, culturală
şi politică, trebuie să se asigure oportunităţi deopotrivă de acces la educaţie,
ocupare şi condiţii de viaţă decente. În cele ce urmează ne vom opri asupra a
două dintre domeniile de acţiune a incluziunii sociale la tineri, la educaţie şi
ocupare, dar şi la prezentarea situaţiei tinerilor post-instituţionalizaţi.
Cuvinte-cheie: tinerii, incluziune socială, ocupare, educaţie, postinstituţionalizare, probleme specifice.

INTRODUCERE
Prezentul articol prezintă problemele specifice tinerilor (în domeniul educaţiei,
al ocupării, precum şi situaţia tinerilor postinstituţionalizaţi), legislaţia românească
dedicată tinerilor şi vine cu prezentarea unor moduri de soluţionare a problemelor
cu care această categorie se confruntă. De asemenea, se focusează pe tineri, deoarece
aceştia sunt o categorie de persoane care reprezintă o resursă importantă atât pentru
prezentul unei ţări, cât şi pentru viitorul acesteia. Conform legii 350/2006, art. 2, în
categoria tinerilor sunt incluşi acei „cetăţeni cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani”.
Adresa de contact a autorului: Ionela Ionescu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail:
i.ionela.ionescu@gmail.com
1
Prezentul articol are la bază studiul „Evaluarea impactului și eficacității măsurilor și intervențiilor
suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială”. În cadrul acestui raport autorul a realizat
analiza adresată tinerilor (Capitolul: Tineri). Raportul de cercetare a fost scris în cadrul proiectului
„Incluziv pentru piaţa muncii” ID 143249, implementat de către Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare
Socio-Economică Catalactica în perioada 2014–2015. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).
CALITATEA VIEŢII, XXVIII, nr. 1, 2017, p. 75–104
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Potrivit Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei
(2014–2020) „tinerii înregistrează cea de-a doua rată a sărăciei ca mărime, fiind
principalul grup afectat de criza economică”.
În plus, analizăm această categorie de persoane vulnerabile deoarece, din punct
de vedere al incluziunii pe piaţa muncii, numărul tinerilor care intră pe piaţa muncii
în primul an după absolvire este relativ redus. Excluziunea socială este un fenomen
care efecte asupra mai multor dimensiuni, asupra educaţiei, accesului la piaţa
muncii, asupra reţelelor sociale şi a interacţiunii sociale etc.
Din punct de vedere sociologic, excluziunea socială „se concentrează pe
dificultăţile, barierele care previn îmbunătăţirea circumstanţelor de viaţă ale grupurilor
dezavantajate, generând o perpetuare a inegalităţilor sociale” (Moisă, 2012).
Excluziune socială include dimensiunea sărăciei, nu numai din punct de
vedere al deprivării economice a tinerilor, cât şi din punct de vedere nonmaterial
(ex: înregistrarea efectelor educaţiei).
Ca efect al acestui fenomen, se poate analiza dinamica marginalizării sociale,
economice, politice. Astfel că excluziunea socială a tinerilor ar putea produce daune
pe termen lung asupra condiţiilor de viaţă, participării sociale şi economice, a vieţii
sentimentale sau asupra stării de sănătate asupra acestei categorii.
La nivelul Uniunii Europene, principalii determinanţi ai excluziunii sociale
îşi au originea în inegalităţile sociale, cum ar fi: obstacole în calea accesului la
educaţie şi formare profesională de calitate, asigurarea locurilor de muncă adecvate,
întâmpinarea de practici şi atitudini discriminatorii, precum şi existenţa unor situaţii
în care sunt subiecţii unor procese de excludere bazate pe reşedinţă şi/sau cetăţenie
(Paolini, 2014: 17).
Procesul de incluziune socială, conform legislaţiei româneşti în vigoare, reprezintă
„ansamblul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale,
ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării-comunicării,
mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale
şi asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale,
culturale şi politice ale societăţii”2.
Cât priveşte incluziunea socială a tinerilor, aceasta face referire la un proces
care încearcă să asigure suportul necesar realizării potenţialului oricărei persoane,
indiferent de experienţa sau circumstanţele în care-şi desfăşoară viaţa. Ne referim
aici în principal, dar nu numai, la incluziunea din perspectiva economică/ocuparea
pe piaţa muncii.
Dar este necesară o incluziune a tinerilor la toate nivelurile vieţii, prin reducerea
inegalităţii şi o creştere a coeziunii sociale.
Stimularea educaţiei şi formării, oferind oportunităţi concrete pentru integrarea
pe piaţa muncii, combaterea practicilor discriminatorii prin crearea de oportunităţi
pentru o incluziune reală, şi proiectarea unor acţiuni care nu sunt legate de cerinţele
formale ale cetăţeniei/rezidenţei care pot ajunge la tineri, sunt toate mecanisme
puternice de incluziune socială a acestora (Paolini, 2014: 18).
2
Legea 292/2011 a asistenței sociale, Articolul 6, alineatul cc, http://www.legestart.ro/Legea292-2011-a-asistentei-sociale-(NTk3Mjk4).htm.
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Într-o manieră mai mult sau mai puţin dezvoltată, elementele sociologice sunt
incluse în politicile sociale, în reacţiile sociale faţă de tineri, în practicile şi în
programele europene şi naţionale.
Referitor la baza teoretică şi metodologică a prezentului articol, acest material
este parte a studiului „Evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor
suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială”.
Elaborarea studiului a avut drept temă nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile
pe piaţa muncii.
Studiul de evaluare a impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport
oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială a avut 4 etape de cercetare.
1. O cercetare de birou care vizează analiza de politică publică – legislaţia
românească. Aceasta a cuprins legislaţia specifică pentru grupuri vulnerabile: şomeri,
romi, tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului (centrele de plasament),
tineri absolvenţi, persoane cu dizabilităţi, foşti deţinuţi, consumatori de droguri,
femei abuzate, femei din familii monoparentale, persoane peste 45 de ani. Accentul
s-a pus pe o analiză detaliată pe următoarele grupuri vulnerabile: femei, persoane
cu dizabilităţi, tineri, romi, persoane sărace din mediul rural.
2. Cercetare de birou referitoare la analiza legislaţiei europene. Această analiză
a fost compusă din: reglementări existente la nivelul UE, programe la nivel naţional
care pot constitui modele de bună practică pe diferite grupuri vulnerabile (romi,
persoane cu dizabilităţi, romi, tineri etc.), precum şi din realizarea de comparaţii cu
alte state europene.
3. Analiza proiectelor finanţate FSE, POSDRU, pe axele 6.1. şi 6.2. prin crearea
(actualizarea) bazei de date cu proiectele finanţate. De asemenea, a fost realizat un
sondaj on-line cu beneficiarii de proiecte pentru a identifica eficacitatea acestora.
4. Cercetare calitativă prin realizarea unor Interviuri cu actori relevanţi în
domeniu precum: furnizori de formare profesională prin proiecte POSDRU (pentru
fiecare grup vulnerabil în parte), reprezentanţi ai Ministerului Muncii, reprezentanţi
ANOFM; AJOFM, angajatori de persoane cu dizabilităţi/ unităţi protejate (vezi
UCECOM, Liga Cooperativelor).

PROBLEMELE SPECIFICE TINERILOR
Conform datelor din Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2011 (RPL, 2011),
ponderea populaţiei de tineri (15–34 ani) era de cca 25% (5 300 623 de tineri),
iar repartizarea lor pe grupe de vârstă şi sexe se poate observa în Figura 1. Potrivit
datelor din Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2014–2020, din
totalul lor, în anul 2011 mai bine de ¼ dintre tinerii din România (28,1% dintre cei
cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani3) se aflau într-o sărăcie relativă. De asemenea,
un procent de 40,3% dintre tineri se află în risc de excluziune socială/sărăcie
3

Ceea ce situa România, în acel moment, între cele trei ţări cu situaţia cea mai gravă din UE-27.
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(Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2014–2020). Este un procent care
ar trebui să ne îngrijoreze, ţinând cont de faptul că la nivelul Uniunii Europene4, în
2011, media era aproape la jumătate, riscul de sărăcie era de 24,3%.
Figura 1
Populaţia stabilă pe sexe, după grupa de vârstă

Sursa: RPL 2011, Informaţii prelucrate din Tab2. Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă – categorii
de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe.

Pentru o susţinere a participării active a tinerilor la viaţa socioeconomică,
culturală şi politică trebuie să se asigure oportunităţi deopotrivă de acces la educaţie,
ocupare şi condiţii de viaţă decente. În cele ce urmează ne vom opri asupra a două
dintre domeniile de acţiune a incluziunii sociale la tineri, la educaţie şi ocupare.

TINERII ŞI PIAŢA MUNCII
În actualul context socioeconomic, principalul motiv al excluziunii sociale a
tinerilor e reprezentat de lipsa oportunităţilor pe piaţa muncii a acestora, atât
pentru tinerii cu studii superioare, cât şi pentru cei cu studii medii. Lipsa locurilor
de muncă, o problemă semnalată atât de autorităţi, cât şi de membrii societăţii, face
ca tinerii, în special cei fără experienţă pe piaţa muncii (aici aflându-se, în principal,
proaspeţii absolvenţi), să devină o categorie şi mai vulnerabilă în societatea
românească.
Potrivit datelor EUROSTAT, rata şomajului în rândul tinerilor cu vârste până
în 25 de ani era 23,6% la nivelul UE (28 de ţări) în anul 2013, iar în România era
23,7%. Astfel că atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul României,
problema şomajului în rândul tinerilor (în special în această categorie care-i include
4

UE-28.
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şi pe cei încadraţi într-o formă de învăţământ) este la fel de gravă, fapt ce a determinat
apariţia diverselor programe de finanţare adresate tinerilor (aşa cum se va observa
în capitolul dedicat politicilor publice pentru tineri).
Comparativ cu rata şomajului la nivel naţional, de 6,7%, ratele înregistrate
în rândul tinerilor sunt mult mai mari, aşa cum se poate observa în Tabelul nr. 1.
Din totalul tinerilor (15–34 ani) circa 45% sunt reprezentaţi de persoane inactive
(2 121 346 de persoane), dar trebuie să se ţină cont de faptul că în această categorie
de tineri există o mare pondere cuprinsă într-o formă de învăţământ. Conform
bazelor TEMPO, INS, 24,9% dintre tinerii din România (1 319 527 de tineri) erau
încadraţi într-o formă de învăţământ la sfârşitul anului 2013. 5% dintre aceşti tineri
inactivi se declară ca fiind descurajaţi în a-şi mai găsi un loc de muncă (cum se
poate observa din Figura 2).
Tabelul nr. 1
Rata şomajului pe grupe de vârsta şi medii (Trimestrul II 2014)
Grupe de vârstă
15–19 ani

20–24 ani

25–29 ani

30–34 ani

Medii de rezidenţă
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural

UM: Procente
33,2
60,3
23,9
22,2
30,4
15,9
10
12,9
5,1
5,7
6,1
5

Sursa: INS, Bazele TEMPO.
Figura 2
Populaţia de tineri inactivi şi de tineri descurajaţi în a-şi găsi un loc de muncă
(grupa de vârstă 15–34 de ani) (Trimestrul II 2014)

Sursa: Date prelucrate din bazele AMIGO, INS.
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Ţinând cont că o parte din populaţia în vârstă de 15–24 ani urmează cursurile
unei unităţi de învăţământ, ratele de ocupare (a se vedea Tabelul 2), cât şi cifrele
pentru populaţia activă (549 883 de persoane) sunt mai reduse. Nu putem trage mai
multe concluzii privind această categorie de tineri, deoarece nu s-au găsit
înregistrări oficiale referitoare la numărul total de persoane aflate în sistemul de
învăţământ superior.
Tinerii încadraţi într-o formă de învăţământ întâmpină o problemă majoră
privind oportunităţile pe piaţa muncii. Aceştia nu se pot dezvolta profesional prin
prisma locurilor de muncă oferite pentru ei în perioadele de vacanţă: „preponderent
în perioadele de vară acestea se adresează persoanelor necalificate şi are un
caracter sezonier” (Tănase şi alţii, iunie 2011: 14). De asemenea, un alt risc vizavi de
tipul unor astfel de locuri de muncă, se referă la lipsa formelor legale de angajare.
Rata de ocupare în rândul tinerilor cu grupa de vârstă 20–24 de ani, grupă în
care se regăsesc şi proaspeţii absolvenţi de liceu şi facultate, este de doar 36% (vezi
Tabelul nr. 2)
Tabelul nr. 2
Rata de ocupare pe grupe de vârsta şi medii (Trimestrul II 2014)
Grupe de vârstă
15–19 ani

20–24 ani

25–29 ani

30–34 ani

Medii de rezidenţă
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural

UM: Procente
6,4
2,1
10,2
36
24,4
51
71,6
72,5
70,1
79,8
83,8
73,8

Sursa: INS, Bazele AMIGO.

