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INTRODUCERE 

 

Ocuparea forţei de muncă constituie în orice societate o problemă esenţială a asigurării echilibrelor 

macroeconomice şi stabilităţii social-politice. Conform rapoartelor oficiale, ratele de ocupare a 

populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) din România s-au diminuat progresiv în ultimii ani, de la 

65,4% în 1997 la 58% în Trimestrul I  2011.  Cifrele arată distanţarea considerabilă a României faţă 

de ţinta stabilită la acest indicator (70%) prin documentul cadru “Strategia Europa 2020”.    

 

Dealtfel, importanţa acordată politicii de ocupare a crescut considerabil în Europa în ultimii ani. 

Elaborat în 2005, Memorandumul comun în Domeniul Incluziunii Sociale  - Romania (Joint  

Inclusion Memorandum - JIM) delimita câteva grupuri cu risc înalt la şomaj şi neocupare:  tineri, 

şomeri de lungă durată, persoane din mediul rural, romi, persoane cu handicap.  

 

Acelaşi document subliniază şi disparităţi teritoriale în privinţa ocupării şi a vulnerabilităţilor 

diferitelor grupuri sociale.  

 

Scopul studiului de faţă este de a surprinde variabilităţile şi punctele de vedere comune ale  

furnizorilor de servicii sociale din regiunile de dezvoltare Centru, Nord Vest şi Vest privitor la: 

 Vulnerabilitatea legată de factori personali  

 Vulnerabilitatea legată de factori structurali  

 Vulnerabilitatea legată de factori institutionali  

 Vulnerabilitatea legată de factori de politică  
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METODOLOGIE 

 
S-a optat pentru o abordare calitativă prin utilizarea ca instrument de cercetare a Ghidului de 

interviu (Anexa 1), ale cărei caracteristici metodologice definitorii sunt cele menţionate de John W. 

Cresswell (1994: 5): 

- Predominanţa raţionamentului de tip inductiv (de la particular la general) 

- Premiza influenţei reciproce a factorilor (fără să existe o relaţie univocă te tip cauză – efect) 

- Design  ajustat pe parcurs 

- Dependenţa de context 

 

Au fost intervievate 41 persoane, furnizori de servicii sociale din Alba Iulia, Ocna Mureş, Abrud, 

Sebeş, Blaj, Cluj-Napoca, Turda, Sibiu, Baia Mare, Satu Mare, Bistriţa dintre care 23 sunt furnizori 

privaţi (56%) şi 18 sunt  furnizori publici (44%). Experienţa în domeniu a persoanelor intervievate 

variază între 1 an şi 44 ani. Funcţiile ocupate sunt de la cele de top management la funcţii executive 

(A se vedea Anexa 2). 
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REZULTATE ŞI INTERPRETĂRI 
 

În procesul de interpretare a interviurilor am recurs la o analiză tematică, structurată pe patru 

dimensiuni (factori)  şi pe criteriul tipologiei grupurilor vulnerabile, urmată de un „mapping” al 

reţelelor vulnerabilităţilor specifice fiecărui grup.   

 
3.1.  Variabilitatea vulnerabilităţilor pe piaţa muncii 

 
Identificările făcute de către  respondenţi privind apartenenţa la un grup vulnerabil pe piaţa 

muncii sunt variabile dar pot fi concentrate în termenul generic de exclus/marginalizat 

economic.  Reţinem referirea pertinentă la criza economică care marginalizează „în masă”, ca 

factor al unei vulnerabilităţi generalizate (determinant sistemic, independent de voinţa  şi 

capacităţile individuale) şi la dependenţa de stat şi de serviciile de protecţie socială oferite de 

acesta, denumită de Goodin şi Schmidt (1998) ca dependenţă criticabilă,  

 

Să găseşti un loc de muncă în perioada de criză este deja, din start, dificil. Dacă este să 

vorbim despre ce înseamnă un grup defavorizat [...] în general vorbim despre acele 

persoane fără educaţie, fără motivaţie, şi acele persoane care au fost obişnuite, pentru că 

trebuie să recunoaştem că au fost obişnuite chiar de legile de asistenţă socială pe care noi, 

inevitabil din dorinţa de a sprijini, [...], i-am obişnuit că pot să stea frumos acasă, să nu 

muncească. (Director executiv, 10 ani experienţă) 

 

Cel mai frecvent apar menţionate grupurile care sunt deja ţinta politicilor de incluziune socială:  

- romii,  

- persoanele cu handicap,  

- tinerii postinstituţionalizaţi 

- persoanele de peste 45 ani (printre care, femeile sunt  mai des menţionate). 

 

Locuirea în rural apare des menţionată ca factor suplimentar al neocupării.  
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Mai puţin frecvente sunt menţiuni care consideră că foştii deţinuţi sunt un grup vulnerabil. 

Faptul poate fi explicat prin numărul redus de programe orientate spre reabilitarea în comunitate 

a foştilor deţinuţi dar şi prin relativa opacitate specifică mediului penitenciar, care obturează 

canalele de comunicare cu reţeaua de furnizori de servicii sociale.   

 

O  menţiune care completează gama de grupuri vulnerabile este cea referitoare la tinerii cu 

calificări înalte, pentru care există oferte de muncă dar apar bariere legate de experienţa în 

muncă din partea asociaţiilor profesionale.  

 

În opinia mea, grupurile care îşi găsesc cel mai greu un loc de muncă, în primul rând sunt 

grupurile formate din persoanele cu înaltă calificare. A doua mare categorie sunt tinerii, 

pentru că, în general, colegiile profesionale, atât în domeniul asistenţei sociale, cât şi a 

psihologilor prevăd nişte cerinţe de vechime, şi întrebarea este unde se face acea vechime, 

de doi, trei, patru ani, până când pot să îndeplinească ceea ce fişa postului îi cere. (Director 

general, 11 ani experienţă) 

 

În mod firesc, cunoaşterea şi definirea vulnerabilităţilor de către respondenţi este dependentă de 

interacţiunea acestora cu persoane/grupuri vulnerabile, conform specificului muncii sociale 

desfăşurate. De pildă, în cadrul direcţiilor de asistenţă socială este mai bine cunoscută problema 

tinerilor postinstituţionalizaţi, în AJOFM-uri este mai cunoscută problema şomerilor de lungă 

durată iar ONG-urile cunosc şi descriu mai în detaliu o varietate mai mare de grupuri, în funcţie 

de proiectele şi programele pe care le derulează.  

 

Complexul de relaţii cauzale relevat de respondenţii furnizorilor de servicii sociale din sfera 

publică şi cea privată se completează reciproc, rezultând o diversitate de factori determinanţi ai 

neocupării. Lista identificată din analiza celor 41 interviuri este prezentată în Tabelul 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 |  
 
 

 

 

Tabelul 1: Factori cauzali ai vulnerabilităţii pe piaţa muncii 

Nr. 
crt. 

Factorul cauzal Grup tipic 

1.  Lipsa de interes pentru muncă Romi 
2.  Lipsa de experienţă  Tineri absolvenţi 
3.  Limita de vârstă impusă de angajator Persoane de 45+ ani 
4.  Stereotipuri şi prejudecăţi Romi 

Persoane cu dizabilităţi 
Foşti deţinuţi 
Femei de 45+ ani 

5.  Comportamente asociale şi antisociale Romi 
Tineri 
Foşti deţinuţi 

6.  Capacităţi funcţionale limitate  Persoane cu dizabilităţi 
Persoane de 45+ ani 

7.  Inflexibilitatea ocupaţională Persoane de 45+ ani 
8.  „Nepotismul” Persoane fără „relaţii” 
9.  Lipsa calificării conform cerinţelor pieţei Persoane de 45+ ani 
10.  Dispariţia ocupaţiilor tradiţionale Romi 

Rezidenţii din rural 
11.  Oferta limitată a pieţei muncii Nespecificat 
12.  Slaba informare privind locurile de muncă vacante Nespecificat 
13.  Distanţa faţă de oraş Rezidenţii din ruralul 

marginal 
14.  Legislaţia Persoane cu dizabilităţi 
15.  Obligaţiile familiale Mame tinere 
16.  Sărăcia Beneficiari de VMG 

Persoane fără adăpost 
  

 

Ca orice listă a explicaţiilor cauzale a fenomenelor sociale, şi aceasta este cvasicompletă. Dacă 

privim cu atenţie lista (concentrată) a celor 16 factori cauzali putem observa că sunt factori 

problematici care cer intervenţii complexe şi fără să garanteze rezultate directe şi imediate. Este 

cazul tipic al sărăciei. Apoi, aproape fiecare factor are o determinare multiplă şi uneori 

circulară. De pildă, referitor la lipsa de experienţă şi cerinţa de limită de vârstă a angajatorului 

este o contradicţie evidentă, sau, în cel mai fericit caz, are loc o îngustare dramatică a plajei 

şanselor de angajare datorită vârstei. 
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[Tinerii, n.n.] nu indeplinesc criteriul de experienta profesionala cerut de angajator, nu au 

abilitati practice legate de profesie. (Preşedinte, 8 ani experienţă) 

 

Indivizii care au o vârstă peste 35 – 40 de ani sunt consideraţi depăşiţi de tehnică, se 

consideră că nu ţin pasul cu modernitatea şi că nu mai sunt capabili să înveţe lucruri noi, 

să se adapteze la cerinţele actuale...(Asistent social, 8 ani experienţă). 

 

Rezultatele extrase din analiza interviurilor, pentru grupurile  permit structurarea vulnerabilităţilor 

pentru grupurile specifice dominante în răspunsuri şi pentru care s-au oferit suficiente informaţii 

 

3.2. Vulnerabilităţi specifice  

 

Premiza experienţei furnizorilor de servicii sociale, ne îndreptăţeşte să considerăm că frecvenţa 

încadrării unui grup ca vulnerabil la ocupare este un indicator necesar (chiar dacă nu şi suficient) 

pentru clasarea lui ca atare. Fiecare grup are anumite caracteristici şi este marcat de  câteva 

vulnerabilităţi particulare. Cunoaşterea acestora în detaliu este utilă proiectării serviciilor adaptate 

nevoii şi persoanei. Pentru sistematizarea determinanţilor vulnerabilităţii la ocupare în funcţie de 

grup, exploatăm aici avantajul dat de detaliile furnizate pentru grupurile cele mai proeminente în 

răspunsurile furnizorilor de servicii sociale intervievaţi. 

