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Introducere 
 

Strategia Transfrontalieră pentru Angajarea Forței de Muncă și Incluziune Socială în 
Mediul Rural este elaborată în cadrul proiectului ”SAGE – Society For All Ages”, cod 
16.4.2.002 e-MS ROBG-157, derulat de către Comuna Crucea (Județul Constanța) în 
parteneriat cu Comuna Siliștea (Județul Constanța), Comuna Mihail Kogălniceanu (Județul 
Constanța) și Asociația Youth Organization for European Silistra (Bulgaria) și finanțata în 
cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră INTERREG V-A România-Bulgaria.  
 

Prezentul material realizează o monografie a particularităților pieței muncii în regiunea 
Transfrontalieră Constanța-Silistra, punând accent pe următoarele elemente: 

 oportunitățile de angajare existente la nivelul regiunii, cu un accent deosebit 
asupra populației din mediul rural; 

 nivelul de dezvoltare a serviciilor sociale, în mediul rural, și capacitatea acestora 
servicii de a genera cerere, dar și locuri de muncă pentru populația rurală; 

 apetența membrilor grupului țintă din zonele rurale ale regiunilor Constanța și 
Silistra de a apela la servicii de îngrijire la domiciliu, respectiv de a profesa în 
domeniul asistenței sociale; 

 nivelul de conștientizare a populației cu privire la specificul, rolul și importanța 
serviciilor sociale și a incluziunii sociale în general în contextul societății 
contemporane; 

 capacitatea serviciilor sociale de a impulsiona mobilitatea forței de muncă la 
nivel intraregional și interregional. 

 
Una dintre premisele prezentului materiale a fost reprezentată de o analiză 

comprehensivă realizată la nivelul României, menționată în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-20201, conform căreia  în anul 2016 populația activă la nivelul 
României era de 8.979.000 persoane, din care 8.449.000 persoane ocupate și 530.000 șomeri 
(BIM). Populația în vârstă de muncă (13.263.000 persoane) reprezenta 67,1% din populația 
totală. Din totalul acestei categorii de populație, 61,6% erau persoane ocupate, 4% șomeri și 
34,4% persoane inactive. În anul 2016, 53,7% din populația țării locuia în mediul urban, 45,4% 
erau persoane active, iar o pondere de 42,7% era deținută de persoanele ocupate.  

  
Din populația totală a țării, 84,5% erau persoane de 15 ani și peste; 54,3% dintre 

acestea trăiau în mediul urban. Structura pe sexe a acestei categorii de populație se 
caracterizează printr-o ușoară preponderență feminină (1.067 femei la 1.000 bărbați). 
                                                           
1 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-

2014/2017/Metodologia_de_evaluare_POCU_mai_2017_1.pdf, accesat la 02.03.2018 
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Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 61,6%. Acest 

indicator a avut valori mai ridicate pentru bărbați (69,7%, față de 53,3% pentru femei) și 
valori mai apropiate pe cele două medii de rezidență (62,6%, în mediul urban și 60,2% în 
mediul rural). 

  
Rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de 66,3% la o distanță de 3,7% 

față de ținta națională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020. Au fost 
înregistrate valori mai mari pentru populația de sex masculin (75% față de numai 57,4% 
pentru populația de sex feminin) și pentru persoanele din mediul urban (66,9% față de 65,6% 
pentru persoanele din mediul rural). 

  
Rata de ocupare în rândul persoanelor vârstnice a fost de 42,8%, și a avut o valoare mai 

mare pentru persoanele de sex masculin (53%, față de 33,6% pentru femei), dar mai ales 
pentru cele din mediul rural (49,2% față de 38,3% în mediul urban). Nivelul cel mai ridicat al 
ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenților 
învățământului superior (86,2%). Pe măsură ce scade nivelul de educație, scade și gradul de 
ocupare. Astfel, erau ocupate 65,2% dintre persoanele cu nivel mediu de educație și numai 
41,0% dintre cele cu nivel scăzut de educație. 

  
Analizând repartizarea populației ocupate după nivelul de instruire, se observă că 

ponderile cele mai mari reveneau persoanelor cu studii liceale (38,3%). Ponderea persoanelor 
cu studii universitare a fost de 20,5% (din care 50,8% erau femei), iar cea a persoanelor cu 
nivel de instruire primar sau fără școală absolvită era de 3,0%, ponderea bărbaților în această 
categorie de persoane fiind de 57,9%. 

 
Un alt element avut în vedere a fost analiza realizată de Patronatul Investitorilor 

Autohtoni din România în anul 20162, intitulată Studiu privind analiza forței de muncă la 
nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, aferent anului 2015, conform căreia situația 
la nivelul regiunii Sud-Est, din care face parte și Județul Constanța, se prezenta astfel: 

 
Regiunea de dezvoltare Sud-Est (RSE) este antepenultima regiune a României în funcție 

de numărul de salariați, cu peste 491 mii de contracte de muncă, reprezentând 9,95% din 
forța de muncă a României. Principalele industrii angajatoare din regiune sunt industria 
construcțiilor de nave, industria confecțiilor, serviciile (în principal în turism și comerț) și 
agricultura (preponderent cultivarea cerealelor și a plantelor  leguminoase). 

 
La nivelul celor 9 grupe majore de angajați ai economiei naționale, RSE contribuie la 

consolidarea forței de muncă a României cu ponderi situate între 8,34% și 12,12%, ceea ce 
                                                           
2 Patronatul Investitorilor Autohtoni (2016) – Studiu privind analiza forței de muncă la nivelul regiunilor de dezvoltare 

a României aferent anului 2015 
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exprimă o distribuție relativ echilibrată a forței de muncă pe categorii de angajați, după cum 
rezultă din Figura nr. 1. 

 
Figura nr. 1– Ponderea angajaților din Regiunea Sud-Est în total angajați la nivel național, pe grupe COR 

Sursa: Patronatul Investitorilor Autohtoni 
 

Referitor la forța de muncă a Regiunii Sud-Est, pot fi observate o serie de 
particularități: 

 după Regiunile Nord-Est și Sud-Vest, Regiunea Sud-Est are cea mai mică contribuție 
la structura muncitorilor calificați și asimilați din România (12,12% din totalul la nivel 
de economie); cu toate acestea, ca și pondere a muncitorilor calificați în total forță 
de muncă la nivelul regiunii de dezvoltare(17,07%), regiunea se află pe locul 3 la 
nivel național; 

 Regiunea Sud-Est se poziționează pe penultimul loc între toate regiunile de 
dezvoltare în ceea ce privește contribuția la structura muncitorilor necalificați din 
economie (10,50% din totalul la nivel de economie); 

 totodată, Regiunea Sud-Est înregistrează un deficit în ceea ce privește numărul 
specialiștilor în diverse domenii de activitate, aflându-se pe penultimul loc în ceea 
ce privește contribuția la structura acestei categorii de personal (8,34% din totalul la 
nivel de economie); 

 pe de altă parte, Regiunea Sud-Est este una dintre regiunile de dezvoltare cele mai 
dezvoltate în sectorul serviciilor, în condițiile în care se află pe locul 2 între toate 
regiunile de dezvoltare, după Regiunea Nord-Est, în ceea ce privește ponderea 
lucrătorilor în domeniul serviciilor în total forță de muncă (16,20%). 
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În același studiu de mai arată faptul că la nivelul regiunii, Județul Constanța 
înregistrează cea mai ridicată pondere a lucrătorilor în domeniul serviciilor (19,38%), spre 
deosebire de județul Buzău unde această pondere este de doar 12,37%. 

 
Pe de altă parte, ca urmare a unei specializări cu preponderență în domeniul industriei 

confecțiilor, județele Buzău și Vrancea înregistrează ponderi ridicate ale muncitorilor 
necalificați, respectiv de 21,99% în cazul ambelor județe, spre deosebire de Județele 
Constanța și Galați, unde această pondere se situează practic la jumătate (11,61% și 
respectiv, 11,22%),  ca urmare a faptului că în aceste județe domeniile de specializare (în 
principal construcția de nave) impun, în general, utilizarea de forță de muncă calificată. 

 
Diferențe semnificative se înregistrează și în cazul muncitorilor calificați, a căror 

pondere în total forță de muncă se situează la jumătate (10,54%) în cazul județului Vrancea, 
spre deosebire de Județele Brăila (20,59%) și Tulcea (20,82%). 

 
La nivelul județului Constanța, primele 5 ocupații în funcție de numărul de contracte 

individuale de muncă înregistrate în REVISAL sunt:  
 Vânzător (6.019 contracte de muncă); 
 Agent de securitate (4.669 contracte de muncă); 
 Șofer autocamion/mașină de mare tonaj (3.963 contracte de muncă); 
 Șofer de autoturisme și camionete (3.372 contracte de muncă); 
 Lucrător comercial (2.841 contracte de muncă). 
 
Abordând într-o manieră comparativă datele statistice din România și Bulgaria, 

premisele elaborării prezentei Strategii sunt următoarele: 
 Populația României este de aproximativ 3 ori mai mare decât populația 

Bulgariei, conform celor mai recente date statistice comunicate de către cele 
două state (21.529.967 locuitori în România față de 7.101.510 locuitori în 
Bulgaria); 

 Populația Bulgariei este mai îmbătrânită decât populația României, în sensul 
că în Bulgaria ponderea persoanelor în vârstă de peste 65 de ani în total 
populație este de 19,28%, față de 16,41% în România, în timp ce ponderea 
populației cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani este de 13,35% în Bulgaria, față 
de 12,61% în România, ceea ce subliniază faptul că tendința de îmbătrânire a 
populației este mai pronunțată în Bulgaria decât în România, iar cererea pentru 
servicii de îngrijire la domiciliu și asistență socială este de așteptat să aibă o 
dinamică mai accelerată în Bulgaria decât în România; 

 Rata de creștere a populației este negativă în ambele state, fenomenul 
demografic fiind mai pronunțat în Bulgaria, unde rata de depopulare este de 
0,61%, față de România, unde aceeași rată este de 0,33%; în ciuda faptului că 



    
 

             9 
 

fenomenul demografic negativ este îngrijorător pentru ambele state, se remarcă 
o situația mai dificilă a Bulgariei, din puncte de vedere al menținerii unui 
echilibru demografic pe termen lung; 

 Speranța medie de viață în România este de 75,4 ani, față de 74,7 ani în 
Bulgaria, ceea de subliniază niveluri similare ale standardului de viață și ale 
capacității instituționale a celor două state de a contribui la creșterea acestui 
indicator; 

 Populația rurală în România este de 45,1%, față de numai 25,4% în Bulgaria, 
consecința imediată a acestui nivel superior de urbanizare al Bulgariei fiind 
aceea de polarizare a societății și de apariție a unor discrepanțe foarte mari 
între mediul rural și mediul urban; 

 Cheltuielile cu sănătatea (relevante prin prisma impactului direct asupra 
domeniului incluziunii sociale) au fost la nivelul anului 2014 de 5,6% din PIB în 
Româniam, față de 8,4% din PIB în Bulgaria, ceea ce subliniază faptul că Bulgaria 
investește mai mult în servicii medicale și sociale și este mai conștientă de 
necesitatea finanțării acestor servicii, ca o condiție necesară pentru asigurarea 
unui standard de viață mai ridicat populației; 

 Rata de dependență a vârstnicilor  este de 30,5% în Bulgaria, față de 25,2% în 
România, fapt ce subliniază că nevoile de incluziune socială, precum și serviciile 
de asistență socială sunt mai pronunțate, respectiv mai necesare în Bulgaria 
decât în România; 

 Populația aflată sub limita de sărăcie este de 22,4% în România, față de 22% în 
Bulgaria, ceea ce denotă faptul că ambele țări sunt sărace, comparativ cu restul 
statelor din blocul comunitar; 

 Ocuparea forței de muncă este similară în industrie (28,9% în România, față de 
26,6% în Bulgaria), însă datorită ponderii ridicate a mediului rural, România 
înregistrează rate de ocupare în agricultură de aproximativ 28,3% față de numai 
6,8% în Bulgaria; 

 Rata declarată a șomajului este mai ridicată în Bulgaria (6,6% în anul 2017) 
față de România (5,3% în anul 2017). 

 
Analizând toate aceste elemente, precum și o serie de corelări statistice ce 

caracterizează spațiul transfrontalier și regiunea Silistra din Bulgaria, au fost identificate 
adițional față de elementele cuantificabile de mai sus, o serie de particularități tratate, de 
asemenea, în cadrul prezentului document, respectiv: 

 tendința de îmbătrânire a populației din mediul rural din România și Bulgaria, 
care poate genera pe termen mediu și lung o cerere accelerată de servicii sociale și 
de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice; 

 tendința de migrație a populației tinere din zonele rurale către zonele urbane, 
fapt ce determină reducerea forței de muncă în mediul rural și implicit baza de 
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selecție pentru persoanele ce pot activa în domeniul asistenței sociale; 
 existența unei tendințe de segregare pe criterii de sex a populației, manifestată 

prin acces diferențiat și discriminatoriu la angajare între femei și bărbați; 
 inexistența unui cadru strategic de informare și promovare în rândul populației  

a conceptelor de incluziune socială și a necesității abordării sistemice a acestora, 
într-un context bazat pe creșterea calității vieții locuitorilor din mediul rural. 

 
Strategia Transfrontalieră pentru Angajarea Forței de Muncă și Incluziune Socială în 

Mediul Rural este un instrument care definește corelația dintre angajarea forței de muncă și 
elementele din sfera incluziunii sociale, având o parte descriptivă, caracterizată prin: 

 elemente ce definesc cadrul legal privind angajarea forței de muncă și incluziunea 
socială în România și Bulgaria,  

 elemente ce definesc cadrul sociologic și psihologic privind angajarea forței de 
muncă și incluziunea socială în România și în Bulgaria; 

 elemente ce definesc punctele forte și punctele slabe în procesele de angajare a 
forței de muncă și incluziune socială în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria; 

 elemente de bună practică care evidențiază nivelul de dezvoltare în domeniul 
asistenței și incluziunii sociale, identificate atât la nivelul regiunii analizate, cât și 
la nivelul altor comunități. 

 
Partea aplicativă a strategiei este reprezentată de percepția unui eșantion de 180 de 

persoane care au urmat cursuri de formare în domeniul asistenței sociale și care au răspuns 
unor chestionare și unor interviuri semi-structurate, cu privire la problematica angajării 
forței de muncă și incluziunii sociale în mediul rural. Această percepție este reprezentativă 
statistic pentru populația regiunii transfrontaliere și permite elaboratorilor Strategiei să 
formuleze un plan coerent de acțiune în vederea dezvoltării conceptului de incluziune 
socială și a promovării serviciilor sociale la nivelul comunităților din mediul rural. 

 
Corelând componenta descriptivă a Strategiei cu componenta sa aplicativ, autorii 

intenționează să transforme prezentul material într-un document programatic din care 
autoritățile locale să se inspire în formularea unor politici coerente de incluziune socială și în 
adoptarea unor măsuri de politică economică și socială care să atenueze disparitățile 
rezultate în urma aplicării chestionarelor și interviurilor grupului țintă. 
 

 
 

*** 
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1 Identificarea și definirea cadrului legislativ și programatic în domeniul 
angajării forței de muncă și al incluziunii sociale, precum și al asigurării 
serviciilor de sănătate la domiciliu. Analiză efectuată la nivelul statelor 
partenere, respectiv: România și Bulgaria 

 

În contextul actual în care îmbătrânirea populației este o realitate în majoritatea 
statelor europene, preocuparea permanentă vizează găsirea celor mai bune soluții pentru ca 
economia și societatea, în ansamblu, să nu se confrunte cu dezechilibre majore. 
Îmbătrânirea populației este o problemă multidimensională: demografică, economică, 
socială, politică, dar și culturală. 

 
Noțiunea de îmbătrânire a populației indică, mai ales un fenomen individual, cel al 

incidenței vârstei, în dimensiunile sale biologice și psihologice asupra individului, de la 
naștere și până la moarte3.  În UE și OCDE pragul bătrâneții este stabilit la 65 de ani, în 
timp ce ONU folosește în analize două variante: 60 și 65 ani. 

 
Cea mai cunoscută formulă de calcul, pentru a măsura nivelul de îmbătrânire a 

populației unei țări, aparține cercetătoarei franceze J. Beaujeu-Garnier, care ulterior a fost 
dezvoltată de savantul polonez E. Rosset. Conform lui Rosset, îmbătrânirea demografică 
începe atunci când ponderea populației în vârstă de minim 60 de ani depășește pragul de 
12% din totalul populației unei țări. ONU în schimb, consideră pragul îmbătrânirii 
demografice, când ponderea persoanelor în vârstă de 65 de ani și peste, se ridică la nivelul 
de 4-7%, unde nivelul de 7% înseamnă populație îmbătrânită. 

 
Conform estimărilor făcute, în perioada 2010-2050, se va modifica fundamental 

structura populației pe grupe de vârstă. Persoanele cu vârste de peste 65 de ani vor 
reprezenta în anul 2050 peste 30% din totalul populației, față de 17% în 2010, în timp ce 
ponderea populației de 24 de ani, se va reduce în același interval de timp, de la 30% la 23%4.  
Între 2015 și 2030, ponderea persoanelor în vârstă de 60 de ani și peste se estimează să 
crească cu 56%5. 

 
                                                           
3 United Nations, World Population Ageing: 1950 – 2050; 

http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/ (accesat la data de 20.01.2018) 
4 Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, Incluziunea socială a persoanelor vârstnice, 2013, pag 3;  http://www.cnpv.ro 

/pdf/analize2013/Incluziunea_sociala_a_persoanelor_varstnice_2013.pdf (accesat la data de 2.02.2018) 
5 United Nations, World Population Ageing 2015 - Report,  New York 2015, pag 2; (accesat la data de 20.01.2018) http:// 

www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf  
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 Reducerea natalității și creșterea speranței medii de viață au generat fenomenul 
de îmbătrânire a populației, care pune presiuni asupra bugetelor anuale de asigurări 
sociale, în țări precum România și Bulgaria, unde sărăcia crește, atât ca dimensiune cât și 
ca intensitate, atât în mediul rural, dar mai ales în cel urban.  
 

 

1.1 Coordonate ale cadrului legislativ și programatic în domeniul angajării forței 
de muncă și al incluziunii sociale, precum și al asigurării serviciilor de sănătate 
la domiciliu la nivelul României 

 

Conform Strategiei Europa 2020, în perioada 2014-2020, măsurile de susținere a 
ocupării forței de muncă în mediul rural sunt orientate, cu precădere, către creșterea 
calității locurilor de muncă, sprijinirea mobilității forței de muncă, eliminarea oricărei 
forme de discriminare, creșterea investițiilor în educație și formare profesională, 
îmbunătățirea competențelor și promovarea învățării pe tot parcursul vieții.  

 
Noua politică de dezvoltare rurală urmărește implementarea măsurilor necesare 

funcționării pieței muncii, creării de noi competențe pentru forța de muncă, o mai bună 
calitate a locurilor și a condițiilor de muncă.  

 
Zonele rurale din România întâmpină dificultăți în ceea ce privește ameliorarea 

riscului de excluziune socială, din cauza numărului redus de locuri de muncă, gradului 
ridicat de sărăcie, lipsa alternativelor ocupaționale, sociale și economice.  

 
Aceste dificultăți sunt adâncite de accesul scăzut la finanțare și de slabele abilități 

antreprenoriale în rândul populației rurale. Luând în considerare respectarea generală a 
drepturilor omului, în contextual actual, sărăcia și excluziunea socială pot fi considerate ca 
încălcări ale drepturilor sociale fundamentale ale omului. 

 
În conformitate cu Monitorul performanței ocupării forței de muncă (EPM)6, 

document utilizat pentru identificarea principalelor provocări existente la nivelul Uniunii 
Europene, cât și la nivelul fiecărui stat membru în parte, provocările specifice pieței muncii 
din România identificate se referă la o serie de elemente cuprinse în Figura nr. 2. 

                                                           
6 EPM se bazează pe informațiile furnizate de Cadrul Comun de Evaluare (JAF), care reprezintă un sistem de evaluare 

bazat pe indicatori, elaborat de către Comitetul de Ocupare (EMCO) în colaborare cu Comitetul de Protecție Socială 
(SPC) și Comisia Europeană și care acoperă arii generale și specifice de politică aflate sub umbrela Orientărilor 
Integrate în domeniul Ocupării forței de muncă. 
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Figura nr. 2– Principalele provocări specifice pieței muncii din România 
Sursa: Adaptare după Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 

 
O detaliere a acestor provocări este redată în continuare: 

 Participarea pe piața muncii:  
 rată redusă de ocupare a femeilor;  
 participare scăzută a lucrătorilor vârstnici;  
 nivel ridicat al șomajului în rândul tinerilor;  
 durată redusă a vieții profesionale. 

 Politici active pe piața muncii:  
 nivel scăzut al cheltuielilor cu politicile active pe piața muncii; furnizare, 

focalizare și personalizare insuficiente a măsurilor de ocupare; funcționarea 
deficitară a serviciilor de ocupare. 

 Sisteme de securitate socială adecvate și orientate spre ocupare: 
 acoperire și nivel inadecvat al beneficiilor de șomaj, capcana sărăciei, risc 

de sărăcie în muncă, capcana salariilor mici. 
 Echilibrul muncă - viața personală: 

 furnizarea insuficientă a facilităților de îngrijire de calitate a copiilor și/sau 
a persoanelor dependente. 

 incidență ridicată a inactivității și a muncii cu timp parțial involuntare 

participarea pe 
piața muncii

politici active pe 
piața muncii

sisteme de 
securitate 

socială adecvate

ehilibul muncă-
viață personală

egalitatea de 
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învățarea pe tot 
parcursul vieții
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(involuntary part-time employment). 
 Egalitate de gen:  

 decalaj înalt între femei și bărbați în ceea ce privește rata de ocupare. 
 Îmbunătățirea ofertei de competențe și a productivității, învățarea pe tot 

parcursul vieții (LLL):  
 neadecvarea calificărilor, sistem de previzionare insuficientă a 

competențelor; 
 participarea populației adulte în educație și formare profesională la un nivel 

persistent redus. 
 Îmbunătățirea sistemelor de formare și educație:  

 incidență ridicată a părăsirii timpurii a școlii;  
 atractivitate scăzută a educației și formării profesionale;  
 furnizare insuficientă a oportunităților de educație de înaltă calitate. 

 
Viziunea României pentru anul 2020 asupra Pieței muncii este să fie performantă, 

dinamică și flexibilă, în care minim 70% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 si 64 ani 
vor avea acces la un loc de muncă de calitate, conform cu capacitatea și competența lor și 
venituri care să le asigure un trai decent7.  

 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - în prezent 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a propus o viziune pentru România anului 2020 în 
care potențialul forței de muncă va fi valorificat în mod optim pentru consolidarea unei 
economii competitive, bazată pe inovare și cunoaștere, participativă și inclusivă. 

 
La baza acestor viziuni a stat Strategia Europa 2020, prin care UE a stabilit să 

crească inteligent, durabil și favorabil incluziunii sociale și să găsească mijloace pentru a 
crea noi locuri de muncă. 
 

1.1.1 Reglementări legislative în domeniul angajării forței de muncă și al 
incluziunii sociale  
 

Prin Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 (SNOFM), 
România își propune să impulsioneze eforturile de a atinge ținta de ocupare stabilită pentru 
anul 2020, și anume o rată de ocupare de 70% pentru populația în vârstă de 20- 64 de ani. 

 
                                                           
7 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 
(accesat la data de 11.03.2018) 
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Strategia este dezvoltată având în vedere, atât aspectele și provocările naționale 
identificate prin analiza aprofundată a evoluțiilor economice și sociale din primul deceniu al 
mileniului III, cât și a provocărilor cu care România se confruntă în contextul crizei 
economice și recuperării decalajelor față de media UE8. Elaborarea Strategiei a avut ca 
documente de referință din cadrul legislativ programatic al UE, Strategia Europa 2020 și 
Strategia Europeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (a se vedea subcapitolul 1.2.3).  

 
Documentul care stă la baza Strategiei Europa 2020 este Comunicarea lansată pe 3 

martie 2010 de către Comisia Europeană și intitulată EUROPA 2020 – O strategie 
europeană pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Scopul general este 
acela de a ghida economia Uniunii Europene în următorul deceniu, printr-o abordare 
tematică unitară a reformelor în plan economic și social, concentrată pe un număr de trei 
priorități reprezentative, structurate în șapte inițiative emblematice și cuantificabile în cinci 
obiective principale. 