Cifrele înregistrate pot reprezenta un semnal de alarmă pentru societatea
românească, fiind necesar dezvoltarea şi implementarea unui sistem care să faciliteze
accesul pe piaţa muncii a tinerilor.
Angajatorii preferă persoane calificate în detrimentul tinerilor absolvenţi de
studii superioare. Potrivit unui studiu (Vlăsceanu şi alţii, 2009: 36–37) angajatorii
sunt nevoiţi să suplimenteze studiile absolvenţilor de studii superioare prin cursuri
speciale. Potrivit autorilor acestui studiu, există două modalităţi de a interpreta
acest lucru: 1. angajatorii sunt nemulţumiţi de pregătirea pe care sistemul de
învăţământ superior o dă tinerilor; 2. cerinţele/nevoile angajatorilor sunt destul de
specifice, fiind necesare cursurile de specialitate.
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Astfel că neconcordanţa dintre calificările/competenţele avute de tineri şi cele
solicitate de către angajatori este principala cauză a ratei şomajului ridicate în rândul
tinerilor. Se pune accentul pe o bună armonizare a educaţiei cu cerinţele pieţei
muncii, dezvoltarea unor stagii de practică/ucenicie direct la angajatori, facilitarea
intership-urilor, precum şi alte metode care să dezvolte competenţele tinerilor.
În ceea ce priveşte accesul pe piaţa muncii, o altă opţiune a tinerilor din
România este emigrarea, iar în Figura 3 se poate observa numărul de tineri stabiliţi
în străinătate de peste 1 an, pe grupe de vârstă. Potrivit unui studiu realizat de CURS
o treime dintre tinerii participanţi la studiu prevăd că, în zece ani se vor realiza
profesional într-o altă ţară (aşa cum se poate observa în Tabelul nr. 3) şi aproape
40% din respondenţi au declarat că ar dori să părăsească ţara la un moment dat,
chiar dacă şi temporar (Sandu şi alţii, 2014).
Figura 3
Tineri plecaţi pentru o perioadă îndelungată în străinătate (12 luni şi peste) pe grupe de vârstă

Sursa: RPL 2011, Informaţii prelucrate din Tab20. Persoane plecate pentru perioadă îndelungată în
străinătate, după ţara de destinaţie, pe sexe şi grupe de vârstă – categorii de localităţi şi judeţe.
Tabelul nr. 3
Viziunea privind viitorul, pe mediu de rezidenţă, vârstă şi sex (View on the future,
by residential environment, age and gender) (România, n = 1302)
În 10 ani mă văd o persoană
În 10 ani mă văd o persoană
realizată în România
realizată într-o altă ţară
Total
58,7%
30,2%
Bărbat
53,2%
34.9%
Femeie
64,1%
25.5%
Urban
58.6%
30.8%
Rural
58.8%
29.4%
15–19 ani
55.1%
35.3%
20–24 ani
59.1%
30.1%
25–29 ani
62.6%
24.1%
Sursa: Tabel preluat din Sandu, Stoica şi Umbreş, 2014: 43.

NS/NR

Total

11,1%
11.9%
10.4%
10.6%
11.9%
9.6%
10.9%
13.4%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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EDUCAŢIA LA TINERI
Rolul educaţiei este văzut ca fiind unul extrem de important în dezvoltarea
oricărei societăţi. Potrivit datelor prezentate în Strategia Europa 2020 „un sfert din
toţi elevii au competenţe slabe de citire, unul din şapte tineri abandonează studiile
şi formarea prea devreme. Aproximativ 50% ating un nivel mediu de calificare,
însă acesta nu este suficient pentru a răspunde nevoilor pieţei. Mai puţin de o
persoană din trei din populaţia cu vârsta cuprinsă între 25 şi 34 de ani are o
diplomă universitară”. Astfel că, la nivelul Uniunii Europene, se investeşte în
educaţie, formare şi învăţare de-a lungul vieţii, ca urmare a rezultatelor slabe
înregistrate în cadrul sistemelor de învăţământ.
Conform RPL (2011), 1,6% dintre tinerii din România reprezintă ponderea
persoanelor fără şcoală şi analfabete de tineri din totalul populaţiei din România,
iar circa 1,3% sunt tineri persoane analfabete5. Iar în Figura 4 se poate observa care
este repartizarea populaţiei de tineri pe grupe de vârstă şi nivele de educaţie. Este
important de urmărit factorul educaţional, pentru că acesta influenţează accesul pe
piaţa muncii şi implicit incluziunea/excluziunea socială a acestui grup vulnerabil.
Figura 4
Populaţia stabilă pe grupe de vârstă, după nivelul de educaţie

Sursa: RPL 2011, Informaţii prelucrate din Tab17. Populaţia stabilă de 10 ani şi peste pe sexe şi grupe
de vârstă, după nivelul de educaţie – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare
şi judeţe.

Sistemul de învăţământ românesc ar trebui să se implice mai mult în formarea
tinerilor pentru piaţa muncii, îndeosebi pentru acele tipuri de locuri de muncă
disponibile pe piaţa muncii.
Potrivit unei cercetări realizate de cei de la ProVocaţie6 (privind identificarea
tendinţelor pieţei muncii şi a nevoilor de calificare) sistemul de învăţământ
5
Conform INS, persoanele analfabete sunt acele persoane care „Nu ştiu să scrie şi să citească;
citesc numai”.
6
Conform datelor prezentate pe site-ul: http://www.suport-provocatie.ro/rapoarte/5_Raport_
INTERVIU_ANGAJATORI_A.4.3%20Cercetare%20privind%20identificarea%20tendintelor%20pie
tei%20muncii.pdf.
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românesc este catalogat ca „nefiind centrat pe nevoile pieţei şi pe formarea de
competenţe pentru viitoare meserii. Desfiinţarea şcolilor profesionale şi a şcolilor
de arte şi meserii este considerată ca fiind o eroare, actualii furnizori de formare
nefiind în stare să ofere rezultatele şi condiţiile din vechile instituţii de formare
profesională”.
Instituţiile de învăţământ superior se regăsesc şi ele printre responsabilii privind
lipsa experienţei profesionale a tinerilor. De exemplu, în cadrul cercetării „Sociolog
pe piaţa muncii” (2011) s-a constatat că instituţiile de învăţământ superior înregistrează
„o disfuncţionalitate importantă în modul în care facultăţile verifică efectuarea
stagiilor de practică (…) pentru că absolvenţii acestor promoţii au obţinut adeverinţe
de practică fără a efectua practica” (Voicu, 2011).
De asemenea, un impact major îl are lipsa unor parteneriate între patronate şi
sistemele de învăţământ, prin care să se susţină stagiile de practică menite să
contribuie la acumularea experienţei profesionale a tinerilor.
Lipsa oportunităţilor pe piaţa muncii este într-o interdependenţă cu rolul
educaţiei şi a sistemului de învăţământ în calificarea tinerilor. Din nou, facem
referire la tinerii absolvenţi ca urmare a faptului că „abilităţile pe care le formează
învăţământul românesc nu sunt foarte corelate cu cerinţele mediului de afaceri,
este dificil pentru un tânăr care nu a avut niciun fel de experienţă de muncă în
timpul studiilor să găsească un job la terminarea acestora”7.
Potrivit datelor obţinute în cadrul cercetării „Studiul de perspectivă privind
necesarul de muncă calificată”, 49% dintre tineri consideră că doar într-o măsură
foarte mică cunoştinţele dobândite în cadrul unei instituţii de învăţământ corespund
cu nevoile pieţei muncii, iar în oglindă 85% dintre angajatori consideră că tinerii
sunt pregătiţi din punct de vedere teoretic, dar nu şi practic8.
Astfel că adaptarea educaţiei la cerinţele pieţei muncii ar trebui să reprezinte
o prioritate a sistemului de învăţământ, dar într-o colaborare continuă cu agenţiile
judeţene de ocupare a muncii şi cu patronatele.

TINERII (POST-)INSTITUŢIONALIZAŢI
Referitor la situaţia tinerilor care se află în centrele de plasament (datele
disponibile sunt pentru grupele de vârstă 14–17 ani şi peste 18 ani), în Figura 5 se
poate observa că 30% dintre aceştia se află în categoria de vârstă 14–17 ani şi circa
15,5% sunt tineri cu vârste de peste 18 ani. Tinerii cu vârste de peste 18 ani se
7

Potrivit datelor disponibile în „Studiul de perspectivă privind necesarul de muncă calificată”,
disponibil online la: http://www.via-consiliere.ro/uploads/File/pdf/Studiu%20de%20perspectiva%20
privind%20necesarul%20de%20forta%20de%20munca%20calificata.pdf.
8
În acord cu datele prezentate în „Politici și inițiative privind integrarea tinerilor pe piața muncii”,
disponibil online pe site-ul http://www.youthpolicy.org/wp-content/uploads/library/2013_Romania_
Plan_Employment_Rom.pdf.
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regăsesc, încă, în centrele de plasament, pentru că legea permite ca aceştia să rămână
în sistemul de protecţie timp de 2 ani după ce au împlinit vârsta de 18 ani.
Figura 5
Numărul copiilor din centrele de plasament, pe grupe de vârstă (la sfârşitul anului 2013)

Sursa: Bazele TEMPO, INS.

Instituţionalizarea are consecinţe negative asupra tinerilor afectând, în mod
evident, procesul de incluziune socială, iar „serviciile de dezvoltare a participării
sociale sunt insuficient dezvoltate şi diversificate” (Popescu şi alţii, 2005).
Anual există un număr semnificativ de tineri care sunt nevoiţi să părăsească
instituţiile de ocrotire. Drept efect al instituţionalizării adesea apare excluziunea
socială, ca urmare a trei factori principali (aşa cum se poate observa în Figura 6).
Majoritatea tinerilor postinstituţionalizaţi nu au suportul unei familii, nu au o
specializare/calificare/meserie şi întâmpină un puternic deficit de socializare.
Figura 6
Principalii factori ai excluziunii sociale la tinerii postinstituţionalizaţi

Sursa: adaptare Popescu, Arpinte şi Neagu, 2005.

Potrivit rezultatelor cercetării „Condiţii sociale ale excluziunii copilului”9,
deşi unii tineri postinstituţionalizaţi au un loc de muncă, acesta nu este stabil (mulţi
9

Proiect finanţat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, beneficiar fiind Comisia
Antisărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale. Culegerea datelor a avut loc în perioada mai–iunie 2004.
Iată componenţa echipei de cercetare a fost: Ioan Marginean (coord.), Daniel Arpinte, Vera Mitroi,
Gabriela Neagu, Raluca Popescu, Mihnea Preotesi.
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sunt la al doilea/al treilea loc de muncă în mai puţin de un an), iar salariul este
foarte mic. Potrivit aceleiaşi cercetări, în general, nu vor să-şi continue şcoala şi nu
au planuri de viitor sau acestea chiar dacă există, sunt vag conturate.
Ca o privire globală, tinerii postinstituţionalizaţi nu au mijloacele – financiare,
sociale, educaţionale, cultural-simbolice – cu ajutorul cărora să îşi îmbunătăţească/
rezolve situaţia.
Totuşi, există o categorie de tineri post-instituţionalizaţi care au beneficiat de
o asistenţă personalizată prin încadrarea lor în apartamente asistate. Această
categorie de tineri, care se află în grija unor fundaţii, este o categorie mai protejată
iar incluziunea socială este facilitată de serviciile/ajutorul pe care-l primesc.
Există o serie de probleme specifice tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie,
iar acestea au fost identificate într-un studiu realizat pentru DGASMB10 şi pe care
le vom prezenta în Figura 7. Aceste probleme (dependenţa faţă de sistemul de
protecţie, căutarea frecventă a unui ajutor exterior, toleranţă mică la stres, tipuri de
locuri de muncă slab calificate, acces dificil pe piaţa muncii) reprezintă, în primul
rând, un impediment în dobândirea independenţei dorite de tinerii care au părăsit
sistemul de protecţie. În vederea combaterii acestor probleme s-au luat o serie de
măsuri legislative, vor fi prezentate mai jos.
Figura 7
Problemele specifice tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie

Sursa: Informaţii preluate şi prelucrate din Raportul de cercetare sociologică privind nevoile de
asistenţă socială ale cetăţenilor din municipiul Bucureşti (2012) realizat în cadrul proiectului „Servicii
sociale eficiente în slujba cetăţeanului bucureştean”.
10

Raport de cercetare sociologică privind nevoile de asistență socială ale cetățenilor din
Munipiciul București. (2012), realizat în cadrul proiectului „Servicii sociale eficiente în slujba
cetăţeanului bucureştean” finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative.
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POLITICI PUBLICE PENTRU TINERI – LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ ŞI
EUROPEANĂ SPECIFICĂ TINERILOR

Politicile sociale reprezintă acele activităţi „desfăşurate prin intermediul statului
(strategii, programe, proiecte, instituţii, acţiuni, legislaţie), care influenţează bunăstarea
individului, a familiei sau a comunităţii într-o societate” (Preda, 2002: 15). Iar termenul
de politici publice este definit ca fiind „o politică publică este o reţea de decizii legate
între ele privind alegerea obiectivelor, a mijloacelor şi a resurselor alocate pentru
atingerea lor (n.n. – a obiectivelor) în situaţii specifice” (Miroiu, 2001: 9).