 

Modelele reţelelor determinative ale ocupării construite şi prezentate mai departe au la bază 

cumularea şi punerea în relaţie logică a informaţiilor furnizate de respondenţi. Fără a avea pretenţia 

de a epuiza complexul cauzal, modelele au fost construite cu scopul de a orienta intervenţia dar pot 

fi şi sursă de idei şi soluţii noi la problematica în discuţie.  Ca indicaţie generală de lectură, dacă 

săgeata  unidirecţională care leagă doi factori determinanţi este însoţită de semnul „+”, creşterea 

factorului „sursă” duce la creşterea factorului „efect”. Iar dacă este însoţită de semnul „-”,  creşterea 

factorului „sursă” duce la micşorarea factorului „efect”. Săgeata bidirecţională semnifică o relaţie 

reciprocă, prin urmare ambii termeni pot fi atât sursă cât şi efect. Semnele care o însoţesc au aceeaşi 

semnificaţie ca şi în cazul săgeţii unidirecţionale. 

 

3.2.1. ROMII 

Sunt în fruntea listei menţiunilor privind vulnerabilitatea pe piaţa muncii, cu reţelele 

determinative ale ocupării prezentate sintetic în Figura 1.  
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Între stereotipurile cele mai frecvent menţionate (leneşi, hoţi, „neam prost”) şi marginalizare 

există o relaţie de determinare reciprocă şi direct proporţională. 

 

Romii sunt exclusi din societate prin marginalizare deoarece se consideră că aceştia sunt 

hoţi, mincinoşi, fără caracter, fără studii, fără calificări. (Asistent Social, 1 an experienţă) 

 

Efectele în cerea pe piaţa muncii (PM) sunt negative. Cu cât sunt mai accentuate stereotipurile 

privitoare la etnia roma cu atât sunt mai marginalizaţi social şi invers, marginalizarea duce la 

accentuarea stereotipurilor şi are impact negativ asupra nivelului de şcolaritate. Pe baza 

stereotipurilor, angajatorii evită relaţii de muncă contractuale pur şi simplu pe criteriul etnic. 

Nivele de şcolaritate şi de calificare ridicate le sporesc şansele de angajare. Însă acestea se 

realizează prin motivaţie suficient de puternică pentru educaţie şi/sau muncă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Reţele determinative ale ocupării romilor 

 

3.2.2. PERSOANELE CU HANDICAP 

 

Deşi persoanele cu handicap sunt marcate de limitele capacităţii funcţionale, aceasta nu pare să 

fie un factor semnificativ dacă un anumit gen de muncă poate fi realizată la nivelul de 

performanţă cerut de angajator.  Tipul de muncă care poate fi desfăşurată şi facilităţile necesare 

deplasării la şi de la locul de muncă (mijloc de transport, autonomie în deplasare etc.) reprezintă 

condiţia accesibilităţii. Gradul de adaptabilitate a persoanei cu handicap la specificul şi 

condiţiile de muncă sunt semnificativ importante în angajare.  

Grupul care își găsește cel mai greu un loc de muncă este alcătuit din persoane cu 

dizabilități. […] Ele își găsesc cel mai greu un post din cauza percepției sociale. 

Cererea PM Stereotipuri 

Marginalizare 

- 

+ 

Nivel şcolaritate 
- 

Calificare 
+ 

Motivaţie 
+ 

OCUPARE 
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Majoritatea celor din jur se izbesc de aparență, de cea a vehiculului pe care persoana cu 

handicap îl folosește pentru mers. Și chiar dacă îi angajează, fie îi țin în perioadă de probă, 

după care le mulțumesc pentru servicii, fie dacă handicapul este suficient de grav încât să 

nu permită o perioadă de muncă prea mare, preferă să le plătească o taxă și să îi țină 

acasă… (Preşedinte, 8 ani experienţă) 

Sunt menţiuni referitoare la stigmatul social pe care  persoana cu handicap îl suportă în special 

în cadrul colectivelor de muncă mixte. Soluţia atelierelor protejate restrânge numărul 

oportunităţilor pe piaţa muncii. Cu efecte negative în cererea pe piaţa muncii a persoanelor cu 

handicap este necesitatea de a se crea condiţii de muncă speciale (acces, dotări, spaţiu de lucru 

etc.). Facilităţile fiscale compensează o parte din costurile de ergonomie a muncii pentru 

persoana cu handicap.   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Reţele determinative ale ocupării persoanelor cu handicap 

 

3.2.3. TINERII POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 

 

Cu toate că grupa largă a tinerilor absolvenţi apare frecvent în relatările subiecţilor, cu trimitere 

la un cerc vicios al experienţei profesionale care le restrânge accesul pe piaţa muncii, subgrupa 

tinerilor care au părăsit centrele de plasament este considerată mai acut vulnerabilă pe piaţa 

muncii.  

Tinerii postinstituționalizați – sunt un grup foarte vulnerabil datorită următoarelor aspecte: 

pe de o parte imaginea acestor tineri în societate crează reticențe  și pe de altă parte marea 

lor majoritate (cei care provin din foste centre de plasament, cele mari) nu dispun de 

deprinderi de viață independentă și de conduită civilizată (lipsa valorilor social dezirabile, 

se supun greu normelor și programelor  instituite, sunt instabili comportamental ), nu sunt 

maturizați emoțional etc. (Coordonator Birou Social, 9 ani experienţă). 

Cererea PM OCUPARE 

Performanţa în muncă Accesibilitate 

Logistica 

Adaptabilitate 

Facilităţi fiscale 

+ 
+ 

+ 

+ 

- 
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Cu cât sunt mai dependenţi de sistemul de protecţie socială cu atât au mai puţin dezvoltate 

deprinderi sociale de bază (capacitatea de a identifica şi rezolva probleme, capacitatea de a lucra 

în grup, capacitatea de a rezista la tensiuni, de a rezolva conflictele, de a lua decizii, de a 

administra bugete, de a comunica etc.). Lipsa acestora stă la baza stereotipurilor şi 

prejudecăţilor angajatorilor care preferă un canditat cu un comportament predictibil şi cât mai 

avantajos firmei. Conceptualizarea acestor determinări cu impact în ocupare pe piaţa muncii 

este redată în Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Reţele determinative ale ocupării tinerilor postinstituţionalizaţi 

 

 

3.2.4. FEMEILE DE PESTE 45 ANI 

 

Pentru femeile de vârsta a doua, se remarcă frecvenţa menţiunilor privind obligaţiile de familie 

ca factor negativ în ocupare. În familia de tip tradiţional, nu doar creşterea şi educarea copiilor 

cade aproape exclusiv pe seama mamei ci şi îngrijirea vârstnicilor din familie, grija purtată 

soţului şi o serie de  treburi gospodăreşti. Acestea persistă ca stereotipuri la angajare cu toate că, 

în familia modernă, are loc o redistribuire de roluri. Se mai consideră faptul că un aspect fizic 

plăcut şi o rezistenţă mărită la efort prelungit sunt factori pozitivi care le sporesc şansele de 

ocupare pe piaţa muncii (Fig.4).  O bună organizare a timpului, capacitatea de adaptare şi stima 

de sine ridicată, ca factori personali, sunt menţiuni particulare dar relevante pentru creşterea 

gradului de ocupare formală a femeii de vârsta a doua.  
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Din punctul meu de vedere, [femeile de peste 45 ani, n.n.] nu sunt un grup vulnerabil pe 

piaţa muncii dacă au o bună capacitate de adaptare pe piaţa muncii şi o stimă de sine 

ridicată. (Şef serviciu, 10 ani experienţă). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Reţele determinative ale ocupării femeilor de peste 45 ani 
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI DE MĂSURI ŞI POLITICI PENTRU 

ACTORII RELEVANŢI 
 

După parcurgerea textelor celor 41 interviuri, a fost identificat un complex de relaţii cauzale ale 

ocupării, organizat în diagrama prezentată în Figura 5. Fiecare grup de factori reflectă un potenţial 

nivel al intervenţiei aflat în relaţie cu gradul de control (putere,  legitimitate şi resurse).  

 
Fig. 5: Factori determinanţi ai ocupării 
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Factorii personali sunt cel mai amplu şi mai detaliat descrişi în răspunsuri, cu două posibile 

explicaţii: sunt mai bine cunoscuţi de subiecţi ca urmare a experienţei directe şi sunt mai diverşi. În 

rândul factorilor personali, calificarea şi experienţa sunt cel mai frecvent menţionate ca precondiţii 

ale ocupării. Cele două variabile apar  menţionate cu sau fără legătură cu nivelul de şcolaritate. 

Dimpotrivă, la trepte superioare de educaţie (şi specializare), sunt menţiuni care sugerează un 

anume handicap al supracalificării. Capacitatea de muncă este menţionată des în cazul persoanelor 

cu handicap şi în strânsă relaţie cu factorii de politică  (mecanisme, reglementări, strategii şi 

instrumente) care stimulează includerea lor pe piaţa muncii. Pe o piaţă liberă, factorii structurali 

(economici) sunt cei care se află cel mai puţin sub control. Cererea pe piaţa muncii poate fi 

caracterizată de numărul locurilor de muncă create şi de calificările necesare ocupării locurilor de 

muncă. O economie slab dezvoltată oferă locuri de muncă puţine şi cu cerinţe de calificare slab 

diversificate, concentrate în centre urbane. Furnizorii de servicii sociale sunt astfel constrânşi să îşi 

mărească volumul de muncă  în cadrul serviciilor de ocupare, răspunzând unor nevoi ce se cer 

permanent identificate şi prin procese de evaluare riguroasă. Aceasta, în condiţiile în care bugetul 

disponibil serviciilor sociale este invers proporţional cu nevoile de consum. Acest ultim aspect 

caracterizează grupa factorilor instituţionali. Parteneriatele instituţionale, prin care se asigură 

deseori o complementaritate în servicii, nu sunt întotdeauna eficace.  

 

La intersecţia celor patru grupe de factori, reies caracteristicile persoanei/grupului cu vulnerabilitate 

maximă pe piaţa muncii. Un exemplu simplu de lectură a hărţii conceptuale este următorul: cel mai 

vulnerabil pe piaţa muncii este cel care nu are calificarea cerută pe piaţa muncii, pentru care nu sunt 

servicii sociale iar politicile de ocupare nu au efecte cu rezultate pentru situaţia şi în contextul  

respectiv.  