 
Strategia Europeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și orientările privind ocuparea 

forței de muncă, având ca temei juridic Articolul 148 din Tratatul de Funcționare a UE, 
instituie un cadru de politică pentru implementarea măsurilor în materie de ocupare a forței 
de muncă și piața muncii în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020. 
 

Orientările integrate privind ocuparea forței de muncă stabilesc prioritățile și 
obiectivele comune ale statelor membre, fiind propuse de Comisia Europeană, dezbătute și 
agreate de statele membre și adoptate anual de către Consiliu.  

 Orientarea 7:  Creșterea participării la piața muncii pentru femei și bărbați, 
reducerea șomajului structural și promovarea calității locurilor de muncă.  

 Orientarea 10: Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei. 
 

Statele membre trebuie să-și îmbunătățească sistemele de protecție socială, de 
securitate socială și pensii, precum și politicile de incluziune activă, în condițiile asigurării 
sustenabilității financiare în scopul creșterii participării cetățenilor în societate, economie și 
a extinderii oportunităților de angajare prin utilizarea Fondului Social European. 

 
Pentru a reacționa față de tendința continuă de creștere a șomajului în Uniunea 

Europeană, Comisia a lansat în aprilie 2012 un set de măsuri, care formează Pachetul 
privind ocuparea forței de muncă. Acesta se bazează pe Agenda pentru noi competențe și 
locuri de muncă inclusă în Strategia Europa 2020 și este sprijinit de Observatorul European 
pentru Ocuparea Forței de Muncă și de Programul de Învățare Reciprocă. 

Piața muncii a devenit un element de analiză, pentru multe politici ale UE, începând 
                                                           
8 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 a României,  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 
(accesat la data de 11.03.2018) 
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cu anul 1997, când prin Tratatul de la Amsterdam s-a introdus un nou capitol privind 
ocuparea forței de muncă.  

 
 Rata de ocupare a forței de muncă este un indicator social cheie utilizat în scopuri 

analitice pentru studiul evoluțiilor de pe piețele muncii, ce poate fi definit ca procentul 
persoanelor angajate din totalul populației în vârstă de muncă.  

 
Populația activă, din punct de vedere economic, denumită forța de muncă, include 

persoanele angajate și șomerii. The European Union Labour Force Survey a definit 
persoanele angajate ca fiind persoane cu vârsta de cel puțin 15 ani și care, în cursul 
săptămânii de referință, au desfășurat o activitate, chiar și numai timp de o oră pe 
săptămână, în schimbul unei remunerații, al unui beneficiu sau al unui câștig familial.  

 
Forța de muncă include, de asemenea, persoanele care nu s-au aflat la locul de 

muncă, dar care aveau un loc de muncă sau o activitate de la care au fost temporar 
absente, de exemplu, pe motiv de boală, concediu, conflict social, educație sau formare9. 

 
În zonele rurale din România trăiește aproape jumătate din populația țării, însă 

există decalaje majore în ceea ce privește calitatea vieții prin prisma tuturor componentelor 
socio-economice (economie rurală, servicii, infrastructură edilitară și recreațională, 
capacitate administrativă etc.), generând necesitatea creșterii gradului de angajare a forței 
de muncă și a incluziunii sociale.  

 
Proporția forței de muncă active în agricultură, în România, este cea mai mare din 

UE (aproximativ 30%), o mare parte activând în agricultura de subzistență și de 
semisubzistență, în contextul în care contribuția acestui sector la PIB este de doar 7%, iar 
productivitatea per persoană reprezintă 25% din media națională. Serviciile subdezvoltate 
din zonele rurale și calitatea slabă a infrastructurii împiedică dezvoltarea altor activități 
economice și, implicit, crearea de oportunități de angajare alternative.10 Aproximativ 28% 
din forța de muncă din agricultură este sub 35 de ani, având niveluri reduse de educație și 
calificare și, în consecință, posibilități reduse de adaptare la cerințele pieței muncii.  

 
Prin urmare, susținerea investițiilor în dezvoltarea programelor de orientare și 

formare profesională poate contribui la creșterea nivelului de competențe ale forței de 
muncă, inclusiv în mediul rural. 

 

                                                           
9 Eurostat, Statistici privind ocuparea forței de muncă, 2017;  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Employment_statistics/ro (accesat la data de 8.03.2018) 
10 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 a României,  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 
(accesat la data de 11.03.2018) 
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1.1.2 Reglementări legislative în domeniul asigurării serviciilor de sănătate la 
domiciliu  

 

În mediul rural sărăcia în rândul persoanelor în vârstă este în creștere, ca urmare a 
numărului ridicat de pensionari cu venituri mici și foarte mici. Problemele specifice ale 
acestui important segment din totalul populației au fost abordate, de cele mai multe ori, cu 
referire la sistemul de securitate socială, cu accent principal asupra sistemului de pensii. 
Dar, odată cu înaintarea în vârstă, riscul de a dobândi boli cronice și uneori generatoare de 
handicap, implicit de dependență, crește. Fără o asistență socială și medicală de lungă 
durată, existența însăși a persoanelor vârstnice este compromisă. Mai mult, riscul 
marginalizării sociale este și mai ridicat în cazul vârstnicilor care locuiesc singuri.  

 
Prin Carta Socială Europeană revizuită, ratificată prin Legea nr. 74/1999, România s-a 

angajat să promoveze, fie direct, fie în cooperare cu organizațiile neguvernamentale, măsuri 
adecvate destinate persoanelor vârstnice. 

 
Serviciile de sănătate la domiciliu, cunoscute în practică sub denumirea de îngrijirea 

la domiciliu reprezintă o alternativă la serviciile de spitalizare și la serviciile de 
instituționalizare. În prezent, îngrijirea la domiciliu este un serviciu preferat atât de 
persoanele vârstnice, cât și de persoanele aflate în perioada post-intervenție chirurgicală 
sau care suferă de afecțiuni care necesită asistență paliativă. 

 
 Ministerul Sănătății și Familiei din România (în prezent Ministerul Sănătății) a 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 255 din 12.04.2003, Norma privind organizarea și 
funcționarea îngrijirilor la domiciliu, precum și autorizarea persoanelor juridice și 
fizice care acordă aceste servicii11: 

Extras din Normă: 
Art. 1. – Prin îngrijire la domiciliu se înțelege orice activitate de îngrijire medicală 

prestată de personal specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la îmbunătățirea 
stării de bine a acestuia din punct de vedere fizic și psihic. 

Art. 2. – Îngrijirea la domiciliu se efectuează numai la indicația medicilor. 
Art. 4. – Beneficiarii îngrijirilor medicale la domiciliu sunt persoane cu afecțiuni acute 

și/sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependență și o capacitate limitată de a se 
deplasa la o unitate sanitară în vederea asigurării îngrijirilor ambulatorii recomandate de 
medici. 

                                                           
11 MSF din România - Norma privind organizarea și funcționarea îngrijirilor la domiciliu, precum și autorizarea 

persoanelor juridice și fizice care acordă aceste servicii https://lege5.ro/Gratuit/gq3tqmbz/norma-din-2003-privind-
organizarea-si-functionarea-ingrijirilor-la-domiciliu-precum-si-autorizarea-persoanelor-juridice-si-fizice-care-acorda-
aceste-servicii (accesat la data de 22.02.2018) 
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Art. 5. – Pot fi furnizori de îngrijiri la domiciliu persoane juridice sau fizice autorizate 
de Ministerul Sănătății și Familiei pentru a presta aceste servicii. 

Art. 6. – (1) Asigurarea asistenței medicale și a îngrijirii la domiciliul bolnavului este 
efectuată în conformitate cu nivelul de pregătire profesională a furnizorilor acestor servicii. 

 
Îngrijirea (asistența) paliativă, conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) este 

o îngrijirea activă și totală a pacienților a căror boală nu mai răspunde la tratament curativ. 
Controlul durerii și al altor simptome, asistența psihologică, socială și spirituală au 
importanță majoră. Scopul îngrijirii paliative este asigurarea unei cât mai bune calități a 
vieții pentru bolnavi și pentru familiile acestora.  

 
Îngrijirea la domiciliu a persoanelor în vârstă sau a celor care suferă de diverse boli 

grave a apărut ca o alternativă la serviciile oferite prin instituționalizare, deschizând astfel 
furnizorilor privați posibilitatea să ofere diferite tipuri de servicii în funcție de nevoile 
solicitanților.  

 
În România, primele servicii de acest tip au început să fie oferite în anul 1992 în 

Brașov, iar în anul 1995 au apărut și în București, Cluj, Pitești, Bacău, Botoșani, Vaslui, Piatra 
Neamț, iar după apariția Legii numărul 17/2000 s-a încercat înființarea acestora la nivel de 
sistem. 

 
În prezent, contextul socio-economic în continuă dinamică a determinat modificări 

calitative și cantitative în oferirea de servicii sociale și implicit a celor de îngrijire la 
domiciliu.  Autoritățile centrale și locale recunosc importanța și necesitatea acestui tip de 
serviciu, fiind inițiate și validate acte normative.  

 
Există însă multiple sincope în punerea în aplicare a acestora, deoarece organele 

implicate, mai cu seamă autoritățile locale, au înțeles diferit rolul lor în derularea unor 
astfel de programe, fie din lipsa de interes, fie din cauza penuriei de resurse. 

 
Prin urmare, este necesară conceperea și promulgarea unei legislații comune care să 

conducă la armonizarea și standardizarea calității serviciilor de îngrijire la domiciliu, dar și 
crearea de politici și strategii comune de acțiune la nivelul organizațiilor furnizoare de astfel 
de servicii. 

 
 

1.1.3 Documente programatice fundamentale în domeniile analizate 
 

În ceea ce privește cadrul legislativ programatic, în domeniul incluziunii sociale a 
persoanelor vârstnice, România a făcut progrese, elaborând cadrul juridic național, care a 
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ținut seama de normele europene: 
 Legea nr. 34/1998 din România privind acordarea de subvenții asociațiilor și 

fundațiilor cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de 
asistență socială mai ales pentru susținerea categoriilor defavorizate, în special 
persoanelor vârstnice aflate în situație de dependență și care necesită îngrijiri la 
domiciliu. 

 Legea nr. 16/2000 din România privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, care asigură dialogul social dintre 
persoanele vârstnice și autoritățile publice cu scopul protejării drepturilor și 
libertăților acestor persoane. 

 Legea nr. 17/2000 din România privind asistența socială a persoanelor vârstnice 
(ce reglementează condițiile în care persoanele vârstnice aflate în 
imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociale și sociomedicale – din cauza stării 
fizice sau psihice, ori din cauza veniturilor reduse, sau care nu se pot gospodări, 
ori care necesită îngrijire specializată - beneficiază de servicii de asistență 
socială și îngrijire social medicală asigurată în instituții speciale sau, după caz, la 
domiciliu). 

 H.G. și ordine ale ministrului din România privind acreditarea persoanelor care 
acorda îngrijire persoanelor vârstnice, stabilirea costului mediu lunar de 
întreținere în căminele pentru persoanele vârstnice, evaluarea gradului de 
dependență. 

 Legea nr. 47/2006 din România privind sistemul național de asistență socială, 
respectiv servicii de asistență socială și servicii de îngrijire sociomedicală. 

 Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale din România, care reglementează 
Sistemul Național de Asistență Socială. 

 Memorandumul de Guvern nr. 20/5541/DNA/03.03.2011 din România, cu tema 
Strategia privind reforma în domeniul asistenței sociale; 

 H.G. nr. 1217/2006 din România privind constituirea mecanismului național 
pentru promovarea incluziunii sociale în România (ce descrie mecanismul 
național de incluziune socială, organizarea și funcționarea acestuia); 

 H.G. nr. 1826/2005 din România pentru aprobarea Strategiei Naționale de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale, are în vedere stabilirea liniilor directoare și a 
unui cadru instituțional coerent, cu scopul de a crea un sistem unitar și 
comprehensiv de servicii sociale, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor 
categoriilor vulnerabile, precum și să contribuie la creșterea calității vieții 
persoanei; 

 H.G. nr. 488/2005 din România privind aprobarea sistemului național de 
indicatori de incluziune socială, care enumeră și definește indicatorii de 
incluziune socială primari, secundari, terțiari și modalitatea de calcul a acestora; 
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 H.G. nr. 383/2015 din România pentru aprobarea Strategiei Naționale privind 
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a 
Planului Strategic de Acțiuni pentru perioada 2015-2020, care prezintă un set 
de măsuri și inițiative cheie care vor contribui la atingerea țintelor asumate de 
România în contextul Strategiei Europa 2020. 

 
La procesul decizional privind dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

vârstnice, autoritățile administrației publice centrale și locale au obligația de a consulta 
organismele reprezentative ale persoanelor vârstnice, constituite conform legii. 

 
În ceea ce privește piața muncii, aceasta este impactată de următoarele tendințe 

demografice12: 
 scăderea continuă a populației totale a României. În perioada 2000 – 2012 

populația totală a României a scăzut cu peste un milion de persoane, ceea ce 
reprezintă o pierdere de 5,0 puncte procentuale. 

 sporul natural anual înregistrat a fost negativ pentru toată perioada 2000 – 2012. 
 tendință continuă de creștere a vârstei mediane a populației României de la 34,4 

ani în 2000 la 36,4 ani în 2005, ajungând la 38,3 ani în 2010 și 38,9 la 1 ianuarie 
2012. 

 schimbarea structurii pe vârste a populației, rata de dependență de vârstă în 
România înregistrează tendințe divergente față de UE în ansamblul său (pentru UE 
această rată crește de la 48,9% în 2000 la 49,2% în 2010, iar pentru România scade 
de la 46,4% în 2000 la 43,0% în 2012. 

 creșterea speranței de viață la naștere. Pentru perioada 2005 – 2011 s-a 
înregistrat o tendință generală de creștere a speranței de viață la naștere atât 
pentru bărbați, cât și pentru femei, în concordanță cu tendința generală UE. 

 creșterea explozivă a numărului de migrați pentru muncă, după aderarea 
României la UE. 

 

1.2 Coordonate ale cadrului legislativ și programatic în domeniul angajării forței de 
muncă și al incluziunii sociale, precum și al asigurării serviciilor de sănătate la 
domiciliu la nivelul Bulgariei 

 

În ultimul sfert de secol, Bulgaria s-a confruntat cu o serie de transformări și 

                                                           
12 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 a României,  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 
(accesat la data de 11.03.2018) 
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dezechilibre de mari proporții pe fondul tranziției la economia de piață. Schimbările 
făcute, atât la nivel structural, instituțional, legislativ, cât și comportamental, au fost 
orientate către asigurarea unei funcționalități cât mai bune a noului mecanism economic 
bazat pe raporturi de piață, concurență și eficiență. Din păcate, efectele nu au fost pozitive, 
s-au produs o serie de disfuncționalități în ceea ce privește diminuarea indicatorilor 
economici, scăderea calității vieții populației, degradarea capitalului uman și deteriorarea 
sistemului de protecție socială pe piața muncii. 

   
Protecția socială este definită și promovată ca un ansamblu de acțiuni întreprinse de 

societate pentru prevenirea, diminuarea sau înlăturarea consecințelor unor evenimente 
considerate riscuri sociale13. Fiecare țară protejează drepturile și libertățile cetățenilor 
săi vârstnici, în funcție de realitățile și particularitățile economice, sociale și culturale. 

 
Într-o lume tot mai integrată au apărut preocupări majore ale statelor și 

organismelor internaționale pentru protecția juridică a populației vârstnice, aflată în 
creștere și au început să fie făcute demersuri de aderare la un pachet comun de norme. 

 
În Bulgaria, situația ocupării forței de muncă în mediul rural este cu mult mai 

dificilă decât în mediul urban, deoarece domeniile ocupaționale sunt puține. Astfel, 
majoritatea populației ocupate din mediul rural desfășoară în principal activități agricole, 
iar restul lucrează în sectorul public: educație, sănătate, cultură, asistență socială, ultima 
având o pondere destul de modestă în structura ocupării din mediul rural. Tendința este de 
creștere a emigrării forței de muncă spre mediul urban în vederea găsirii unui loc de muncă 
mai atractiv și mai bine plătit sau a emigrării peste hotare în căutarea unui loc de muncă 
care le-ar asigura un venit cu mult mai bun.  

 
Bulgaria este printre statele din Uniunea Europeană a căror populație urbană este în 

cel mai mare risc de sărăcie și excluziune socială, conform datelor prezentate de Oficiul 
European de Statistică (Eurostat) și preluate de Dnevnik14. Bulgaria este pe locul doi, cu 31% 
din populația care trăiește în marile orașe supusă acestui risc, devansată doar de Grecia, cu 
33,6%. În clasament urmează Italia (30,3%) și Belgia (29,3%). Acest fenomen se datorează și 
urbanizării accelerate și oarecum forțate, în condițiile în care populația urbană a Bulgariei 
este de 74,6% din populație, față de 54,9% în România; în aceste condiții, devine evident 
faptul că populația urbană este numeroase în mod artificial, iar populația rurală este foarte 
săracă, o astfel de distribuție inechitabilă generând rupturi puternice de natură sociologică 
la nivelul populației. În aceste condiții, politicile publice trebuie să se axeze pe motivarea 

                                                           
13Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, Incluziunea social a persoanelor vârstnice, 2013, pag.6, 

http://www.cnpv.ro/pdf/analize2013/Incluziunea_sociala_a_persoanelor_varstnice_2013.pdf (accesat la data de 06. 
02.2018) 

14 Ziarul Bursa, 10.02.2018, http://www.bursa.ro/locuitorii-oraselor-din-bulgaria-sunt-cei-mai-amenintati-de-saracie-
din-intreaga-ue-340496&s=international&articol=340496.html (accesat la data de 04.03.2018) 
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populației urbane actuale, aflată în risc de sărăcie și excluziune socială să migreze către 
zonele rurale, și să contribuie activ la dezvoltarea acestora. 

 
În Raportul de țară pe 2017, Uniunea Europeană a subliniat ca evoluțiile 

demografice negative și problemele structurale, mai ales cele pe termen lung, cum ar fi 
șomajul, nivelurile ridicate de inactivitate și incluziunea limitată a tinerilor, reprezintă 
pentru Bulgaria un obstacol esențial în buna funcționare a pieței muncii.  

 
Accesul la educație, asistență medicală și servicii sociale sunt vitale pentru prevenirea 

excluziunii sociale și a sărăciei, în fiecare țară. 
 

 

1.2.1 Reglementări legislative în domeniul angajării forței de muncă și al 
incluziunii sociale  
 

Ca membru al Uniunii Europene, Bulgaria este parte din eforturile europene comune 
de a crea o viziune funcțională și modernă a unei Europe Sociale, ținând seama de 
provocările cu care se confruntă în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială. 

 
În politica privind incluziunea socială, un aspect esențial este dat de participarea la 

elaborarea și raportarea Programului Național de Reformă și la elaborarea poziției 
naționale privind recomandările specifice adresate statelor membre în domeniul reducerii 
sărăciei și provocării incluziunii sociale în cadrul semestrului european. 

 
Un document cheie care conține viziunea, domeniile prioritare și acțiunile de elaborare 

a politicilor în domeniul sărăciei și excluziunii sociale în Bulgaria, până în 2020, este 
Strategia Națională de Reducere a Sărăciei și Promovare a Incluziunii Sociale, adoptată de 
Consiliul de Miniștri la data de 6 februarie 2013.  

 
Strategia se bazează pe un obiectiv național, care prevede reducerea numărului de 

persoane care trăiesc în sărăcie, cu 260000 până în anul 2020 și sunt formulate patru sub-
obiective care vizează copiii, șomerii, lucrătorii săraci și persoanele în vârstă.  

 
Consiliul Național pentru Incluziune Socială are calitatea de organism de coordonare, 

cooperare și consultare în elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicii de 
stat în domeniul incluziunii sociale. Principalele funcții ale Consiliul Național pentru 
Incluziune Socială în cadrul Consiliului de Miniștri sunt asociate cu formularea de 
propuneri pentru elaborarea de strategii, programe, planuri de acțiune și alte documente 
strategice, precum și cu furnizarea de opinii cu privire la proiectele de documente 
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strategice în domeniul incluziunii sociale. 
 
Principalele reglementări legislative în domeniul angajării forței de muncă și 

incluziunii sociale sunt elaborate de Ministerul Muncii și Politicii Sociale din Bulgaria: 
 Planul de Acțiune pentru Implementarea Strategiei Naționale pentru Reducerea 

Sărăciei și Promovarea Incluziunii Sociale 2020; 
 Strategia Națională de Reducere a Sărăciei și Promovare a Incluziunii Sociale 

2020; 
 Raportul Social Național al Republicii Bulgaria 2013-2014; 
 Raportul Social Național al Republicii Bulgaria 2011-2012; 
 Raportul Național al Republicii Bulgaria privind Strategiile de Protecție Socială și 

Incluziune Socială 2008-2010; 
 Raportul Național al Republicii Bulgaria privind Strategiile de Protecție Socială și 

Incluziune Socială 2006-2008; 
 Memorandumul Comun privind Incluziunea Socială în Republica Bulgaria; 
 Reguli privind Organizarea și Activitatea Consiliului Național pentru Incluziune 

Socială în Consiliul de Miniștri. 
 
Strategia Națională de Reducere a Sărăciei și de Promovare a Incluziunii Sociale 

2020 este în conformitate cu Programul Național de Reforme al Republicii Bulgaria (2011-
2015), cu Programul național actualizat de reformă a Republicii Bulgaria (2012-2020), cu 
Raportul Social Național al Republicii Bulgaria 2011-2012. 

 
În Raportul de țară al Bulgariei, publicat în 2017, Comisia Europeană a subliniat 

stadiul progreselor realizate și recomandările specifice, pentru principalele politici de 
dezvoltare socială națională15: 

 s-au realizat unele progrese în ceea ce privește consolidarea și integrarea 
asistenței sociale, inclusiv a serviciilor sociale relevante și a politicilor active 
privind piața forței de muncă; 

 progrese limitate în creșterea furnizării de educație de calitate pentru grupurile 
dezavantajate, inclusiv pentru romi; 

 progrese limitate în îmbunătățirea eficienței sistemului de sănătate; 
 progrese limitate în definirea de orientări și criterii pentru stabilirea salariului 

minim; 
 progrese limitate în ceea ce privește creșterea gradului de acoperire a sistemului 

de venituri minime. 

                                                           
15 European Commission, Country Report Bulgaria 2017, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-

semester-country-report-bulgaria-en_3.pdf (accesat la data de 09.03.2018) 
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Comisia Europeană consideră că există diferite tipuri de neconcordanțe, care contribuie 

la scăderea rezultatelor pe piața muncii din Bulgaria. De asemenea, există discrepanțe 
sectoriale, indicând o mobilitate slabă a forței de muncă, în toate sectoarele economice. Mai 
mult, diferența dintre rata șomajului din mediul rural și cea din mediul urban, pentru grupa 
de vârstă 15+ este una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, tendința fiind de 
creștere, în ultimii ani (92% în 2015 în Bulgaria, față de -10% în UE28). Prin urmare, rata de 
risc de sărăcie sau de excludere socială în Bulgaria, rămâne cea mai ridicată din UE28. 

 
 

1.2.2 Reglementări legislative în domeniul asigurării serviciilor de sănătate la 
domiciliu  

 

Îngrijirea și Asistența Socio – Medicală la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice 
trebuie să urmărească, pe de o pare,  îmbunătățirea condițiilor de viață și starea de sănătate 
a vârstnicilor incapabili de a desfășura singuri activitățile de bază și, pe de altă parte, 
facilitarea îmbunătățirii calității vieții îngrijitorilor. 

 
În urma studiilor efectuate, americanul Stanley J. Brody a identificat două concluzii 

principale ale procesului de îngrijire a persoanelor în vârstă 16: 
 problemele bătrâneții care necesită sprijin sunt cronice și dictează necesitatea unor 

servicii continue și susținute; aceste servicii sunt medicale și sociale; 
 întreținătorii principali ai vârstnicului dependent sunt membrii familiei, iar dacă 

familia solicită asistență și suport înseamnă că resursele familiale sunt limitate. 
 