Legislaţia/strategiile la nivelul Uniunii Europene
Potrivit Strategiei în domeniul politicilor care vizează tineretul, intitulată
„Tineretul – Investiţie şi Capacitare”, mai ales în actualul context socio-economic,
cât şi în societatea noastră tot mai îmbătrânită, tinerii sunt expuşi riscurilor
frecvente precum şomajul, excluziunea socială, sărăcia, dar şi încadrarea pe piaţa
muncii pe posturi inadecvate studiilor lor.
Obiectivele Strategiei „Tineretul – Investiţie şi Capacitare”: „crearea mai multor oportunităţi
pentru tineret în domeniile educaţiei şi ocupării forţei de muncă, îmbunătăţirea accesului şi a
participării depline a tuturor tinerilor la viaţa societăţii, şi crearea unei solidarităţi între tineret şi
societate”.
Sursa: informaţii preluate de pe site-ul http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-644_ro.htm

Problematica ocupării tinerilor este abordată şi în cadrul Europa 2020, care,
potrivit acestui document, ţările europene ar trebui să acţioneze în domeniul ocupării
forţei de muncă în rândul tinerilor. Tinerii au fost afectaţi de criza economică de
la nivelul ţărilor europene, nefiind încadraţi pe piaţa muncii riscă în continuare
excluziunea socială. Potrivit datelor prezentate în textul strategiei, pentru soluţionarea
acestei probleme, în primul rând, ţările europene trebuie să acţioneze la nivelul
educaţiei/formării tinerilor.
Una din strategiile specifice ale Europa 2020 este Tineretul în Mişcare
(Youth on the Move), care conţine iniţiative specifice tinerilor atât în domeniul
ocupării, cât şi în domeniul educaţiei. Dintre aceste iniţiative amintim: promovarea
spiritului antreprenorial, sprijinirea intrării pe piaţa muncii, consolidarea diverselor
forme de mobilitate care să ducă la formare de experienţă necesară angajării,
recunoaşterea învăţării nonformale/informale etc.
Conform Strategiei Europa 2020, Tineretul în Mişcare este o iniţiativă menită
să consolideze „performanţa sistemelor de educaţie şi pentru a facilita intrarea tinerilor
pe piaţa muncii”. De asemenea, tineretul în mişcare are drept scop sprijinirea tinerilor
în acumularea de cunoştinţe, competenţe, precum şi experienţa de care ar avea nevoie
la obţinerea unui loc de muncă (chiar şi aşa obţinerea primului loc de muncă.
Iniţiativa emblematică „Tineretul în mişcare”
Obiectivul este de a consolida performanţa şi atractivitatea internaţională a instituţiilor de învăţământ
superior din Europa, de a spori nivelul general de calitate la toate nivelurile de educaţie şi formare în
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UE, combinând atât excelenţa, cât şi echitatea, prin promovarea mobilităţii studenţilor şi a celor care
urmează un curs de formare, precum şi de a îmbunătăţi situaţia încadrării în muncă a tinerilor.
La nivelul UE, Comisia va depune eforturi pentru:
● integrarea şi consolidarea programelor UE de mobilitate, cele destinate universităţilor şi cele
destinate cercetătorilor (precum Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus şi Marie Curie) şi corelarea
acestora cu resursele şi programele naţionale;
● impulsionarea agendei de modernizare a învăţământului superior la nivelul programelor şcolare,
al guvernanţei şi al finanţării, inclusiv prin evaluarea comparativă a performanţei universităţilor
şi a rezultatelor educaţionale în context global;
● identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate
pentru tinerii profesionişti;
● promovarea recunoaşterii învăţării nonformale şi informale;
● lansarea unui Cadru pentru încadrarea în muncă a tinerilor, în care să fie prezentate politicile
menite să reducă rata şomajului în rândul tinerilor: acest cadru ar trebui să promoveze, cu
ajutorul statelor membre şi al partenerilor sociali, intrarea tinerilor pe piaţa muncii prin
intermediul uceniciilor, al stagiilor sau al altor experienţe de muncă, inclusiv printr-o iniţiativă
(„Primul loc de muncă EURES”) al cărui obiectiv este de a spori şansele tinerilor de ocupare a
unui loc de muncă prin favorizarea mobilităţii în UE.
La nivel naţional, statele membre vor trebui:
● să efectueze investiţii eficiente în sistemele de învăţământ şi de formare la toate nivelurile (de la
nivel preşcolar la nivel universitar);
● să amelioreze rezultatele în domeniul educaţiei, tratând fiecare segment (preşcolar, primar,
secundar, profesional şi universitar) în cadrul unei abordări integrate, care să includă competenţelecheie şi care are scopul de a reduce abandonul şcolar timpuriu;
● să consolideze deschiderea şi relevanţa sistemelor de învăţământ prin instituirea unor cadre naţionale
de calificare şi printr-o mai bună direcţionare a rezultatelor învăţării spre nevoile pieţei muncii;
● să faciliteze intrarea tinerilor pe piaţa muncii prin acţiuni integrate care cuprind, inter alia,
îndrumare, consiliere şi ucenicie.
Sursa: Informaţii preluate din Europa 2020

Ca efect al liniilor trasate, în Tabelul nr. 4 sunt prezentate o serie de măsuri
(Garanţii pentru Tineri, Primul tău loc de muncă EURES, Erasmus şi Leonardo da
Vinci, Erasmus pentru antreprenori, serviciul european de voluntariat), care au fost
luate la nivel european şi îndeplinite pentru perioada 2012–2013, în vederea
incluziunii pe piaţa muncii a tinerilor.
Tabelul nr. 4
Măsuri luate la nivel european (perioada 2012–2013)
Măsura

Tipul acţiunii
în valoare de 4 milioane de euro, acţiune care să ajute ţările din UE să
Garanţii pentru tineri
le ofere tinerilor un loc de muncă sau acces la educaţie, programe de
formare sau reconversie, în termen de 4 luni de la finalizarea studiilor.
Primul tău loc de muncă
acţiune pregătitoare menită să ajute 5 000 de tineri să găsească un loc
EURES
de muncă într-o altă ţară din UE (2012–2013).
● 130 000 de stagii în întreprinderi sunt prevăzute în 2012 pentru tineri care
Erasmus şi Leonardo da Vinci
urmează cursuri universitare sau programe de formare profesională.
● 600 de stagii care le permit tinerilor antreprenori să dobândească
Erasmus pentru antreprenori
experienţă într-o întreprindere mică din altă ţară a UE.
Serviciul european de
● 10 000 de oportunităţi de voluntariat propuse de ţările membre.
voluntariat
Sursa: Informaţii preluate de pe site-ul http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=ro.
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Un alt program este „Garanţii pentru Tineri” (Youth guarantees ), care se
adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani şi este în curs de
dezvoltare în România. Este un program care îşi doreşte să contribuie la diminuarea
şomajului în rândul tinerilor prin asigurarea de acces personalizat la locuri de
muncă, ucenicie, stagii de formare profesională sau asigurarea continuării educaţiei.
Pe site-ul oficial al programului11 nu există încă raportări ale activităţilor propriu-zise
întreprinse.
Prin Programul Erasmus+, pe lângă educaţia oferită prin diferite modalităţi
în cadrul sistemelor de învăţământ, tinerii vor fi ajutaţi să îşi îmbunătăţească
abilităţile şi perspectivele de angajare prin participarea la oportunităţi de învăţare
nonformală.
Scurtă prezentare a programului Erasmus+:
În domeniul educaţiei şi formării profesionale, iniţiativa Erasmus este renumită pentru oportunităţile
pe care le oferă studenţilor să înveţe în străinătate, precum şi oportunităţile pe care le oferă personalului
didactic din învăţământul superior.
Bazându-se pe acestea, programul Erasmus + acoperă acum cinci domenii majore de educaţie şi
formare:
● Oportunităţi de educaţie şcolară pentru angajaţi şi a instituţiii;
● Oportunităţi de educaţie şi formare profesională pentru studenţi, ucenici, stagiari, personal,
instituţii şi companii;
● Oportunităţi de învăţământ superior pentru studenţi, personal, instituţii şi companii;
● Oportunităţi de educaţie pentru adulţi adresate personalului, instituţiilor, şi întreprinderilor;
● Oportunităţi de integrare europeană pentru personal şi instituţii din mediul academic şi cercetare.
Sursa: Informaţii preluate de pe site-ul http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_en.htm.

Erasmus+ este un program integrat, mai simplu de urmărit faţă de cel anterior,
aşa cum se poate observa în Figura 8. Ghidul de propuneri pentru Erasmus+
pe anul 2015 este disponibil pe site-ul http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
documents/erasmus-plus-programme-guide_ro.pdf, iar agenţia care se ocupă la nivel
naţional de acest program este Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.
Programul Primul tău loc de muncă EURES (Your first EURES job) va
continua la nivelul Uniunii Europene şi în 2015, ca urmare a îndeplinirii cu succes
a task-urilor anterioare. Acest program, un program care face parte din iniţiativa
Tineretul în Mişcare, are drept obiectiv facilitarea integrării pe piaţa muncii, într-o
altă ţară din Uniunea Europeană decât ţara de origine, a altor 5 000 de tineri. România
a sprijinit această iniţiativă doar în faza de post-pilot, analizând posibilitatea de a
introduce viitoarele activităţi. Pe viitor, trebuie sprijinită mobilitatea, deoarece
reprezintă o modalitate de integrare pe piaţa muncii a tinerilor.
Un alt program care vizează intervenţii pentru tineri este POCU (Programul
Operaţional Capital Uman 2014–2020). În urma intervenţiilor realizate prin acest
11

http://www.youth-guarantee.eu/.
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program, vor exista schimbări în domeniul ocupării orientate pe creşterea ratei de
ocupare, prin asigurarea unei integrări durabile pe piaţa forţei de muncă a tinerilor.
Figura 8
Erasmus – un program integrat

Sursa: Informaţii preluate de pe site-ul http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmusplus-in-detail_en.pdf.

Conform regulamentelor europene 1301/2013 şi 1303/2014, pentru implementarea
POCU, pentru axa AP1 au fost alese cele trei regiuni de dezvoltare deoarece în
acestea trei rata şomajului depăşeşte 25%. Regiunile Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia
îndeplinesc această condiţie, aşa cum se poate observa şi în Tabelul nr. 5.
Tabelul nr. 5
Ratele şomajului în regiunile Centru, Sud-Muntenia şi Sud-Est (%)
Regiunea de dezvoltare
Centru
Sud-Est
Sud-Muntenia
Sursa: http://eufinantare.info/docs/VO.POCU.2014-2020.pdf.