 

De aici reies următoarele recomandări pentru furnizorii de servicii sociale: 

 

Pentru factorii personali – servicii de capacitare (empowerment) individuale (prin management de 

caz) şi de grup; 

Pentru factorii structurali – crearea de întreprinderi sociale care să amplifice şansele de angajare 

pentru grupurile vulnerabile pe piaţa muncii; 

Pentru factorii instituţionali – abordarea sistemică a problemei şi nevoilor grupului vulnerabil, de la 

evaluare iniţială, la intervenţie şi evaluare finală. 
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Pentru factorii de politică – advocacy prin care să se promoveze politici cu efecte în ocuparea 

grupurilor vulnerabile. Un exemplu de instrument de advocacy este Policy Brief-ul prezentat mai 

departe. 
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POLICY BRIEF 
  

Creşterea gradului de ocupare a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 

 

5.1.Importanţa problemei 

 

Pentru a face faţă concurenţei reprezentate de noile economii emergente, Europa trebuie să 

creeze locurile de muncă de care are nevoie o societate dinamică, bazată pe cunoaştere. Pentru 

aceasta este necesar să se investească în educaţie şi ştiinţă, precum şi în politicile privind ocuparea 

forţei de muncă, astfel încât să se ţină pasul cu schimbările şi UE să traverseze cu bine criza 

economică mondială.  

Obiectivul strategic stabilit de Consiliul European (Lisabona, martie 2000) este ca „Uniunea 

Europeană să devină cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, 

capabilă de creştere economică durabilă, cu mai multe locuri de muncă şi o mai mare coeziune 

socială”.  Dezideratul s-a concretizat la nivel naţional într-o serie de documente strategice şi de 

programare.  Dar piaţa muncii din România a suferit profunde transformări generate de reformele 

economice, fiind induse influenţe directe asupra resurselor umane. La nivel naţional, cheltuielile cu 

politicile pieţei muncii sunt în scădere încă din 2004.  

Intrarea şi reinserţia pe piaţa muncii reprezintă o problemă pentru o serie de grupuri sociale: 

romi, persoane cu handicap, tineri postinstiuţionalizaţi, femei, persoane de vârsta a doua etc.  

România a înregistrat o dinamică semnificativă pe piaţa muncii în ceea ce priveşte 

mobilitatea geografică internă şi cea ocupaţională. În contextul diversificării pieţei muncii, trebuie 

continuat procesul de adaptare a serviciilor de formare în conformitate cu cerinţele angajatorilor şi 

perspectivele de dezvoltare şi apariţie de noi ocupaţii.  

Din păcate, calitatea educaţiei în România este în declin, parteneriatul formatorilor cu 

angajatorii este slab dezvoltat iar economia furnizează tot mai puţine locuri de muncă. În aceste 

condiţii, vulnerabilităţile se accentuează pentru cei care, chiar şi fără aceste tare generalizate, ar 

avea şanse mai mici pe piaţa muncii.  
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5.2.Analiza sumară a politicilor publice cu impact în creşterea gradului de ocupare 

Din parcurgerea documentelor de reglementare şi a Rapoartelor statistice naţionale, a 

bazelor de date care conţin informaţii privitor la finanţarea programelor de ocupare, corelat cu 

opiniile a 41 furnizori de servicii sociale, putem concluziona că există o avalanşă de acte 

normative care acoperă în mare parte nevoile identificate pentru creşterea gradului de ocupare a 

grupurilor vulnerabile (Anexa 4).  

Într-o oarecare măsură, sunt programe (şi proiecte) pentru grupuri ţintă specifice (romi, 

persoane cu handicap, tineri postinstituţionalizaţi, şomeri de lungă durată etc.). Cu toate acestea, 

este evident că rezultatele nu sunt cele aşteptate.  

Persistenţa problemelor şi amploarea fenomenului neocupării grupurilor vulnerabile cer o 

regândire a politicilor publice destinate creşterii gradului de ocupare al acelor grupuri şi 

personae care sunt cele mai expuse riscului de neintegrare pe piaţa muncii.  

Diversitatea problematicilor pentru fiecare grup este destul de mare iar la nivel de individ, 

depăşeşte cadrul rigid al normativităţii. Aceasta, pe de-o parte. Pe de altă parte, numeroase acte 

normative nu sunt aplicate, din varii motive. Fie pentru că nu au fost prevăzute resursele 

necesare, fie că acestea, deşi alocate, au fost gestionate defectuos, fie că au lipsit mecanismele 

de evaluare periodică a impactului anumitei politici ş.a.m.d. 

Considerăm, prin urmare că reconsiderarea instrumentelor de politică publică în vederea 

creşterii gradului de ocupare a grupurilor vulnerabile este absolut necesară. 

 

5.3.Opţiuni de politică publică  

O clasificare prin care se identifică zece mari tipuri de instrumente de politici publice este 

prezentată în Tabelul 2. 

Tabelul 2: Tipuri de instrumente de politici publice 

Instrumente de voluntariat  Instrumente mixte Instrumente de reglementare  

Familie si comunitate Informatii si recomandari Acte normative 

Organizatii de voluntari Subventii Întreprinderi publice 

Piete private Vinderea unor drepturi de 

proprietate 

Asigurarea directa a bunului / 

serviciului 

Impozite  

Scazut                             Nivel de implicare a statului                                      Ridicat                
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Dintre acestea, până în prezent, în domeniul ocupării grupurilor vulnerabile a dominat grupa 

instrumentelor de reglementare (Emiterea de acte normative, susţinerea întreprinderilor de stat şi 

asigurarea serviciilor sociale prin instituţii publice). Respectiv, instrumente care au statul ca actor 

central.  Efectele se văd în eficacitatea redusă a acestora. Însă rolul statului ca actor cheie nu poate 

fi neglijat. 

Grupa instrumentelor de voluntariat este prezentă la noi prin organizaţiile neguvernamentale 

care au început să îşi consolideze statutul de bun furnizor de servicii sociale. Parteneriatele pe care 

acestea le derulează cu instituţiile de stat, le compensează limitele inerente. Atât familia şi 

comunitatea cât şi pieţele private sunt mai slab reprezentate în rândul instrumentelor de politică 

socială din România. Or, tocmai acestea sunt cele care: 

a. nu consumă resurse din bugetul de stat 

b. sunt cele mai adaptate nevoilor beneficiarului 

c. responsabilizează beneficiarul 

 

5.4.Recomandări 

Mutarea accentului de pe instrumente de reglementare pe familie şi comunitate şi pe pieţe 

private pentru furnizarea de servicii sociale destinate grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. 
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ANEXE 

 
Anexa 1: Ghidul de interviu 

 

Vă mulţumim că sunteţi interesaţi să participaţi la studiul “Determinanţi ai ocupării grupurilor 

vulnerabile din perspectiva furnizorilor de servicii sociale”. Informaţiile obţinute vor fi folosite 

pentru a îmbunătăţi serviciile adresate persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii. Interviul cuprinde 

o serie de întrebări pentru care vă rugăm să oferiţi răspunsuri cât mai detaliate.  Răspunsurile sunt 

anonime şi vor fi folosite doar în scopul cercetării. 

 

1. În România, sunt acum, mai ales, o serie de probleme legate de obţinerea unui loc de 

muncă. Din punctul Dvs. de vedere, care credeţi că sunt acum grupurile care îşi găsesc 

cel mai greu un loc de muncă? 

Întrebări de examinare şi sondare  

 Dacă ar fi să le ierarhizaţi din acest punct de vedere, care ar ocupa primele trei 

locuri? 

 Care credeţi că este explicaţia (care sunt factorii care determină o vulnerabilitate 

mai mare a acestor grupuri...? [pentru fiecare grup enumerat în parte] 

 În ce măsură femeile recent intrate în şomaj sunt un grup vulnerabil pe piaţa 

muncii? Explicaţi în funcţie de alte caracteristici [vârstă, etnie, nivel de pregătire, 

mediu de rezidenţă, stare de sănătate, situaţie materială etc.] 

 Exemplificaţi din experienţa dvs. 

 

2. Ca furnizor de servicii sociale, contribuiţi mai mult sau mai puţin direct la reducerea 

vulnerabilităţilor pe piaţa muncii a unora dintre aceste grupuri1. Care sunt serviciile 

furnizate în acest sens? 

Întrebări de examinare şi sondare  

 Pe care le consideraţi ca exemple de succes? Argumentaţi 

                                                
1 Direct: servicii destinate persoanelor neocupate dar apte de muncă; Indirect: servicii destinate persoanelor dependente 
de persoanele neocupate dar apte de muncă (copii, vârstnici, persoane cu handicap etc.)  
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 Care sunt serviciile care nu dau rezultatele aşteptate? Cu ce probleme vă 

confruntaţi în obţinerea rezultatelor? 

 Ce soluţii întrevedeţi pentru înlăturarea problemelor menţionate? 

 Aveţi în pregătire proiecte destinate ocupării grupurilor vulnerabile? 

 La ce alte proiecte vă gândiţi să iniţiaţi în viitorul apropiat? 

 

3. Dacă ar fi să nu ne gândim strict la lipsa locurilor muncă, piaţa muncii din România este 

marcată de o serie alte probleme. Care credeţi că sunt acestea? 

Întrebări de examinare şi sondare  

 Credeţi că există forţă de muncă suficient de calificată?Argumentaţi 

 Credeţi că declinul demografic este o problemă? Argumentaţi 

 Este economia informală o problemă? Argumentaţi 

 În ce măsură migraţia externă a forţei de muncă contribuie la problemele pieţei 

muncii din România?  

 

4. Politicile active de ocupare reprezintă în ultimul timp  o alternativă preferată pentru 

ocuparea forţei de muncă. Cum vedeţi eficacitatea programelor şi măsurilor active de 

ocupare? 

Întrebări de examinare şi sondare  

 Care credeţi că sunt aspectele pozitive ale politicilor active de ocupare? Dar cele 

negative? 

 Credeţi că sunt grupuri pentru care politicile active de ocupare au eficacitate mai 

redusă?Dacă DA, care sunt acestea? Explicaţi. 

 Ce soluţii  propuneţi pentru creşterea eficacităţii politicilor de ocupare? 

 

5. Care este părerea Dvs. privitor la parteneriatul public-privat în asistenţa socială, în 

general şi, în particular, la realizarea măsurilor active de ocupare? 

Întrebări de examinare şi sondare  

 Care credeţi că sunt meritele parteneriatului public-privat? 

 Care credeţi că sunt riscurile parteneriatului public-privat? 

 Ce soluţii  propuneţi pentru creşterea eficacităţii parteneriatului public-privat? 