Stanley J. Brody a susținut cea de a doua concluzie printr-o serie de argumente: 
 legăturile dintre generații sunt puternice și viabile, fapt demonstrat de proporția 

mare a vârstnicilor care trăiesc aproape de cel puțin un copil adult și își vizitează 
des copiii; 

 în urma unor studii realizate în SUA s-a demonstrat că persoanele vârstnice sunt 
îngrijite mai bine de fiice decât de fii; 

 s-a constatat, de asemenea, că instituționalizarea unei persoane vârstnice 
dependente a fost ultima soluție la care a recurs familia atunci când toate celelalte 
eforturi au eșuat. 

 
Pentru ca serviciile de sănătate la domiciliu să se dezvolte cu succes în Bulgaria, 

este nevoie să se dezvolte o infrastructură socială aptă, care să susțină aceste tipuri de 

                                                           
16 George Neamțu - Tratat de Asistență Socială, Editura Polirom, București, 2011, pag. 938 
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servicii. Pentru aceasta este nevoie de o serie de resurse aflate în interdependență:  fonduri 
sau surse financiare bine gestionate și suficiente; personal bine pregătit; implicarea societății 
civile; dezvoltarea practicii voluntariatului; oferirea de suport și asistență pentru familie și 
pentru îngrijitori. 

 
Conform datelor publicate de Comisia Europeana, în Raportul de țară 2017 al 

Bulgariei, sărăcia în rândul persoanelor în vârstă s-a înrăutățit brusc, ca urmare a unui 
declin continuu în ultimii 5 ani, rata riscului de sărăcie a populației vârstnicii (65+) a crescut 
rapid la 31,7% în anul 201517. 

 
Este necesar și foarte important ca Bulgaria să reușească să ofere posibilități egale 

pentru: 
- accesul la serviciile de sănătate pentru toți, inclusiv pentru cei care locuiesc în 

orașele mici, departe de orașele mai mari;  
- îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate prin construirea capacității personalului 

medical;  
- dotarea instituțiilor sanitare cu tehnologii medicale noi și mai moderne. 

 
Prin Strategia Națională de Dezvoltare, Bulgaria și-a propus ca până în anul 2020 să 

devină o țară în care se îmbunătățește permanent calitatea vieții grupurilor vulnerabile și se 
creează condiții pentru incluziunea socială deplină a acestora. 

 
 

1.2.3 Documente programatice fundamentale în domeniile analizate 
 
 

Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă a fost introdusă în 1997, când 
statele membre ale UE au hotărât să stabilească un set comun de obiective pentru politica 
de ocupare a forței de muncă.  Ea are ca principal scop să creeze locuri de muncă mai multe 
și mai bune pentru toți cetățenii Uniunii.  În prezent face parte integrantă din Strategia 
pentru creștere economică Europa 2020 și este implementată prin intermediul semestrului 
european, un proces anual care promovează o coordonare strânsă a politicilor între 
guvernele naționale și instituțiile UE. 

 
Implementarea Strategiei este sprijinită de activitatea Comitetului pentru ocuparea 

                                                           
17 European Commission, Country Report Bulgaria 2017,  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-

semester-country-report-bulgaria-en_3.pdf (accesat la data de 9.03.2018) 
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forței de muncă și implică următoarele patru etape din cadrul semestrului european18: 
1. Orientările privind ocuparea forței de muncă - priorități și obiective comune 

pentru politicile în domeniu. Sunt propuse de Comisie, aprobate de guvernele 
naționale și adoptate de Consiliul UE. 

2. Raportul comun privind ocuparea forței de muncă - se bazează pe: 
 evaluarea situației de pe piața europeană a muncii;  
 punerea în aplicare a orientărilor în materie de ocupare a forței de muncă;  
 evaluarea tabloului de bord al principalilor indicatori sociali și de ocupare a 

forței de muncă. Este publicat de Comisie și adoptat de Consiliul UE. 
3. Programele naționale de reformă - transmise de guvernele naționale, analizate 

de către Comisie pentru a garanta că sunt compatibile cu obiectivele Strategiei 
Europa 2020. (bază de date - programele naționale de reformă până în 2011). 

 
Pe baza evaluării programelor de reformă, Comisia publică o serie de rapoarte de 

țară, în care sunt analizate problemele și politicile economice ale statelor membre, după 
care transmite recomandările de țară. 

 
Ministerul Sănătății din Bulgaria pune în aplicare politica de stat pentru 

implementarea serviciilor de îngrijire medicală preventivă, tratament și reabilitare a 
populației19. Ministerul coordonează implementarea strategiilor și programelor naționale în 
lupta împotriva drogurilor cu alte instituții competente de stat, având o serie de atribuții și 
responsabilități, inclusiv implementarea măsurilor preventive și asigurarea accesului la 
asistența medicală și protecția socială a tuturor persoanelor, inclusiv a celor afectate de 
consumul de droguri. 

 
Controlul general asupra respectării legislației muncii în Bulgaria este implementat de 

Agenția Executivă - Inspectoratul General al Muncii. 
 
Legislația bulgară în domeniul muncii și politicii sociale este formată, în principal, 

din următoarele documente programatice: 
 Codul muncii din Bulgaria: Scopul acestui Cod este de a asigura libertatea și 

protecția muncii, condiții de muncă echitabile și demne, precum și desfășurarea 
dialogului social între stat, muncitori și angajați, angajatori și organizațiile 
acestora, pentru soluționarea relațiilor de muncă 

 Codul asigurărilor sociale din Bulgaria (Titlul modificat, MO nr. 67/2003). 
Promulgat în Monitorul Oficial nr. 110 / 17.12.1999, în vigoare la data de 

                                                           
18 Comisia Europeană, Ocuparea forței de muncă, Afaceri sociale și Incluziune, 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=ro (accesat la data de 10.03.2018) 
19 EGOV.BG, The government services and information portal,      

https://egov.bg/wps/portal/en/egov/institutions/ministries/0006 (accesat la data de 10.03.2018) 
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1.01.2000; Hotărârea nr. 5 a Curții Constituționale a Republicii Bulgaria din data 
de 29.06.2000 - MO nr. 55 / 7.07.2000;  

 Legea privind sănătatea și securitatea la locul de muncă din Bulgaria, 
promulgată în MO No. 124/23.12.1997, cu toate modificările ulterioare; 

 Strategia Națională de Reducere a Sărăciei și Promovare a Incluziunii Sociale 
2020 din Bulgaria; 

 Planul de Acțiune pentru Implementarea Strategiei Naționale pentru Reducerea 
Sărăciei și Promovarea Incluziunii Sociale 2020 din Bulgaria; 

 Raportul Social Național al Republicii Bulgaria, întocmit cu frecvență anuală, 
pentru evaluarea sectorului serviciilor sociale din Bulgaria;  

 Memorandumul Comun privind Incluziunea Socială în Republica Bulgaria; 
 Reguli privind Organizarea și Activitatea Consiliului Național pentru Incluziune 

Socială în Consiliul de Miniștri din Bulgaria; 
 Legea Asistenței Sociale din Bulgaria, promulgată în Monitorul Oficial la data de 

19.05.1998, cu modificările și completările ulterioare; 
 Reglementările privind implementarea Legii Asistenței Sociale din Bulgaria, 

adoptată prin Decret al Consiliului de Miniștri Nr. 243/05.11.1998; 
 Legea privind Protecția Persoanelor cu Dizabilități și a Reabilitării și Integrării 

Sociale din Bulgaria, promulgată în Monitorul Oficial nr. 112 din 27.12.1995, 
republicată la 30.12.2004 și aflată în vigoare începând cu 01.01.2005; 

 Reglementările privind implementarea Legii privind Protecția Persoanelor cu 
Dizabilități și a Reabilitării și Integrării Sociale din Bulgaria adoptată prin Decret 
al Consiliului de Miniștri Nr. 269/01.11.1996, republicată la 30.12.2004 și aflată în 
vigoare începând cu 01.01.2005; 

 Ordonanța nr. 4 din 16.03.1999 privind Termenii și Condițiile de Furnizare a 
Serviciilor Sociale, emisă de Ministrul Muncii și Politicilor Sociale din Bulgaria, 
promulgată în Monitorul Oficial nr. 29/30.03.1999; 

 Ordonanța privind Standardele și Criteriile de Servicii Sociale pentru Copii, 
adoptată prin Decret al Consiliului de Miniștri Nr. 256/07.11.2003; 

 Legea privind Integrarea Persoanelor cu Dizabilități din Bulgaria, promulgată în 
Monitorul Oficial nr. 81 din 17.09.2004, în vigoare începând cu 01.01.2005; 

 Reglementările privind implementare Legii privind Integrarea Persoanelor cu 
Dizabilități din Bulgaria, adoptată prin Decret al Consiliului de Miniștri Nr. 
343/17.12.2004 

 Legea Sănătății din Bulgaria, promulgată în Monitorul Oficial nr. 70/10.08.2004, 
în vigoare de la 01.01.2005; 

 Legea Asigurărilor Sociale din Bulgaria, promulgată în Monitorul Oficial nr. 
70/19.06.2008; 

 Reguli și proceduri ale Agenției pentru Persoanele cu Dizabilități din Bulgaria, 
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adoptată prin Decret al Consiliului de Miniștri Nr. 337/14.12.2004. 
 

1.3 Analiză comparativă a cadrelor legislative și programatice în domeniile analizate 
la nivelul celor 2 state membre 

 

Sistemul de asistență socială oferă suport focalizat, profesionalizat și susținut de 
resurse pentru nevoi urgente și speciale. Este un suport complementar sistemului de sprijin 
general ce se acordă persoanelor lipsite de resursele elementare necesare pentru a face față 
unor nevoi acute. Sistemul de asistență socială oferă suportul necesar pentru refacerea și 
dezvoltarea capacităților de a face față situațiilor dificile, cum ar fi bătrânii singuri sau 
persoanele izolate.  

 
Analiza comparativă a cadrului legislativ și programatic aferent celor două state  

relevă următoarele particularități: 
 atât România, cât și Bulgaria sunt state membre ale Uniunii Europene, aderând 

la această structură în același an, prin urmare cadrul legislativ de bază 
converge către valorile europene, guvernele celor două state realizând pași 
treptați în direcția armonizării politicilor și legislației interne cu principiile 
comunitare în domeniu; astfel, din punct de vedere instituțional, există 
structuri care gestionează problema incluziunii sociale în ambele state, există 
programe de finanțare europeană care sprijină conceptul de incluziune socială 
și conceptele sale adiacente, etc.; 

 la nivelul ambelor state Constituția garantează drepturi egale pentru 
persoanele care necesită asistență socială, și totodată garantează dreptul la 
muncă pentru oricare dintre cetățenii României și Bulgariei; 

 în Bulgaria este mult mai dezvoltată componenta programatică, în sensul că 
există o Strategie Națională de Îngrijire pe Termen Lung, având ca orizont anul 
2020 și care este urmărită cu strictețe în proiectarea politicilor publice și în 
adoptarea actelor normative care reglementează domeniul; astfel, în Bulgaria, 
documentul strategic programatic are rol de act normativ de rang superior, spre 
deosebire de România, unde strategiile existente în domeniul asistenței și 
incluziunii sociale sunt de impact local și au un rol descriptiv-consultativ; 
adițional, în Bulgaria există numeroase alte documente strategice, care definesc 
cadrul pentru elaborarea și adoptarea legilor privind angajarea forței de muncă 
și/sau incluziune socială în mediul rural; 

 din punct de vedere al gradului de fragmentare legislativă, legislația este 
similară în ambele state, la nivelul Bulgariei observându-se o efervescență 
pronunțată la finalul anului 2004, ceea ce denotă un amplu proces de reformă la 
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nivelul sistemului, impus de perspectiva imediată a aderării la Uniunea 
Europeană; în ambele state, însă legislația este modificată în mod frecvent de 
către decidenții politici, creând senzația mai degrabă a unui sistem imperfect, 
bazat pe principii eronate, decât a unui sistem perfectibil; 

 cadrul legislativ din Bulgaria este mai bine conturat și organizat decât în 
România, în sensul existenței unor structuri instituționale clare care 
monitorizează domeniul incluziunii sociale; în Bulgaria sunt definite prin lege 
elemente de detaliu ale centrelor de îngrijire a bătrânilor, ale activităților de 
îngrijire la domiciliu pe termen lung, etc.; 

 paradoxal, deși la nivelul Bulgariei cadrul instituțional și legislativ este mai 
bine organizat, legislația națională a Bulgariei este mai puțin stufoasă și mai 
puțin detaliată decât cea din România; în legislația românească sunt tratate un 
număr mai ridicat de situații posibile în domeniul incluziunii sociale, 
interpretarea textului de lege este mai dificilă, iar nivelul de birocratizare este 
mai crescut decât în Bulgaria; 

 nivelul de descentralizare a activităților din sfera incluziunii sociale este mai 
ridicat în România, unde fiecare autoritate publică locală dispune de o 
structură proprie de asistență socială, care sprijină persoanele aflate în situații 
de risc, oferă indemnizații sociale, asigură menținerea unui nivel de trai decent 
pentru persoanele aflate în risc de exclusiune socială, în paralel funcționând și 
Direcții de Asistență Socială și Protecția Copilului; 

 din punct de vedere al nivelului de volatilitate al cadrului legislativ, România 
se caracterizează printr-o volatilitate mai scăzută comparativ cu Bulgaria, unde 
au loc amendamente frecvente ale legislației, adoptarea de noi măsuri 
legislative cu impact în sfera ocupării forței de muncă și incluziunii sociale; spre 
exemplu, Legea Asistenței Sociale din Bulgaria, în vigoare din anul 1998, a fost 
amendată și completată în anii 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, observându-se modificări anuale de substanță, care 
compromit predictibilitatea socială la nivelul țării; 

 modalitatea de furnizare a serviciilor de asistență socială este similară în 
ambele state, constând în furnizarea de sprijin financiar minimal pentru 
asigurarea subzistenței persoanelor asistate, și în furnizarea de servicii sociale; 
în cazul Bulgariei, sprijinul financiar poate fi acordat în bani și/sau în natură, în 
timp ce în România, reglementările prevăd acordarea sprijinului numai în bani. 

 
În anul 2015, conform datelor publicate de către EUROSTAT, în trei state membre ale 

Uniunii Europene, peste o treime din populație era supusă riscului de sărăcie și 
excluziune socială: Bulgaria (41,3%), România (37,4%) și Grecia (35,7%). Însă, în România 
s-a constatat o scădere cu  5,4% a riscului de sărăcie și excluziune socială, față de anul 2008 
(44,2% ), în timp ce în Bulgaria procentul se menține relativ constant de câțiva ani. Totuși, 
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ratele foarte ridicate de sărăcie și exclusiune socială scot în evidența importanța critică a 
coerenței legislative în domeniul incluziune sociale, asistenței sociale și ocupării forței de 
muncă. Eforturile conjugate ale celor două guverne de la București și Sofia trebuie 
direcționate spre reducerea decalajelor de dezvoltare dintre mediul urban și mediul rural, 
creșterea nivelului de calificare pentru populația rurală (în condițiile în care Bulgaria a fost 
pentru mult timp statul european cu cea mai scăzută rata de alfabetizare din Europa). 

 
Un instrument comun de gestionare a situației incluziunii sociale în România și Bulgaria 

este Fondul Social European, prin intermediul căruia sunt sprijinite investiții masive în 
resursa umană și în economia socială, cu un impact direct asupra categoriilor și grupurilor 
sociale defavorizate. Un alt instrument specific mediului rural destinat reducerii 
disparităților dintre mediul urban și mediul rural este abordarea LEADER, sprijinită prin 
intermediul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, care prin intermediul 
măsurilor specifice și ale grupurilor de acțiune locală intervine punctual în zonele 
subdezvoltate pentru reducerea decalajelor de dezvoltare și pentru reconstrucția 
economică. Niciunul dintre aceste instrumente însă, nu presupune măsuri care să rezolve 
probleme dependenței de însoțitor în cazul persoanelor vârstnice și a persoanelor cu 
dizabilități, motiv pentru care fiecare dintre cele două state gestionează prin politici comune 
interne de incluziune socială și asistență socială situațiile generate de persoanele aflate în 
situația de dependență. 

 
Conform Băncii Mondiale20, indicatorul rata sărăciei înregistrată la nivelul populației 

din România este în creștere, de la 22,2% în anul 2010, la 25,4% în anul 2016. În Bulgaria21 
acest indicator este într-o ușoară scădere, de la 22,2% în anul 2010, la 22,0% în anul 2016. 
Valorile sunt comparabile, cu mențiunea că tendința de creștere din România este rezultatul 
unui procent semnificativ mai ridicat al populației rurale în totalul populației și al existenței 
încă a unor regiuni/localități izolate, care compromit șansele egale la un tratament corect 
din punct de vedere social pentru locuitorii acestor localități. 

 
Analizând riscul de sărăcie și excluziune socială în România și Bulgaria, pe categorii 

de vârstă, situația se prezintă astfel:22 
 din totalul populației supuse acestui risc, populația foarte tânără - copiii cu 

vârste (0-17 ani) reprezintă 46,8% în România, pe când in Bulgaria procentul 
este de 43,7% . Risc mai mare în România față de Bulgaria, pe această categorie 

                                                           
20  World Bank, Country Profile – Romania 

http://databank.worldbank.org/data/Views/Reports/ReportWidgetCustom.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b4
50fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=ROU (accesat la data de 18.02.2018) 

21 World Bank, Country Profile – Bulgaria http://databank.worldbank.org/data/Views/Reports/ 
ReportWidgetCustom.aspx? Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=BGR 
(accesat la data de 18.02.2018) 

22 EUROSTAT, People at risk of poverty or social exclusion, December 2017; http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion (accesat la data de 04.03.2018) 
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de vârstă. 
 din totalul populației supuse acestui risc, categoria persoanelor active, cu 

vârste (18-64 ani) totalizează 35,7% în România, iar în Bulgaria 37,4%. Risc ușor 
mărit în Bulgaria față de România, pe această categorie de vârstă. 

 din totalul populației supuse acestui risc, populația în vârstă (65 de ani și peste) 
se ridică la 33,3% în România, față de 51,8% în Bulgaria. Risc mărit în Bulgaria 
față de România, pe această categorie de vârstă. 

 
Având în vedere proiecția de dezvoltare a UE, unul dintre cele cinci obiective principale 

ale indicatorilor globali ai Strategiei Europa 2020 este de a reduce sărăcia prin eliminarea a 
cel puțin 20 de milioane de persoane din riscul sărăciei sau al excluziunii sociale până în anul 
2020. Conform datelor EUROSTAT, la nivelul UE, în anul 2015, din totalul populației UE (28) 
23,7% erau în această categorie de risc. În medie, riscul de sărăcie este mai redus în cazul 
populației rurale decât al celei urbane, la nivelul UE. România și Bulgaria sunt printre statele 
membre UE a căror populație urbană este în cel mai mare risc de sărăcie și excluziune 
socială. În acest context, România și Bulgaria rămân în continuare departe de media UE sau 
de rezolvarea problemelor naționale care să îmbunătățească situația, din contră, acestea 
mențin sau accentuează această stare de fapt. Disparitățile teritoriale și inegalitățile 
sociale și economice reprezintă un factor cauzal al sărăciei. 

 
În România și Bulgaria, se poate spune că sistemul de protecție socială este excesiv 

de fragmentat instituțional, iar creșterea eficienței sale este condiționată de identificarea 
căilor de reintegrare instituțională. Este necesar ca asistența vârstnicilor singuri și a 
persoanelor cu dizabilități, ca grupuri de risc, să se facă în mod coordonat, într-un sistem 
articulat de servicii și instituții care să comunice și să coopereze între ele.  

 
Sistemul de asistență socială în România și Bulgaria nu are o structură puternică, 

bazată pe o metodologie clară și pe mecanisme funcționale de testare a veniturilor și de 
stabilire a calificării pentru ajutor. În practică, se constată că există, în continuare, un acces 
limitat la sistemul de asistență socială, din cauza slabei informări, dar și din cauza penuriei 
de fonduri, fapt pentru care, nivelul de dezvoltare a sistemului rămâne scăzut și crește riscul 
de erodare a acestuia.  

 
Serviciile de asistență socială, în România și Bulgaria, trebuie să urmărească 

înțelegerea problemelor cu care se confruntă, persoanele, familiile sau colectivitățile 
umane, pentru a putea identifica cele mai eficiente soluții de îmbunătățire și rezolvare a 
acestora. Trebuie să se pună accent pe dezvoltarea abilităților individuale și colective de a 
crește capacitatea de rezolvare a problemelor care apar și de integrare a persoanelor care 
au nevoie de orice tip de asistență socială.  

 
Armonizarea serviciilor de asistență socială naționale cu cele de tip comunitar sau 
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instituționalizate, reprezintă o prioritate pentru România și Bulgaria. Asigurarea serviciilor 
de sănătate la domiciliu este o necesitate în contextual actual în care îmbătrânirea 
populației este un fenomen mondial, în creștere și în U.E.  

 
În țările analizate, din totalul populației, procentul seniorilor cu vârsta de 60+ a atins, 

în anul 2015, pragul de 27% în Bulgaria și 22% România23.   
 
În urma analizei efectuate, se constată o serie de similitudini în caracteristicile 

generale ale sistemului de protecție socială din România și Bulgaria, cu relevanță directă 
pentru protecția socială a persoanelor vârstnice și a celor care au nevoie de servicii de 
sănătate la domiciliu: 

 nivelul protecției sociale în aceste două țări se află sub nivelul european;  
 nivelul sărăciei este în creștere în România și în stagnare în Bulgaria, însă la 

niveluri foarte ridicate față de media europeană, astfel încât starea materială 
critică a unei însemnate părți a populației impune, în continuare, o intervenție 
masivă din partea statului, îndeosebi în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor 
de viață din instituțiile de asistență socială;  

 serviciile comunitare, structurile locale și neguvernamentale de intervenție pentru 
ajutorul celor în nevoie sunt într-un stadiu incipient și se manifestă timid față de 
nevoile existente;  

 există încă un înalt nivel al solidarității intrafamiliale specific modelului 
tradițional al familiei, care soluționează în mare parte problemele actuale ale 
persoanelor vârstnice și ale persoanelor care au nevoie de servicii de sănătate la 
domiciliu.  

 
Momentan, în România și Bulgaria, protecția socială a persoanelor vârstnice și a 

persoanelor care au nevoie de servicii de sănătate la domiciliu nu a captat în mod 
deosebit atenția guvernelor naționale, așa cum s-a întâmplat în cazul copiilor, tinerilor și 
grupurilor etnice. Combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale rămân cele mai 
mari provocări ale guvernelor actuale și viitoare. 
 
 
 
 
 

*** 
  
                                                           
23 United Nations Department of Economic and Social Affairs , Population Division, 2015, (accesat la data de 

20.02.2018) http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf 
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2 Definirea și dezvoltarea conceptelor din aria activității de îngrijire a 
persoanelor dependente, la domiciliu 

 

Aria activităților de îngrijire a persoanelor dependente la domiciliu este foarte 
vastă, de aceea, se impune definirea și dezvoltarea principalelor concepte asociate 
acestui domeniu. În acest fel, toate fenomenele asociate acestei activități pot fi înțelese 
și abordate într-o manieră holistică.  

 
Este necesar a defini conceptele din acest domeniu deoarece, în ultima perioadă, 

tot mai multe dintre persoanele dependente (fie ele persoane vârstnice, fie persoane 
care au diverse dizabilități) optează pentru îngrijirea la domiciliu față de îngrijirea într-
un mediu instituționalizat. Prin urmare, înțelegerea acestui fenomen, precum și 
propunerea unor măsuri concrete de îmbunătățire a activităților din această sferă se pot 
transforma într-un model de bune practici, model ce poate fi preluat și implementat în 
situații (regiuni, țări) similare. 
 

2.1 Definirea principalelor concepte din aria activității de îngrijire a persoanelor 
dependente la domiciliu 

 
Principalele concepte din aria activității de îngrijire a persoanelor dependente la 

domiciliu sunt: 
 activitatea de îngrijire la domiciliu definită ca fiind orice activitate de 

îngrijire medicală  prestată de către un personal specializat, la domiciliul 
pacientului, contribuind la îmbunătățirea stării de bine a acestuia, atât din 
punct de vedere fizic, cât și psihic24; 

 beneficiarii îngrijirilor medicale la domiciliu sunt reprezentați de acele 
persoane cu afecțiune acute și / sau cronice, care prezintă un anumit nivel de 
dependență și o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară în 
vederea asigurării îngrijirilor ambulatorii recomandate de medici25; 

 acțiunea socială  este definită ca fiind orice activitate umană semnificativă 
față de o componentă structurală a societății, în sensul că este determinată 

                                                           
24 Ordinul nr. 318 din 7 aprilie 2003 pentru aprobarea Nor melor privind organizarea și funcționarea îngrijirilor la 

domiciliu, precum și autorizarea persoanelor juridice și fizice care acordă aceste servicii: Norma din 07/04/2003 
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 255 din 12/04/2003, http://www.mmuncii.ro 
/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDINE/O318-2003.pdf (accesat la data de 14.03.2018) 

25 Ibidem. 
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sau determină locul, rolul sau funcția respectivei componente în structura și 
funcționalitatea ansamblului vieții sociale26. 