Rata şomajului
31,7%
31,3%
30,2%

Pe lângă cele trei regiuni menţionate pentru investiţie (Centru, Sud-Est şi
Sud-Muntenia) se vor realiza finanţări (în special pe AP1 Iniţiativa „Locuri de munca
pentru tineri”, AP2 „Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs” şi AP6
„Educaţie şi competenţe”) şi în celelalte cinci regiuni, ţinându-se cont de grupul
ţintă cerut pentru fiecare axele de finanţare.
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Pentru selecţia grupului ţintă pe axa AP2, vizate sunt celelalte 5 regiuni care
nu au fost incluse în AP1, pentru că este nevoie de consolidarea situaţiei tinerilor
pe piaţa muncii în toate regiunile de dezvoltare ale României. Vorbim despre
următoarele regiuni de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest,
Sud-Vest Oltenia, dat fiind faptul că nevoia de susţinere a tinerilor pe piaţa muncii
a fost identificată în toate regiunile.
Pentru toate axele menţionate sunt vizaţi, în principal, acei tineri NEETs care
sunt şomeri cu vârste cuprinse între 16–24 ani, sunt înregistraţi la SPO, şi/sau care
au părăsit prematur sistemul de învăţământ.
Principalele priorităţi de investiţii care vizează tinerii în mod direct, ce se vor realiza prin POCU:
Axa AP1:
● Creşterea ocupării tinerilor NEETs cu vârsta între 16–24 ani, înregistraţi la Serviciul Public de
Ocupare şi cu rezidenţa în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia);
● Îmbunătăţirea competenţelor tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16–24 ani, înregistraţi la
Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidenţa în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia).
Axa AP2:
● Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16–24 ani, înregistraţi la Serviciul Public
de Ocupare şi cu rezidenţa în regiunile eligibile (Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest,
SudVest Oltenia);
● Îmbunătăţirea competenţelor tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16–24 ani, înregistraţi la
Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidenţa în regiunile eligibile (Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, NordVest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
Axa AP6:
● Diversificarea oportunităţilor de revenire în sistemul educaţional a tinerilor NEETs şomeri cu vârsta
între 16–24 ani, înregistraţi la SPO, care au părăsit prematur şcoala, prin extinderea programelor
de tip a doua şansă, inclusiv prin asigurarea accesului la programe de calificare profesională.
Sursa: http://eufinantare.info/docs/VO.POCU.2014-2020.pdf.

Legislaţia/strategiile româneşti
Incluziunea tinerilor reprezintă o temă de actualitate şi pe agenda factorilor
de decizie din România, aşa cum se va observa în cele ce urmează.
Astfel că, o serie de articole din Constituţia României fac referire la drepturile
şi libertăţile fundamentale ale tinerilor.
Prin intermediul articolului 32 se asigură „dreptul la învăţătură”. Potrivit alineatului (1) „Dreptul
la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel
profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.”;
Articolul 41 face referire la muncă şi la protecţie socială şi conform alineatului (1) Dreptul la muncă
nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă
este liberă; În cadrul articolului 42 este interzisă munca forţată. Alineatul (4) din articolul 49 vine
să întărească această parte, menţionându-se că „minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajaţi ca
salariaţi”. În articolul 49 sunt statuate drepturile privind „protecţia copiilor şi a tinerilor. Conform
alineatului (5) „Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea condiţiilor pentru
participarea liberă a tinerilor la viaţa politică, socială, economică, culturală şi sportivă a ţării”
Articolul 25 asigură cetăţenilor români dreptul la libera circulaţie, potrivit alineatului (1) „Dreptul
la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat”.
Sursa: Conform Constituţiei României actualizată şi republicată în Monitorul oficial nr. 767 din
31 octombrie 2003, disponibilă online la http://legeaz.net/constitutia-romaniei/.
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În sprijinul articolelor menţionate din Constituţia României au fost adoptate o
serie de acte normative, aşa cum vor fi expuse în cele ce urmează. Există o serie de
legi formulate şi promulgate pentru tineri. Dintre acestea menţionăm următoarele:
Legea Tinerilor (legea 350/2006), Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1 din 2011),
Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat, Legea privind
prevenirea şi combaterea marginalizării (legea 116/2002), Legea privind sistemul
asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (legea 76/2002), Legea
privind ucenicia la locul de muncă (legea 279/2005, republicată în 2012), Hotărârea
de Guvern privind Strategia naţională de incluziune socială a tinerilor care părăsesc
sistemul de protecţia a copilului (669/2006), Legea stimulării încadrării elevilor şi
studenţilor (legea 72/2007) etc.
Ne vom opri asupra prezentării şi analizării a principalelor politici publice
româneşti, aşa cum se poate observa în Tabelul nr. 6, realizate pentru tineri.
Tabelul nr. 6
Principalele acte legislative, strategii, programe care includ tinerii (România)
Actul legislative/ strategia/
programul
Legea tinerilor (legea 350)
Legea Educaţiei Naţionale

Strategia Naţională pentru
Tineret 2014–2020

Planul Naţional de
Dezvoltare 2007–2013
(PND)

Programul de guvernare
2013–2016

Măsura/Intervenţia propusă
este reglementat „cadrul juridic necesar asigurării de condiţii adecvate
integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi
aspiraţiilor acestora” 12.
susţine importanţa accesibilităţii la servicii de consiliere şi orientare
în carieră a tuturor tinerilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.
Scopul Strategiei este de a le asigura tinerilor oportunităţi egale şi
condiţii adecvate, pentru a-şi atinge la maximum potenţialul cu
permiterea dezvoltării de cunoştinţe şi competenţe în vederea
participării active la toate aspectele vieţii prin acces la informare
şi servicii de consiliere de calitate, prin educaţie, sănătate şi
petrecerea timpului liber. (Strategia Naţională pentru Tineret
2014–2020).
Principalele măsuri avute în vedere vizează: creşterea adaptabilităţii
forţei de muncă şi a întreprinderilor; dezvoltarea iniţiativelor
pentru partenerii sociali; îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la
locul de muncă şi promovarea culturii antreprenoriale în educaţie
şi formare, identificarea şi valorificarea tuturor oportunităţilor de
integrare pe piaţa muncii; modernizarea şi întărirea capacităţii
administrative a serviciului public de ocupare (PND 2007–2013).
● Integrarea socială şi profesională a tinerilor (şi a celor care
părăsesc sistemul de protecţie a copilului) constituie şi pentru
Guvernul României o prioritate care necesită o abordare integrată
şi o intervenţie imediată aşa cum se prevede în Programul de
Guvernare.

12
Conform raportului O piaţă incluzivă a muncii în mediul rural. Raport realizat pe baza
studiului naţional privind sărăcia, excluziunea socială şi oportunităţile pieţei forţei de muncă în rândul
tinerilor (16–35 ani) din mediul rural.
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Legea tinerilor (Legea nr. 350 din 21/07/2006) este principalul act normativ
pentru această categorie de persoane, în restul legislaţiei regăsim incluşi şi tinerii.
Prin intermediul Legii tinerilor, au fost doar promovate principiile din
domeniul tineretului, aşa cum se poate observa în caseta de mai-jos. Ar trebui să se
depună mai mult efort în corelarea Legii Tinerilor cu Legea Educaţiei Naţionale
(lege ce va fi prezentată în cele ce urmează) în scopul asigurării unei treceri sistematice
de la mediul educaţional către piaţa muncii.
Potrivit Legii 350/2006 (Legea tinerilor) (Art. 4) „Politicile în domeniul tineretului au la bază
următoarele principii generale:
a) elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi fundamentarea acestora în baza
rezultatelor cercetărilor sociale actuale;
b) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea
şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor
neguvernamentale de tineret şi pentru tineret;
c) sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea
asumării responsabilităţilor individuale sau de grup;
d) sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa economică,
educaţională şi culturală a ţării;
e) stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile
neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative constituite
din organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau
instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului;
f) garantarea dreptului la educaţie, instruire şi specializare profesională;
g) stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;
h) stimularea mobilităţii în rândul tinerilor;
i) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;
j) promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în
rândul tinerilor.”

Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, articolul 16 alineatul (1) „Învăţământul
general obligatoriu este de 10 clase şi cuprinde învăţământul primar şi cel gimnazial.
Învăţământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 2020”13. De
asemenea, conform prezentei legi, frecventarea obligatorie a învăţământului de
10 clase, forma cu frecvenţă, încetează la vârsta de 18 ani. Precedentă acestei legi,
Legea învăţământului din 1995 statua obligativitatea învăţământului la 9 clase.
Prin susţinerea accesibilităţii la servicii de consiliere şi orientare în carieră a
tuturor tinerilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, recomandările cadrului strategic
şi de politici sectoriale europene sunt transpuse în Planul Naţional de Reforme
(PNR), convergent cu Planul Naţional de Dezvoltare 2007–2013, Cadrul Strategic
Naţional de Referinţă 2007–2013 şi cu Liniile Directoare Strategice ale Planul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007–2013.
13
Text preluat din Legea educaţiei nationale. Legea nr. 1/2011. Publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011, disponibil online la http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_
educatiei_nationale_lege_1_2011.php.
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Un articol important al Legii Educaţiei Naţionale face referire la sprijinirea
tinerilor care sunt şcolarizaţi în altă localitatea decât cea de domiciliu. Potrivit
articolului 85, alineatul 1 „în situaţii justificate, elevilor din învăţământul obligatoriu,
şcolarizaţi într-o altă localitate decât cea de domiciliu, li se asigură, după caz,
servicii de transport, de masă şi de internat”.
Legea Educaţiei Naţionale are câteva omisiuni, care vin să întărească motivaţiile
lipsei de experienţă a tinerilor. Prin desfiinţarea şcolilor de arte şi meserii, s-a continuat
cu inadecvarea competenţelor dobândite de tineri comparativ cu cele cerute de
piaţa muncii. Nesusţinerea unui astfel de sistem de învăţământ practic, facilitează
excluziunea tinerilor pe piaţa muncii. Un alt aspect al legislaţiei româneşti, constă
în lipsa unui sistem concret de monitorizare şi evaluare a calităţii programelor de
studii oferite tinerilor.
În sprijinul diminuării acestor neconcordanţe, în cadrul documentului cadru
„Strategia Naţională pentru Tineret 2014–2020”, sunt precizate ca directive de
acţiune următoarele: „Pentru menţinerea pe piaţa muncii, tinerilor trebuie să li se
asigure consiliere şi orientare în carieră de calitate, formare la locul de muncă,
internship şi ucenicie de bună calitate plătite, care să răspundă abilităţilor şi
intereselor acestora”.
Referitor la Strategia Naţională pentru Tineret 2014–2020, aceasta a fost
lansată în dezbatere publică în 2013, însă nu este clar dacă aceasta a fost finalizată
şi aprobată (nu sunt informaţii oficiale pe site-ul MTS privind acest aspect,
documentul prezentat apare ca fiind încă în dezabetere publică).
Proiectul Strategiei Naţionale pentru Tineret 2014–2020 se axează pe patru
piloni principali: 1. Cultură şi educaţie informală; 2. Ocuparea forţei de muncă şi a
spiritului antreprenorial; 3. Participarea şi voluntariatul; 4. Sănătate, sport şi agrement.
Strategia Naţională pentru Tineret 2014–2020 este în acord cu cele la nivel
european, iar prin intermediul Strategiei Europa 2020 sunt trasate măsuri privind
incluziunea tinerilor, care ar trebui urmărite la nivel naţional. Astfel că, la nivel
naţional, se recomandă următoarele:
● „să efectueze investiţii eficiente în sistemele de învăţământ şi de formare la
toate nivelurile (de la nivel preşcolar la nivel universitar);
● să amelioreze rezultatele în domeniul educaţiei, tratând fiecare segment
(preşcolar, primar, secundar, profesional şi universitar) în cadrul unei abordări
integrate, care să includă competenţele-cheie şi care are scopul de a reduce
abandonul şcolar timpuriu;
● să consolideze deschiderea şi relevanţa sistemelor de învăţământ prin
instituirea unor cadre naţionale de calificare şi printr-o mai bună direcţionare a
rezultatelor învăţării spre nevoile pieţei muncii;
● să faciliteze intrarea tinerilor pe piaţa muncii prin acţiuni integrate care
cuprind, inter alia, îndrumare, consiliere şi ucenicie” (Strategia Naţională pentru
Tineret 2014–2020).
Strategia propune o serie de obiective specifice pentru toate domeniile de
incluziune socială (sănătate, educaţie, ocupare, recreere, cultură etc.), dar în caseta
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următoare le vom prezenta pe cele pentru ocupare şi educaţie. De asemenea, pe
lângă cele prezentate mai jos, prezenta strategie va adopta o serie de măsuri privind
implementarea Garanţiei pentru Tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului va susţine
implementarea Garanţiei pentru Tineret (Youth Guarantee), proiect susţinut la
nivel european. Aceasta presupune oferirea unei soluţii tinerilor europeni cu vârsta
sub 25 de ani fie că vorbim de un loc de muncă, continuarea studiilor, unui stagiu
de ucenicie (apprenticeship) sau trening – într-un termen de 4 luni de la terminarea
studiilor sau de când au devenit şomeri.
Principalele obiective specifice propuse pe educaţie şi ocupare, în cadrul Strategiei Naţionale
pentru Tineret 2014–2020:
● Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă tinere, cu focalizare pe grupele de vârstă 15–24
ani şi 25–29 ani.
● Promovarea unor măsuri, inclusiv legislative, în favoarea tinerilor, prin care să fie asigurată
tranziţia coerentă de la sistemul educaţional către piaţa forţei de muncă.
● Promovarea şi susţinerea echilibrului între viaţa profesională şi cea personală a tinerilor.
● Stimularea mobilităţii tinerilor pe piaţa internă a muncii.
● Sprijinirea mobilităţii tinerilor din România pe piaţa europeană a forţei de muncă, inclusiv prin
programe de combinare a muncii cu pregătirea şi prin programe de integrare, în cadrul fazei
post-pilot a programului „Primul tău job EURES”.
● Asigurarea unor şanse mai bune de acces şi de menţinere pe piaţa muncii a tinerilor, prin
însuşirea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor care le asigură locul de muncă în viitor.
● Utilizarea optimă a generaţiilor existente şi a celor noi de programe şi fonduri UE, ca
instrumente importante de promovare a moblităţii pentru învăţare şi a altor forme de învăţare,
precum şi pentru creşterea oportunităţilor tinerilor de acces pe piaţa muncii.
● Creşterea gradului de autoocupare a tinerilor în domeniul afacerilor.
● Promovarea antreprenoriatului, la toate nivelele educaţiei şi formării tinerilor.
● Facilitarea adaptării tinerilor întreprinzători la procesele de integrare europeană şi
globalizare.
● Promovarea unei pieţe a muncii mai incluzive cu tinerii în general şi cu tinerii din categorii
defavorizate în mod special, îmbunătătirea calităţii integrării tinerilor pe piaţa muncii,
asigurarea unei pieţe a muncii flexibilă şi creşterea siguranţei cu privire la menţinerea locului de
muncă.
● Asigurarea accesului tuturor tinerilor la formare şi educaţie de calitate, atât formală cât şi
nonformală.
● Asigurarea unei mai bune relevanţe practice a abilităţilor dobândite prin educaţie formală şi
nonformală.
● Îmbunătăţirea ofertei de educaţie nonformală.
● Stimularea interesului tinerilor de a participa la educaţia nonformală.
● Direcţionarea educaţiei nonformale spre reintegrarea socială a tinerilor excluşi social,
asigurarea menţinerii sau restabilirii accesului la educaţia formală în paralel cu o reală
promovare a învăţării nonformale şi informale şi a recunoaşterii competenţelor dobândite.
Sursa: Strategia Naţională pentru Tineret 2014–2020.