 
La final, vă rugăm să ne furnizaţi câteva date despre Dvs. 
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1. Instituţia/organizaţia este           Publică      Privată   

2. Ce funcţie ocupaţi ____________________________ 

3. Experienţa în domeniu (Ani) ____ 

 

Vă mulţumim! 

 

. 
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Anexa 2: Lista persoanelor intervievate 

 

 

Nr. 
Crt. 

FUNCTIA Experienta 
in domeniu 

(ani) 

Institutia/organizatia Localitatea Tip 
institutie 

1 Consilier cariera 8 ASMEA OCNA MURES Ocna Mureş privata 
2 Asistent social 1 Centrul Comunitar de Resurse 

Abrud  
Abrud publica 

3 Coordonator 
proiect 

7 Centrul de Informare şi 
Consiliere Abrud 

Abrud privata 

4 Director 
executiv 

8 ASOCIAŢIA FILANTROPIA 
ORTODOXĂ ALBA IULIA 

Alba Iulia privata 

5 Coord. 
Asezamant 
social 

17 ASOCIAŢIA FILANTROPIA 
ORTODOXĂ ALBA IULIA 

Alba Iulia privata 

6 Coordonator 
proiect 

18 Pakiv Romania Alba Iulia privata 

7 Şef serviciu 10 DGASPC Sibiu Sibiu publică 
8 Director general 

adjunct 
10 DGASPC Maramures Baia Mare publică 

9 Şef serviciu 4 DGASPC Satu Mare Satu Mare publică 
10 Director general 20 DGASPC CLUJ Cluj-

Napoca 
publica 

11 Director 
executiv 

9 AS 2001 Alba Iulia privată 

12 Manager proiect  17 CJ Alba - Direcţia de 
dezvoltare şi bugete  

Alba Iulia publica 

13 Preşedinte 16 Familia 2004 Blaj Blaj privată 
14 Preşedinte 8 Fundaţia “Speranţa 

Diabeticilor” Turda 
Turda privată 

15 Director 
executiv  

5 AJOFM Alba  Alba Iulia publică 

16 Manager 
proiecte 

7 Asociatia „Sprijiniti Copiii” Alba Iulia privată 

17 Director general 
adjunct 

10 DGASPC Bistriţa Năsăud Bistriţa publica 

18 Consiler social 1 ASMEA Ocna Mures  Ocna Mureş privata 
19 Asistent social 8 SPAS Alba Iulia Alba Iulia publică 
20 Asistent social 6 DGASPC Alba - 

Departamentul de Servicii 
Sociale  Abrud 

Abrud publică 

21 Asistent social 9 Caritas Alba Iulia Alba Iulia privată 
22 Coordonator 

Birou social 
9 Caritas Alba Iulia Alba Iulia privată 

23 Presedinte 9 ACAS Alba Iulia Alba Iulia privată 
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24 Coordonator 
serviciu 

10 ASOCIAŢIA FILANTROPIA 
ORTODOXĂ ALBA IULIA 

Alba Iulia privată 

25 Director general 11 DGASPC Alba Alba Iulia publică 
26 Director general 

adjunct 
8 DGASPC ALBA Alba Iulia publică 

27 Coordonator 10  DGASPC ALBA, 
DEPARTAMENT SERVICII 
SOCIALE ABRUD 

Abrud publică 

28 Director general 
adjunct 

15 DGASPC Alba Alba Iulia publică 

29 Asistent social 7 SPAS ALBA IULIA Alba Iulia publică 
30 Asistent social 5 ASOCIAŢIA FILANTROPIA 

ORTODOXĂ ALBA IULIA 
Alba Iulia privată 

31 Asistent social 3 ASOCIAŢIA FILANTROPIA 
ORTODOXĂ ALBA IULIA 

Alba Iulia privată 

32 Asistent social 3 ASOCIAŢIA FILANTROPIA 
ORTODOXĂ ALBA IULIA 

Alba Iulia privată 

33 Administrator 1 Asociatia Rita Tita Alba Iulia Alba Iulia privată 
34 Preşedinte 8 ASOCIATIA SM 

SPEROMAX ALBA 
Alba Iulia privată 

35 Asistent social 4 Arhiepiscopia Ortodoxa 
Română Alba Iulia, Biroul de 
consiliere a persoanelor cu 
dizabilităţi 

Alba Iulia privată 

36 Director 18 Caminul pentru Persoane 
Varstnice Sebes 

Sebeş publică 

37 Asistent social 
coord. 

44 Organizatia 
"TREBUIE!”Sebes – Alba 

Sebeş privată 

38 Consilier social 8 SPAS Sebes  publică 
39 Responsabil 

servicii sociale  
6 ASOCIAŢIA FILANTROPIA 

ORTODOXĂ ALBA IULIA 
Alba Iulia privată 

40 Asistent social 4 ASOCIAŢIA FILANTROPIA 
ORTODOXĂ ALBA IULIA 

Alba Iulia privata 

41 Director 
executiv 

10 SPAS ALBA IULIA Alba Iulia publică 
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Anexa 3: Interviuri ilustrative 

 

Exemplul 1 

 
 

Vă mulţumim că sunteţi interesaţi să participaţi la studiul “Determinanţi ai ocupării grupurilor 

vulnerabile din perspectiva furnizorilor de servicii sociale”. Informaţiile obţinute vor fi folosite 

pentru a îmbunătăţi serviciile adresate persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii. Interviul cuprinde 

o serie de întrebări pentru care vă rugăm să oferiţi răspunsuri cât mai detaliate.  Răspunsurile sunt 

anonime şi vor fi folosite doar în scopul cercetării. 

 

1. În România, sunt acum, mai ales, o serie de probleme legate de obţinerea unui loc de 

muncă. Din punctul Dvs. de vedere, care credeţi că sunt acum grupurile care îşi găsesc 

cel mai greu un loc de muncă? 

 

Pentru persoanele cu dizabilităţi factorii care îngreunează accesul pe piaţa muncii sunt: 

prejudecata conform căreia o persoană cu handicap nu poate face nimic singură, validitatea, (s-au 

întâlnit cazuri când persoanei cu dizabilităţi i s-a spus mai mult sau mai puţin voalat că nu poate fi 

angajat din cauza dizabilităţii, persoanele valide prezentând avantajul că pot fi folosite şi pe alte 

posturi pe care persoana dizabilă nu poate fi folosită datorită afecţiunii invalidante pe care o are), 

costul ridicat al tehnologiei asistive (softuri, adaptări ale mediului fizic, alte dispozitive ajutătoare 

în funcţie de dizabilitate), ideea preconcepută conform căreia persoanele cu handicap pot practica 

doar anumite meserii (de ex. Perii-cartonaj), lipsa unor meserii adaptate fiecărui handicap care să 

fie cerute pe piaţa muncii;  

  Pentru şomerii ce au vârsta de peste 45 de ani un factor determinant este rezistenţa 

scăzută. Persoanele ce depăşesc această vârstă nu pot rezista unui ritm prea alert fapt ce se 

compensează cu experienţa pe care o au, fapt ce totuşi nu le dă puncte în plus la angajare. Un  alt 

factor determinant este dat de încetinirea reflexelor (în meserii precum construcţiile, etc.)sau de 

apariţia unor afecţiuni somatice. 

 În cazul persoanelor de etnie romă, primul şi cel mai important factor determinant este 

etnia (nu odată s-a întâmplat ca angajatorii să refuze angajarea unor persoane de etnie romă 

tocmai datorită acestei apartenenţe). Dificultatea în accesul pe piaţa de muncă a persoanelor de 
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etnie romă este determinată şi de punerea semnului egalităţii între romi şi furt sau alte fapte cu 

caracter infracţional. Lipsa de pregătire în alte domenii decât cele tradiţionale (în 

 comunităţile de romi există multe persoane care nu au urmat nici măcar învăţământul 

primar). 

Avand in vedere situatia socio-economica, femeile intrate recent isi somaj isi gasesc cu greu   

un loc de muncă, datorită vârstei, cu precădere peste 45 de ani, a nivelului de pregatire pentru 

domeniile de activitate din prezent. 

 

2. Ca furnizor de servicii sociale, contribuiţi mai mult sau mai puţin direct la reducerea 

vulnerabilităţilor pe piaţa muncii a unora dintre aceste grupuri. Care sunt serviciile 

furnizate în acest sens? 

 

Instituţia noastră reorientează persoanele cu handicap care-şi exprimă dorinţa de a se încadra 

în muncă, atât către A.J.O.F.M. cât şi spre O.N.G.-uri care dezvoltă proiecte în acest domeniu, 

în măsura în care acestea există şi îşi exprimă dorinţa de a trece peste anumite orgolii şi pun 

mai presus beneficiarul în raport cu instituţia. De asemenea, comisia de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap, aflată în subordinea consiliului judeţean, şi care îşi desfăşoară activitatea 

în cadrul direcţiei noastre intocmeste Programul Individual de Recuperare şi Integrare Socială 

în care sunt prevăzute măsurile pentru ameliorarea situaţiei persoanei în cauză. La ora actuală 

suntem parteneri în cadrul unui proiect depus pe POSDRU, A.P. 6, DMI 6.1 dezvoltarea 

economiei sociale care se află în faza de evaluare. În viitor vom promova sau vom fi parteneri 

în proiecte ce vor viza nevoile existente la acel moment. Un exemplu de un relativ succes este 

centrul ASSOC ce desfăşoară proiecte pentru persoanele cu dizabilităţi, proiecte ce vizează 

printre altele şi integrarea acestei categorii de persoane pe piaţa muncii. Spunem că este de un 

relativ succes deoarece acoperă într-o foarte mică măsură nevoile de angajare existente la 

nivelul comunităţii. Serviciile ce nu dau rezultate sunt legate de încadrarea pe piaţa muncii a 

persoanelor cu handicap, fapt ce duce la complacerea acestora în postura de asistaţi social. 

Soluţii identificate: -stimularea angajatorilor de a încadra în muncă persoane cu handicap prin 

acordarea de facilităţi fiscale suplimentare, decontarea cheltuielilor efectuate pentru adaptarea 

rezonabilă a locului de muncă. 

 

3. Dacă ar fi să nu ne gândim strict la lipsa locurilor muncă, piaţa muncii din România este 

marcată de o serie alte probleme. Care credeţi că sunt acestea? 
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Suntem de părere că există pe piaţa românească suficientă forţă de muncă posesoare a unei 

calificări şi nefolosită de angajatori din varii motive ce merg de la lipsa de experienţă la vârstă. 