 
În Legea Asistenței Sociale din România sunt cuprinse și definite principalele 

concepte asociate activității de îngrijire, respectiv27: 
 persoanele cu dizabilități reprezintă acele persoane care au deficiențe fizice, 

mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune 
cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în 
societate, în condiții de egalitate cu ceilalți; 

 dizabilitatea reprezintă o stare fizică, psihică sau mentală care limitează 
activitățile unei persoane, sub diverse forme; termenul de dizabilitate este 
preferat celui de handicap, acesta referindu-se la lipsa mijloacelor oferite unei 
persoane cu dizabilități de a funcționa în societate asemenea unei om obișnuit. 

 incluziunea socială este definită prin ansamblul de măsuri și acțiuni 
multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, 
locuirii, educației, sănătății, informării-comunicării, mobilității, securității, 
justiției și culturii, destinate combaterii excluziunii sociale și asigurării 
participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, 
culturale și politice ale societății; 

 grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-și 
pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor 
situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori 
a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială;  

 incapacitatea reprezintă reducerea parțială ori totală a posibilității de a 
realiza o activitate motrică, cognitivă sau un comportament;  

 invaliditatea este o noțiune medico-juridică ce exprimă statutul particular al 
unei persoane care are limitată capacitatea de muncă și este asigurată în 
sistemul public de pensii și care beneficiază de drepturi conform legii;  

  îngrijitorul formal este persoana calificată, certificată profesional, care 
asigură îngrijirea personală, respectiv ajutorul pentru efectuarea activităților 
de bază și instrumentale ale vieții zilnice de către persoana care și-a pierdut 
autonomia funcțională; 

 îngrijitorul informal este persoana necalificată, membru al familiei, rudă sau 
orice altă persoană, care asigură îngrijirea personală, respectiv ajutorul pentru 
efectuarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice de către 
persoana care și-a pierdut autonomia funcțională; 

                                                           
26 ***, Dicționar de Sociologie, https://www.scribd.com/doc/26149502/Dictionar-Sociologic (accesat la data de 

14.03.2018) 
27 Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 - Legea asistenței sociale, http://www.mmuncii.ro/pub 

imagemanager/images/file/ Legislatie/LEGI/L292-2011.pdf (accesat la data de 14.03.2018) 
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 persoanele cu dizabilități reprezintă acele persoane care au deficiențe fizice, 
mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune 
cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în 
societate, în condiții de egalitate cu ceilalți;  

 persoanele dependente sunt cele care și-au pierdut autonomia funcțională din 
cauze fizice, psihice sau mentale; 

 situația de dependență reprezintă o consecință a bolii, a unei traumei și a 
dizabilității, putând fi intensificată de absența relațiilor sociale și a resurselor 
economice potrivite; 

 persoanele vârstnice sunt persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani; 
 integrarea socială reprezintă interacțiunea dintre individ sau grup și mediul 

social, prin intermediul căreia se realizează un echilibru funcțional al părților; 
 protecția socială se definește ca fiind un ansamblu de măsuri și acțiuni care au 

ca scop asigurarea unui anumit nivel de bunăstare și securitate socială pentru 
întreaga populație și în mod special pentru anumite grupuri sociale. Protecția 
socială cuprinde două componente de bază: asigurările sociale în sistem 
contributiv și asistența socială noncontributivă; 

 serviciile sociale 28 reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate 
pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, 
familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii 
și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și 
creșterii calității vieții. 

 

2.2 Dezvoltări ale principalelor concepte din aria activității de îngrijire a 
persoanelor dependente la domiciliu 

 
Articolele 31-34 din Legea Asistenței Sociale definesc sfera largă a serviciilor de 

îngrijire personală, aspecte surprinse în continuare. Însă, înainte de a dezvolta acest 
concept, se impune lămurirea tipologiei serviciilor sociale și a beneficiarilor acestora. 

 
Astfel, serviciile sociale sunt clasificate în funcție de o serie de criterii29, tipologia 

acestora fiind redată în Figura nr. 3. Astfel, serviciile se clasifică după: 

                                                           
28 Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 - Legea asistenței sociale, 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L292-2011.pdf (accesat la data de 
14.03.2018) 

29 Ibidem 
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Figura nr. 3– Tipologia serviciilor sociale 
Sursa: Adaptare din Legea Asistenței Sociale 

 
Obiectul lucrării de față îl constituie serviciile de îngrijire a persoanelor dependente 

la domiciliu, acestea fiind, de altfel,  o categorie de servicii aparținând serviciilor de 
îngrijire personală. 

 
În acest context, serviciile de îngrijire personală vizează persoanele dependente 

care necesită sprijin semnificativ pentru a realiza activități obișnuite. Astfel, pentru 
îndeplinirea activităților obișnuite ale vieții zilnice, se poate acorda ajutor sub forma 
următoarelor categorii de activități: 

 activități de bază ale vieții zilnice, printre care: asigurarea igienei corporale, 
îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, 
transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare; 

 activități instrumentale ale vieții zilnice, printre care: prepararea hranei, 
efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării 
în exterior și însoțire, activități de administrare și gestionare a bunurilor, 
acompaniere și socializare.  

 
Cu alte cuvinte, scopul serviciilor de îngrijire la domiciliu este acela de a oferi 

sprijin pentru recuperarea pacienților cu invaliditate, cu boli cronice sau terminale sau 
care necesită tratament sau asistență medicală pentru activitățile fundamentale ale vieții 

•servicii de îngrijire personală
•servicii de asistență și suport pentru asigurarea 
nevoilor de bază etc.

scop

•servicii destinate copilului și / sau familiei
•servicii destinate persoanelor cu dizabilități, 
persoanelor vârstnice etc.

beneficiari

•servicii cu cazare
•servicii fără cazareregim de asistare

•la domiciliul beneficiarului / al persoanei care 
acordă serviciul

•în centre de zi / rezidențiale / în comunitate
regim juridic 

•structuri publice
•structuri privatelocul de acordare

•în regim normal
•în regim specialregim de acordare
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cotidiene. 
 

Dacă îngrijirea unei persoane presupune un ajutor care depășește o perioadă de 
minimum 60 zile, atunci aceasta se transformă în îngrijire de lungă durată, și poate fi 
asigurată la domiciliu, în centre rezidențiale, în centre de zi, la domiciliul persoanei 
care acordă serviciul și în comunitate (așa cum a fost prezentat și în cadrul tipologiei de 
mai sus).  

 
De asemenea, serviciile de îngrijire personală pot fi organizate și acordate într-o 

abordare generală și cu alte servicii, respectiv: 
 servicii de îngrijire medicală 
 servicii de reabilitare și adaptare a ambientului: mici amenajări, reparații etc. 
 alte servicii de recuperare / reabilitare: kinetoterapie, fizioterapie, gimnastică 

medicală, terapie ocupațională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie etc. 
 
Totodată, serviciile de îngrijire personală pot fi însoțite de servicii de consiliere 

socială, juridică și de informare.  Se remarcă, în ultima perioadă, o tendință din ce mai 
ridicată a persoanelor vârstnice de a opta pentru serviciile de îngrijire la domiciliu, având 
în vedere capacitățile fizice ale acestora într-o continuă diminuare, preferând această 
opțiune în detrimentul unei vieți instituționalizate (în cadrul centrelor de îngrijire, a 
azilelor etc.). În acest context, tot mai multe persoane optează pentru îngrijirea la 
domiciliu,  fiind oferite servicii care, de obicei, sunt furnizate în spitale, respectiv:30 

 servicii de îngrijire acută (în cazul bolilor acute sau pentru recuperare după 
intervenții chirurgicale) 

 servicii de îngrijire cronică (în cazul bolilor cronice și a dizabilităților 
funcționale) 

 servicii ambulatorii (fizioterapie, consiliere) 
 servicii de îngrijire paliativă (în cazul bolilor terminale) 
 servicii medicale specializate (chimioterapie) 
 servicii de îngrijire tehnologizată (dializă, terapie respiratorie) 
 
Sintetizând, serviciile de îngrijire la domiciliu pot fi specializate și depind, atât de 

natura, cât și de dimensiunea nevoilor de îngrijire. Majoritatea spitalelor din Europa și-au 
dezvoltat propriile programe de  planificare și de coordonare a îngrijirilor la domiciliu, 
având în vedere tendința de care aminteam anterior. Îngrijirile la domiciliu reprezintă o 
alternativă la spitalizare, respitalizare și spitalizare  prelungită, acestea prezentând 
importante  avantaje.  

                                                           
30 http://www.tratamenteacasa.ro/ghidul-pacientului/ce-este-ingrijirea-la-domiciliu/ (accesat la data de 15.03.2018) 
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Astfel, principalele avantaje ale activității de îngrijire la domiciliu sunt31: 
 este efectuată de asistență medicală și socială certificată, oferită de cadre 

specializate (de exemplu, asistent medical, asistent social și / sau îngrijitor la 
domiciliu); 

 crește speranța de viață a beneficiarilor de servicii, mai ales a persoanelor 
vârstnice, a persoanelor care trăiesc în comunități izolate și care au un acces 
limitat la infrastructura de bază; 

 oferă posibilitatea familiilor de a rămâne unite, prin prisma faptului că 
persoanele vârstnice pot rămâne la domiciliu și pot primi îngrijirea necesară; 

 mențin calitatea vieții, vârstnicii având un nivel de trai mai bun la domiciliu 
decât într-un mediu instituționalizat; 

 diminuează numărul de zile de spitalizare a persoanelor vârstnice 
dependente; 

 diminuează riscul apariției și dezvoltării infecțiilor intraspitalicești; 
 facilitează monitorizarea permanentă a stării de sănătate a pacientului de 

către  medicul de familie / medicului specialist, prin intermediul furnizorilor 
de îngrijire; 

 sporește sentimentul de securitate al pacienților; 
 contribuie la creșterea gradului de implicare a autorităților locale și a 

comunității în viața vârstnicilor; 
 crește gradul de conștientizare a comunității cu privire la importanța  evitării 

instituționalizării persoanelor vârstnice dependente; 
 contribuie la reducerea cheltuielilor pentru familia persoanelor care necesită 

îngrijire la domiciliu (cheltuieli cu cazarea, cu spitalizarea etc.); 
 beneficii de ordin psihic, pacientul simțindu-se confortabil în mediul său 

familiar, de acasă; 
 
Avantajele activității de îngrijire la domiciliu devansează dezavantajele acestei 

activități, o potențială lacună din acest punct de vedere putând fi reprezentată de 
imposibilitatea tratării unor situații medicale de urgență la domiciliu, acestea putând fi 
soluționate doar cu un cadru medical specializat, impunând deplasarea la o unitate 
medicală. 
 

Nu în ultimul rând, îngrijirea la domiciliu face parte din cadrul mai larg al incluziunii 
sociale, care conform modelului european,  include 10 domenii, prezentate în Figura nr. 
4. 
 

                                                           
31 *** http://www.4change.ro/de-ce-este-nevoie-de-ingrijire-la-domici (accesat la data de 15.03.2018). 
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Figura nr. 4– Domeniile specifice incluziunii sociale, conform modelului european 

Sursa: Adaptare din Compendiu Guvernare Inclusivă 

 
Strategia de față abordează cu prioritate domeniile ocupare, protecție socială, 

mobilitate și informare-comunicare, subsumate ariei tematice a incluziunii sociale, într-o 
abordare comparativă la nivelul regiunii transfrontaliere Constanța – Silistra. 
 
 

2.3 Noțiunea de persoane dependente: caracteristici, profil psihologic și sociologic 
 

Persoanele dependente au dreptul la servicii de îngrijire personală ce vor fi 
acordate în funcție de nevoile individuale, situația familială, situația socioeconomică și 
mediul personal de viață. 

Principalii beneficiari ai serviciilor de îngrijire personală sunt: persoanele vârstnice, 
persoanele cu dizabilități, bolnavii cronici. 

 

Incluziune 
socială

Cultură

Sănătate

Justiție

Securitate

Mobilitate

Informare-
comunicareEducație

Locuire
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Conform Legii Asistenței Sociale, în cazul serviciilor de îngrijire personală la 
domiciliu, acordarea acestora se planifică și se programează în vizite zilnice, săptămânale 
sau lunare, repartizate la intervale regulate. 

 
Persoana dependentă care necesită asistență și/sau supraveghere permanentă 

poate beneficia de îngrijire zilnică acordată la domiciliu, de către îngrijitorul formal, 
pentru maximum 8 ore/zi, consecutive sau repartizate la intervale regulate pe parcursul 
zilei.  

 
Prin excepție, îngrijirea personală acordată la domiciliu poate fi asigurată, pe o 

perioadă mai mare de 8 ore/zi, de către îngrijitori informali calificați sau de îngrijitori 
formali, numai în condițiile prevăzute expres de lege. Persoanele aflate în această 
situație și care solicită asistare în centre rezidențiale, au prioritate în cazul în care nu au 
familie sau familia acestora nu le poate asigura îngrijirea necesară.  

 
Serviciile de îngrijire care presupun ajutor pentru îndeplinirea activităților 

instrumentale ale vieții zilnice sunt acordate de îngrijitori informali și voluntari și, 
numai în lipsa acestora, de îngrijitori formali. 

 
Persoanele dependente32 sunt persoane care din cauza limitării sau a pierderii 

independenței fizice sau intelectuale se găsesc în incapacitatea de a-și satisface nevoile 
de bază fără un ajutor permanent din partea unei persoane din exterior. 

 
În funcție de gradul de dependență, există mai multe categorii, astfel: 
 persoane total dependente -  sunt reprezentate de acele persoane care nu pot 

îndeplini trei sau mai multe activități zilnice de bază (igienă și / sau 
alimentație și / sau mobilizare) fără sprijinul unei alte persoane și care au 
nevoie de îngrijiri medicale; 

 persoane parțial dependente - sunt reprezentate de acele persoane care nu 
pot îndeplini cel puțin două sau mai multe activități zilnice de bază fără 
sprijinul unei alte persoane și care au nevoie de îngrijiri medicale; 

 persoane independente - sunt reprezentate de acele persoane care pot 
îndeplini activitățile zilnice de bază, care, din cauza unor afecțiuni, necesită 
îngrijiri medicale la domiciliu. 

 
Pornind de la informațiile prezentate până în momentul de față, se poate construi 

profilul persoanelor dependente, atât din punct de vedere psihologic, cât și din punct de 
vedere sociologic. 

                                                           
32 ***http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-

LA-DOMICILIU.pdf (accesat la data de 15.03.2018) 
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a) Din punct de vedere psihologic 

 
Persoanele cu dizabilități sunt definite de către legislația din România ca fiind 

persoane cărora mediul social, neadaptat deficiențelor fizice, senzoriale, psihice, 
mentale și / sau asociate, le limitează sau le împiedică total accesul cu șanse egale la 
viața societății, necesitând măsuri de protecție în vederea integrării și incluziunii 
sociale33. Persoanele care prezintă un anumit handicap sunt privite ca persoane 
inadaptate din punct de vedere social și, din acest motiv, pentru a scăpa de această 
stigmatizare, trebuie să aibă o personalitate puternică. 

 
Persoanele dependente (în funcție de deficiențele pe care le au) întâmpină o serie 

de dificultăți, prin care: 
 generale 
 dificultăți de deplasare și mișcare (în cazul persoanelor cu deficiențe 

fizice) 
 dificultăți de exprimare și de comunicare (în cazul persoanelor cu 

deficiențe senzoriale) 
 dificultăți de adaptare la modul de viață cotidian (în cazul persoanelor cu 

deficiențe intelectuale și mintale) 
 dificultăți de întreținere (în cazul persoanelor cu venituri reduse) 
 profesionale 
 dificultăți asociate cu instruirea și pregătirea persoanelor care au diverse 

deficiențe; 
 dificultăți asociate cu plasarea în diverse locuri de muncă ce corespund 

profesiei sau care îndeplinesc condiții de muncă protejate 
 psihologice și sociale 
 bariere psihologice generate între persoanele cu handicap și cele fără, 

cauzate de anumite prejudecăți sau de anumite reprezentări deformate 
referitoare la posibilitățile și la activitatea persoanelor cu deficiențe. 

 
Psihologic, bătrânii sau persoanele asistate pot reacționa la deficiențele pe care le 

prezintă prin optimism, pesimism, negare, indiferență sau independență, putând accepta 
sau respinge ideea de boală.  Dependența de o anumită persoană, incapacitatea de a 
efectua singuri activitățile pe care obișnuiau să le fac poate conduce la adoptarea unor 
comportamente variate manifestate prin: izbucniri de plâns, furie, agresivitate, 
anxietate, depresie. În acest context, pot adopta o serie de atitudini, respectiv: 
                                                           
33 Legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nr.448/2006 a fost reactualizata in anul 

2011. 
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 lupta cu boala – persoana asistată prezintă un echilibru psihic și o 
robustețe care îi permit o adaptare corespunzătoare la realitate; 

 resemnarea – persoana asistată are o personalitate ezitantă, cu stări 
depresive, dezinteres; 

 refugiul în boală – persoana asistată profită de starea în care se află 
pentru a primi o atenție deosebita din partea celorlalți; 

 problematizarea – persoana asistată consideră starea de boală ca fiind o 
pedeapsă sau o ocazie de a-și dovedi forța internă; 

 cufundarea în suferință, anxietate, agitație. 
 
În acest context, există mai multe tipuri de personalități ale persoanelor 

dependente: 
 nepăsătorul – persoană indiferentă față de boală, tratându-și suferința cu 

superficialitate, desconsiderând-o, mergând până la a-și nega boala; 
 nerăbdătorul – persoană care minimalizează boala, schimbând frecvent 

medicii și tratamentele prescrise; subevaluează importanța bolii, a 
pericolelor pe care aceasta le implică; 

 grijuliul – persoană total opusă celor două categorii de mai sus, care își ia 
în serios suferința, fără a se lăsa dominat de ideea de boală; acesta 
urmărește meticulos și conștiincios prescripțiile medicului, înregistrând cu 
atenție evoluția bolii; 

 ipohondricul – persoană exagerată în raport cu personalitatea anterioară, 
lăsându-se dominat de ideea de boală, aspect care-i generează o stare de 
angoasă, o tensiune psihică permanentă; se caracterizează print-o stare 
de agitație, de idei sumbre, considerându-se condamnat; 

 echilibratul – persoană care privește boala cu seriozitate, fără să 
exagereze sau să se sperie, fără a avea idei preconcepute; are încredere 
în el, în medici și în tratamentele prescrise, pe care le urmează cu 
strictețe, având o bună colaborare cu medicul său. 

 
b) Din punct de vedere sociologic 

 
Persoanele dependente, beneficiare ale serviciilor de îngrijire la domiciliu pot fi 

reprezentate de: 
 persoanele care au atins vârsta de pensionare; 
 bătrâni solitari, care nu beneficiază de sprijin din partea copiilor, familiei 

sau a altor persoane (prieteni, rude, vecini);  
 persoanele care necesită îngrijiri temporare după spitalizare în vederea 

recuperării; 
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 persoanele care se externează din spital după anumite intervenții 
chirurgicale;  

 convalescenții după anumite boli; 
 bolnavii în stare terminală (cancer, ciroze etc.) 
 persoanele care necesită îngrijiri de durată, cum sunt bolnavii cronici 

care, din cauza bolii, nu sunt capabili să-și desfășoare activitățile 
cotidiene fiind imobilizați la pat, necesitând astfel ajutor permanent;  

 persoanele cu dizabilități (dizabilități motorii, senzoriale, mixte); 
 persoanele cu probleme de sănătate mintală, cu excepția persoanelor cu 

probleme de sănătate mintală în fază acută, care depășesc competențele 
acestui serviciu. 

 
2.4 Noțiunea de îngrijire la domiciliu. Profilul psihologic și sociologic al 

persoanelor cu vocație de îngrijitor la domiciliu 
 

Serviciile de îngrijire la domiciliu reprezintă acele servicii și facilități acordate prin 
măsuri de prevenire și îngrijire în comunitate persoanelor dependente pentru ca acestea 
să-și sporească gradul de independență și să trăiască, pe cât de independent posibil, în 
propriile case. Îngrijirea personală la domiciliu poate fi de două tipuri: 

 îngrijirea formală – care se asigură de către o persoană calificată, certificată 
profesional, în condițiile legii;  

 îngrijirea informală – care se asigură de către membrii de familie, prieteni, vecini 
sau de către o altă persoană necalificată care își asumă responsabilitatea îngrijirii 
persoanei.  

 
Serviciile de îngrijire la domiciliu sunt acordate de către îngrijitorul la domiciliu 

care poate să fie angajat al unei instituții publice sau al unui furnizor de servicii din 
mediul privat. 

 
Conform codului COR, îngrijitorul la domiciliu este persoana calificată care acordă 

servicii de îngrijire, altele decât cele acordate de personalul medico-sanitar, persoanelor 
adulte cu autonomie limitată. 

 
În activitatea sa, îngrijitorul la domiciliu respectă drepturile persoanei îngrijite, 

adică cele înscrise în Constituția României, Convenția ONU cu privire la drepturile 
bolnavilor, legislația de protecție specială, Convenția Europeană cu Privire la Drepturile 
Omului. 

Calificarea în profesia de îngrijitor la domiciliu se obține după absolvirea cursurilor 
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de pregătire teoretică și practică la care se pot înscrie persoane adulte, care doresc să 
practice această ocupație. 

 
Îngrijitorul la domiciliu îndeplinește următoarele atribuții: 
 asigură îngrijirea corporală a persoanei asistate; 
 asigură alimentația și hidratarea persoanei îngrijite; 
 supraveghează starea de sănătate a persoanei pe care o are în grijă; 
 asigură igiena spațiului și a obiectelor auxiliare ale persoanei îngrijite; 
 socializează cu persoana pe care o îngrijește; 
 asigură mobilizarea și transportul persoanei asistate. 

 
Principalele activități pe care îngrijitorul la domiciliu le derulează se referă la: 
 activități de îngrijire personală: igiena corporală, îmbrăcare, hrănire etc.; 
 activități operaționale specifice: mobilizare, exerciții fizice, transportul 

persoanelor imobilizate, supravegherea administrării de medicamente și a 
stării de sănătate etc. 

 activități casnice: igiena patului, spălarea vaselor, spălatul și călcatul hainelor, 
cumpărături, pregătirea meselor etc. 

 activități creative: discuții pe diverse teme, citit, jocuri, plimbări în parc etc. 
 

De asemenea, îngrijitorii la domiciliu trebuie să oferte și un suport social 
semnificativ persoanelor îngrijire, pentru a acoperi o gamă cât mai largă de nevoi: 
materiale, informaționale, emoțional-afective, de îngrijire, de consiliere, de interacțiune 
socială pozitivă. 

 
O caracterizare a profilului de îngrijitor la domiciliu, atât din punct de vedere 

psihologic, cât și din punct de vedere sociologic, este redată în continuare. 
 

a) Din punct de vedere psihologic 
 

Îngrijitorii la domiciliu sunt persoane care: 
 oferă consiliere individuală pacientului în vederea identificării problemelor 

personale și găsirii soluțiilor optime pentru rezolvarea acestora; 
 oferă consiliere membrilor familiei pacientului în vederea restabilirii 

echilibrului din interiorul familiei și a consolidării relațiilor intra-familiale. 
 
Rolurile pe care un îngrijitor la domiciliu le poate îndeplini, din punct de vedere 

psihologic sunt următoarele: 
 mediator, în sensul că mediază conflictele dintre client și membrii familiei 
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acestuia, având ca scop îmbunătățirea relațiilor familiale; 
 informator, în sensul că poate oferi informații cu privire la drepturile legale ce 

i se cuvin clientului, precum și informații cu privire la instituțiile publice și 
private care oferă servicii sociale caracteristice nevoilor acestora; 

 educator, având în vedere că îndrumă pacienții și familiile acestora cu privire 
la măsurile necesare obținerii drepturilor legale; 

 broker și avocat, conectând pacienții la resurse și oferindu-le informații cu 
privire la instituțiile ce le pot oferi ajutor. 