Potrivit Strategiei Naţionale pentru Tineret 2014–2020 „Incluziunea socială
este considerată ca fiind nucleul strategic al acestui document şi scopul final al
intervenţiei pe cele 4 domenii principale14, însă pentru o serie de tineri care se
14

Locuirea, educația, ocuparea și anumite dimensiuni specifice ale sănătății.
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confruntă cu probleme grave ea nu poate atinsă prin măsuri sectoriale destinate
populaţiei de tineri în ansamblu ci doar prin intervenţii intersectoriale, integrate şi
dedicate”.
Principala problemă întâmpinată de grupurile vulnerabile, printre care şi
tinerii, face referire la lipsa de participare sau participare redusă a acestora pe piaţa
muncii. Unul din programele propuse de Guvernul României, prin intermediul
căruia se trasează liniile privind problema integrării tinerilor pe piaţa muncii, este
reprezentat de „Planul Naţional de Dezvoltare 2007–2013” (PND 2007–2013).
PND evidenţiază una din cauzele lipsei/absenţei de pe piaţa muncii a tinerilor din
România, integrarea tinerilor pe piaţa muncii este în directă şi strânsă legătură cu
capacitatea sistemului de educaţie de a furniza competenţe şi calificări relevante şi
adaptate cerinţelor de pe piaţă (PND 2007–2013).
PND susţine creşterea productivităţii unei societăţi prin dezvoltarea tinerilor.
Astfel că România ar trebui să acorde „o atenţie deosebită generaţiei de tineri care
vor forma nucleul forţei de muncă în perioada următoare, prin asigurarea
accesului acestora la o educaţie la standarde cât mai înalte, sporirea capacităţii
de adaptare pe piaţa muncii şi maximizarea oportunităţilor de a contribui şi de a
obţine beneficii cât mai mari, în contextul unei economii din ce în ce mai
dinamice” (PND 2007–2013).
De asemenea şi PND sprijină integrarea durabilă a tinerior pe piaţa muncii
prin adecvarea competenţelor/calificărilor, dobândite prin intermediul sistemului de
învăţământ, la cerinţele actuale ale pieţei muncii. Dar, aşa cum s-a putut observa,
rata şomajului în rândul tinerilor este în continuare îngrijorătoare, fapt ce ar putea fi
explicat prin neconcordanţa calificărilor cu cerinţele pieţei muncii, precum şi prin
incapacitatea de a crea noi locuri de muncă pentru tineri. Reducerea şomajului în
rândul tinerilor poate fi realizată prin identificarea şi valorificarea tuturor
oportunităţilor de activare/reactivare pe piaţa muncii a acestora.
Prezentarea unor obiective specifice ale PND referitoare la integrarea tinerilor.
● Dezvoltarea unor rute flexibile şi personalizate de învăţare şi carieră prin furnizarea de servicii
integrate de informare, orientare şi consiliere pentru un număr de 1 000 000 elevi şi studenţi şi un
număr de 100 000 resurse umane din educaţie.
● Facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii prin promovarea parteneriatului în educaţie şi
ocupare şi dezvoltarea programelor de tranziţie de la şcoală la locul de muncă pentru un număr de
10 000 de absolvenţi, în vederea creşterii şanselor de ocupare.
● Creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională a capitalului uman prin oferirea de
programe de formare profesională continuă specifice care să furnizeze competenţele şi abilităţile
cerute pe piaţa muncii pentru un număr de 1 100 000 persoane, dintre care 400 000 persoane care
întâmpină dificultăţi de integrare/reintegrare pe piaţa muncii (tineri, femei, şomeri de lungă durată,
lucrători cu nivel redus de calificare, persoane în vârstă aflate în căutarea unui loc de muncă,
persoane din grupurile vulnerabile).
● Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive care să permită creşterea
şanselor de ocupare/integrare durabilă pe piaţa muncii a unui număr de 300 000 tineri, 100 000 de
persoane din grupurile vulnerabile.
Sursa: Preluare din PND 2007–2013.

96

IONELA IONESCU

22

În ceea ce priveşte integrarea pe piaţa muncii a tinerilor, Guvernul României
alocă anual, prin intermediul ANOFM, sume care să susţină şomerii, printre care şi
tinerii şomeri. Aceste sume sunt alocate, în mod special, pentru plasarea lor la noi
locuri de muncă. Dar pentru că vorbim de un grup vulnerabil, tinerii, care mai au şi
caracteristica de a fi şomeri, este nevoie de intervenţii financiare substanţiale prin
care să se poată obţine un impact de o importanţă majoră în implementarea de
politici publice active referitoare, mai cu seamă, la plasarea lor pe piaţa muncii.
Aceste intervenţii ar fi necesare îndeosebi datorită dificultăţilor care apar la tineri
în primul an după absolvirea unei şcoli, recomandându-se astfel politici care să se
orienteze către integrarea acelor tineri care nu-şi pot găsi un loc de muncă singuri
(Tănase şi alţii, iunie 2011).
Potrivit Programului de Guvernare 2013–2016, există o serie de măsuri
privind ocuparea forţei de muncă la tineri dintre care amintim:
● creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, cu focalizare pe următoarele
grupuri ţintă: tineri cu vârste între 15 şi 25 de ani;
● susţinerea celui de al treilea sector, economia socială şi a întreprinderilor
sociale, având drept scop creşterea coeziunii şi inserţiei sociale a persoanelor
provenind din grupuri vulnerabile prin înfiinţarea, în interes local, de noi locuri de
muncă şi/sau servicii sociale.
● promovarea unei legislaţii în favoarea tinerilor prin care să fie asigurate
tranzitul coerent de la sistemul educaţional către piaţa forţei de muncă precum şi
echilibrul între viaţa profesională şi cea personală prin creşterea accesului la
servicii sociale pentru îngrijirea copiilor şi a persoanelor în situaţie de dependenţă;
Stimularea şi extinderea măsurilor de încurajare a angajării tinerilor pe piaţa
muncii, în special a celor proveniţi din centrele de plasament şi a persoanelor cu
handicap (Programul de guvernare 2013–2016).
Direcţiile de acţiune ale Programului de guvernare pentru Tineret şi Sport.
Educaţie:
● program naţional de tabere tematice pentru elevi;
● stimularea tinerilor din mediul rural să meargă la şcoală;
● bursele sociale “trebuie” să acopere cheltuielile de masă, rechizite şi cazare necesare tânărului
pentru o lună de studiu;
● burse de merit pentru elevi realizate în parteneriat cu autorităţile locale;
● burse de merit pentru studenţi;
● crearea unui sistem real de internship în administraţia publică centrală şi locală pentru studenţii
cu rezultate deosebite şi oferirea unui număr de locuri anual în sistemul public absolvenţilor cu
rezultatele cele mai bune;
● construirea de programe educaţionale de tipul a doua şansă pentru cei care au abandonat şcoala
înainte de finalizarea studiilor.
Integrarea pe piaţa de muncă:
● crearea de locuri de muncă, acordarea de facilităţi fiscale angajatorilor;
● programe de integrare în societate a copiilor care au crescut în căminele de copii, şcoli de corecţie
sau sunt expuşi unor riscuri de tipul substanţelor care asigură dependenţă gravă (alcool, droguri etc.);
● programe de sprijinire a tinerilor care provin din anumite zone defavorizate;
● acordarea de facilităţi fiscale pentru tinerii români din străinătate care activează în anumite domenii de
interes (ex.: informatică, cercetare, inovare, transfer tehnologic etc.) şi care decid să profeseze în ţară.
Sursa: Preluare din Programul de Guvernare 2013–2016.
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Cât priveşte integrarea pe piaţa muncii, Planul Naţional pentru Stimularea
Ocupării Tinerilor (PNSOT) 2013 include măsuri şi programe, cum ar fi garanţii
pentru tineret. Dintre garanţiile propuse menţionăm: bonusuri de mobilitate, stimulente
financiare, orientare profesională şi de consiliere a spiritului antreprenorial, simulare
de afaceri, stagii, ucenicie, parteneriate între şcoli, universităţi şi companii şi alte
organizaţii şi start-up-uri create de tineri. Iar referitor la integrarea pe piaţa muncii
a tinerilor cu studii superioare, în cadrul Strategiei Învăţământului Superior
Românesc (SISR) pe perioada 2002–2010 a fost în mod clar afirmat obiectivul
operaţional privind coleralarea mai bună a învăţământului superior cu piaţa forţei
de muncă.

Legislaţia specifică tinerilor postinstituţionalizaţi
Incluziunea socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie nu a înregistrat
rezultate pozitive notabile. Astfel că actorii interesaţi ar trebui să sprijine şi să
dezvolte un cadru legal specific acestui grup vulnerabil, „care să reglementeze
dezvoltarea şi diversificarea serviciilor care să conducă la pregătirea tinerilor
pentru o viaţă independentă” (Câmpean, 2010: 7).
În cele ce urmează vom prezenta o serie de acte normative care fac trimitere
la o serie de propuneri privind situaţia tinerilor postinstituţionalizaţi.
Hotărârea nr. 1.438 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de
protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi – enunţă
următoarele principii care stau la baza furnizării serviciilor, următoarele:
● asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a copilului (tânărului);
● asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui
personal mixt şi deschiderea centrului către comunitate;
● asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare.
Definire:
„Prin tinerii care au părăsit sistemul de protecţie a copilului se face referire la tinerii cu vârsta
între 18 şi 25 ani care provin din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului. Aceştia
beneficiază de diferite programe care au ca scop integrarea lor în societate”.