Anual, învăţământul românesc califică un număr de absolvenţi din care foarte puţini ajung să 

lucreze în domeniile în care s-au specializat. Datorită veniturilor scăzute specialiştii români 

preferă să contribuie la amplificarea fenomenului de migraţie a muncii prin plecarea în alte 

ţări unde nu munceasc neapărat în domeniile în care s-au specializat, de multe ori, locurile de 

muncă obţinute fiind mult sub potenţialul persoanei. Economia informală este o problemă 

deoarece contribuie la reducerea resurselor bugetare şi, în mod implicit, la reducerea 

alocărilor de fonduri pe toate domeniile de activitate acoperite de stat. Declinul demografic 

este o problemă stringentă deoarece, pe termen mediu şi lung, va duce la scăderea populaţiei 

ocupate şi la scăderea resurselor bugetare. 

 

4. Politicile active de ocupare reprezintă în ultimul timp  o alternativă preferată pentru 

ocuparea forţei de muncă. Cum vedeţi eficacitatea programelor şi măsurilor active de 

ocupare? 

 

Politicile de ocupare stimulează oamenii în vederea încadrării în muncă prin promovarea unor 

măsuri ce vor determina schimbarea statutului social al individului, creşterea puterii de cumpărare 

şi a veniturilor bugetare. Un efect negativ al acestor politici este perceperea politicilor de ocupare 

ca pe ceva rău datorită laturii coercitive în sensul că, unui beneficiar al V.M.G. în cazul în care i se 

oferă un loc de muncă şi-l refuză îi este suspendat ajutorul. 

 

5. Care este părerea Dvs. privitor la parteneriatul public-privat în asistenţa socială, în 

general şi, în particular, la realizarea măsurilor active de ocupare? 

 

Considerăm utilă realizarea unor astfel de parteneriate în asistenţa socială deoarece acestea pot 

duce la crearea şi dezvoltarea unor servicii sociale profesioniste ce se pliază pe nevoile 

comunităţii. Drept riscuri putem nota: deturnarea obiectului parteneriatului, obiective mult prea 

îndrăzneţe în raport cu resursele ce pot fi alocate şi cu condiţiile din comunitate, retragerea unuia 

dintre parteneri. Ca soluţii ar putea fi: elaborarea unor criterii ferme pentru selectarea 

partenerilor, garanţii din partea ambelor părţi că parteneriatul va fi respectat. 
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La final, vă rugăm să ne furnizaţi câteva date despre Dvs. 
 

4. Instituţia/organizaţia este           Publică X     Privată   

5. Ce funcţie ocupaţi   ___director general adjunct 

6. Experienţa în domeniu (Ani)  9 ani 

 

 

Exemplul 2  

 

Vă mulţumim că sunteţi interesaţi să participaţi la studiul “Determinanţi ai ocupării grupurilor 

vulnerabile din perspectiva furnizorilor de servicii sociale”. Informaţiile obţinute vor fi folosite 

pentru a îmbunătăţi serviciile adresate persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii. Interviul cuprinde 

o serie de întrebări pentru care vă rugăm să oferiţi răspunsuri cât mai detaliate.  Răspunsurile sunt 

anonime şi vor fi folosite doar în scopul cercetării. 

 

1. În România, sunt acum, mai ales, o serie de probleme legate de obţinerea unui loc de 

muncă. Din punctul Dvs. de vedere, care credeţi că sunt acum grupurile care îşi găsesc 

cel mai greu un loc de muncă? 

 

…persoanele fără calificări cerute pe piaţa muncii, rromii, persoanele cu handicap, tinerii 

proveniţi din instituţii de ocrotire, persoanele cu vârsta peste 45 de ani care nu întrunesc 

condiţiile de pensionare: 

- persoanele cu handicap, deoarece acestea presupun asigurarea de condiţii speciale în 

vederea desfăşurării activităţilor; 

- persoanele cu vârsta peste 45 de ani, fiindcă există probabilitatea mărită de a nu da 

randament similar unui tânăr, iar disponibilitatea de adaptare este scăzută; 

- rromii, datorită abandonului şcolar prematur întâlnit în rândul acestora, iar acesta conduce 

la lacune în domeniul pregătirii profesionale. Aceştia sunt catalogaţi de societate ca fiind,, 

neam prost,, hoţi, etc. 

Femeile intrate în şomaj sunt un grup vulnerabil pe piaţa muncii dacă sunt peste 45 de ani, de etnie 

rroma, sau/şi prezintă un handicap fizic. In acest caz şansele de angajare sunt considerabil 

diminuate. Nu sunt nule deoarece la noi încă se ţine cont de ,,nepotisme”, şi nu sunt apreciate 

performanţele profesionale. Exemplu, fosta contabila DGASPC Alba, cu vârsta peste 45 ani, 
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şomeră din februarie 2010, în urma reducerii posturilor din sistemul bugetar, este în continuare în 

căutarea unui loc de muncă.  

 

2. Ca furnizor de servicii sociale, contribuiţi mai mult sau mai puţin direct la reducerea 

vulnerabilităţilor pe piaţa muncii a unora dintre aceste grupuri. Care sunt serviciile 

furnizate în acest sens? 

 

Serviciile oferite sunt cele de consiliere în vederea găsirii unui loc de muncă, sprijin în relaţia 

cu ALOFM, sprijin în vederea redactării unui CV, toate acestea îndreptate grupurilor vulnerabile, 

iar dintre cei consiliati şi-au găsit un loc de muncă, urmează sau au finalizat cursuri de calificare 

în domeniile cerute pe piaţa muncii. Problemele au intervenit în cadrul relaţiei cu minorităţile 

rrome, întrucât preferă să beneficieze în continuare de ajutorul social şi nu acceptă un loc muncă 

departe de localitatea de domiciliu, iar un program flexibil li se pare greu de urmat. Ne putem 

mândri că mai mult de jumatate din persoanele consiliate au gasit un loc de muncă, respectiv au 

avut parte de reconversie profesională. Centrul de Informare si Consiliere oferă în continuare 

sprijin în vederea găsirii unui loc de muncă pentru grupurile vulnerabile. 

 

3. Dacă ar fi să nu ne gândim strict la lipsa locurilor muncă, piaţa muncii din România este 

marcată de o serie alte probleme. Care credeţi că sunt acestea? 

 

In ultima perioada, România a intrat într-un declin economic datorită lipsei investitorilor, 

diminuarea exportului pe piaţa estică a Europei, involuţia sporului natural, îmbătrânirea 

demografică, migraţia internă şi externă, lipsa specialiştilor care preferă ţările vestice deoarece 

sunt mai bine platiţi. 

Există forţă de muncă calificată, dar nu în domeniile cerute pe piaţa muncii. Exemplu 

concludent, la Grupul Scolar ,H.C.C. Abrud se pregătesc în continuare învăţători-educatori, deşi 

piaţa muncii este suprasaturată; se desfiinţează, respectiv comaseză şcoli, creşte numărul de elevi 

într-o clasă, natalitatea în continuă scădere. 

 

4. Politicile active de ocupare reprezintă în ultimul timp  o alternativă preferată pentru 

ocuparea forţei de muncă. Cum vedeţi eficacitatea programelor şi măsurilor active de 

ocupare? 
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Din cunoştinţele mele, ele influenţează ocuparea pe piaţa muncii prin crearea de locuri de 

muncă, programe care au drept scop îmbunătăţirea şanselor de angajare pentru grupurile 

vulnerabile, acordarea de subvenţii pentru angajatorii privaţi sau pentru cei care doresc să 

deschidă o afacere. Slaba finanţare a programelor destinate categoriilor vulnerabile este un aspect 

negativ care se regăseşte în realitatea de zi cu zi. Ca soluţie propun consiliere şi sprijin pentru 

micii investitori şi pentru cei care doresc să înceapă o afacere, oportunitatea de-a urma cursuri de 

calificare în vederea ocupării unui loc de muncă oferit de piaţa muncii. 

 

5. Care este părerea Dvs. privitor la parteneriatul public-privat în asistenţa socială, în 

general şi, în particular, la realizarea măsurilor active de ocupare? 

Parteneriatul public-privat în domeniul asistenţei sociale este rar întâlnit, deoarece nu aduce 

beneficii immediate pentru partenerul privat, dar totuşi în cazul unui asemenea parteneriat, partea 

privată alocă resurse responsabile în implementarea proiectelor în care sunt implicate ambele 

părţi(public-privat). …Da, una dintre soluţiile pentru creşterea eficacităţii parteneriatului public-

privat este acordarea posibilităţii luării unor decizii în spirit economic de către partenerul privat. 

Exemplu, ,, vin cu tine partener într-un proiect social, eu, sectorul privat, dacă deciziile importante 

care pot aduce beneficii sunt luate de către mine”. 

 

La final, vă rugăm să ne furnizaţi câteva date despre Dvs. 

 

- Instituţia/organizaţia este: Privată   

- Ce funcţie ocupaţi: Coordonator proiect, Centrul de Informare şi Consiliere - Abrud 

- Experienţa în domeniu (Ani): 7 ani 

 

 

Exemplul 3 

 

Vă mulţumim că sunteţi interesaţi să participaţi la studiul “Determinanţi ai ocupării grupurilor 

vulnerabile din perspectiva furnizorilor de servicii sociale”. Informaţiile obţinute vor fi folosite 

pentru a îmbunătăţi serviciile adresate persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii. Interviul cuprinde 

o serie de întrebări pentru care vă rugăm să oferiţi răspunsuri cât mai detaliate.  Răspunsurile sunt 

anonime şi vor fi folosite doar în scopul cercetării. 
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1. În România, sunt acum, mai ales, o serie de probleme legate de obţinerea unui loc de 

muncă. Din punctul Dvs. de vedere, care credeţi că sunt acum grupurile care îşi găsesc 

cel mai greu un loc de muncă? 