 
De asemenea, două sunt direcțiile pe care îngrijitorii la domiciliu trebuie să se 

focalizeze, respectiv: 
 focalizarea pe asistat:  

 îngrijitorul trebuie să se concentreze pe dezvoltarea unei relații cu 
pacientul, să acorde timp suficient pentru stabilirea unei relații bazate 
pe încredere reciprocă, să îl susțină în identificarea nevoilor sale și să 
identifice resursele necesare soluționării acestora; 

 de asemenea, îngrijitorul trebuie să aibă capacitatea de a oferi 
încredere, să empatizeze și să înțeleagă asistatul; trebuie să încurajeze 
asistatul în demersul acestuia de a-și exterioriza sentimentele, de a-și 
exprima punctele de vedere, de a socializa și de a participa în cadrul 
grupurilor de suport. 

 focalizarea pe familie:  
 suport acordat membrilor familiei pentru a-și redobândi rolurile și 

echilibrul socio-emoțional; 
 suport în consolidarea relațiilor de comunicare din interiorul familiei; 
 implicarea membrilor familiei în procesul de îngrijire a asistatului; 
 controlul anxietății create în cadrul familiei: 
 suport și susținere acordate familiei în perioadele dificile din punct de 

vedere emoțional / financiar / social. 
 

Pentru asistatul social, îngrijitorul la domiciliu trebuie să ofere minimum: 
 o relație fundamentată pe încredere și acceptare; 
 proceduri clare, concise, bine stabilite; 
 evaluarea resurselor disponibile; 
 crearea legăturilor persoanei asistate cu serviciile selectate. 

 
În acest sens, devine esențială calitatea relației pe care îngrijitorul o are cu 

asistatul, în funcție de aceasta, asistatul simțindu-se protejat, integrat social, în 
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siguranță.  
 
Sintetizând, îngrijitorul la domiciliu trebuie să fie calm, răbdător, comunicativ, să 

fie o fire empatică, să aibă abilitatea de a combina programul zilnic de îngrijire cu alte 
activități de relaxare, pentru a putea asigura, pe această cale, starea de confort a 
persoanei asistate. 
 

b) Din punct de vedere sociologic 
 

Din punct de vedere sociologic, îngrijitorul la domiciliu trebuie să prezinte câteva 
trăsături esențiale: 

 să dețină cunoștințe medii din sfera medicală, fără a avea neapărat studii 
universitare în domeniu; 

 să urmeze cursurile de calificare din domeniu – curs îngrijitor, certificat de o 
instituție abilitată; 

 să dețină competențele necesare derulării acestor tipuri de activități; 
 să fie eficient în intervenții; 
 nu este conturat un anumit mediu social din care să provină sau un anumit 

nivel al veniturilor; 
 nu este conturat un anumit prag de vârstă, însă putem recomanda intervalul 

25-40 de ani, având în vedere capacitatea ridicată de adaptare la nevoile 
asistatului, flexibilitatea, experiența etc.; pe măsura înaintării în vârstă se 
pierd din atributele flexibilității, iar răbdarea scade și ea ori, în lucrul cu 
persoanele dependente, răbdarea și adaptarea la nevoile acestora sunt 
esențiale. 

 
Concluzionând, înțelegerea conceptelor asociate îngrijirii la domiciliu, definirea 

noțiunilor de persoane dependente și de îngrijitor la domiciliu reprezintă condiții sine qua 
non în practicarea ulterioară a vocației de îngrijitor la domiciliu ori a adoptării unor 
măsuri de îmbunătățire a acestor servicii.  

 
De asemenea, pentru a construi o viziune globală asupra acestor servicii se impune 

și identificarea principalelor aspecte pozitive și / sau negative, în vederea identificării 
acelor oportunități care pot conduce la îmbunătățirea eficienței serviciilor de îngrijire la 
domiciliu, analiză prezentată în capitolul următor. 

 
*** 

  



    
 

             47 
 

 

3 Analiza SWOT a nivelului de incluziune socială și al angajării forței de 
muncă din mediul rural, inclusiv în privința serviciilor de sănătate la 
domiciliu – la nivelul statelor partenere 

 

În vederea elaborării unui model de bune practici în domeniul incluziunii sociale și al 
angajării forței de muncă în mediul rural este necesar a identifica acele aspecte – puncte 
forte, puncte slabe – care caracterizează serviciile sociale și piața muncii (la nivelul statelor 
partenere), precum și a acelor oportunități și amenințări care provin din exterior și care 
exercită un impact pozitiv sau negativ. 
 

3.1 Analiza SWOT a nivelului de incluziune socială și al angajării forței de muncă 
din mediul rural, inclusiv în privința serviciilor de sănătate la domiciliu, la 
nivelul României 

 

Macheta analizei SWOT a nivelului de incluziune socială și al angajării forței de muncă 
din mediul rural, inclusiv în privința serviciilor de îngrijire la domiciliu (la nivelul României) 
este redată în  

Tabelul nr. 1. 
 
ANALIZA SWOT A GRADULUI DE ANGAJARE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE 

ÎN MEDIUL RURAL – LA NIVELUL ROMÂNIEI 
PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 existența, deși într-o măsură mai 
redusă, a unei populații numeroase 
aptă de muncă ce poate, prin instruire 
și formare profesională, să acceadă la 
o serie de locuri de muncă din sfera 
serviciilor, inclusiv a celor de asistență 
socială; 

 existența, în continuare,  a unei 
strânse legături intrafamiliale, 
vârstnicii beneficiind de un sprijin 
semnificativ din partea membrilor 
familiei; 

 scăderea populației ocupate în 
mediul rural cu 8% în anul 2016 față 
de anul 2010, aspect negativ, 
justificând o reducere a numărului de 
persoane care desfășoară o anumită 
activitate economică; în același timp, 
în mediul urban s-a înregistrat o 
creștere cu 1,72% a populației 
ocupate, ceea ce reflectă, coroborat 
cu evoluția din mediul rural, migrarea 
populației dinspre mediul rural spre 
mediul urban;  
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 implicarea activă a autorităților 
publice centrale și locale, prin 
structurile proprii de asistență socială 
și prin activitatea direcțiilor generale 
de asistență socială și protecția 
copilului în soluționarea problemelor 
persoanelor neocupate, a celor cu 
risc de excluziune socială și a celor 
dependente de îngrijirea la 
domiciliu; 

 disponibilitatea autorităților publice 
locale de a accesa finanțări 
nerambursabile din Fondul Social 
European (prin Programul Operațional 
Capital Uman), din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (prin 
Programul Național de Dezvoltare 
Rurală), sau din Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională (prin 
Programul Operațional Regional sau 
prin programe de tip INTERREG), în 
scopul dezvoltării comunităților 
sociale, integrării sociale, creării de 
noi locuri de muncă ca urmare a 
investițiilor realizate, etc.; 

 existența unor structuri 
instituționale, care chiar și absența 
unor resurse financiare, sunt capabile 
să gestioneze problematica incluziunii 
sociale, constituite și funcționând la 
nivelul autorităților publice locale, sub 
forma direcțiilor generale de asistență 
socială și protecția copilului; 

 apariția unui interes din ce în de mai 
pronunțat din partea mediului privat 
de a se implica în investiții sociale de 
tipul căminelor de bătrâni, centrelor 
de asistență socială, centrelor de 
îngrijire a persoanelor în vârstă, 
structurilor de economie socială, care 
generează locuri de muncă în 

 reducerea gradului de implicare a 
vârstnicilor în activitățile 
economice, aspect susținut de 
reducerea populației ocupate cu 34% 
în anul 2016 față de anul 2010 – în 
mediul rural; în mediul urban, a fost 
înregistrată o creștere cu 34% în anul 
2016 față de anul 2010;  

 în mărime absolută, numărul 
persoanelor vârstnice ocupate în 
mediul rural devansează numărul 
persoanelor vârstnice  ocupate în 
mediul urban, ceea ce înseamnă că 
populația rurală înregistrează cel mai 
ridicat nivel de îmbătrânire a 
populației (258.852 vârstnici în mediul 
rural – populație ocupată față de 
23.854 vârstnici în mediul urban – 
populație ocupată) 

 lipsa alternativelor ocupaționale, 
sociale și economice, având în vedere 
că cea mai ridicată pondere a 
populației ocupate din mediul rural 
este în agricultură, silvicultură și 
pescuit (47% în anul 2016), industria 
prelucrătoare (15%) construcții (8%),  
comerț (8%), transport și depozitare 
(4%), învățământ (2,41%), sănătate și 
asistență socială (2,27%), hoteluri și 
restaurante (1,36%),  industria 
extractivă – 0,77% etc.; 

 creșterea numărului de șomeri BIM 
în mediul rural cu 20% în anul 2016 
față de anul 2010; în același timp, în 
mediul urban, numărul șomerilor BIM a 
scăzut cu 38% în aceeași perioadă, 
reflectând decalajele economice 
semnificative dintre cele două medii; 

 creșterea numărului de persoane 
descurajate în a mai găsi un loc de 
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domeniul asistenței sociale, cresc 
calitatea serviciilor prestate și asigură 
facilități la standarde europene de 
îngrijire a persoanelor aflate în situații 
de dependență; 

 existența și funcționare consiliilor 
locale comunitare consultative, care 
pot contribui la coerența abordărilor 
în domeniul incluziunii sociale la nivel 
local; 

 existența și funcționarea comitetelor 
județene consultative de dialog civic 
pentru problemele persoanelor 
vârstnice, de unde pornesc inițiative 
de sprijinire și stimulare a politicilor în 
domeniul incluziunii sociale și ocupării 
forței de muncă; 

 conștientizarea pe scară din ce în ce 
mai largă în rândul populației a 
necesității, beneficiilor și implicațiilor 
conceptului de incluziune socială, prin 
prisma faptului că devin din ce în ce 
mai frecvente situațiile care 
promovează egalitatea de șanse, 
reducerea discriminării, valorizarea 
individului și a opiniilor acestuia, 
coeziunea și solidaritatea socială, 
implicarea activă a comunității, etc. 

muncă în mediul rural cu 8% în anul 
2016 față de anul 2010; în mediul 
urban, a fost înregistrată o reducere 
cu 1% a aceluiași indicator; 

 creșterea ratei șomajului în mediul 
rural de la 15,8% în anul 2010 la 18,3% 
în anul 2016; 

 progrese limitate în îmbunătățirea 
eficienței sistemului de sănătate; 

 reducerea numărului de persoane 
stabilite cu domiciliul în mediul rural  
cu 11% în anul 2016 față de anul 2010; 

 existența unui număr redus de locuri 
de muncă, aspect susținut de rata 
șomajului în creștere; 

 creșterea ratei de sărăcie înregistrată 
la nivelul populației din România de la 
22,2% în anul 2010, la 25,4% în anul 
2016; 

 grad scăzut de dezvoltare a 
serviciilor, precum și infrastructură 
deficitară, cu impact negativ asupra 
dezvoltării altor tipuri de activități 
economice (având în vedere că 
majoritatea populației active, în 
mediul rural, este implicată în 
agricultură);  

 abilități antreprenoriale slabe în 
rândul populației rurale. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 tendința vârstnicilor de a prefera 

serviciile de îngrijire la domiciliu, 
având în vedere confortul si gradul 
ridicat de familiarizare cu mediul; 

 existența unor documente 
programatice în domeniu, având ca 
scop implementarea măsurilor 
necesare funcționării pieței muncii, 
creării de noi competențe, o mai bună 

 acces scăzut la finanțare, 
concomitent cu atragerea 
investitorilor în zonele rurale; 

 oportunități reduse de adaptare la 
cerințele pieței muncii, având în 
vedere că aproximativ 28% din forța 
de muncă din agricultură este sub 35 
de ani, având niveluri reduse de 
educație și calificare;  
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calitate a locurilor și a condițiilor de 
muncă; 

 orientarea investițiilor în 
dezvoltarea programelor de 
orientare și formare profesională, cu 
un impact pozitiv asupra creșterii 
nivelului de competențe ale forței de 
muncă; 

 implicarea mai intensă și colaborarea 
la un nivel superior a ONG-urilor cu 
autoritățile publice, în direcția 
implementării măsurilor de incluziune 
socială pentru grupurile cu risc de 
excluziune. 

 îmbătrânirea populației, cu impact 
negativ asupra bugetelor anuale de 
asigurări sociale, conducând la 
creșterea sărăciei, cu o rată de 
creștere mai mare în mediul rural 
decât în mediul urban; 

 risc crescut de excluziune socială; 
 marginalizarea socială, mai ales în 

rândul  vârstnicilor de care membrii 
familiei nu se îngrijesc; 

 schimbarea structurii pe vârste a 
populației, rata de dependență de 
vârstă în România înregistrând 
tendințe divergente față de UE  în 
ansamblul său (pentru UE această rată 
a crescut de la 48,9% în 2000 la 49,2% 
în 2010, iar pentru România scade de 
la 46,4% în 2000 la 43,0% în 2012. 

 Legislația neadaptată și 
nefuncțională, marcată de 
instabilitate, impredictibilitate, 
imixtiune politică și reorganizări 
frecvente la nivelul structurilor de 
asistență socială, care determină 
sincope majore în funcționarea 
eficientă a sistemului  

 
Tabelul nr. 1 – Macheta analizei SWOT la nivelul României 

Sursa: Autorul 
 

Conform unui raport de cercetare elaborat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției 
Sociale din România, incluziunea socială reprezintă un concept care deschide o nouă direcție 
în politicile sociale, direcție care nu vizează doar combaterea sărăciei, a marginalizării 
sociale, ci și  construirea unei societăți solidare, bazată pe oportunități egale. Această nouă 
paradigmă în politicile sociale trebuie să fie implementată în/de toate instituțiile locale sau 
centrale într-un mod unitar. Se consideră că s-au făcut pași importanți în reformarea 
sistemului de politici de incluziune socială, dar rămân o serie de puncte slabe semnificative 
ca impact: inconsecvență la nivelul legislației, subfinanțare, lipsă de coordonare și 
adaptare, lipsă de specialiști, birocrație excesivă. Toate aceste puncte slabe se propagă de 
mulți ani, ceea ce face ca simptomele să devină sistemice, iar intervenția deconcentrată 
asupra acestora să aibă eficiență limitată. 
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Specialiștii simt lipsa unei abordări de tip mainstreaming în politicile de incluziune 

socială, care să reunească strategii comune, măsuri pentru grupurile țintă, programe, 
proiecte. Evident, aceasta trebuie însoțită şi de o abordare targeting amănunțită, pe fiecare 
grup defavorizat / vulnerabil în parte. Cele două abordări trebuie să coexiste, ceea ce acum 
pare să nu se întâmple în viziunea celor care lucrează în domeniu. Deficiențele de colaborare 
interinstituțională sunt evidente și persistă din cauza lipsei unor proceduri clare care să 
reglementeze acest proces și să formeze o rețea instituțională de intervenție într-un anumit 
caz de excluziune socială.  

 
Colaborarea cu organizațiile neguvernamentale este valorizată la nivelul instituțiilor 

publice, dar și aceasta se confruntă uneori cu probleme legate de reacțiile instituționale 
întârziate. Comunicarea conceptului de incluziune socială către publicul larg este marcată 
de incoerența existentă la nivelul instituțiilor publice în ceea ce privește înțelegerea și 
utilizarea lui. Obiectivele de comunicare nu sunt clar stabilite, iar mass-media acordă 
atenție doar situațiilor care conțin o parte de „senzațional”. În același timp, nici publicul nu 
manifestă receptivitate față de aceste subiecte, stereotipurile și prejudecățile față de 
anumite grupuri vulnerabile fiind încă destul de evidente. 
 

 

3.2 Analiza SWOT a nivelului de incluziune socială și al angajării forței de muncă 
din mediul rural, inclusiv în privința serviciilor de sănătate la domiciliu, la 
nivelul Bulgariei 

 

Macheta analizei SWOT a nivelului de incluziune socială și al angajării forței de muncă 
din mediul rural, inclusiv în privința serviciilor de îngrijire la domiciliu (la nivelul Bulgariei)  
este redată în  

Tabelul nr. 2. 

ANALIZA SWOT A GRADULUI DE ANGAJARE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE 
ÎN MEDIUL RURAL – LA NIVELUL BULGARIEI 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 
 înregistrarea unor progrese 

semnificative în activitățile de 
consolidare și integrare a asistenței 
sociale mai ales la nivel urban, la 
nivel rural intensitatea fiind mai mică; 

 rata sărăciei este într-o ușoară 

 evoluțiile demografice negative și 
problemele structurale, mai ales cele 
pe termen lung, cum ar fi șomajul, 
nivelurile ridicate de inactivitate și 
incluziunea limitată a tinerilor; 

 acces inegal la serviciile de sănătate 
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scădere de la 22,2% în anul 2010, la 
22,0% în anul 2016; 

 sprijinul membrilor familiei în ceea 
ce privește îngrijirea vârstnicilor; 

 existența unui cadru strategic 
destinat special îngrijirii pe termen 
lung, care realizează o organizare 
clară a sistemului de incluziune 
socială, a rolurilor, responsabilităților 
în domeniu și funcționează ca un 
punct de origine; 

 conștientizarea pe scară din ce în ce 
mai largă în rândul populației a 
necesității, beneficiilor și implicațiilor 
conceptului de incluziune socială, prin 
prisma faptului că devin din ce în ce 
mai frecvente situațiile care 
promovează egalitatea de șanse, 
reducerea discriminării, valorizarea 
individului și a opiniilor acestuia, 
coeziunea și solidaritatea socială, 
implicarea activă a comunității, etc.; 

 disponibilitatea autorităților publice 
locale de a accesa finanțări 
nerambursabile din Fondul Social 
European, din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală, sau din 
Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională, în scopul dezvoltării 
comunităților sociale, integrării 
sociale, creării de noi locuri de muncă 
ca urmare a investițiilor realizate, 
etc.; 

 apariția unui interes din ce în de mai 
pronunțat din partea mediului privat 
de a se implica în investiții sociale de 
tipul căminelor de bătrâni, centrelor 
de asistență socială, centrelor de 
îngrijire a persoanelor în vârstă, 
structurilor de economie socială, care 

(în mediul rural față de mediul urban); 
 infrastructură deficitară a serviciilor 

de sănătate, inclusiv a celor de 
asistență socială; 

 acces limitat la serviciile de 
educație, servicii sociale, asistență 
medicală, cu impact negativ asupra 
incluziunii sociale și dezvoltării 
economice; 

 grad de ocupare a forței de muncă 
redus în mediul rural în raport cu 
mediul urban; 

 număr limitat de domenii 
ocupaționale în mediul rural în 
raport cu mediul urban, majoritatea 
populației ocupate din mediul rural 
desfășurând în principal activități 
agricole, iar restul lucrând în sectorul 
public: educație, sănătate, cultură, 
asistență socială, ultima având o 
pondere destul de modestă în 
structura ocupării din mediul rural; 

 progrese limitate în ceea ce privește 
consolidarea și integrarea asistenței 
sociale, inclusiv a serviciilor sociale 
relevante și a politicilor active privind 
piața forței de muncă; 

 progrese limitate în creșterea 
furnizării de educație de calitate 
pentru grupurile dezavantajate; 

 progrese limitate în îmbunătățirea 
eficienței sistemului de sănătate; 

 progrese limitate în definirea de 
orientări și criterii pentru stabilirea 
salariului minim; 

 progrese limitate în ceea ce privește 
creșterea gradului de acoperire a 
sistemului de venituri minime. 
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generează locuri de muncă în 
domeniul asistenței sociale, cresc 
calitatea serviciilor prestate și asigură 
facilități la standarde europene de 
îngrijire a persoanelor aflate în situații 
de dependență. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 existența unor reglementări 
legislative privind angajarea forței 
de muncă și incluziunea socială, care 
prevăd, printre altele reducerea 
numărului de persoane care trăiesc în 
sărăcie, cu 260000 până în anul 2020 
fiind formulate obiective care vizează 
copiii, șomerii, lucrătorii săraci și 
persoanele în vârstă; 

 asumarea dezideratului în cadrul 
Strategiei Naționale de Dezvoltare, 
conform căruia până în anul 2020 
Bulgaria să devină o țară în care se 
îmbunătățește permanent calitatea 
vieții grupurilor vulnerabile și se 
creează condiții pentru incluziunea 
socială deplină a acestora. 

 înregistrarea celui mai mare risc de 
sărăcie și de excluziune socială de 
către populația urbană (Bulgaria este 
pe locul doi, cu 31% din populația care 
trăiește în marile orașe supusă acestui 
risc, devansată doar de Grecia, cu 
33,6%) cu impact negativ asupra 
populației rurale, având în vedere 
tendința de migrare a populației 
dinspre mediul rural către mediul 
urban tocmai datorită condițiilor 
economico-sociale mai ridicate; 

 înrăutățirea bruscă a gradului de 
sărăcie în rândul persoanelor în 
vârstă, ca urmare a unui declin 
continuu în ultimii 5 ani, rata riscului 
de sărăcie a populației vârstnicii (65+) 
a crescut rapid la 31,7% în anul 2015. 

 
Tabelul nr. 2 – Macheta analizei SWOT la nivelul Bulgariei 

Sursa: Autorul 

 

3.3 Analiza comparativă a principalelor elemente ale analizei SWOT la nivelul 
statelor partenere 

 

Pe baza analizei efectuate în cadrul secțiunii de mai sus, precum și în cadrul primului 
capitol, pot fi realizate următoarele comparații: 

 indicatorul rata sărăciei înregistrată la nivelul populației din România este în 
creștere, de la 22,2% în anul 2010, la 25,4% în anul 2016, în timp ce în Bulgaria 
acest indicator este într-o ușoară scădere, de la 22,2% în anul 2010, la 22,0% în 
anul 2016; din acest punct de vedere, România prezintă un dezavantaj mai mare 
în raport cu Bulgaria; 
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 în ceea ce privește riscul de sărăcie și excluziune socială în România și Bulgaria, 
pe categorii de vârstă, din totalul populației supuse acestui risc: 
 populația foarte tânără - copiii cu vârste (0-17 ani) reprezintă 46,8% în 

România, pe când in Bulgaria procentul este de 43,7%; astfel, se poate observa 
un risc mai mare în România față de Bulgaria pe acest segment de vârstă; 

 categoria persoanelor active, cu vârste (18-64 ani) totalizează 35,7% în 
România, iar în Bulgaria 37,4%; astfel, se înregistrează un risc ușor mărit în 
Bulgaria față de România; 

 populația în vârstă (65 de ani și peste) se ridică la 33,3% în România, față de 
51,8% în Bulgaria; astfel, se observă un risc mărit în Bulgaria față de România, 
pe această categorie de vârstă. 

 atât România, cât și Bulgaria sunt printre statele membre UE a căror populație 
urbană este în cel mai mare risc de sărăcie și excluziune socială, rămânând în 
continuare departe de media UE sau de rezolvarea problemelor naționale care să 
îmbunătățească situația; 

 ambele țări prezintă o infrastructură deficitară a sistemului de servicii sociale, 
aspect cauzat, pe de o parte, de lipsa atragerii de investitori în acest domeniu, în 
mediul rural și, pe de altă parte, de lipsa de interes a autorităților de a direcționa 
fonduri în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu; 

 pondere redusă a personalului care activează în sectorul serviciilor de îngrijire 
la domiciliu, mai ales în mediul rural, aici ponderea acestor servicii înregistrând 
valori apropiate de coada clasamentului; se observă că cea mai ridicată pondere a 
populației ocupate în mediul rural este în agricultură, aspect similar în ambele 
țări; 

 în ambele țări se constată, la nivelul populației din mediul rural, a unei tendințe 
de migrare spre mediul urban, pe seama dezvoltării economico-sociale 
înregistrate în mediul urban față de mediul rural; 

 acces, în mediul rural, la un număr de domenii ocupaționale limitat, analiza SWOT 
efectuată reflectând ocuparea în agricultură ca fiind predominantă în ambele țări; 

 disparitățile teritoriale și inegalitățile sociale și economice reprezintă un factor 
cauzal al sărăciei pentru ambele țări; 

 atât în România, cât și în Bulgaria, sistemul de protecție socială este excesiv 
de fragmentat instituțional, iar creșterea eficienței sale este condiționată de 
identificarea căilor de reintegrare instituțională; 

 fundamentarea deficitară a sistemului de asistență socială din România și din 
Bulgaria caracterizată prin lipsa unei metodologii clare și a unor mecanisme 
funcționale de testare a veniturilor și de stabilire a calificării pentru ajutor; 

 acces limitat la sistemul de asistență socială, atât din cauza slabei informări, cât 
și din cauza atragerii dificile a fondurilor în acest domeniu, conducând la 
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dezvoltarea deficitară a serviciilor de asistență socială, precum și la erodarea 
treptată a acestuia; 

 înregistrarea unei situații mai bune în România decât în Bulgaria în ceea ce 
privește procentul seniorilor cu vârsta de 60+, acesta atingând în anul 2015 pragul 
de 27% în Bulgaria și de 22% România, prin urmare rata de îmbătrânire a 
populației în România este surclasată de nivelul înregistrat de Bulgaria; 

 în ceea ce privește sistemul de protecție socială din România și din Bulgaria, se 
constată o serie de similitudini, astfel: 
 nivelul protecției sociale în ambele țări se află sub pragul european, atât din 

cauza interesului redus al autorităților, cât și din cauza lipsei de fonduri în 
această direcție; 

 nivelul sărăciei este în creștere, impunând o intervenție masivă constantă din 
partea statului, în special în ceea ce privește infrastructura instituțiilor de 
asistență socială;  

 stadiu incipient și manifestare timidă a serviciilor comunitare, a structurilor 
locale și neguvernamentale de intervenție pentru ajutorul celor în nevoie; 

 existența, în continuare, a unui înalt nivel al solidarității intrafamiliale cu un 
impact pozitiv asupra soluționării problemelor actuale ale persoanelor 
vârstnice și ale persoanelor care au nevoie de servicii de sănătate la domiciliu.  

 importanță redusă acordată sistemului de protecție socială a persoanelor 
vârstnice și a celor care au nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu, combaterea 
sărăciei și promovarea incluziunii sociale rămânând provocările majore ale 
guvernelor actuale și viitoare. 
 