Cu ajutorul personalului specializat, care să lucreze cu tinerii postinstituţionalizaţi,
ca o măsură de monitorizare, ar trebui să li se asigure tinerilor acces la diverse
servicii care să susţină incluziunea socială (acces la educaţie formală şi informală;
acces la informare şi cultură; asigurarea socializării, dezvoltării relaţiilor cu comunitatea;
acces la servicii de sănătate, asigurarea climatului favorabil dezvoltării personalităţii
copiilor prin participare la activităţi de grup şi la programe individualizate (Câmpean,
2010)), iar acestea să fie adaptate la nevoile şi tipologiile lor pentru o bună
incluziune socială. Dar aceste lucruri nu pot fi realizate întotdeauna la normele
dorite, în special din lipsa personalului. În ultimii ani s-a înregistrat un deficit de
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personal în cadrul sistemului de protecţie socială15, afectându-se astfel toate cele
menţionate mai sus.
De asemenea, tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecţie se regăsesc printre
grupurile ţintă ai Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
copilului 2008–2013. Prin intermediul acestei strategii au fost trasate o serie de
rezultate aşteptate, ale căror finalitate nu o cunoaştem. Deşi conform aquis-ului
comunitar România ar fi trebuit să dezvolte o strategie specifică tinerilor/copiilor
instituţionalizaţi, această strategie întârzie să apară. Totuşi, politica guvernului a
inclus o serie de obiective privind tinerii care părăsesc sistemul de protecţie la
vârsta de 18 ani, iar acestea sunt:
● crearea unui sistem coerent şi coordonat de incluziune socială;
● reducerea riscului de marginalizare şi excluziune socială;
● integrarea şi participarea activă în comunitate (Racoceanu şi alţii, 2005).
Principalele domenii de interes pentru tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecţie:
● creşterea capacităţii copiilor/tinerilor de a lua decizii cu privire la orientarea şcolară şi
profesională şi dezvoltarea unei cariere corespunzător calităţilor şi preferinţelor exprimate de
aceştia;
● diversificarea şi adaptarea modalităţilor de petrecere a timpului liber pentru copii; direcţionarea
educaţiei, în special a celei timpurii, către dezvoltarea la potenţial maxim a personalităţii
copilului, a talentelor şi abilităţilor sale fizice şi mentale;
● definirea ariei ocupaţionale, a calificărilor şi ocupaţiilor specifice, precum şi a standardelor
ocupaţionale din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
● promovarea sistemului de evaluare şi certificare a competenţelor dobândite în contexte
nonformale şi informale de învăţare;
● existenţa unui sistem naţional de formare iniţială şi continuă a profesioniştilor care interacţionează
cu copilul.
Sursa: Capitolul IX al Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
copilului 2008–2013

Potrivit Legii nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială,
pentru tinerii postinstituţionalizaţi sunt prevăzute o serie de resurse financiare sau
acces la diverse servicii sociale de care aceştia pot beneficia, precum: alocaţia de
stat pentru copii, VMG-ul (venitul minim garantat), ajutoare (burse sociale, ajutoare
pentru plata energiei termice pe timp de iarnă, ajutoare pentru plata cheltuielilor de
întreţinere), cantina de ajutor social, precum şi alte beneficii şi servicii sociale
(Racoceanu şi alţii, 2005) Pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a
copilului, AJOFM-urile sunt principalii actori instituţionali care le facilitează acestora
posibilitatea de a-şi găsi un loc de muncă, prin organizarea unor burse special
dedicate lor.
15
Potrivit unui articol Mediafax, disponibil online la: http://www.mediafax.ro/social/studiupersonalul-din-sistemul-de-protectia-copilului-relativ-tanar-toti-angajatii-au-calificativul-bine-saufoarte-bine-11518111.
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MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A POLITICILOR PUBLICE
Plecând de la interviurile realizate în cadrul cercetării calitative, au fost
identificate o serie de soluţii de îmbunătăţire a politicilor publice. Principalele
recomandări ale respondenţilor au făcut referire la situaţia ocupării a tinerilor, la
măsuri/metode de îmbunătăţire a situaţiei acestora pe piaţa muncii.
Deoarece în România excluziunea tinerilor pe piaţa muncii are legătură şi cu
desfiinţarea şcolilor de arte şi meserii/profesionale, aşa cum am discutat în capitolele
anterioare, respondenţii propun măsuri de schimbare a sistemului de învăţământ. Se
propun schimbări la nivel liceal, în mod special, în vederea formării de deprinderi
adecvate pieţii muncii. Aceste schimbări se pot face doar în colaborare cu membrii
mediului de afaceri.
„Liceul să fie împărţit în două părţi – pe de o parte, cei care doresc să facă
tot liceul petru a merge la facultate să aibă un program teoretic, iar pe de altă
parte, în ultimii doi ani cei care nu merg la facultate să facă mult mai multă
practică (să existe ateliere)” (angajator în domeniul comerţului, Teleorman).
De asemenea, o altă măsură ar fi o mai bună colaborare cu patronatele în
vederea evaluării măsurilor deja existente, a măsurilor fiscale acordate la angajarea
tinerilor:
„La nivel naţional ar trebui analizat impactul facilităţilor existente, iar
procesul de evaluare ar trebui să includă şi participarea celor din grupurile
vulnerabile: aceştia ar trebui întrebaţi si ei despre măsurile care pot fi eficiente (să
fie întrebaţi şi angajatorii, dar şi angajaţii)” (reprezentant AJOFM, Teleorman).
O altă problemă reală a tinerilor este lipsa unor programe de stagii de practică
relevante. Respondenţii susţin introducerea unor astfel de programe, care să
contribuie în mod real la acumularea de experienţă necesară integrării tinerilor pe
piaţa muncii.
„Pentru tineri ar trebui reintrodusă perioada de stagiu (să existe un tutore
care să transfere experienţă şi să-i ajute pe tineri să se integreze la locul de
muncă)” (reprezentant AJOFM, Teleorman).
„În cazul tinerilor – ar trebui stimulată dezvoltarea părţii de deprinderi
practice. Ar trebui dezvoltate programe de parteneriat prin care aceştia să poată
face stagii de practică” (angajator în domeniul comerţului, Teleorman).
De asemenea, ar trebui promovată ucenicia la locul de muncă, în special
pentru persoanele cu un nivel scăzut de calificare sau fără nicio calificare.
Pentru că această categorie de tineri este supusă unui grad mai mare de
vulnerabilitate, ar trebui să se pună mai mult accent pe integrarea pe piaţa muncii a
tinerilor care părăsesc sau încă se află din sistemul de asistenţă socială. Susţinerea
programelor de integrare profesională sunt indicate pentru că această categorie de
tineri duce şi o luptă antidiscriminare, pe lângă problemele cu care se confruntă în
general un tânăr din România.
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„Dacă până acum 4–5 ani tineri care părăseau sistemul de protecţie nu
aveau prea multe şanse de a se integra pe piaţa muncii acum, datorită POSDRU
s-a îmbunătăţit cadrul de calificări, existând astfel şi mai multe şanse de integrare
a acestui grup vulnerabil” (reprezentant DGASPC Vrancea, Vrancea).
Trebuie acordată o atenţie specială tinerilor care părăsesc sistemul de
protecţie, şi să fie avută în vedere o monitorizare a implementării programului de
integrare socioprofesională destinat acestora.
Pentru toate categoriile de tineri, îndeosebi pentru tinerii care părăsesc
sistemul de protecţie socială, finanţarea programelor de formare profesională va
duce la creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii. Dobândirea unei calificări
le poate creşte şansele în accesarea unor locuri de muncă mai bine plătite şi mai
stabile, fapt care ar duce la independenţa tinerilor faţă de sistemul de asistenţă
socială şi le-ar putea consolida un trai mai stabil de viaţă.
Tot referitor la cursurile oferite prin programele POSDRU, respondenţii
susţin că ar trebui adecvate cât mai bine nevoilor pieţii muncii. Atunci când tinerii
vor găsi un loc de muncă, pe baza deprinderilor furnizate de aceste cursuri, putem
vorbi de o integrare pe piaţa muncii ca urmare a finanţărilor FSE.
„Cursurile sunt făcute pentru a îngroşa dosarele tinerilor cu certificate care
nu îi ajută. Noi ne pliem la cursurile care sunt pe piaţă. În afară de facilităţile
fiscale ar trebui ca respectivele cursuri să se finalizeze cu angajarea tinerilor că
aşa îi poţi forma şi nu fac nimic după aia şi nici nu ştiu nimic. Cursurile care sunt
nu au legătură nici cu nevoia angajatorilor nici cu abilităţile tinerilor”
(reprezentant fundaţie, Brăila).
În ceea ce priveşte măsurile fiscale acordate tinerilor, în România există
cadrul legislativ, iar ANOFM-urile au putea veni cu o soluţie: „subvenţionarea
locurilor de muncă pentru tineri până la vârsta de 35 de ani”. Aceste măsuri sunt
binevenite, însă în cele mai multe cazuri angajatorul nu apelează la aceste măsuri,
în special din cauza birocraţiei.
Neconcordanţa dintre calificările/competenţele avute de tineri şi cele
solicitate de către angajatori este principala cauză a ratei şomajului ridicate în
rândul tinerilor. Se pune accentul pe o bună armonizare a educaţiei cu cerinţele
pieţei muncii, dezvoltarea unor stagii de practică/ucenicie direct la angajatori,
facilitarea intership-urilor, precum şi alte metode care să dezvolte competenţele
tinerilor.

CONCLUZII
Pentru o susţinere a participării active a tinerilor la viaţa socioeconomică,
culturală şi politică trebuie să se asigure oportunităţi deopotrivă de acces la
educaţie, ocupare şi condiţii de viaţă decente. În suportul acestui grup, este
important ca acţiunile să pornească de la două dintre domeniile de acţiune a
incluziunii sociale la tineri, la educaţie şi ocupare.
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Atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul României, problema
şomajului în rândul tinerilor (în special în această categorie care-i include şi pe cei
încadraţi într-o formă de învăţământ) este la fel de gravă, fapt ce a determinat
apariţia diverselor programe de finanţare adresate tinerilor (aşa cum se poate
observa în capitolul dedicat politicilor publice pentru tineri).
Acţiunile politice bine targetate şi cuprinzătoare (care să fie mai specifice pe
fiecare grup de tineri) sunt extrem de necesare în vederea efectuării de schimbări
pozitive în viaţa tinerilor care trăiesc în Uniunea Europeană. În acest sens,
România trebuie să treacă de la faza de simulare a diverselor programe europene la
faza de implementare a acestora. Un exemplu bun este programul „Garanţii pentru
Tineri”, program menţionat chiar şi în strategiile naţionale.
De asemenea, tinerii încadraţi într-o formă de învăţământ întâmpină o
problemă majoră privind oportunităţile pe piaţa muncii. Aceştia nu se pot dezvolta
profesional prin prisma locurilor de muncă oferite pentru ei în perioadele de
vacanţă, iar un alt risc vizavi de tipul unor astfel de locuri de muncă se referă la
lipsa formelor legale de angajare.
Sistemul de învăţământ românesc ar trebui să se implice mai mult în
formarea tinerilor pentru piaţa muncii, îndeosebi pentru acele tipuri de locuri de
muncă disponibile pe piaţa muncii. Legea Educaţiei Naţionale are câteva omisiuni,
care vin să întărească motivaţiile lipsei de experienţă a tinerilor. Prin desfiinţarea
şcolilor de arte şi meserii, s-a continuat cu inadecvarea competenţelor dobândite de
tineri comparativ cu cele cerute de piaţa muncii. Nesusţinerea unui astfel de sistem
de învăţământ practic, facilitează excluziunea tinerilor pe piaţa muncii. Un alt
aspect al legislaţiei româneşti, constă în lipsa unui sistem concret de monitorizare
şi evaluare a calităţii programelor de studii oferite tinerilor.
Pentru tineri, emigrarea reprezintă un „plan de rezervă”, în cazul în care în
România nu vor reuşi să-şi îndeplinească propriile ţeluri, în special din punct de
vedere economic.
Referitor la tinerii care părăsesc sistemul de protecţie socială se impune o mai
bună monitorizare a acestora din momentul în care părăsesc sistemul. O astfel de
monitorizare ar putea identifica nevoile de consiliere socială sau profesională,
pentru o mai bună integrare în societate.
Principalul factor de risc pentru tineri este lipsa unui loc de muncă, pe termen
lung acest factor ameninţă incluziunea socială a tinerilor. Iar printre factorii cei mai
importanţi de vulnerabilitate la excluziune socială a tinerilor pe piaţa muncii, au
fost identificaţi următorii: calificarea scăzută, neadecvarea calificării conform pieţii
muncii, pasivitatea pe piaţa muncii, o situaţie financiară precară, nivelul scăzut sau
lipsa unui sprijin social, un sprijin instituţional insuficient sau inexistent.
În scopul prevenirii, în mod eficient, şi remedierii riscul de excludere pentru
mulţi tineri, trebuie să fie remediaţi factorii determinanţi care generează inegalităţile
sociale.
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T

his article focuses on presenting/ analyzing the factors that
hampers the social inclusion of youth people, as well as the
support, measures and interventions offered to this vulnerable
group. Social inclusion of young people refers to a process that seeks to
provide the necessary support in achieving the potential of every person,
regardless of their experience or the circumstances in which they carry out
their life. To support the active participation of young people in socio-economic,
cultural and political life, it must be ensured both the opportunities for access
to education, employment and to decent living conditions. We focused on two
areas of action from the youth social inclusion, education and employment,
but also to present the state of post-institutionalized youth. Both at EU level
and Romania, the problem of youth unemployment (especially in this category
are included those who are engaged in some form of education) is so severe,
that has triggered various financing programs for young people. The main
risk factor for young people is the lack of a job, on long-term this factor
threatens the social inclusion of youth. Among the most important factors of
vulnerability to social exclusion of young people on the labor market there
were identified the following: the low qualification, inadequacy of the
qualification according to the labor market, the passivity of labor market, a
precarious financial situation, the low level or lack of social support, an
insufficient or no institutional support. In order to prevent, effectively, and to
reduce the risk of exclusion for young people, must rectify determinants that
generate social inequalities.
Keywords: youth people, social inclusion, employment, education, postinstitutionalization specific problems.
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CONTEXT
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS) implementează în parteneriat
cu Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” (INCE) proiectul
„Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii
sociale la nivelul MMJS”, cod SIPOCA 4.
Prezentul document este o sinteză a conferinţei internaţionale „Cartografierea
sărăciei, serviciilor sociale şi a infrastructurii specifice privind serviciile sociale”
organizate în data de 9−10 martie 2017 în cadrul proiectului mai sus menţionat.