 

Sunt mai multe grupuri vulnerabile, dar grupul care îşi găseşte cel mai greu un loc de muncă 

este alcătuit din persoane cu dizabilităţi. Şi asta din mai multe motive. În primul rând pentru că a 

apărut relativ recent o lege care permite integrarea persoanelor cu dizabilităţi în care se prevede şi 

dreptul la muncă al acestor persoane. Ele îşi găsesc cel mai greu un post din cauza percepţiei 

sociale. Majoritatea celor din jur se izbesc de aparenţă, de cea a vehiculului pe care persoana cu 

handicap îl foloseşte pentru mers. Şi chiar dacă îi angajează, fie îi ţin în perioadă de probă, după 

care le mulţumesc pentru servicii, fie dacă handicapul este suficient de grav încât să nu permită o 

perioadă de muncă prea mare, preferă să le plătească o taxă şi să îi ţină acasă, dar fiind 

înregistraţi. Un alt grup vulnerabil este cel al persoanelor fără adăpost. Prin natura meserie nu mă 

ocup de aceste persoane, dar mai ajung şi pe la mine pentru consiliere. Majoritatea sunt copii şi 

tineri. Tu nu poţi să îi dai certitudinea că la iesşirea in centru când e major, o să îşi găsească un 

loc de muncă, pentru că pe piaţa muncii nu s-a făcut lobby nici pentru aceşti tineri, nici pentru cele 

cu handicap. Motiv pentru care din ultimul grup se selectează  viitorii infractori, iar din primul 

grup despre care vorbeam, se selectează viitorii depresivi şi ajunge un marginalizat al societăţii. 

Depinde şi de percepţia socială, dacă aceste grupuri se integrează sau nu.  

Femeile recent intrate în şomaj sunt un grup vulnerabil pe piaţa muncii din două perspective. O 

dată pentru că şomajul te face mai mult dependent de cei din jurul tău. Şi în al doilea rând, în 

măsura în care tu ai muncit îţi aduce sentimentul şi bucuria utilităţii. În momentul în care nu mai ai 

posibilitatea s-o faci, la un moment dat apare aşa un sentiment de autodevalorizare şi te vezi din 

nou condamnată să faci doar munci casnice a căror rezultat nu se vede, pentru că tot ce produci tu 

se consumă şi implicit femeia devine pentru bărbat o sclavă. Noi ar trebui să facem lobby pentru ca 

toate grupurile vulnerabile să se integreze. 

 

2. Ca furnizor de servicii sociale, contribuiţi mai mult sau mai puţin direct la reducerea 

vulnerabilităţilor pe piaţa muncii a unora dintre aceste grupuri. Care sunt serviciile 

furnizate în acest sens? 

 

Episcopia are două centre prin care se ocupă în special de persoanele cu dizabilităţi ca grup 

vulnerabil: Biroul de Consiliere şi Asistenţă Socială a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii şi un 
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centru care se ocupă exact de integrarea profesională a acestor persoane cu handicap. Între noi 

există colaborare. În momentul în care vine cineva şi spune că doreşte un loc de muncă şi o putem 

face să vadă dacă într-adevăr poate face acest lucru, ne informăm.  

Serviciile care nu dau rezultate aşteptate se bazează într-un fel atât pe faptul că aceste 

grupuri vulnerabile au ajuns să îşi interiorizeze imaginea pe care o are despre nesocietate. Spre 

exemplu 90 % din persoanele cu handicap se consideră persoane normale. În momentul în care 

serviciile noastre nu dau rezultatele aşteptate se bazează şi pe faptul că majoritatea acestor 

persoane provin din familii care nu îi susţin psihologic, chiar şi în ciuda consilierii. Un rol 

important ar fi lobby-ul pe care noi toţi l-am putea face printre angajatori ca să le spunem că 

persoanele cu handicap sunt nişte luptători, care au un apetit de lucru care nu îl găseşti la 

persoanele fără handicap. 

Avem în pregătire un proiect care să ne ajute să integrăm aceste grupuri. Dacă ne referim 

la integrare socială, Arhiepiscopia are centre care se ocupă de beneficiari de orice vârstă. În 

integrare socială avem proiecte, unul dintre ele desfăşurat până anul trecut, am mers pe integrare 

profesională şi s-a numit “Pot şi vreau să muncesc!“ şi beneficiarii erau persoane cu handicap cu 

vârsta între 20 şi 50 de ani. Mai avem proiecte în care încercăm să consiliem în primul rând 

familiile ca să nu izoleze persoanele cu handicap sau chiar şi cele sănătoase. Încercăm să le 

spunem în ce servicii să apeleze la noi. Noi trebuie să vedem care e gradul lor de vulnerabilitate, să 

îi ajutăm să îşi dezvolte capacităţile şi apoi să îi pregătim pentru o integrare profesională şi 

socială, mergând pe ideea : eşti o persoană obişnuită, tu nu trebuie să te vezi prin oglinda mediului 

care te înconjoară. Şi dacă reuşim să integrăm cel puţin o persoană cu handicap, sau să facem un 

vârstnic să nu îşi plângă de milă pentru că familia nu l-a mai dorit, înseamnă că ne-am atins 

scopul. După părerea mea, munca unui asistent social începe în birou şi se termină pe stradă. 

 

3. Dacă ar fi să nu ne gândim strict la lipsa locurilor muncă, piaţa muncii din România este 

marcată de o serie alte probleme. Care credeţi că sunt acestea? 

 

Lipsa locurilor de muncă este ea însăşi o problemă pe care o genereză şi economia noastră dar 

şi angajatorii care vor doar o anumită categorie de angajaţi. În afară de asta, ar mai fi şi faptul că 

societatea noastră este insuficient de receptivă la schimbare, ăn momentul în care vede că eşti puţin 

altfel, te marginalizează. Însăşi societatea ar trebui să înţeleagă că aceste persoane sunt absolut 

normale şi cea mai mare bucurie a lor ar fi să fie acceptaţi de societate.  
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Migraţia externă a forţei de muncă contribuie foarte mult… 99,1 %. Pentru că până la urmă 

ne limităm toţi la probleme economice care fac tinerii să plece în căutarea unei vieţi mai bune, dar 

în acelaşi timp şi cuplurile să nu mai dorească să aibă copii pentru că apare ideea după ce să mai 

nasc un copil să se zbată de pe azi pe mâine aşa cum m-am zbătut şi eu. Şi faptul că nu mai ai ca 

înainte siguranţa unui loc de muncă. Şi din această cauză România devine din păcate o ţară tot mai 

îmbătrânită. 

 

4. Politicile active de ocupare reprezintă în ultimul timp  o alternativă preferată pentru 

ocuparea forţei de muncă. Cum vedeţi eficacitatea programelor şi măsurilor active de 

ocupare? 

 

Da, ele [politicile de ocupare, n.n.] sunt eficace şi ineficiente, în acelaşi timp. Sunt eficace 

pentru că se adresează unei categorii şi într-un fel acoperă acel număr de potenţiali angajaţi pe 

care îi disponibilizează statul. Dar ineficienţa lor se relevă în faptul că ele se adresează doar unei 

vârste, doar oamenilor capabili să muncească şi în contextul în care aceştia rămân tot mai puţini, 

din cauza migraţiei, întrebarea mea este : Ce facem cu restul? Migraţia lor va lăsa ţara şi cu mai 

mulţi vârstnici şi munca lor se va pierde. Şi nu trebuie să uităm nici dezamăgirea lor.  

[Soluţii, n.n.]  … să se adreseze tuturor vârstelor care sunt active conform legii. Nu doar 

celor în floarea vârstei pe care putem să-i ţinem 10 ore dacă suntem firme particulare. Şi în acelaşi 

timp să ne dea şi satisfacţia profesională, adică tu nu munceşti, dar pentru mine ca şi patron, dar 

munceşti şi pentru tine. O recompensă afectivă ar fi, şi dau un exemplu, ca la ziua de naştere a 

angajaţilor toţi să pună bani să cumpere un cadou, şi tot aşa să se întoarcă roata. Pentru ca şi 

persoana respectivă să se simta valorificată şi dincolo de meritul ei ca angajat. Şi dacă nu sunt 

valorificaţi, din punctul meu de vedere, seamănă cu neo-sclavia. Deci ar fi şi o schimbare a 

atitudinii patronilor. 

 

5. Care este părerea Dvs. privitor la parteneriatul public-privat în asistenţa socială, în 

general şi, în particular, la realizarea măsurilor active de ocupare? 

 

E o temă interesantă, la care am apelat de când lucrez. Parteneriatul public- privat este în 

acelaşi timp o reuşită şi o provocare. O provocare pentru ambele domenii şi pentru stat şi pentru 

parte privată. Dar o provocare nu în sensul de a-şi face reciproc concurenţă, ci în sensul de a 

îmbunătăţi serviciile pe care le oferă beneficiarilor. Oamenii percep ca o posibilitate în plus faptul 
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de a putea obţine nişte servicii fie dintr-o parte, fie din cealaltă. Şi cred că şi din punct de vedere 

politic şi social în funcţie de proiectele care se fac prin acest parteneriat, categoriile vizate îşi simt 

existenţa îmbunătăţită şi capacităţile valorificate. 

Riscurile sunt mai mult economice. Adică partea publică să piardă angajaţi, partea privată să-i 

câştige. Dar cel mai mare risc este faptul că angajatul nostru, oriunde lucrează el, s-ar putea simţi 

exploatat de ambele părţi. Ar trebui echilibrată balanţa dintre drepturi şi obligaţii indiferent unde 

lucrează acest angajat, pentru ca el să simtă si beneficiile muncii sale. O mare dilemă a 

parteneriatului este că în acelaşi timp îţi aduce şi o bucurie prin faptul că îţi dă un suport în plus 

faţă de ce îţi dă statul, dar şi o tristeţe pentru că nu e suficient sprijinul. 

Ca merite… asigură un echilibru, nu neapărat financiar, ci şi unui psihologic al angajaţilor. 

Asta aduce după sine şi nişte sume mai mari, care fac angajaţii să se simtă motivaţi financiar. Iar 

faptul că există un parteneriat este faptul că îi asigură angajatului nostru posibilitatea de a şti că în 

momentul în care ar fi, să zicem, disponibilizaţi, pe baza cunoştiinţelor pe care le-a acumulat, ar 

putea să meargă la partea publică parteneră şi să depună un CV din care să reiasă că a lucrat în 

acel parteneriat, şi în urma acelui CV să aibă întâietate în faţa unui angajat pe care nu-l cunosc. 

Soluţiile ar fi următoarele: atât partea publică, cât şi cea privată să pună mai mult accent pe 

persoană. Angajatul să nu fie doar unul dintre mulţii roboţi care muncesc pentru că nu au ce face. 

Poate să pară o imagine tristă, dar în România aşa e şi aşa justifică şi marea migraţie a forţei 

tinere de muncă. Deci, să se pună accent pe fiecare persoană.  Individul să se simtă valorificat, să 

nu i se spună că este ca o rotiţă, care se pierde poate fi înlocuită. Şi ar mai fi şi faptul că indiferent 

în care parte a acestui parteneriat munceşti, dacă tu ca şi salariat nu te poţi motiva, nu neapărat 

financiar, prin toate serviciile care ţi se oferă să faci munca aceea la un moment dat ajungi acasă 

şi devi stresat, ajungi pacientul unui medic, ajungi clientul unui asistent social. Și poate că în 

muncă ar trebui  să fie valorizată persoana şi din punctul de vedere al capacităţii ei psihologice. 