3.4 Perspective de îmbunătățire a vieții sociale în mediul rural, ca urmare a 
efectuării analizei SWOT la nivelul statelor partenere 

 

Ca urmare a analizei SWOT efectuate și a identificării similitudinilor dintre cele două 
state în ceea ce privește coordonatele vieții sociale, pot fi propuse o serie de perspective de 
îmbunătățire a vieții sociale în mediul rural aplicabile atât pentru România, cât și pentru 
Bulgaria, care să conducă la dezvoltarea sistemului de servicii de îngrijire la domiciliu, 
precum și la promovarea incluziunii sociale. 

 creșterea importanței acordate de către autorități serviciilor de asistență 
socială în mediul rural, precum și un accent deosebit pe dezvoltarea sistemului 
de protecție socială a vârstnicilor; 

 crearea oportunităților de dezvoltare a abilităților în vederea calificării 
persoanelor pentru servicii de îngrijire la domiciliu (cursuri de calificare 
certificate de autorități în domeniu); 



    
 

        56 
 

 creșterea gradului de conștientizare a problematicii incluziunii sociale, mai ales 
în rândul tinerilor, aceștia fiind principalii promotori ai unei vieți sociale sănătoase 
în mediul rural și dispunând de principalele pârghii necesare în vederea 
îmbunătățirii vieții vârstnicilor și a persoanelor care necesită îngrijire la domiciliu; 

 realizarea unor demersuri din partea autorităților în vederea creării de noi 
locuri de muncă în mediul rural și a dezvoltării infrastructurii, prin atragerea de 
investitori în zonă, putând împiedica, pe această cale, migrarea tinerilor către 
mediul urban sau străinătate; 

 accent pus pe identificarea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă 
persoanele, familiile sau colectivitățile umane din mediul rural în vederea 
conturării celor mai eficiente soluții de îmbunătățire și  de rezolvare a acestora;  

 accent pus pe dezvoltarea abilităților individuale și a celor colective de a crește 
capacitatea de gestionare a problemelor ce pot apărea în mediul social și de 
integrare a persoanelor care au nevoie de orice tip de asistență socială; 

 armonizarea serviciilor de asistență socială naționale cu cele de tip comunitar 
sau instituționalizate, asigurarea serviciilor de sănătate la domiciliu fiind o 
necesitate în contextual actual în care îmbătrânirea populației este un fenomen 
mondial; 

 dezvoltarea unei infrastructuri sociale care să susțină serviciile de asistență 
socială fundamentată pe atragerea de fonduri și personal calificat și motivat; 

  implicarea activă a societății civile, concomitent cu creșterea vizibilității 
problematicii vârstnicilor și a incluziunii sociale; 

 dezvoltarea practicii voluntariatului, prin implicarea societății civile în 
soluționarea problemelor cu care se confruntă vârstnicii și persoanele care necesită 
îngrijire la domiciliu; 

 acordarea de suport și asistență pentru familie (prin faptul că familia are un rol 
esențial în îmbunătățirea calității vieții vârstnicilor) și pentru îngrijitori (prin 
faptul că aceștia trebuie să dispună de suportul material, educațional în vederea 
prestării unor astfel de servicii); 

 realizarea unor demersuri în ceea ce privește asigurarea unui acces egal la 
sistemul de sănătate pentru toate persoanele, indiferent de situația financiară 
sau de mediul în care locuiesc (urban sau rural); 

 dezvoltarea infrastructurii medicale prin dotarea cu aparatură și tehnologii 
moderne; 

 creșterea calității vieții grupurilor vulnerabile, concomitent cu reducerea 
marginalizării sociale, prin promovarea pe scară largă a incluziunii sociale; 

 asigurarea unui sistem unitar, bine coordonat, al instituțiilor și serviciilor care 
tratează problematica vârstnicilor singuri și a persoanelor cu dizabilități. 
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Concluzionând, atât România, cât și Bulgaria, dețin poziții apropiate de coada 
clasamentului european, atât în ceea ce privește rata sărăciei, cât și gradul de incluziune 
socială. Lipsa unor demersuri semnificative în direcția creării de noi locuri de muncă, 
dezvoltării infrastructurii serviciilor de asistență sociale, dezvoltării unei atitudini proactive a 
societății civile prin creșterea vizibilității problematicii marginalizării sociale vor conduce la 
continuarea trendului descendent identificat în cadrul analizei efectuate. Un prim pas în 
dezvoltarea serviciilor de asistență socială este reprezentat de identificarea acelor strategii, 
decizii, și modele de bune practici pe care cele două țări le-au adoptat de-a lungul timpului 
și care s-au dovedit eficiente pe termen mediu și lung și, adaptarea și implementarea 
ulterioară a acestora, în mod reciproc. Această analiză va fi tratată în capitolul următor. 

 
 

***  
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4 Benchmarking. Identificarea de bune practici în domeniul asistenței sociale 
și propuneri de valorificare a acestora 

 

4.1 Identificarea modelelor de bune practici în domeniul asistenței sociale 
 

Benchmarking-ul reprezintă o abordare comparativă a anumitor fenomene între doi 
sau mai mulți subiecți, pe baza unor indicatori prestabiliți și unanim apreciați ca fiind 
relevanți pentru caracterizarea fenomenelor studiate. În România, în cazul angajării forței 
de muncă și al incluziunii sociale, anual se calculează un set de indicatori de incluziune 
socială prevăzut de Hotărârea de Guvern nr. 488/2005. Dintre aceștia, cei mai relevanți 
sunt:  

 rata sărăciei relative, la pragul de 60% din media veniturilor; 
 deficitul median relativ; 
 coeficientul de variație a ratei ocupării forței de muncă; 
 rata șomajului BIM, de lungă durată; 
 rata sărăciei înainte de transferurile sociale; 
 sărăcia absolută. 

Întrucât aceeași indicatori calculați în România în baza HG 488/2005 nu își găsesc un 
echivalent exact în legislația bulgară, nu poate fi realizată o analiză de tip benchmarking 
concludentă bazată pe niveluri oficiale ale acestora, motiv pentru care în continuare au fost 
selectați o serie de indicatori care permit compararea între cele două state, pentru care 
există date statistice disponibile, și care sunt relaționați direct cu domeniul ocupării forței 
de muncă și incluziunii sociale. Dubliniem ca fiind relevanți pentru obiectul prezentului 
document indicatorii prezentați în Tabelul nr. 3. 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Valoare RO Valoare BG Lead34 
(RO/BG) 

1 Populația totală (iul. 2017) 21.529.967 7.101.510 RO 
2 Vârsta mediană a populației (2017) 41,1 42,7 RO 
3 Rata de creștere a populației (2017) -0,33% -0,61% RO 
4 Rata nașterilor (2017) 8,9 / 1.000 8,7 / 1.000 RO 
5 Rata deceselor (2017) 12 / 1.000 14,5 / 1.000 RO 

                                                           
34 Tabelul utilizează abordarea comparativă de tip benchmarking, conform căreia concluzia comparației se evidențiază 

printr-o mențiune de tip lead sau lag. În cazul de față, s-a optat pentru abordarea lead, în ultima coloană urmând să 
fie menționat statul care înregistrează performanța cea mai bună la nivelul fiecăruia dintre indicatorii analizați. 
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Nr. 
Crt. Denumire indicator Valoare RO Valoare BG 

Lead34 
(RO/BG) 

6 Rata migrației nete (2017) -0,2 / 1.000 -0,3 / 1.000 RO 
7 Mortalitatea infantilă (2017) 9,4 / 1.000 8,4 / 1.000 BG 
8 Speranța de viață la naștere (2017) 75,4 74,7 RO 
9 Rata totală de fertilitate (2017) 1,35 1,46 BG 
10 Cheltuieli alocate educației (2017) 2,9% PIB 4,1% PIB BG 
11 Populația urbană (2017) 54,9% 74,6% BG 
12 Rata de urbanizare (2017) +0,05%  -0,4% RO 
13 Accesul la apă potabilă (2017) 100,00% 99,60% RO 
14 Accesul la servicii medicale (2017) 92,2% 86,8% RO 
15 Cheltuieli alocate sistemului sanitar (2017) 5,6% PIB 8,4% PIB BG 
16 Densitate pe paturile de spital (2017) 6,1 / 1.000 6,4 / 1.000 RO 
17 Rata totală de dependență (2015) 48,00% 51,70% RO 
18 Rata de dependență a tinerilor (2015) 22,8% 21,2% BG 
19 Rata de dependență a vârstnicilor (2015) 25,2% 30,5% RO 
20 Paritatea puterii de cumpărare (2017) 24.000 USD 21.600 USD RO 
21 Populația sub limita de sărăcie (2012/2015) 22,4% 22,0% BG 
22 Rata de ocupare în agricultură (2014) 28,3% 6,8% BG 
23 Rata șomajului (2017) 5,3% 6,6% RO 

 
Tabelul nr. 3 – Indicatori relaționați cu domeniul incluziunii sociale, ce pot constitui obiectul tehnicilor de 

benchmarking 
Sursa: Adaptare după Index Mundi35 

 
Analizând datele de mai sus constatăm superioritatea României la majoritatea 

parametrilor analizați (15 din 23), însă remarcăm progresele și eforturile Bulgariei de a 
aduce îmbunătățiri în sfera incluziunii social, în special prin alocări mult mai mari din 
Produsul Intern Brut către sectoarele educației și învățământului, în comparație cu 
România. Astfel, se remarcă faptul că strategia Bulgariei este concepută pe termen lung, 
Guvernul de la Sofia acordând o importanță sporită sectoarelor principale cu impact 
social (educație și sănătate) prin alocări consistente din PIB, ale căror efecte se vor 
resimți în îmbunătățiri structurale pe un orizont mediu-lung de timp. 

 
În ceea ce privește identificarea modelelor de bune practici la nivelul României, 

menționăm câteva astfel de exemple, care contribuie la consolidarea noțiunii de 
incluziune socială la nivelul României, unele dintre acestea existând chiar în regiunea 
Constanța. 

 

                                                           
35 Index Mundi – https://www.indexmundi.com/factbook/compare/romania.bulgaria accesat la 10.03.2018 
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I. Centre de îngrijire a bătrânilor 
 
 
La nivelul anului 2017, în România existau 306 centre de îngrijire, în sistem 

rezidențial, pentru persoanele vârstnice, recunoscute de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 
având o capacitate totală de 13.985 de locuri, dintre care 106 entități care funcționau în 
sistem public, și 200 de entități care funcționau în sistem privat. Dintre cele 306 structuri 
identificate, 107 sunt centre de îngrijire și asistență, 59 sunt centre de recuperare și 
reabilitare a persoanelor cu handicap, 53 sunt centre de recuperare și reabilitare 
neuropsihiatrică, 20 sunt centre de recuperare prin terapie ocupațională, și 67 de entități 
furnizau servicii mixte de îngrijire, fără o specializare anume. 

 
În Bulgaria, la nivelul aceluiași an de referință existau 182 de centre de îngrijire, 

dintre care 105 centre de zi pentru bătrâni care funcționau în sistem public, și 77 de 
centre de îngrijire a bătrânilor în sistem privat, cu o capacitate totală de 5.500 de locuri și 
o cerere excedentară de servicii de 1.500 de persoane aflate pe liste de așteptare.  Formele 
instituționale în care sunt furnizate servicii de îngrijire a bătrânilor sunt similare în ambele 
state, cu mențiunea că gradul de specializare a serviciilor este mai pronunțat în Bulgaria față 
de România. 

 
Din punct de vedere al capacității, observăm faptul că cel mai mare centru de îngrijire 

a bătrânilor din România este Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, cu o capacitate 
de 320 de locuri (cea mai mare din țară), aflat în administrarea Primăriei Municipiului 
Craiova, prin Direcția Administrație Publică și Asistență Socială. Primele 7 poziții în ceea ce 
privește capacitatea de furnizare a serviciilor de îngrijire a bătrânilor în România sunt 
prezentate în Tabelul nr. 4. 
 

Nr. 
Crt. 

Public/ 
Privat 

Denumire Furnizor Județ 
Denumire 

serviciu social 
Localitate /sector Capacitate 

1 Public 

Primăria Municipiului 
Craiova - Direcția 

Administrație Publică 
și Asistență Socială 

Dolj 
Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Craiova 

Craiova 320 

2 Privat Fundația B & B Adept Sibiu Cămin de bătrâni Merghindeal 282 

3 Public 
Direcția de Asistență 

Comunitară 
Iași 

Căminul de 
Pensionari Sfânta 

Cuvioasă 
Parascheva 

Iași 261 

4 Public 

Primăria Municipiului 
Constanța - Serviciul 
Public de Asistență 

Socială 

Constanța 
Căminul pentru 

persoane vârstnice 
Constanța 

Constanța 250 
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Nr. 
Crt. 

Public/ 
Privat 

Denumire Furnizor Județ 
Denumire 

serviciu social 
Localitate /sector Capacitate 

5 Public 
Direcția de Asistență 
Socială a Municipiului 

Bacău 
Bacău 

Cămin pentru 
persoane vârstnice 

Bacău 
Bacău 210 

6 Public 
Direcția de Asistență 

Socială Brăila Brăila 

Cămin pentru 
persoane vârstnice 

Sfinții apostoli 
Petru și Pavel - 

Caraiman 

Brăila 201 

 
Tabelul nr. 4 – Ierarhia primelor 6 structuri de îngrijire a persoanelor vârstnice în România, după capacitate, în anul 

2017 
Sursa: Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

 
În România reține atenția implicarea intensivă a sectorului privat în dezvoltarea 

centrelor de îngrijire a persoanelor vârstnice, într-un context în care fondurile europene 
nerambursabile nu se acordă pentru construirea de astfel de structuri în regim privat, 
conceptul fiind în contradicție cu principiile comunitare care militează pentru familie, ca 
valoare fundamentală. În anul 2014 a fost deschis la Craiova cel mai extins cămin privat de 
bătrâni din România, la vremea respectivă, cu o suprafață de 3.850 de metri pătrați și o 
curte de 14.000 de metri pătrați. Astfel, Căminul de Seniori Sfântul Mina, poate adăposti și 
în prezent 200 de persoane și generează 60 de locuri de muncă specializate în domeniul 
asistenței sociale și îngrijirii persoanelor vârstnice. Condițiile sunt evaluate la standarde 
occidentale, amplasamentul dispunând de camere cu grupuri sanitare proprii, acces 
permanent la televiziune și internet, spațiu de relaxare, microbuz pentru excursii locale, 
spațiu de reculegere (capelă), spațiu verde pentru plimbare și socializare, etc. 

 
Ulterior anului 2014 a început să funcționeze Căminul de Bătrâni Merghindeal (județul 

Sibiu), patronat de Fundația B&B Adept, care este în prezent căminul privat de bătrâni cu 
cea mai mare capacitate din România (282 de locuri) și singurul cămin privat din primele 6 
cămine din România, din punct de vedere al capacității disponibile. 

 
La nivelul județului Constanța funcționează în prezent 8 cămine de îngrijire a 

bătrânilor acreditate, 4 private și 4 publice, după cum reiese din Tabelul nr. 5. 
 

Nr. 
Crt. 

Public/ 
Privat 

Denumire Furnizor Județ Denumire 
serviciu social 

Localitate /sector Capacitate 

1 Privat Asociația Bunicul și 
Bunica 

Constanța 

Centrul rezidențial 
pentru persoane 

vârstnice Tinerețe 
fără bătrânețe 

Cumpăna 40 

2 Privat Asociația Kronos Constanța 
Centrul rezidențial 
pentru persoane 
vârstnice Nikolas 

Costinești 40 
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Nr. 
Crt. 

Public/ 
Privat 

Denumire Furnizor Județ 
Denumire 

serviciu social 
Localitate /sector Capacitate 

3 Privat Asociația Vârstnicii 
Noștri 

Constanța 
Cămin de bătrâni 

Rezidența 
Speranța 

Mihai Kogălniceanu 72 

4 Privat 
Filiala Asociația 

Kronos 
Constanța 

Centrul rezidențial 
pentru persoane 
vârstnice Fintia 

Eforie 40 

5 Public 

Primăria Comunei 
Crucea - 

Compartiment 
Asistență Socială 

Constanța 

Centrul de 
îngrijire pentru 

persoane vârstnice 
- localitatea 

Stupina 

Crucea 26 

6 Public 
Primăria Orașului 

Cernavodă - Direcția 
Asistență Socială 

Constanța 
Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Cernavodă 

Cernavodă 32 

7 Public 
Serviciul Public de 
Asistență Socială 

Mangalia 
Constanța 

Cămin de bătrâni 
Mangalia Mangalia 40 

8 Public 

Primăria Municipiului 
Constanța - Serviciul 
Public de Asistență 

Socială 

Constanța 
Căminul pentru 

persoane vârstnice 
Constanța 

Constanța 250 

 
Tabelul nr. 5 – Structuri de îngrijire a persoanelor vârstnice în județul Constanța, în anul 2018 

Sursa: Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

 
Astfel, la nivelul regiunii transfrontaliere se disting Centrul de Îngrijire pentru 

Persoane Vârstnice Stupina, din Comuna Crucea și Centrul Medical destinat Persoanelor 
Vârstnice Rezidența Speranța, din Comuna Mihail Kogălniceanu. În ciuda faptului că există 
deferențe semnificative în privința condițiilor oferite la nivelul celor 2 centre medicale, 
ambele înglobează elemente de bună practică.  

 
Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Stupina este construit la inițiativa 

autorităților publice locale din Comuna Crucea, beneficiind de finanțare nerambursabilă, 
este administrat în sistem public, și permite acordarea de asistență persoanelor vârstnice în 
condiții avantajoase de preț și în condiții decente de cazare și îngrijire.  

 
Autoritățile publice locale subvenționează parțial costurile cu cazarea persoanelor 

vârstnice în centru, pentru locuitorii rezidenți ai Comunei Crucea, asigurând un suport 
financiar și instituțional indispensabil acestora și contribuind la creșterea nivelului de trai și a 
calității vieții populației din mediul rural. 

 
Modelul de bună practică:  

 construire de centre de îngrijire a persoanelor vârstnice, în localitățile rurale; 
 accesarea de finanțări nerambursabile de către autoritățile publice pentru 

construirea de centre de îngrijire a persoanelor vârstnice și centre de asistență 
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și incluziune socială; 
 implicarea activă a autorităților publice în sprijinirea incluziunii sociale, prin 

subvenționarea parțială a costurilor de permanență în centrele de îngrijire a 
persoanelor vârstnice, pentru anumite categorii de beneficiari; 

 încurajarea pe cale instituțională a cetățenilor vârstnici să apeleze la 
facilitățile oferite în cadrul centrelor de îngrijire. 

 
Centrul Medical destinat Persoanelor Vârstnice Rezidența Speranța din localitatea 

Mihail Kogălniceanu este un centru de lux de îngrijire a persoanelor vârstnice care oferă 
cazare în camere climatizate, cu dotări de ultimă generație, patru mese pe zi și meniuri 
speciale, asistență medicală și socială non-stop, evaluare clinică lunară și ori de câte ori este 
nevoie, administrației medicației prescrise de medicul de familie, servicii de îngrijire 
corporală zilnică, activități recreative, cluburi pentru întâlniri, sală de evenimente, etc. 
Centrul este administrat în sistem privat, însă accesul la facilități este restricționat în 
principal pe criterii financiare 

 
Modelul de bună practică:  

 implicarea mediului privat în finanțarea și administrarea centrelor de asistență 
socială destinate îngrijirii bătrânilor și persoanelor aflate în risc de excluziune 
socială; 

 centru integrat multifuncțional la standarde europene, care aplică principii 
moderne de tratament și stimulare a vieții active; 

 furnizarea de activități interactive multiple și crearea unui cadru propice de 
socializare. 

 
La nivelul Bulgariei, există o presiune mai ridicată decât în cazul României în ceea ce 

privește furnizarea serviciilor sociale de îngrijire a bătrânilor, în condițiile în care Bulgaria 
continuă să fie unul dintre statele cu cea mai îmbătrânită populație (previziunile OECD 
pentru anul 2060 estimează o reducere a populației actuale cu aproximativ 25%, în cazul 
menținerii tendințelor demografice curente).  

 
Centrele de îngrijire a bătrânilor, deși există, similar României, și încep să se dezvolte 

inclusiv în modele de bună practică, sunt insuficiente pentru cererea excedentară de locuri 
în astfel de structuri, motiv pentru care îngrijirea la domiciliu  realizată de către personale 
specializat poate constitui una dintre alternativele viabile pe termen scurt pentru a soluționa 
criza de alternative de găzduire a bătrânilor în sistemul instituțional bulgar. 

 
Ca și modele de bună practică în Bulgaria, remarcăm câteva centre de îngrijire a căror 

capacitate depășește 200 de persoane, conform informațiilor din Tabelul nr. 6. 
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Nr. Crt. Public/ Privat Denumire Furnizor 
Denumire serviciu 

social 
Localitate /sector Capacitate 

1 Public Municipiul Sofia 
Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Sofia 

Sofia 415 

2 Public Municipiul Sofia 
Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Gorna Banya - Sofia 

Sofia 250 

3 Public Municipiul Ruse 
Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Ruse 

Ruse  234 

4 Public Municipiul Silistra 
Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Silistra 

Silistra 210 

5 Public Municipiul Plovdiv 
Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Plovdiv 

Plovdiv 200 

6 Public Municipiul Yambol 
Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Yambol 

Yambol 202 

 
Tabelul nr. 6 – Ierarhia primelor 6 structuri de îngrijire a persoanelor vârstnice în Bulgaria, după capacitate 

Sursa: http://en.milostiv.org/domove_za_stari_hora 

 
La nivelul districtului Silistra funcționează în prezent 3 cămine de îngrijire a bătrânilor 

acreditate, după cum reiese din Tabelul nr. 7. 
 

Nr. 
Crt. 

Public/ 
Privat Denumire Furnizor District 

Denumire 
serviciu social Localitate /sector Capacitate 

1 Public Primăria Silistra Silistra 
Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Silistra 

Silistra 210 

2 Public Primăria Alfatar Silistra 
Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Alfatar 

Alfatar 20 

3 Public Primăria Tutrakan Silistra 
Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Tutrakan 

Tutrakan 40 

 
Tabelul nr. 7 – Structuri de îngrijire a persoanelor vârstnice în districtul Silistra 

Sursa: http://en.milostiv.org/domove_za_stari_hora 

 
Remarcăm faptul că ambele regiuni (Constanța și Silistra) au câte un centru de îngrijire 

a persoanelor vârstnice între primele 6 din punct de vedere al capacității, în statele de 
proveniență. De asemenea, în mod similar, ambele state au centre de îngrijire dezvoltate și 
în zone rurale ale regiunii, ceea ce face ca, per ansamblu, situația să fie satisfăcătoare, în 
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raport cu celelalte regiunii ale țării. 
 