PREMISELE ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI
Conferinţa internaţională în cadrul proiectului SIPOCA 4 a avut ca scop
principal schimbul de bune practici privind metodele şi instrumentele de analiză în
domeniul sărăciei, sărăciei în muncă şi a serviciilor sociale.
Evenimentul a fost organizat în cadrul activităţii nr. 2, elaborarea metodologiilor
de analiză pentru realizarea hărţilor, mai exact, aşa cum a fost prevăzut în cadrul
subactivităţii 2.1. Utilizarea bunelor practici de la nivel european. 2.1.2. Conferinţă
cu participarea unor experţi internaţionali.
Conform specificaţiilor tehnice din aplicaţia proiectului, evenimentul a fost
prevăzut să fie organizat în Bucureşti cu participarea unui număr de patru experţi
internaţionali, experţi naţionali precum şi experţii partenerului responsabili de
Adresa de contact a autorului: Sorin Cace, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail:
cacesorin@gmail.com.
CALITATEA VIEŢII, XXVIII, nr. 1, 2017, p. 105–112

106

SORIN CACE

2

elaborarea metodologiilor de analiză, reprezentanţi ai MMJS, reprezentanţi ai
instituţiilor de la nivelul APL, dar şi ai altor instituţii considerate relevante din
perspectiva furnizării serviciilor sociale.
Pentru organizarea şi desfăşurarea conferinţei internaţionale, INCE, în calitate
de partener, a contractat servicii de organizarea evenimentelor.

PARTICIPANŢI
În vederea atingerii obiectivelor generale ale proiectului precum şi a obiectivelor
privind elaborarea unui set de instrumente care să evalueze nevoile de servicii sociale
şi de infrastructură necesare furnizării acestora la nivel local au fost invitaţi să participe
experţi din străinătate (Suedia, Irlanda, Polonia), reprezentanţi ai administraţiei publice
centrale şi locale, în special angajaţi ai Agenţiilor Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială
(AJPIS) şi ai Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC).
Membrii echipei de implementare de la nivelul MMJS şi cei ai INCE au fost prezenţi.
Alţi invitaţi au aparţinut mediului academic şi universitar, furnizori publici şi privaţi
de servicii sociale.