Cred că ar trebui pus un mai mare accent şi avut mai mare grijă de dorinţa angajatului. Dacă 

vorbim de grupul persoanelor cu dizabilităţi şi îi întrebaţi pe oricare dintre ei: de ce vreţi să vă 

angajaţi, în ciuda handicapului pe care îl ai, o să vă răspundă: ca să mă simt util! Dorinţa de 

utilitate este general umană. 

 

La final, vă rugăm să ne furnizaţi câteva date despre Dvs. 

 

- Instituţia/organizaţia este: Privată   
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- Ce funcţie ocupaţi: Asistent social, specialist în consiliere pentru persoane cu dizabilităţi 

locomotorii şi aparţinătorilor. 

- Experienţa în domeniu (Ani): 4 ani 
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Anexa 4 

 

Reglementări privind ocuparea forţei de muncă 

 Ordin nr. 56/05.02.2010 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă privind modificarea Schemei de ajutor de minimis "Ocuparea temporară a forţei de 
muncă din rândul şomerilor pentru dezvoltarea comunităţilor locale", aprobată prin Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 308/2008 (M.O. nr. 
152/09.03.2010) 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 13/23.02.2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea 
stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010 (M.O. nr. 
136/01.03.2010) 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 4/05.02.2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie 
socială pentru anul 2010 (M.O. nr. 93/10.02.2010) 

 Ordin nr. 63/20.01.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind 
stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru 
stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2010 (M.O. nr. 59/26.01.2010) 

 Ordin nr. 1454/05.08.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru 
modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a 
evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 
(M.O. nr. 579/20.08.2009) 

 Legea nr. 268/07.07.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 
privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială (M.O. nr. 482/13.07.2009) 

 Hotărârea nr. 449/15.04.2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea 
şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor 
acordate din bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim 
brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor reglementări comunitare (M.O. nr. 
285/30.04.2009) 

 Ordin nr. 342/14.04.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind 
aprobarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 
(M.O. nr. 266/23.04.2009) 

 Legea nr. 55/01.04.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 
privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor 
dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului 
de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente 
comunitare (M.O. nr. 224/07.04.2009) 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 28/18.03.2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie 
socială (M.O. nr. 186/25.03.2009) 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 126/08.10.2008 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii 
măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare - M.O. nr. 697/14.10.2008 
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  Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă - MO nr.103/2002  
  
 Modificări şi completări la Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă 

- Ordonanţa de Urgenţă nr.124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - MO 
nr.740/2002, aprobată prin Legea nr.4/2003 - MO nr.26/2003; 

- Legea nr.107/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - MO nr.338/2004; 

- Legea nr.580/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - MO nr.1214/2004; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 144 /2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - MO nr.969/2005; 
  

 Norme si proceduri de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă: 
• Ordin nr. 308/02.07.2008 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul 
şomerilor pentru dezvoltarea comunităţilor locale" - M.O. nr. 591/06.08.2008; 
• Hotărârea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.76/2002 - MO nr.181/2002;  
• Hotărârea Guvernului nr.1089/2002 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă aprobate prin HG nr.174/2002 - MO nr.741/2002;  
• Hotărârea Guvernului nr.934/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 - MO nr.558/2004; 
•Hotărârea Guvernului nr.1859/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 - MO nr.54/2006; 
• Hotărârea Guvernului nr. 149/2008 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 - MO nr.126 din 18 februarie 2008; 
• Hotărârea Guvernului nr. 278/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile 
pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora - 
MO nr.224/2002;  
• Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile 
pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de 
implementare a acestora - MO nr.310/2002; 
• HG nr.1091/2002 pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea 
ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, 
aprobate prin HG nr. 377/2002 - MO nr.741/2002; 
• Hotărârea Guvernului nr. 937/2004 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind 
accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi 
instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 - MO 
nr.558/2004; 
• Hotărârea Guvernului nr. 1860/2005 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind 
accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi 
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instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 – MO 
nr.31/2006 
• Hotărârea Guvernului nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de 
servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă - MO nr.224/2002;  
• Hotărârea Guvernului nr. 790/2004 privind modificarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor 
de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 277/2002 - MO nr.474/2004; 
• Hotărârea Guvernului nr.1090/2002 privind modul de plată a unor drepturi acordate din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj - MO nr. 741/2002; 
• Ordinul nr. 405/ 2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a 
evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj - MO 
nr.765/2004; 
• Ordinul nr.86./2006 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de 
către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.405/2004 - 
MO nr.105/2006; 
• Ordinul nr. 103/2007 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de 
către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare (MO nr. 127/2007);  
• Ordinul nr. 106/15.02.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru 
modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei 
nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin 
Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 (M.O. nr. 166/2008) 

 • Ordinul nr. 171/2004 pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care 
beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de 
pregătire profesională - MO nr.725/2004; 

• Ordinul nr.40/2006 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind modul de acordare a 
drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării 
la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi 
familiei nr.171/2004 - MO nr. 105/2006; 

• Hotărârea Guvernului nr. 936/2004 privind procedura şi criteriile de acordare a fondurilor 
nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj - MO nr.558/2004; 

• Norme metodologice comune ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Băncii Naţionale a 
României nr. 2560/6 / 2004 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în 
condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor 
cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent 
activităţi economice - MO nr.706/2004; 

• Ordinul nr. 280/2004 privind aprobarea modelului-cadru al contractelor încheiate între beneficiarii 
de credite, respectiv fonduri nerambursabile, şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene 
sau a municipiului Bucureşti - MO nr.742/2004; 

• Ordinul nr.186/2068/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului 
Naţional de Statistică privind aprobarea sistemului de indicatori statistici ai pieţei muncii şi 
metodologia de calcul a acestora - MO nr. 323/2002; 

• Ordinul nr.85/2002 al preşedintelui ANOFM privind aprobarea Procedurii de primire şi de 
soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj - MO nr. 181/2002; 

• Ordinul nr. 281/2004 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a 
cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002 - MO nr. 714/2004; 
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• Ordinul nr.648/2005 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a 
cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002 - MO nr.72/2006; 

• Ordinul nr.279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a 
măsurilor asiguratorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din 
nerespectarea prevederilor Legii nr.76/2002,cu modificările şi completările ulterioare - MO 
nr.725/2004; 

• Ordinul nr. 620/2006 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind activitatea de control, de 
îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate 
din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 279/2004; 

• Ordinul nr. 116/2007 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii 
specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă - MO nr.133/2007; 

• Ordinul nr. 61/2008 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii 
specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2008 - MO nr.41 din 25 
februarie 2008;  

  
    Acte normative adiacente legislaţiei din domeniul ocupării forţei de muncă: 

• Ordin nr. M.109/10.11.2008 al ministrului apărării, nr. 1.037/26.11.2008 al ministrului muncii, 
familiei şi egalităţii de şanse şi nr. 6.120/10.12.2008 al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului 
privind completarea şi actualizarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind 
echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile (MO nr. 
1/05.01.2009); 
• Ordonanţa nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale - 
MO nr. 67/2007; 
• Ordonanţa de Urgenţă nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul protecţiei sociale - MO nr. 671/ 2007; 
• Legea nr. 387/2007 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 - MO nr. 901/2007; 
• Ordonanţa de Urgenţă nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor 
societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar 
de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale - MO nr. 1042/2006; 
• Ordonanţa de Urgenţă nr. 2/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, 
regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a 
societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale - 
MO 113/2007; 
• Ordonanţa de Urgenţă nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, 
regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a 
societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale - 
MO nr.729/2007; 
• Hotărârea Guvernului nr. 492/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 - MO nr. 380/2007; 
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• Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea 
unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului - MO nr. 116/2007; 
• Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor 
salariale - MO nr.453/2006; 
•Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor 
salariale (MO 1038/2006); 

♦ Legea Nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare 
instituţională ***Republicată - M.O. nr. 294/06.05.2009 

• Hotărârea nr. 1559/25.11.2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Statutul Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.610/2006 - M.O. nr. 809/03.12.2008;  
• Hotărârea nr. 1.303/14.10.2008 pentru modificarea Statutului Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 - 
M.O. nr. 713/21.10.2008;  
• Hotărârea Guvernului nr. 640/ 2007 privind stabilirea unor măsuri în aplicarea 
prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru 
completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de 
reorganizare instituţională - MO nr. 427/2007;  
• Ordonanţa de Urgenţă nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională - MO nr. 
282/2007; 
• Hotărârea Guvernului nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă – M.O. nr.958/2006; 
• Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă – M.O. nr.926/2006; 

• Ordin nr.271/05.06.2008 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
privind desemnarea instituţiei din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
responsabilă la nivel naţional pentru evidenţa persoanelor care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor 
sociale, aprobată prin Legea nr. 348/2007 (M.O. nr. 471/26.06.2008); 
• Ordin nr. 26/15.01.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi nr.112/05.02.2008 
al ministrului sănătăţii publice pentru aprobarea modelului declaraţiei speciale prevăzute la art. 4 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare 
fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale (M.O. nr. 115/13.02.2008) 

• Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor - MO nr. 
217/2007; 
• Hotărârea Guvernului nr. 726 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor - MO 
nr. 477/2007; 
• Hotărârea Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi 
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procedura de autorizare a agentului de muncă temporară – M.O. nr.589/2004; 
• Hotărârea Guvernului nr. 226/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 
privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de 
muncă temporară – M.O.nr. 277/2005; 

• Hotărârea nr. 264/11.03.2009 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi 
eliberate străinilor în anul 2009 (M.O. nr. 156/12.03.2009)  
• Hotărârea nr. 1.368/28.10.2008 privind suplimentarea numărului de autorizaţii de muncă noi ce 
pot fi eliberate străinilor în anul 2008 (M.O. nr. 746/04.11.2008)  
 • Hotărârea nr. 150/13.02.2008 privind stabilirea numărului de autorizaţii de muncă ce pot fi 
eliberate străinilor în anul 2008 
(M.O. nr. 126/18.02.2008) 
  