Dacă în cazul abordării comparative a României și Bulgariei există numeroase 

similitudini la scară în ceea ce privește situația centrelor de îngrijire a persoanelor vârstnice, 
în cazul abordării comparative a regiunilor Constanța și Silistra se constată o dezvoltare 
superioară a regiunii românești, atât sub aspectul numărului de structuri disponibile, cât și 
sub aspectul condițiilor de asistență oferite. Decalajul semnificativ se datorează în principal 
implicării masive a sectorului privat, care a dinamizat concurența în sectorul asistenței 
sociale și  a ridicat standardele de prestare a serviciilor la nivel occidental. 

 
Abordată într-o manieră comparativă, problematica centrelor de îngrijire a bătrânilor 

se prezintă astfel: 
 în România există mai multe centre de îngrijire a bătrânilor, atât la nivel 

național, cât și la nivelul regiunii transfrontaliere studiată; 
 în Bulgaria, rata de acoperire a populației cu centre de îngrijire a persoanelor 

vârstnice, obținută prin raportarea capacității centrelor existente la populația 
totală este superioară celei din România; 

 populația Bulgariei este mai receptivă față de perspectiva apelării la centre de 
îngrijire a persoanelor vârstnice, existând un excedent cert de cerere pentru 
astfel de servicii, față de România unde se constată încă o reticență în a apela la 
serviciile unor astfel de centre; 

 condițiile din centrele de îngrijire a persoanelor vârstnice din România și 
Bulgaria sunt relativ similare, în ceea ce privește centrele administrate în sistem 
public; 

 se constată o prevalență a centrelor de îngrijire a persoanelor vârstnice 
administrate în sistem privat în România, față de Bulgaria; 

 datorită presiunii exercitate de cerere, în Bulgaria este mai necesară și mai 
oportună dezvoltarea sectorului de îngrijire la domiciliu decât în România; 

 accesul persoanelor din mediul rural la servicii de îngrijire a bătrânilor (fie 
instituționale, fie la domiciliu) este în continuare dificil, dificultățile fiind mai 
pronunțate în România, datorită;  

 centrele de îngrijire a persoanelor vârstnice administrate în sistem privat sunt 
mai numeroase în România decât în Bulgaria. 

 
II. Rețele de ONG-uri ce furnizează servicii dedicate persoanelor vârstnice sau 

persoanelor care necesită îngrijire la domiciliu 
 
Rețeaua de ONG-uri SenioriNET, coordonată de Confederația Caritas România, în 

parteneriat cu Fundația Crucea Alb-Galbenă, Asociația Habilitas, și Asociația For Change, 
este prima rețea națională informală de organizații active în domeniul serviciilor sociale 
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destinate vârstnicilor, cu precădere cele care furnizează îngrijiri la domiciliu. În condițiile în 
care persoanele vârstnice manifestă o rezistență la schimbare pronunțată și o lipsă de 
încredere acută în ceea ce privește interacțiunea cu persoane specializate în îngrijirea la 
domiciliu, aderarea persoanelor calificate la o rețea instituțională cu credibilitate și prestigiu 
are rolul de a spori încrederea persoanelor vârstnice în îngrijitori și de a-I accepta pe aceștia 
mai ușor în propriile locuințe. Totodată, dezvoltarea unor astfel de rețele constituie o 
expresie a profesionalizării domeniului asistenței sociale, o sporire a capacității de negociere 
în raport cu autoritățile, un cadru instituțional de realizare a transferului de know-how și 
bune practici. 

 
Modelul de bună practică:  

 crearea de ONG-uri și rețele de ONG-uri cu activitate în domeniul incluziunii 
sociale, și adeziunea persoanelor calificate în meseriile de îngrijitori la 
domiciliu și asistenți sociali la aceste organizații, pentru un a atrage un capital 
suplimentar de încredere din partea persoanelor vizate; 

 creșterea reprezentativității sectorului incluziunii sociale în planificarea 
strategică publică; 

 furnizarea de cursuri de instruire și formare a îngrijitorilor la domiciliu, 
facilitarea schimbului de bune practici și a interacțiunii tematice. 

 
În Bulgaria, situația este identică, Confederația Caritas Bulgaria având un rol similar de 

polarizare celui din România. În Bulgaria există 8 centre urbane în care Caritas Bulgaria 
derulează programele de îngrijire la domiciliu pentru bătrâni, respectiv Sofia, Ruse, Belene, 
Burgas, Plovdiv, Rakovsky, Malko Târnovo și Zhitnitsa. Pentru persoanele cu dizabilități 
există centre ale ONG-ului în Ruse, Vratsa, Belene, Sofia și Veselinovo, unde sunt furnizate 
servicii complexe de kinetoterapie, terapie prin muncă, psihoterapie, terapie prin artă, etc. 

 
Rolul rețelelor de ONG-uri este acela că pot constitui forța motrice a inițierii unor 

modele de parteneriate public-private în domeniul incluziunii sociale, care s-au dovedit a fi 
modele de succes la nivel european. Totodată, organizațiile non-guvernamentale beneficiază 
de pârghii simplificate de acces la finanțări nerambursabile (fie din fondurile post-aderare, 
fie direct din fondurile comunitare administrate la Bruxelles), cu rate mici de co-finanțare 
(0-2%) a investițiilor, și cu condiții simplificate de realizare a achizițiilor. 

 
Fondurile nerambursabile la care organizațiile non-guvernamentale au acces 

preferențial pot fi investite în formarea de specialiști de înaltă calificare și în realizarea de 
schimburi de experiență și transfer de know-how în domeniul incluziunii sociale, pot stimula 
mobilitatea forței de muncă și schimbul de bune practici, pot crea concurență în sector și 
pot spori atractivitatea acestuia pentru mediul privat, ale cărui investiții sunt indispensabile 
într-un context în care și România și Bulgaria se confruntă cu lipsa acută de fonduri pentru 
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asigurarea unui nivel de trai decent populațiilor acestor state. 
 
 
III. Conceptul Masa pe Roți 
 
Conceptul Masa pe Roți (Meals on Wheels) este o abordare introdusă în România cu mai 

bine de 2 decenii în urmă de către Serviciul de Ajutor Maltez în România, și presupune 
oferirea persoanelor vârstnice, aflate în situații dificile la domiciliu, a unei mese calde zilnic, 
la prânz, prin intermediul personalului voluntar. Dincolo de beneficiul social, conceptul 
dezvoltă încrederea persoanelor vârstnice în serviciile sociale și de îngrijire la domiciliu și 
contribuie la îmbunătățirea stării acestora. 
 

Modelul de bună practică:  
 distribuirea de hrană caldă zilnic, persoanelor eligibile (persoane vârstnice, 

greu deplasabile, cu venituri mici), la domiciliu, interacțiune cu acestea și 
monitorizare a stării de sănătate, fără îngrijire permanentă 

 
Conceptul Masa pe Roți nu este implementat la nivelul Bulgariei în prezent. 
 
 
IV. Alte modele combinate de bună practică 
 
La nivel național sunt dezvoltate în stadiu de prototip și alte modele combinate de 

bună practică, dintre care cele mai relevante sunt următoarele: 
 contact direct, cu frecvență regulară, între persoanele care au nevoie de 

asistență și persoanele calificate pentru furnizarea acesteia – persoanele 
specializate în furnizarea de asistență socială se deplasează cu regularitate la 
domiciliul subiectului asistat, discută cu acesta, evaluează starea sa psihologică, 
îl ajută la cumpărături, îl ajută la mici treburi gospodărești, empatizează cu 
acesta, etc. În momentul în care constată evoluții alarmante din punct de 
vedere al stării de sănătate fizică și psihică intensifică vizitele, comunică 
medicului curant sau aparținătorilor înrăutățirea stării de sănătate, precum și 
riscurile la care este expus subiectul asistat; 

 realizarea de echipe mixte de îngrijire a persoanelor care necesită asistență 
formate dintr-un îngrijitor / asistent social și un medic, preferabil cu 
specializare psihologie și/sau fizioterapie, pentru a-i ajuta pe subiecți să își 
mențină un tonus mental ridicat, sau pentru a-i asista la efectuarea de exerciții 
fizice menite să le prezerve mobilitatea și circulația sanguină. 

 coaching și instruire pentru pacienții ale căror necesități de asistență socială nu 
sunt critice, pot fi realizate centre de educație, instruire și coaching a 
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subiecților, în care să le fie prezentate exerciții fizice personalizate pe care 
trebuie să le practice cu regularitate, tehnici de identificare a situațiilor 
amenințătoare de viață (infarcturi miocardice, accidente vasculare cerebrale, 
atacuri de panică, puseuri de tensiune, crize de hipo sau hiperglicemie, etc.) și 
tehnici de răspuns rapid la astfel de situații, principii de alimentație și de 
odihnă, etc.; 

 telemedicină, pentru e evalua de la distanță starea de sănătate a populației cu 
risc, prin măsurarea tensiunii arteriale, măsurare diabetului, măsurarea 
diferiților parametri fiziologici, monitorizarea somnului, etc. 

 

Toate aceste elemente de bună practică sunt în diferite stadii pilot, atât la nivelul 
României, cât și la nivelul Bulgariei, fiind rezultatul transferului de know-how în domeniul 
incluziunii sociale. 

 

4.2 Etica și conduita profesională în serviciile de îngrijire la domiciliu 
 

Etica și conduita profesională, în serviciile de îngrijire la domiciliu, vizează creșterea 
calității activității desfășurate de prestatorii de servicii sociale, atingerea obiectivelor 
propuse de aceștia, dar și sporirea încrederii și a siguranței beneficiarilor acestor servicii.   

 
Setul de reguli privind etica și conduita profesională prezentat în acest subcapitol 

oferă o serie de informații utile atât celor care se pregătesc pentru meseriile de îngrijitor 
bătrâni la domiciliu și asistenți personali pentru persoanele cu dizabilități, cât și 
familiilor celor care beneficiază de aceste servicii sociale de sănătate. 

 
 În mod cert, acest set de reguli poate fi folosit ca un instrument de lucru, putând fi un 

îndrumar de conduită pentru însușirea unui comportament profesional, cunoscând o 
orientare spre aspecte de interes cu tentă consultativă, având o prezentare succintă, pentru 
a putea fi ușor de asimilat în practică.  

 
 Ulterior, cei care doresc să aprofundeze bunele practici din domeniul serviciilor de 

îngrijire la domiciliu, pot beneficia de informații detaliate, focusate pe teme de interes. 
Astfel, informațiile prezentate în secțiunea de față pot fi dezvoltate sub forma unui Ghid 
privind etica și conduita profesională în serviciile de îngrijire asigurate la domiciliu, 
detaliat pe capitole, într-o versiune sub forma unei broșuri, pe teme de interes pentru cei 
care doresc să se pregătească în meseriile de îngrijitor bătrâni la domiciliu și asistenți 
personali pentru persoanele cu dizabilități.  
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Printre temele și subiectele pe care autorii le consideră utile de inclus în broșură, pot fi 
dezvoltate următoarele: 

 descrierea calităților și aptitudinilor necesare pentru meseriile de îngrijitor 
bătrâni la domiciliu și asistenți personali pentru persoanele cu dizabilități; 

 modalități de comunicare/conduită și comportament cuviincios; 
 descrierea succintă a riscurilor generate de bătrânețe, de dependență sau de 

boala existentă; 
 măsuri obligatorii de prim ajutor, ce trebuie cunoscute și însușite de către cei 

care asigură serviciile de îngrijire la domiciliu; 
 set de teme de discuție recomandate; 
 set de teme care trebuie evitate – teme tabu;  
 lista contacte autorități abilitate să intervină la nevoie;  
 lista ONG-uri și autorități din domeniul serviciilor sociale, sănătății, protecției 

familiei, a persoanelor în vârstă, a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor cu 
boli grave etc. 

  
Se recomandă parcurgerea acestui set de reguli de etică și conduită profesională, 

pentru o informare rapidă și practică.  
 
În contextul actual în care România și Bulgaria sunt țări membre ale Uniunii 

Europene, trebuie cunoscut cadrul legislativ care vizează armonizarea legislației serviciilor 
sociale naționale cu cele ale Uniunii Europene. Mai mult, se impune respectarea principiilor 
generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor 
specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în convențiile internaționale 
ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie, la care România și Bulgaria 
sunt parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile. 

 
  Astfel, în Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFUE), la Art.151 este 

precizat faptul că Uniunea Europeană și Statele Membre vor avea ca obiective promovarea 
ocupării forței de muncă și îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă, iar conform Art.156, 
Comisia Europeană se angajează să încurajeze cooperarea dintre Statele Membre și să 
faciliteze coordonarea acțiunilor sale în toate domeniile politicilor sociale. 

  
Constituția României conține prevederi care vizează obligațiile Statului și drepturile 

cetățenilor în domeniul protecției sociale (Articolul 47: Nivelul de trai, Articolul 49: Protecția 
copiilor și a tinerilor, Art.50 Protecția persoanelor cu handicap). 
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Dintre principalele grupuri vulnerabile identificate36 fac parte și următoarele 
categorii de persoane vârstnice:  

 Persoane vârstnice sărace, mai ales cele care locuiesc cu membri ai familiei 
aflați în întreținere sau persoane vârstnice singure; 

 Persoane vârstnice care locuiesc singure și/sau sunt dependente și/sau care au 
nevoi complexe de îngrijire. 

  
Este necesar ca pentru fiecare persoană vârstnică sau dependentă să existe un Plan 

individualizat de îngrijire și asistență care să stabilească în detaliu obiectivele, etapele și 
acțiunile ce vor fi întreprinse, în procesul de îngrijire, ținând cont de nevoile persoanei 
îngrijite și de datele obținute la evaluarea inițială și din documentele emise de structurile de 
specialitate. Periodic, persoana care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, va fi 
evaluată și reevaluată de către îngrijitor, printr-o fișă care se va completa, tocmai pentru a 
stabili și a urmări mai ușor, istoricul medical și comportamental al persoanei îngrijite. 

  
Îngrijitorii de bătrâni la domiciliu și asistenții personali pentru persoanele cu 

dizabilități trebuie să respecte următoarele valori sau principii etice și morale: 
1. Responsabilitate; 
2. Profesionalism; 
3. Integritate; 
4. Transparență; 

 
 Persoanele care beneficiază de îngrijire la domiciliu, trebuie să fie îngrijite și 

supravegheate permanent, cu mare grijă și responsabilitate, trebuie să fie protejate și 
respectate, trebuie să le fie promovate interesele și drepturile în ceea ce privește egalitatea 
de șanse și tratament, trebuie să le fie respectată demnitatea personală și să nu simtă nicio 
clipă că sunt discriminate.  

  
De asemenea, persoanele în vârstă și cele cu dizabilități, trebuie ascultate cu mare 

atenție și trebuie să simtă că îngrijitorul este preocupat de găsirea de soluții și activități, 
prin care să simtă că opinia lor contează și că este luată în considerare. Trebuie creată o 
relație puternică, interpersonală, cu membrii familiei persoanei îngrijite, inclusiv cu prietenii 
față de care persoana îngrijită a dezvoltat sentimente de atașament.  

 
În ceea ce privește obligațiile persoanelor care beneficiază de îngrijire la domiciliu, 

acestea trebuie să transmită corect toate datele personale:  identitatea, originea etnică și 
religioasă, situația familială, orientarea sexuală, istoricul medical, situația economică. 
                                                           
36 Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Strategia Națională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru 

perioada 2015-2020, http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/StrategyVol1RO_web.pdf 
(accesat la data de 20.03.2018 
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Trebuie să transmită îngrijitorilor dacă apar modificări în viața personală, să participe în 
raport cu vârsta și cu situația de dependență la procesul de furnizare a serviciilor sociale. De 
asemenea, peroanele îngrijite sau familia acestora trebuie să contribuie, în conformitate cu 
legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de 
situația lor materială; 

 
 Persoanele calificate în meseriile de îngrijitor bătrâni și asistenți personali pentru 

persoanele cu dizabilități, selectate să asigure serviciile la domiciliul celor care au nevoie 
de acest tip de îngrijire, trebuie să cunoască și să respecte următoarele reguli de cinste, 
confidențialitate și profesionalism: 

 Să cunoască și să execute, cu responsabilitate și profesionalism, toate 
operațiunile de îngrijire stabilite prin Planul individualizat de îngrijire și 
asistență și agreate împreună cu persoana îngrijită și/sau cu familia acesteia. 

 Să poarte echipament de lucru (halat) și să acorde atenție ținutei 
vestimentare, să fie curată, călcată și să creeze un aspect îngrijit și decent. 

 Să comunice bine, să aibă multă răbdare, înțelegere, toleranță, iubire față de 
cei din jur și pasiune pentru activitatea prestată.  

 Să aibă capacitatea de a rămâne pe o poziție neutră, în orice situație sau 
discuție, astfel să evite dezbaterile în contradictoriu. 

 Să țină permanent legătura cu familia persoanei îngrijite, să o informeze 
despre orice situație apărută sau posibilă și care ar putea avea consecințe în 
activitatea prestată, asupra siguranței persoanei îngrijite. Să reacționeze cu 
calm, atenție și profesionalism, astfel încât, să nu se creeze stări de panică 
sau conflictuale. 

 Să respecte principiul confidențialității. Să nu asculte și să nu transmită altor 
persoane, pentru interes propriu sau interesele unui terț, date sau informații 
din casa persoanei îngrijite. Orice nelămurire, presupunere sau preocupare 
trebuie comunicate direct familiei acesteia.  

 Să nu își însușească niciun fel de bun aflat la domiciliul persoanei îngrijite, 
chiar și distrus sau aruncat, și care nu i-a fost transmis de către proprietarul 
său. 

 Să nu folosească tehnica existentă la domiciliul persoanei îngrijite, în scopuri 
personale,  fără legătură cu activitatea prestată sau cu persoana îngrijită.   

 
Prin Hotărârea pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și 

reducerea sărăciei pentru perioada 2015 – 2020 și Planul strategic de acțiuni pentru 
perioada 2015 – 2020  sunt urmărite două direcții de acțiune generale: reducerea sărăciei 
și promovarea incluziunii sociale. Politicile care vizează persoanele, domeniul de 
intervenție Ocuparea forței de muncă, definesc următoarele Obiective generale: 

 activarea persoanelor sărace care nu sunt angajate, nu sunt înscrise în 
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sistemul de învățământ sau formare profesională și nu au o dizabilitate. 
 reducerea ocupării informale si creșterea productivității exploatațiilor 

agricole mici și mijlocii. 
 reducerea sărăciei persoanelor încadrate în muncă. 
 întărirea capacității instituționale și a resurselor serviciului public de ocupare. 
 creșterea participării pe piața muncii a categoriilor vulnerabile. 
 dezvoltarea economiei sociale în vederea creșterii oportunităților de angajare 

pentru grupurile vulnerabile. 
  
În concluzie, Sistemul de asistență socială, atât din România, cât și din Bulgaria are 

nevoie de modernizare cu accent pe serviciile destinate populației vârstnice și persoanelor 
dependente. Susținerea dezvoltării sistemului de îngrijire la domiciliu este imperios 
necesară, pentru stimularea grupurilor vulnerabile, atât a celor care se pregătesc să presteze 
servicii de îngrijire la domiciliu, cât și pentru cei care beneficiază de aceste servicii. 
 
 

*** 
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5 Viziunea grupului țintă asupra problemelor existente în societatea rurală și 
asupra posibilităților de îmbunătățire a vieții sociale în mediul rural. 
Coordonate ale planului de acțiune al strategiei 

 

Componentă cu caracter pragmatic și aplicativ, prezentul capitol urmărește 
identificarea punctuală a problemelor cu care se confruntă societatea rurală din cadrul 
comunelor în care a fost efectuată analiza, având ca scop trasarea finală a unor linii 
directoare de acțiune care să conducă la eliminarea punctelor slabe și la îmbunătățirea pe 
termen lung a vieții sociale. De asemenea, planul de acțiune al strategiei poate reprezenta 
un model de bune practici ce poate fi implementat în localități din mediul rural care se 
confruntă cu probleme similare. 
 

5.1 Elemente de eșantionare statistică privind structura grupului țintă. 
Metodologia de culegere și prelucrare a datelor 

 

Metodologia de culegere și de prelucrare a datelor cuprinde următoarele coordonate 
definitorii: 

a) Scopul implementării metodologiei a fost reprezentat de culegerea datelor din 
teritoriu privitoare, pe de o parte, la elementele de eșantionare a grupului țintă 
și, pe de altă parte, la identificarea punctelor slabe, a apectelor ce trebuie 
îmbunătățite la nivelul vieții sociale rurale din cele patru localități rurale din 
România, respectiv Bulgaria; în urma prelucrării datelor, pot fi concluzionate 
principalele elemente cu privire la problemele cu care se confruntă societatea 
rurală, urmând a fi construit, pe baza acestora, planul de acțiune al prezentei 
strategii. 

b) Problematica cercetării a constat în identificarea viziunii grupului țintă cu privire 
la principalele deficiențe ale vieții sociale rurale, precum și la posibilitățile de 
îmbunătățire a vieții sociale în mediul rural. 

c) În vederea derulării activității de cercetare a fost necesară stabilirea unei 
proceduri concise de desfășurare a fazelor de culegere, prelucrare și centralizare 
a datelor și a informațiilor, astfel: 
 faza 1: elaborarea conținutului metodelor de cercetare utilizate (chestionarul 

și interviul) – fundamentată pe identificarea viziunii grupului țintă asupra 
principalelor probleme cu care se confruntă mediul social rural; 

 faza 2: aplicarea metodelor de cercetare utilizate – presupune aplicarea 
chestionarului și a interviului în cadrul grupului țintă din cele patru localități 
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nominalizate anterior; 
 faza 3: culegerea răspunsurilor – presupune colectarea chestionarelor aplicate, 

precum și notarea răspunsurilor înregistrate în cadrul interviului de opinie; 
 faza 4: centralizarea răspunsurilor – presupune centralizarea răspunsurilor 

înregistrate, în format electronic, prin utilizarea unui soft specializat din acest 
punct de vedere (a fost utilizat Microsoft Excel în vederea centralizării datelor 
culese); 

 faza 5: analiza, prelucrarea și interpretarea rezultatelor obținute – presupune 
prelucrarea datelor culese prin utilizarea unui soft specializat; astfel, datele 
centralizate anterior au fost prelucrate prin realizarea de reprezentări grafice 
ale situațiilor analizate, în vederea facilitării procesului de interpretare a 
rezultatelor cercetării; 

 faza 6: formularea principalelor recomandări  – presupune ca, pe baza 
rezultatelor anterior prezentate, să fie formulate principalele recomandări cu 
privire la direcțiile de acțiune care trebuie adoptate în vederea îmbunătățirii 
vieții sociale. 

d) Din punct de vedere al instrumentarului de cercetare utilizat, au fost îmbinate 
metodele de cercetare cantitativă (în cazul de față, chestionarul) cu metodele de 
cercetare calitativă (în cazul de față, interviul), utilizarea unui instrumentar mixt 
contribuind la crearea unei viziuni complete asupra problematicii cercetate 
(răspunsurile structurate din chestionar putând fi completate de răspunsurile 
libere din cadrul interviurilor). Atât chestionarul, cât și interviul constituie anexe 
ale prezentului document. 
 În acest sens, structura chestionarului este următoarea: 

o 5 întrebări de identificare a respondentului privitoare la: vârstă, sex, 
ultima formă de învățământ absolvită, deținerea unui loc de muncă la 
momentul efectuării analizei, experiență în domeniul asistenței sociale; 

o 6 întrebări de tip închis – scală urmărind identificarea viziunii 
respondenților cu privire la problematica cercetării prin ierarhizarea unei 
afirmații date; 

o 1 întrebare de tip închis – grilă urmărind identificarea viziunii 
respondenților cu privire la problematica cercetării prin alegerea unei 
singure opțiuni din mai multe variante de răspuns. 