DESFĂŞURAREA CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE
După cuvântul de deschidere, a fost prezentată agenda evenimentului.
Prima prezentare a fost susţinută de managerul de proiect MMJS. Participanţilor
le-au fost expuse informaţii generale despre proiect: obiectivele specifice, finanţare
şi grupul-ţintă. În strânsă legătură cu unul dintre rezultatele preconizate a fi atinse
în cadrul proiectului, şi anume, o hartă interactivă privind infrastructura existentă şi
necesară, dl. Florin Dragomir a detaliat principalele activităţi/ metode de cercetare
ce vor fi folosite:
1. Centralizarea datelor administrative;
2. Cercetare cantitativă la nivelul APL-urilor;
3. Cercetare cantitativă la nivelul furnizorilor de servicii;
4. Cercetare calitativă la nivelul furnizorilor de servicii şi a autorităţilor locale
şi judeţene;
5. Cercetare calitativă la nivelul populaţiei vulnerabile, căreia îi sunt adresate
de serviciile sociale;
6. Cercetare calitativă cu specialişti în domeniul serviciilor sociale.
Pentru fiecare dintre acestea au fost trecute în revistă instrumentele aferente,
şi anume: Fişa de prelucrare a datelor administrative; Chestionarul adresat autorităţilor
locale, Chestionarul adresat furnizorilor de servicii sociale, Ghidul de interviu cu
furnizori publici şi privaţi de servicii sociale; Ghid de interviu cu persoane vulnerabile
şi respectiv Ghid de focus grup cu specialişti în domeniul serviciilor sociale.
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A fost descrisă modalitatea de colectare a datelor cantitative şi calitative.
Culegerea de date cantitative presupune două demersuri:
1. Cercetare on-line la nivelul furnizorilor publici şi privaţi de servicii prin
intermediul unui instrument de colectare a datelor conceput pe dimensiunile
formularelor de licenţiere.
2. Cercetare de teren şi on-line la nivelul APL-urilor prin aplicarea unui
chestionar comun destinat colectării datelor pentru cele patru hărţi, acesta fiind un
instrument adresat exclusiv personalului de specialitate din administraţia locală.
A fost subliniată importanţa datelor de ordin calitativ în cadrul atingerii
rezultatului preconizat, menţionându-se, totodată, instrumentele ce urmează a fi
utilizate: interviuri semistructurate cu reprezentanţi ai furnizorilor publici şi privaţi
de servicii, interviuri în profunzime cu persoane vulnerabile, precum şi organizarea
de focus-grupuri cu specialişti în servicii sociale.
A fost subliniată totodată importanţa strategică a parteneriatului cu INCE
în reuşita îndeplinirii obiectivelor şi a atingerii rezultatelor preconizate. Un alt
element-cheie evidenţiat a fost implicarea şi sprijinul din partea participanţilor la
eveniment, în special din partea directorilor Agenţiilor Judeţene de Plăţi şi Inspecţie
Socială şi ai Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
A fost prezentat partenerul implicat în proiect din perspectiva apartenenţei la
Academia Română, a istoricului de dezvoltare şi a principalelor rezultate obţinute.
INCE a fost înfiinţat prin decretul nr. 10/1990 prin reorganizarea Institutului Central de
Cercetări Economice (înfiinţat în 1973) şi este o organizaţie ştiinţifică de drept public,
de interes naţional, cu vocaţie de cercetare fundamentală, finanţat din bugetul public,
care dezvoltă şi cercetări aplicative finanţate din surse publice sau private interne şi
externe. Anul 2016 este dedicat de Academia Română şi institutele de cercetare
aflate în structură sărbătoririi a 150 de ani în serviciul Naţiunii Române. Activitatea
INCE a fost prezentată participanţilor din perspectiva vocaţiei/misiunii, a reţelei de
cercetare, a resurselor umane implicate, a contribuţiei la dezvoltarea unor strategii
naţionale, dar şi la programele de cercetare de importanţă naţională. Din punct de
vedere al transparenţei şi al vizibilităţii publice, au fost prezentate informaţii despre
publicaţiile INCE din 1990 cu o privire mai detaliată asupra ultimul an raportat 2016.
Următoarea parte a prezentării a fost dedicată locului pe care INCE îl ocupă
în topul mondial şi european al instituţiilor de cercetare din domeniul economic,
dar şi în topurile naţionale ale cercetării din domeniul ştiinţelor economice. Proiectele
naţionale şi internaţionale implementate recent alături de parteneriatele strategice
încheiate la nivel internaţional cu alte instituţii de profil au încheiat prezentarea.
Responsabilul cu selecţia experţilor şi coordonarea elaborarea metodologiilor,
elaborarea hărţilor, expert partener INCE, a detaliat rezultatele pe care proiectul
urmează să le atingă.
− Rezultat 1: Hărţi elaborate privind: infrastructura socială existentă şi necesară;
serviciile sociale existente şi necesare; sărăcia; sărăcia în muncă.
− Rezultat 2: Metodologia de culegere şi analiză în mod unitar a datelor privind
infrastructura şi serviciile sociale existente şi necesare furnizate de administraţia
publică locală către MMJS.
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În continuare, au fost detaliate activităţile aferente atingerii fiecăruia dintre
cele două rezultate. Pentru primul rezultat a fost evidenţiat stadiul privind informaţiile
relevante şi disponibile în acest moment şi au fost oferite exemple de hărţi existente.
Au fost subliniate principalele limite ale seturilor de date existente alături de
produsul final obţinut pentru atingerea primului rezultat şi modalitatea de realizare.
Pentru al doilea rezultat au fost evidenţiate informaţiile actuale care pot sprijini
demersul, modalitatea în care demersurile de cercetare vor conduce la atingerea
rezultatului şi forma sub care va fi atins rezultatul (metodologie de culegere şi
analiză unitară a datelor privind infrastructura şi serviciile sociale existente şi necesare,
alături de implementarea unui soft – mecanism de analiză a datelor furnizate de
administraţia publică locală către MMFJS privind infrastructura serviciilor sociale
existente şi necesare).
Directorul Institutului Muncii şi al Ştiinţelor Sociale, Varşovia, Polonia,
a prezentat câteva abordări conceptuale şi empirice privind polarizarea pieţei
muncii în Polonia. A fost ilustrată structura ocupării după competenţe în Polonia în
perioada 1995−2022 la nivelul a patru scenarii, precum şi sărăcia în muncă în anii
2010 şi 2015 în cadrul unei comparaţii la nivel european.
Au fost trecute în revistă evoluţiile legislative relevante, cum ar fi introducerea
salariului minim pe oră pentru convenţiile civile, creşterea considerabilă a salariului
minim în cazul contractelor individuale de muncă, limite pentru contractele de muncă
pe durată determinată semnate ulterior, precum şi scăderea vârstei de pensionare.
Director, Agenţia de Cooperare VarNa, Suedia a prezentat cadrul conceptual
al structurii privind cooperarea dintre organismele sistemului public în vederea
sprijinirii şomerilor. A fost subliniată importanţa existenţei unei agenţii de coordonare
prin prisma problemelor existente în domeniul sănătăţii, instabilităţii sociale,
necesitatea existenţei unei bunăstări sociale, lipsa de încredere/motivare, lipsa unei
experienţe în muncă, pregătire profesională redusă sau inexistenţa acesteia, dizabilităţi.
Au fost prezentate etapele unei coordonări eficiente:
1. Scanare (workshop-uri, audieri, colectare sugestii);
2. Studiu pilot (proiect cu valoare de 10 000 euro, analiza cauzelor);
3. Schimbarea teoriei (efecte aşteptate pe termen lung, rezultate necesare,
activităţi necesare, resurse necesare);
4. Faza de planificare (mobilizare, design-ul, organizarea şi planificarea
proiectului, detalierea bugetară, evaluare, implementare);
5. Proiect (activare, evaluare, învăţare, implementare, influenţare).
A fost subliniat faptul că colaborarea nu este o condiţie la care se poate
ajunge în orice moment ci un proces continuu ce trebuie să fie cucerit, stabilit şi
hrănit în mod constant.
Un stimat profesor de la Institutul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică în
domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Bucureşti, România a descris situaţia statelor
din Centrul şi Răsaritul Europei în ceea de priveşte indicatorii economici şi sociali.
A fost subliniat faptul că în prezent aceste state membre se confruntă cu o masivă
pierdere de populaţie care în sine are de fapt semnificaţia economică a unei pierderi
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de potenţial de generare a PIB şi avuţiei naţionale, ceea ce pe termen mediu şi lung
poate conduce la o permanentizare a fenomenului de „periferizare economică şi
socială”.
A fost descris fenomenul de depreciere a costului muncii văzut prin prisma
unei valori scăzute a PIB, altfel spus, o valoare scăzută a PIB înseamnă şi un PIB
realizat cu „muncă ieftină” sau puţin remunerată. Din acest punct de vedere ţările
în curs de dezvoltare care îşi susţin competitivitatea pe costul redus al factorului de
producţie-muncă, sunt practic condamnate să rămână la baza lanţurilor valorii
adăugate.
În cadrul studiului empiric a fost construit un indice al centricităţii, iar
analiza s-a realizat pentru perioade de contracţie şi expansiune economică. Valorile
indicelui au arătat că atât în faza de expansiune cât şi în cea de contracţie, poziţiile
relative ale acestor economii în cadrul ansamblului economic rămân aceleaşi.
Sociolog, Coordonator privind Incluziunea Socială, New Communities
Partnership, Dublin, Irlanda a analizat contextul în care organizaţia din care face parte
activează pentru beneficiul imigranţilor. A fost subliniată importanţa parteneriatului
cu agenţiile statului şi au fost descrise serviciile prestate: Incluziunea socială şi
Programul de activare comunitară, Serviciul privind obţinerea cetăţeniei, Serviciul
de sprijin privind învăţarea limbii engleze, Serviciul de sprijin pentru familie,
Formare multi-culturală în diferite limbi pentru imigranţi şomeri pe termen lung, în
vederea creşterii oportunităţilor de angajare.
S-a vorbit despre sistemul de asistenţă socială din Irlanda, acesta fiind împărţit
în trei tipuri de plăţi şi a fost analizată fiecare componentă în parte. Pentru a face
parte din acest sistem, un imigrant trebuie să îndeplinească anumite condiţii şi să
urmeze anumiţi paşi. Organizaţia New Communities Partnership oferă sprijin în
acest sens.
În cele din urmă au fost sintetizate cele mai des întâlnite probleme cu care se
confruntă imigranţii din Dublin (70% din populaţia oraşului Dublin este formată
din imigranţi): accesul la servicii, autoizolare, lipsa cunoaşterii limbii engleze şi a
specificului societăţii engleze, discriminare instituţională.
Managerul de Cercetare, Unitatea privind Politicile Sociale, Eurofund, Dublin,
Irlanda, a vorbit despre sărăcia în muncă din perspectiva unui studiu realizat de
Eurofound, fundaţie ce activează în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi
de trai a populaţiei din statele membre ale UE. A fost descris cadrul instituţional al
Eurofound, buget, membri, structură. Măsurile luate în vederea redresării din criză
prin finalizarea a patru programe la sfârşitul anului 2016, precum şi măsurile ce
urmează să fie luate în vederea îmbunătăţirii reglementărilor existente. Au fost
descrise ariile strategice de intervenţie conform noului document privind programarea
2017−2020. Obiectivele proiectului constau în stabilirea modul în care sărăcia
în muncă este definită şi măsurată în statele membre ale UE, cartografierea
caracteristicilor celor afectaţi de sărăcia în muncă, documentarea şi evaluarea
politicilor privind sărăcia în muncă, formularea unor lecţii din evaluarea de politici
şi cum sărăcia în muncă poate fi prevenită/ redusă.
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Au fost analizaţi indicatorii relevanţi privind sărăcia în muncă la nivelul UE
şi au fost descrise modalităţile de intervenţie ale Eurofound. Au fost prezentate
constatările preliminare privind cauzele sărăciei în muncă la nivelul UE şi
mecanismul care întreţine acest fenomen. A fost subliniat rolul pe care l-a avut
recenta criză în acutizarea acestei probleme şi au fost analizate cazurile a mai
multor state europene.
În cadrul zilei a doua de conferinţă, activitatea s-a desfăşurat în două sesiuni
de lucru paralele. Moderatorul primei sesiuni, un expert din cadrul Institutului
Naţional de Cercetări Economice „Constantin C. Kiriţescu” (INCE) a descris cadrul
metodologic privind cartografierea sărăciei şi a sărăciei în muncă. A fost prezentat
contextul naţional privind distribuţia sărăciei pe regiuni, menţionând faptul că un
indicator important privind distribuţia sărăciei este numărul de beneficiari de venit
minim garantat. A fost făcută o comparaţie dintre situaţia în România şi în alte state
membre ale UE în ceea ce priveşte indicatorul Gini, riscul sărăciei şi excluziunii
sociale, rata sărăciei relative şi ai altor indicatori relevanţi.
Au fost descrise cauzele sărăciei, înţelegerea acestora fiind deosebit de
importantă prin prisma măsurilor de intervenţie ce pot fi luate. În afară de cauzele
de natură structurală, ineficiența politicilor sociale de intervenţie poate fi considerată,
de asemenea, o cauză majoră.
A fost prezentat indicatorul privind estimarea sărăciei, aici fiind vorba de
ajutoarele pentru încălzire pe tranșe de venit. Având în vedere că acest tip de date
sunt colectate la nivel local şi centralizat, raportarea numărului de beneficiari pe
tranşe de venit la pragurile absolute şi relative ale sărăciei poate reprezenta un
reper important în estimarea pe plan local a ratei sărăciei.
Sărăcia în muncă este definită ca acea pondere a populaţiei ocupate care
înregistrează venituri medii sub 60% din mediana veniturilor per adult echivalent,
la nivel naţional. Categoriile de populaţie incluse în rapoartele privind sărăcia în
muncă se referă la lucrătorii salariaţi şi persoanele care desfăşoară activităţi
independente. O abordare mai largă poate fi considerată utilă în cazul specific din
România, unde mediana veniturilor este relativ redusă pentru a asigura un trai
decent, aici fiind vorba de o „prosperitate precară“. Cei într-o astfel de situaţie se
găsesc în primele trei cincimi din venituri peste pragul de sărăcie şi au venituri
încadrate între 60−80% din venitul mediu pe adult echivalent.
Printre problemele structurale identificate pentru cazul României în ceea ce
priveşte sărăcia în munca, se regăsesc cote foarte ridicate de auto-ocupare a forţei
de muncă, în special în agricultură şi construcţii, precum şi număr mare de contracte
de muncă remunerate la nivelul salariului minim sau la valori apropiate acestuia.
Abordarea temelor sărăcie şi sărăcie în muncă are un trunchi comun şi
dezvoltări particulare: sărăcia în muncă fiind un caz particular al sărăciei. Metodele
utilizate cuprind:
− analiza documentelor sociale: date administrative şi date statistice;
− analiză secundară de date;
− colectare şi analiză primară de date.
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Obiectivul principal în ceea ce priveşte colectarea datelor îl constituie
identificarea, pornind de la listele cu beneficiari de VMG, respectiv beneficiari de
ajutoare de căldură, a ponderii populaţiei ce obţine venituri încadrate în intervale
corespunzătoare nivelurilor pragului sărăciei relative (detalierea pe tranșele de
venit inferioare va permite flexibilitatea raportării relativ la praguri diferite ale
sărăciei, inclusiv, relativ la pragul sărăciei absolute). Din intersecţia acestei mulţimi
cu cea a persoanelor ocupate din fiecare localitate rezultă categoria celor încadraţi
în sărăcie în muncă (conform încadrării în aceleaşi tranşe de venit).
În cadrul sesiunii paralele expertul Institutul Naţional de Cercetări Economice
„Constantin C. Kiriţescu” (INCE) a prezentat principalele repere conceptuale privind
cartografierea serviciilor sociale şi a infrastructurii specifice de servicii sociale.
A fost descrisă aplicabilitatea acestui demers în ceea ce priveşte următoarele aspecte:
furnizarea unui cadru pentru înţelegerea problemelor sociale, descrierea serviciilor
sociale la nivel local, evaluarea nevoii de servicii sociale.
Cadrul metodologic presupune o abordare mixtă prin aplicarea a șase instrumente
prin care urmează să fie colectate date de tip administrativ, cantitativ şi calitativ.
Serviciile sociale existente urmează să fie identificate în cadrul Registrului de servicii
sociale, aplicare de chestionare on-line şi aplicare de chestionare la nivelul autorităţilor
publice locale. În vederea identificării nevoii de servicii sociale se vor realiza şi
interviuri la nivelul autorităţilor publice locale, precum şi la nivelul focus-group-urilor
organizate în fiecare regiune.
Infrastructura de servicii sociale reprezintă activele (clădirile, construcţiile,
drumurile de acces, reţele de utilităţi publice, de comunicaţii, mobilier, papetărie,
echipamente) şi resurse de personal care facilitează furnizarea de servicii sociale.
Aplicabilitatea demersurilor privind cartografierea infrastructurii de servicii sociale
se referă la următoarele: diagnoza situaţiei existente la nivel local şi regional, estimarea
problemelor, fundamentarea programelor de dezvoltare.
Culegerea de date administrative se referă la datele ce se regăsesc în Registrul
serviciilor sociale licenţiate în baza L.197/2012 (+3 000 servicii) şi la centralizarea
datelor existente în dosarele de licenţiere. Cercetarea de tip cantitativ presupune
aplicarea on-line la nivelul furnizorilor publici şi privaţi de servicii, precum şi
cercetare de teren şi on-line la nivelul APL-urilor prin aplicarea instrumentelor
specifice. Culegerea de date calitative se va realiza prin intermediul unor interviuri
semistructurate cu reprezentanţi ai furnizorilor publici şi privaţi de servicii, interviuri
în profunzime cu persoane vulnerabile şi organizarea de focus-grupuri cu specialişti
în servicii sociale.
În secţiunea de dezbateri şi discuţii au fost solicitate informaţii privind conceptele
de sărăcie şi sărăcie în muncă, serviciile sociale şi infrastructura specifică, precum
şi a cadrului metodologic privind culegerea de date. Au fost analizate limitele
metodelor de cercetare şi posibile soluţii privind dificultăţile ce ar putea sa apară,
mai ales pentru operatorii de culegere de date. Echipa de implementare a proiectului
a fost felicitată pentru ambiţiosul proiect fiind subliniat faptul că aşteptările din
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teritoriu sunt mari atât din punct de vedere al atingerii rezultatelor obţinute cât şi al
utilităţii celor patru hărţi în activitatea de zi cu zi în sprijinul beneficiarilor.

DIRECŢII DE VIITOR
Participanţii la eveniment vor continua să fie informaţi cu privire la evoluţia
activităţilor proiectului dar şi a stadiului atingerii rezultatelor de cercetare. S-a
manifestat un interes deosebit faţă de metodologia de elaborare a celor patru hărţi
evaluate ca extrem de utile în fundamentarea activităţilor cotidiene din domeniul
furnizării serviciilor sociale, dar şi în perspectiva viitoarelor finanţări, în special din
Fondul Social European.
Este de aşteptat ca o parte dintre participanţii prezenţi la conferinţa de prezentare
şi de promovare să fie implicaţi direct într-o serie de evenimente prevăzute a se
desfăşura pe termen scurt (workshop-uri organizate în fiecare dintre cele opt regiuni
de dezvoltare, sesiuni de instruire).
Echipa de implementare atât din partea MMJS cât şi din partea INCE rămâne
la dispoziţia tuturor celor interesaţi pentru orice alte informaţii legate de proiect.

CONCLUZII
Conferinţa Internaţională „Cartografierea sărăciei, serviciilor sociale şi a
infrastructurii specifice privind serviciile sociale” în cadrul proiectului „Implementarea
unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la
nivelul MMJS” cod SIPOCA 4 a fost un succes atât din perspectiva echipei de
implementare cât şi a participanţilor. Elementele prevăzute în agenda de lucru au
fost complet atinse. Participanţii s-au declarat mulţumiţi atât din punct de vedere al
conţinutului tehnic al obiectivelor proiectului, al activităţilor implicate şi al prezentărilor
susţinute, cât şi din punct de vedere al desfăşurării logistice a evenimentului.
A fost subliniat totodată locul pe care acest proiect, prin rezultatele pe care le
va obţine (în special cele patru hărţi) îl joacă şi îl va juca în raport cu alte iniţiative
de politică socială aflate atât în derulare în acest moment cât şi în fază de proiectare.
S-au mai evidenţiat sprijinul potenţial oferit de proiect faţă de implementarea
viitoarelor proiecte co-finanţate prin Fondul Social European, contribuţia la continuarea
reformei în domeniul administraţiei publice centrale şi locale, dar şi sprijinul faţă
de continuarea reformei în domeniul sistemului naţional de asistenţă socială, din
perspectiva segmentului referitor la furnizarea serviciilor sociale către populaţie.
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