 Ordin nr. 1555/09.09.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind 
modificarea Procedurii de repartizare de contingent societăţilor comerciale cu sediul în 
România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania, aprobată prin 
Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 133/2005 (M.O. nr. 
638/28.09.2009)  

 Ordin nr. 634/14.10.2008 al ministrului internelor şi reformei administrative, nr. 
2119/21.11.2008 al ministrului afacerilor externe, nr. 823/29.10.2008 al ministrului muncii, 
familiei şi egalităţii de şanse, nr. 6043/27.11.2008 al ministrului educaţiei, cercetării şi 
tineretului şi nr. 1816/30.10.2008 al ministrului sănătăţii publice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Deciziei Consiliului din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism 
de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul azilului şi 
imigraţiei (2006/688/CE)  (M.O. nr. 872/23.12.2008) 

 ORDIN nr. 392/24.01.2008 al ministrului internelor şi reformei administrative şi nr. 
613/24.09.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind accesul 
solicitanţilor de azil pe piaţa forţei de muncă din România (M.O. nr. 718/22.10.2008) 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr.56 din 20 iunie 2007privind încadrarea în munca şi 
detaşarea strainilor pe teritoriul României 
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr.194 din 12 decembrie 2002 privind regimul 
strainilor în România 
*** Republicata; Text în vigoare începând cu data de 15 decembrie 2007 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr.102 din 14 iulie 2005 privind libera circulaţie pe 
teritoriul României a cetăţenilor Statelor Membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 
Economic European 
Text în vigoare începând cu data de 2 ianuarie 2007 

 ORDONANŢĂ  Nr.44 din 29 ianuarie 2004 privind integrarea sociala a strainilor care 
au dobândit o forma de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European 
Text în vigoare începând cu data de 20 octombrie 2006 

 HOTARÂRE Nr.1122 din 18 septembrie 2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale 
privind imigraţia pentru perioada 2007 - 2010 
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI 

 LEGE Nr.122 din 4 mai 2006 privind azilul în România 
Text în vigoare începând cu data de 15 decembrie 2007 
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 LEGE Nr.344 din 19 iulie 2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestarii de 
servicii transnaţionale 
EMITENT: PARLAMENTUL 

 HOTARÂRE Nr.104 din 31 ianuarie 2007 pentru reglementarea procedurii specifice 
privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestarii de servicii transnaţionale pe teritoriul 
României 
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI 
Text în vigoare începând cu data de 25 august 2005 

 LEGE Nr.200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificarilor 
profesionale pentru profesiile reglementate din România 
Text în vigoare începând cu data de 18 octombrie 2007 

 LEGE Nr.53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii 
Text în vigoare începând cu data de 28 iulie 2007 

 LEGE Nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
strainatate 
Text în vigoare începând cu data de 9 noiembrie 2007 

 LEGE Nr.156 din 26 iulie 2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucreaza în 
strainatate 
EMITENT: PARLAMENTUL 

 HOTARÂRE Nr.384 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care 
lucreaza în strainatate 

 ORDONANŢĂ Nr.43 din 25 iulie 2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind 
protecţia cetăţenilor români care lucreaza în strainatate 
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI 

 HOTARÂRE Nr.850 din 31 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor 
români care lucreaza în strainatate, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 384/2001 
 EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI 

 HOTARÂRE Nr.518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale 
personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter 
temporar 

 LEGE Nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi 
stimularea ocuparii forţei de munca 
Text în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2007 

 HOTARÂRE Nr.174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea 
ocuparii forţei de munca 
Text în vigoare începând cu data de 15 martie 2006 

 ORDONANŢĂ  Nr.137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare 
*** Republicata 
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI 

 HOTARÂRE Nr.187 din 20 februarie 2008 privind aprobarea Planului de masuri 
pentru revenirea în ţara a cetăţenilor români care lucreaza în strainatate 
EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
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- Decizia nr. 1 din 8 ianuarie 2007 pentru stabilirea componenţei nominale a Comisiei 
naţionale privind incluziunea socială  

- Hotararea de Guvern nr. 1217 din 06.septembrie.2006 privind constituirea mecanismului 
national pentru promovarea incluziunii sociale in Romania 

- Hotararea de Guvern nr. 669 din 24.mai.2006 privind aprobarea Strategiei nationale de 
incluziune sociala a tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului 

- Hotararea de Guvern nr. 1827 din 22.decembrie.2005 privind aprobarea Programului de 
implementare a Planului national antisaracie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) 
pentru perioada 2006 – 2008 

- Hotararea de Guvern nr. 488 din 26.mai.2005 privind aprobarea sistemului national de 
indicatori de incluziune sociala 

- Legea nr. 116 din 15.martie.2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale 
- Hotararea de Guvern nr. 1149 din 17.octombrie.2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea 
marginalizarii sociale 

- Legea nr. 129 din 25.iunie.1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului 
Roman de Dezvoltare Sociala *** Republicata 
  

 

Legislaţie comunitară 

  
» REGULAMENTUL (CEE) NR. 1612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera 
circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii 
EMITENT: Consiliul 
  
► Regulamentul nr. 1612/68 al Consiliului - completat cu decizii ale Curţii Europene de 
Justiţie 
  
» DIRECTIVA 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi 
membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi de 
abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE şi 93/96/CEE (Text cu relevanţă pentru SEE) 
EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul 
» DIRECTIVA 68/360 a Consiliului din 15 octombrie 1968 privind eliminarea restricţiilor de 
circulaţie şi şedere în cadrul Comunităţii pentru lucrătorii din statele membre şi familiile 
acestora  
EMITENT: Consiliul 
» DIRECTIVA 64/221a Consiliului din 25 februarie 1964 privind coordonarea măsurilor 
speciale referitoare la deplasarea şi şederea cetăţenilor străini, măsuri justificate din motive 
de ordine publică, de siguranţă publică şi de sănătate publică 
EMITENT: Consiliul 
» DIRECTIVA 96/71/CE a Parlamentul European şi Consiliului din 16 decembrie 1996 privind 
detaţarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 
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EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul 
» DIRECTIVA 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea 
familiei 
EMITENT: Consiliul 
» DIRECTIVA 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul 
resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung 
EMITENT: Consiliul 
» DIRECTIVA 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general 
în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de muncă 
EMITENT: Consiliul 
» DIRECTIVA 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 
privind recunoaşterea calificărilor profesionale 
EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul  
» REGULAMENTUL (CEE) NR. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea 
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se 
deplasează în cadrul Comunităţii 
EMITENT: Consiliul 
» REGULAMENTUL (CEE) NR. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de 
securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în 
interiorul Comunităţii 
EMITENT: Consiliul 
» REGULAMENTUL (CE) nr. 859/2003 al Consiliului din 14 mai 2003 de extindere a 
dispoziţiilor Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 şi Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la 
resortisanţii unor ţări terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de 
cetăţenie 
EMITENT: Consiliul 
» REGULAMENTUL (CE) nr. 1992/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 
decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1408/71 al Consiliului privind 
aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care 
desfăşoară o activitate independentă şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul 
Comunităţii (Text cu relevanţă pentru SEE) 
EMITENT:Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene 
» DIRECTIVA 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedură specială de 
admisie a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul desfăşurării unei activităţi de cercetare 
ştiinţifică 
EMITENT: Consiliul 
» DECIZIA 2003/578 a Consiliuluidin 22 iulie 2003privind liniile directoare ale politicilor de 
ocupare a forţei de muncă ale statelor membre (2003/578/CE) 
EMITENT: Consiliul 
» DECIZIA 2005/600/CE a Consiliului din 12 iulie 2005 privind liniile directoare ale politicilor 
de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre (2005/600/CE) 
EMITENT: Consiliul 
» DECIZIA 2007/491/CE a Consiliului din 10 iulie 2007 privind orientările politicilor de 
ocupare a forţei de muncă ale statelor membre (2007/491/CE) 
EMITENT: Consiliul 
» DIRECTIVA 76/207/CE a Consiliului din 9 februarie 1976 privind punerea în aplicare a 
principiului Egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la 
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încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum şi condiţiile de 
muncă  
EMITENT: Consiliul 
» DIRECTIVA 2002/73/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 23 septembrie 2002 de 
modificare a Directivei 76/207/CEE a Consiliului privind punerea în aplicare a principiului 
Egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în 
muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum şi condiţiile de muncă (Text cu 
relevanţă pentru SEE) 
EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul 
» DIRECTIVA 2006/54/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 5 iulie 2006 privind 
punerea în aplicare a principiului Egalităţii de şanse şi al Egalităţii de tratament între bărbaţi 
şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă) 
EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul 
» DIRECTIVA 2002/14/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 11 martie 2002 de 
stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea 
Europeană 
EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul 
» DECIZIA NR. 1145/2002/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 10 iunie 2002 privind 
măsurile comunitare de stimulare în domeniul ocupării forţei de muncă (Text cu relevanţă 
pentru SEE) 
EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul 
» DIRECTIVA 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei 
statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de 
întreprinderi, unităţ sau părţi de întreprinderi sau unităţi 
EMITENT: Consiliul 
» REGULAMENTUL 1251/70 al Comisiei din 29 iunie 1970 privind dreptul lucrătorilor de a 
rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce au ocupat un loc de muncă 
EMITENT: Comisia 
» DIRECTIVA 91/533 a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a 
informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă 
EMITENT: Consiliul 
» DIRECTIVA 98/49/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind protecţia dreptului la pensie 
suplimentară al lucrătorilor salariaţi şi al lucrătorilor care desfăşoară activităţi independente 
care se deplasează în cadrul Comunităţii 
EMITENT: Consiliul 
» REGULAMENTUL (CE) NR. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 
aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanţă pentru SEE 
şi pentru Elveţia) 
EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul 
» DIRECTIVA 72/194/CEE a Consiliului din 18 mai 1972 privind extinderea domeniului de 
aplicare a Directivei din 25 februarie 1964 privind coordonarea măsurilor speciale referitoare 
la deplasarea şi şederea cetăţenilor străini, măsuri justificate de motive de ordine publică, 
siguranţă publică sau sănătate publică, asupra lucrătorilor care îşi exercită dreptul de a 
rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce au ocupat un loc de muncă în statul respectiv 
EMITENT: Consiliul 
» DIRECTIVA 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condiţiile de admisie a 
resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată 
sau servicii de voluntariat 
EMITENT: Consiliul 