 Pe lângă chestionar, utilizarea interviului ca metodă calitativă de cercetare 
(interviu de opinie, directiv) a urmărit obținerea unor răspunsuri care să 
completeze afirmațiile redate în cadrul chestionarului, cuprinzând șase 
întrebări care vizează direct problemele cu care se confruntă societatea rurală, 
astfel: 
o 1 întrebare care urmărește identificarea viziunii respondenților cu privire la 
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utilitatea cursurilor de formare profesională; 
o 1 întrebare care urmărește identificarea viziunii respondenților cu privire la 

motivația participării în cadrul cursurilor de formare profesională, la modul 
în care vor aplica cunoștințele dobândite; 

o 1 întrebare care urmărește identificarea viziunii respondenților cu privire la 
principalele probleme cu care se confruntă societatea rurală în general; 

o 1 întrebare care urmărește identificarea viziunii respondenților cu privire la 
principalele modalități de îmbunătățire a vieții sociale în mediul rural; 

o 1 întrebare care urmărește identificarea, în mediul de viață al 
respondenților, a existenței persoanelor care necesită îngrijire la domiciliu; 

o 1 întrebare care urmărește identificarea viziunii respondenților cu privire la 
locația de aplicare a cunoștințelor dobândite (în țară sau în străinătate). 

e) Din punct de vedere al tehnicii de prelucrare a datelor, au fost utilizate 
următoarele soft-uri: 
 Microsoft Excel, cu ajutorul căruia vor fi agregate datele, în acest sens fiind 

elaborate și o serie de documente în format tabelar care centralizează 
principalele tipuri de informații solicitate (de exemplu, centralizarea 
răspunsurilor culese în urma aplicării chestionarului);  

 Microsoft Word sau o altă aplicație de editare text compatibilă, cu ajutorul 
căreia vor fi elaborate livrabilele de tip document. 

 
În ceea ce privește elementele de eșantionare, analiza a fost efectuată pe un eșantion 

de 180 de persoane aparținând comunelor Crucea, Siliștea, Mihail Kogalnicenu (România), 
respectiv satului Aydemir, aparținând de Municipiul Silistra (Bulgaria), fiind chestionate și 
intervievate câte 45 de persoane din fiecare comună nominalizată. Grupul țintă a cuprins 
participanții la cursurile derulate în cadrul proiectului (cu accent pe latura de îngrijire a 
persoanelor dependente la domiciliu), structura grupului țintă fiind fundamentată pe 
următoarele elemente de eșantionare: vârstă, sex, ultima formă de învățământ absolvită, 
deținerea unui loc de muncă la momentul efectuării analizei, experiență în domeniul 
asistenței sociale. Astfel:  

a) Grupul țintă aparținând Comunei Crucea prezintă următoarele specificități: 

 vârsta: cele mai multe dintre persoanele chestionate (40%) au vârsta cuprinsă 
între 41-50 ani, 31% au vârsta cuprinsă între 31-40 ani, 22% au vârsta cuprinsă 
între 20-30 ani, iar 7% au vârsta cuprinsă între 51-60 ani;  

 sex: din cele 45 de persoane, grupul țintă cuprinde 98% femei și 2% bărbați; 

 ultima formă de învățământ absolvită: ponderea majoritară revine persoanelor 
care au absolvit 10 clase (45%), urmată de școala gimnazială (29%), respectiv de 
școlile profesională (13%) și postliceală (13%); 
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 dispune de un loc de muncă la momentul efectuării cercetării: deși la o 
diferență foarte mică între cele două categorii, ponderea majoritară revine 
persoanelor care nu dețin un loc de muncă la momentul efectuării analizei (53%); 

 deține experiență în domeniul asistenței sociale: grupul țintă este dominat de 
persoane cu experiență în domeniul asistenței sociale (67%). 

 
b) Grupul țintă aparținând Comunei Siliștea prezintă următoarele specificități: 
 vârsta: cele mai multe dintre persoanele chestionate (44%) au vârsta cuprinsă 

între 31-40 ani, 36% au vârsta cuprinsă între 41-50 ani, 13% au vârsta cuprinsă 
între 20-30 ani, iar 7% au vârsta cuprinsă între 51-60 ani;  

 sex: din cele 45 de persoane, grupul țintă cuprinde 98% femei și 2% bărbați; 
 ultima formă de învățământ absolvită: ponderea majoritară revine persoanelor 

care au absolvit școala gimnazială (53%), urmată de școala profesională (18%), 
liceu (16%), ponderi foarte reduse fiind atribuite persoanelor care au absolvit 10 
clase (5%), școala postliceală (4%) sau învățământ superior (4%); 

 dispune de un loc de muncă la momentul efectuării cercetării: ponderea 
majoritară revine persoanelor care nu dețin un loc de muncă la momentul 
efectuării analizei (58%); 

 deține experiență în domeniul asistenței sociale: grupul țintă este dominat de 
persoane cu experiență în domeniul asistenței sociale (62%). 

 
c) Grupul țintă aparținând Comunei Mihail Kogălniceanu prezintă următoarele 

specificități: 
 vârsta: cele mai multe dintre persoanele chestionate (33%) au vârsta cuprinsă 

între 31-40 ani, 31% au vârsta cuprinsă între 20-30 ani, 20% au vârsta cuprinsă 
între 31-40 ani, iar 16% au vârsta cuprinsă între 51-60 ani;  

 sex: din cele 45 de persoane, grupul țintă cuprinde 98% femei și 2% bărbați; 
 ultima formă de învățământ absolvită: ponderea majoritară revine persoanelor 

care au absolvit liceul (47%), urmată de școala gimnazială (18%), școala 
profesională (15%), 10 clase (11%), ponderi foarte reduse fiind atribuite 
persoanelor care au absolvit o universitate (7%), respectiv o școală postliceală 
(2%); 

 dispune de un loc de muncă la momentul efectuării cercetării: ponderea 
majoritară revine persoanelor care ocupă un loc de muncă la momentul efectuării 
analizei (73%); 

 deține experiență în domeniul asistenței sociale: grupul țintă este dominat de 
persoane cu experiență în domeniul asistenței sociale (60%). 
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d) Grupul țintă aparținând satului Aydemir (Municipiul Silistra) prezintă următoarele 
specificități: 

 vârsta: cele mai multe dintre persoanele chestionate (49%) au vârsta cuprinsă 
între 51-60 ani, 24% au vârsta cuprinsă între 41-50 ani, 18% au vârsta cuprinsă 
între 20-30 ani, iar 9% au vârsta cuprinsă între 31-40 ani;  

 sex: din cele 45 de persoane, grupul țintă cuprinde 60% femei și 40% bărbați; 
 ultima formă de învățământ absolvită: ponderea majoritară revine persoanelor 

care au absolvit o școală postliceală (42%), urmată de liceu (20%), studii 
superioare (18%), școala profesională (16%), ponderi foarte reduse fiind atribuite 
persoanelor care au absolvit 10 clase (4%); 

 dispune de un loc de muncă la momentul efectuării cercetării: ponderea 
majoritară revine persoanelor care dețin un loc de muncă la momentul efectuării 
analizei (78%); 

 deține experiență în domeniul asistenței sociale: grupul țintă este dominat de 
persoane care nu au experiență în domeniul asistenței sociale (84%). 

 
Pe baza informațiilor prezentate în detaliu pe fiecare comună, structura generală a 

grupului țintă la nivelul celor 180 de respondenți este redată în Figura nr. 5. 

 
Figura nr. 5– Profilul grupului țintă 

Sursa: Autorul 

Astfel, conform figurii de mai sus pot fi concluzionate următoarele trăsături ale 
grupului țintă la nivelul celor patru localități: 

 vârsta: 33% din grupul țintă au vârsta cuprinsă între 41-50 ani (cei mai mulți 
respondenți aparținând comunei Crucea); 26% au vârsta cuprinsă între 31-40 ani 
(cei mai mulți respondenți aparținând comunei Siliștea); 21% au vârsta cuprinsă 
între 20-30 ani (cei mai mulți respondenți aparținând comunei Mihail 
Kogălniceanu); 20% au vârsta cuprinsă între 51-60 ani (cei mai mulți respondenți 
aparținând satului Aydemir (Municipiul Silistra); 

 sex: din cele 180 de persoane, grupul țintă cuprinde 89% femei și 11% bărbați  (cei 
mai mulți respondenți aparținând satului Aydemir (Municipiul Silistra); 

 ultima formă de învățământ absolvită: 25% au ultima formă de învățământ 
absolvită școala gimnazială (clasele I-VIII) (cei mai mulți respondenți aparținând 
comunei Siliștea); 24% au ultima formă de învățământ absolvită liceul (cei mai 
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mulți respondenți aparținând comunei Mihail Kogălniceanu); 16% au ultima formă 
de învățământ absolvită școala profesională; 16% au ultima formă de învățământ 
absolvită 10 clase (cei mai mulți respondenți aparținând comunei Crucea); 12% au 
ultima formă de învățământ absolvită școala postliceală (cei mai mulți 
respondenți aparținând satului Aydemir (Municipiul Silistra)); 7% au ultima formă 
de învățământ absolvită studiile superioare (cei mai mulți respondenți aparținând 
satului Aydemir (Municipiul Silistra)); 

 dispune de un loc de muncă la momentul efectuării cercetării: 60% lucrează în 
prezent (cei mai mulți respondenți aparținând satului Aydemir (Municipiul Silistra) 
și Comunei Mihail Kogălniceanu); 40% nu lucrează în prezent (cei mai mulți 
respondenți aparținând comunelor Siliștea și Crucea); 

 deține experiență în domeniul asistenței sociale: 51% au experiență în domeniul 
îngrijirii bătrânilor/asistenței sociale, 49% nu au experiență în domeniul îngrijirii 
bătrânilor/asistenței sociale (cei mai mulți respondenți aparținând satului 
Aydemir (Municipiul Silistra). 

 
Pornind de la aceste informații, problemele și soluțiile de îmbunătățire, conform 

viziunii respondenților, sunt redate în subcapitolele următoare. 
 

5.2 Probleme percepute la nivelul societății rurale 
 

Problemele percepute la nivelul societății rurale de către membrii grupului țintă sunt 
surprinse atât în cadrul chestionarului, cât și al interviului. În acest sens, o analiză succintă 
la nivelul fiecărei localități, dar și la nivel global, relevă următoarele deficiențe: 

 
a) Conform respondenților Comunei Crucea, cele mai importante 3 probleme 

resimțite la nivelul comunității rurale sunt: 
 lipsa locurilor de muncă – o medie a răspunsurilor de 4,5337; 
 posibilități mai mici de dezvoltare personală în mediul rural, decât la orașe 

– o medie a răspunsurilor de 4,4;  
 acces scăzut la servicii de sănătate (mai ales în cazul vârstnicilor) – o medie 

a răspunsurilor de 4,38. 
 

b) Conform respondenților Comunei Siliștea, cele mai importante 3 probleme 
resimțite la nivelul comunității rurale sunt: 
 lipsa locurilor de muncă – o medie a răspunsurilor de 4,82; 

                                                           
37 Dintr-un maxim de 5 puncte ce puteau fi acordate în funcție de intensitatea cu care se manifesta o anumită problemă 
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 sărăcia – o medie a răspunsurilor de 4,67;  
 lipsa investițiilor – o medie a răspunsurilor de 4,60. 

 
c) Conform respondenților Comunei Mihail Kogălniceanu, cele mai importante 4 

probleme resimțite la nivelul comunității rurale sunt: 
 migrația tinerilor către orașe – o medie a răspunsurilor de 3,78;  
 acces scăzut la servicii de sănătate (mai ales în cazul vârstnicilor) – o medie 

a răspunsurilor de 3,67;  
 lipsa locurilor de muncă – o medie a răspunsurilor de 3,64;  
 sărăcia – o medie a răspunsurilor de 3,64. 

 
d) Conform respondenților satului Aydemir (Municipiul Silistra) cele mai importante 

3 probleme resimțite la nivelul comunității rurale sunt: 
 sărăcia – o medie a răspunsurilor de 4,44;  
 numărul mic de spitale, școli, centre de asistență socială – o medie a 

răspunsurilor de 4,29;  
 lipsa locurilor de muncă – o medie a răspunsurilor de 4,27. 

 
La nivelul global, cele mai importante 5 probleme resimțite la nivelul comunității rurale 

sunt redate în Figura nr. 6. 
 

 
 

Figura nr. 6– Probleme percepute la nivelul societății rurale 
Sursa: Autorul 

Pe lângă aceste probleme care se manifestă cu o intensitate destul de ridicată, 
împiedicând dezvoltarea economico-socială a localităților, precum și desfășurarea 
activităților de asistență socială, mai pot fi menționate și alte deficiențe care, ierarhizate în 
funcție de intensitate, se referă la: 

 migrația tinerilor către orașe – cu impact negativ asupra forței de muncă din 
mediul rural; 
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 posibilități mai mici de dezvoltare personală în mediul rural decât în mediul 
urban – conducând la migrația tinerilor către mediul urban în speranța dezvoltării 
personale prin absolvirea de cursuri de formare profesională etc., precum și la 
migrația populației în vederea dobândirii unor locuri de muncă în acord cu 
calificarea acestora; 

 populația îmbătrânită – cu impact negativ asupra forței de muncă din mediul 
rural; 

 accesul scăzut la informație – cu impact negativ asupra dezvoltării societății 
rurale; 

 inegalitățile dintre femei și bărbați, accesul mai dificil al femeilor la un loc de 
muncă – cu impact negativ asupra dezvoltării uniforme a familiilor în mediul rural. 

 
Sintetizând, lipsa locurilor de muncă, sărăcia, accesul scăzut la serviciile de sănătate, 

infrastructura deficitară, precum și lipsa investițiilor reprezintă probleme majore la nivelul 
societății rurale care, în lipsa identificării unor soluții de eliminare / redresare / îmbunătățire 
pot conduce la declinul vieții sociale. În acest sens, subcapitolul următor își propune să trateze 
principalele soluții de îmbunătățire a vieții sociale rurale conform viziunii respondenților. 
 

5.3 Soluții de îmbunătățire a vieții sociale în mediul rural 
 

Conform viziunii respondenților, principalele soluții de îmbunătățire a vieții sociale în 
mediul rural sunt ierarhizate astfel: 

a) La nivelul Comunei Crucea, principalele soluții de îmbunătățire a vieții sociale se 
referă la: 
 crearea de noi locuri de muncă – o medie a răspunsurilor de 4,51; 
 participarea la cursuri de formare profesională în diverse domenii de 

activitate – o medie a răspunsurilor de 4,44; 
 includerea bătrânilor, a persoanelor cu dizabilități în activități sociale, de 

grup– o medie a răspunsurilor de 4,24. 
 

b) La nivelul Comunei Siliștea, principalele soluții de îmbunătățire a vieții sociale se 
referă la: 
 participarea la cursuri de formare profesională în diverse domenii de 

activitate – o medie a răspunsurilor de 4,58; 
 informarea și orientarea populației spre activități sociale – o medie a 

răspunsurilor de 4,13; 
 includerea bătrânilor, a persoanelor cu dizabilități în activități sociale, de 

grup– o medie a răspunsurilor de 4,11. 
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c) La nivelul Comunei Mihail Kogălniceanu, principalele soluții de îmbunătățire a 

vieții sociale se referă la: 
 participarea la cursuri de formare profesională în diverse domenii de 

activitate – o medie a răspunsurilor de 4,38; 
 informarea și orientarea populației spre activități sociale – o medie a 

răspunsurilor de 3,82; 
 includerea bătrânilor, a persoanelor cu dizabilități în activități sociale, de 

grup– o medie a răspunsurilor de 3,82; 
 crearea de noi locuri de muncă – o medie a răspunsurilor de 3,67. 

 
d) La nivelul Satului Aydemir (Municipiul Silistra), principalele soluții de 

îmbunătățire a vieții sociale se referă la: 
 crearea de noi locuri de muncă – o medie a răspunsurilor de 4,82; 
 participarea la cursuri de formare profesională în diverse domenii de 

activitate – o medie a răspunsurilor de 4,73; 
 informarea și orientarea populației spre activități sociale – o medie a 

răspunsurilor de 4,44. 
 

La nivelul celor 180 de respondenți, principalele soluții propuse sunt redate în Figura nr. 7. 
 

 

Figura nr. 7– Soluții de îmbunătățire a vieții sociale la nivelul societății rurale 
Sursa: Autorul 

Suplimentar, alte soluții de îmbunătățirea vieții sociale se referă la: 
 crearea de structuri de tip afterschool sau de alternative care să permită 

părinților să își lase copiii pe perioada programului de lucru; 
 accesibilizarea transportului pentru persoanele cu dizabilități, aspect 

subliniat în special la nivelul Comunei Mihail Kogălniceanu; 
 facilitarea transportului intraregional, aspect subliniat în special la nivelul 
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- o medie de 
4,24

Soluția 5

•altele - o medie 
de 1,02

Soluția 4

•informarea și 
orientarea 
populației spre 
activități 
sociale- o medie 
de 4,08

Soluția 3

•includerea 
bătrânilor și a 
persoanelor cu 
dizabilități în 
actvități sociale-
o medie de 4,12
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Comunelor Crucea și Siliștea. 
Concluzionând, impactul pozitiv al implementării unor astfel de soluții propuse în figura 

de mai sus rezidă în: 
 creșterea accesului populației la o gamă mai variată de locuri de muncă, precum 

și la acele locuri de muncă specifice regiunii în care locuiesc, prin dobândirea 
unor calificări profesionale, respectiv prin dezvoltarea în alte domenii de 
activitate de interes; 

 creșterea accesului populației la informație; 
 creșterea nivelului de trai și a veniturilor populației; 
 dezvoltarea economico-socială a mediului rural, ca urmare a creării de noi 

locuri de muncă, a dezvoltării investițiilor; 
 creștera gradului de incluziune socială, prin includerea bătrânilor și a 

persoanelor cu dizabilități în mediul rural, precum și prin informarea și prin 
orientarea populației spre activitățile de ordin social.  

 
 

5.4 Analiza diagnostic particulară  la nivelul comunităților vizate prin strategie, în 
ceea ce privește angajarea forței de muncă și procesele de incluziune socială  

 

Analiza diagnostic în ceea ce privește angajarea forței de muncă, pe de o parte, și 
procesele de incluziune socială, pe de altă parte, are ca scop identificarea punctelor forte și 
a punctelor slabe în domeniul forței de muncă și al incluziunii sociale în fiecare dintre 
localitățile analizate. În acest sens, analiza se va fundamenta pe următoarele premise:  

 în ceea ce privește angajarea forței de muncă, analiza se va sprijini pe: 
necesitatea creării de locuri de muncă, identificată ca soluție la problemele 
percepute de respondenții chestionarului și al interviului; domeniile în care ar fi 
necesară crearea de noi locuri de muncă; utilitatea cursurilor de formare 
profesională în obținerea unui loc de muncă în străinătate. 

 în ceea ce privește incluziunea socială, analiza se va sprijini pe: cunoașterea 
acțiunilor de incluziune socială, utilitatea cursurilor de formare în meseriile de 
îngrijitor și asistenți sociali, caracterul mai accentuat al problemelor de 
incluziune socială în mediul rural comparativ cu mediul urban. 

 
Analiza diagnostic la nivelul celor patru localități este surprinsă în Tabelul nr. 8:  
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ANALIZA DIAGNOSTIC A GRADULUI DE ANGAJARE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI A INCLUZIUNII 
SOCIALE LA NIVELUL LOCALITĂȚILOR ANALIZATE 

La nivelul Comunei Crucea 

În domeniul angajării forței de muncă În domeniul incluziunii sociale 

 lipsa locurilor de muncă reprezintă 
principala problemă cu care se 
confruntă societatea la nivelul acestei 
comune (-) 

 principalele 3 domenii în care ar 
trebui să fie create locuri de muncă 
sunt reprezentate de (+):  
 servicii medicale (o medie de 4,62); 
 servicii educaționale (o medie de 

4,53) 
 producție (o medie de 4,47) 

 87% dintre respondenți au apreciat că 
vor utiliza calificarea obținută în urma 
cursurilor de formare profesională 
pentru găsirea unui loc de muncă în 
țară, mai puțin în străinătate (+) 

 de asemenea, infrastructura deficitară 
impactează în mod negativ găsirea 
unui loc de muncă, cu atât mai mult 
cu cât transportul reprezintă o 
deficiență majoră, îngreunând 
deplasarea locuitorilor comunei 
(concluzie generată ca urmare a 
discuțiilor din cadrul interviurilor) (-) 

 respondenților le sunt cunoscute 
acțiunile de incluziune socială, 
îngrijire la domiciliu într-o măsură 
destul de ridicată, fiind înregistrată o 
medie a răspunsurilor de 4,04 din 5; 
prin urmare, populația este 
familiarizată cu conceptele din sfera 
incluziunii sociale (+) 

 cursurile de formare în meseriile de 
îngrijitor și asistenți sociali sunt 
apreciate ca fiind un demers necesar și 
util într-o măsură foarte ridicată (fiind 
înregistrată o medie a răspunsurilor de 
4,53 din 5); astfel, populația este 
interesată de absolvirea unor astfel de 
cursuri de calificare, conștientizând 
atât problematica incluziunii sociale, 
cât și necesitatea soluționării acesteia 
prin dobândirea de competențe 
necesare în acest domeniu (+)  

 caracterul mai accentuat al 
problemelor de incluziune socială în 
mediul rural decât în mediul urban 
reprezintă o afirmație asumată de 
către  respondenți într-o măsură 
ridicată (fiind înregistrată o medie a 
răspunsurilor de 3,91 din 5); din acest 
punct de vedere, coroborat cu 
infrastructura deficitară și cu lipsa 
locurilor de muncă, problema 
incluziunii sociale devine dificil de 
abordat și de soluționat (-) 

La nivelul Comunei Siliștea 

În domeniul angajării forței de muncă În domeniul incluziunii sociale 

 lipsa locurilor de muncă reprezintă  respondenților le sunt cunoscute 
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principala problemă cu care se 
confruntă societatea și la nivelul 
acestei comune (-) 

 principalele 3 domenii în care ar 
trebui să fie create locuri de muncă 
sunt reprezentate de (+):  

 servicii educaționale (o medie 
de 4,53); 

 producție (o medie de 4,36) 
 agricultură (o medie de 4,07) 

 76% dintre respondenți au apreciat că 
vor utiliza calificarea obținută în urma 
cursurilor de formare profesională 
pentru găsirea unui loc de muncă în 
țară, mai puțin în străinătate (+) 

 de asemenea, și în acest caz, 
infrastructura deficitară impactează în 
mod negativ găsirea unui loc de 
muncă, cu atât mai mult cu cât și 
transportul reprezintă o deficiență 
majoră; lipsa asigurării transportului 
conduce la o reticență a locuitorilor în 
angajarea la un anumit loc de muncă, 
preferând să lucreze cu ziua, dar mai 
aproape de casă; de asemenea, în 
majoritatea familiilor doar bărbații 
lucrează, femeile ocupându-se, 
prioritar, de gospodărie; (concluzie 
generată ca urmare a discuțiilor din 
cadrul interviurilor) (-) 

acțiunile de incluziune socială, 
îngrijire la domiciliu într-o măsură 
destul de ridicată, fiind înregistrată o 
medie a răspunsurilor de 4,31 din 5, 
respondenții fiind familiarizați cu 
aceste concepte (+) 

 cursurile de formare în meseriile de 
îngrijitor și asistenți sociali sunt 
apreciate ca fiind un demers necesar 
și util într-o măsură foarte ridicată 
(fiind înregistrată o medie a 
răspunsurilor de 4,82 din 5 (+)  

 caracterul mai accentuat al 
problemelor de incluziune socială în 
mediul rural decât în mediul urban 
reprezintă o afirmație asumată de 
către  respondenți într-o măsură 
ridicată (fiind înregistrată o medie a 
răspunsurilor de 3,96 din 5) (-) 

La nivelul Comunei Mihail Kogălniceanu 

În domeniul angajării forței de muncă În domeniul incluziunii sociale 

 lipsa locurilor de muncă reprezintă 
una dintre problemele cu care se 
confruntă locuitorii acestei comune, 
însă nu este principală (+) 

 principalele 3 domenii în care ar 
trebui să fie create locuri de muncă 
sunt reprezentate de (+):  

 respondenților le sunt cunoscute 
acțiunile de incluziune socială, 
îngrijire la domiciliu într-o măsură 
ridicată, fiind înregistrată o medie a 
răspunsurilor de 3,67 din 5 (+) 

 cursurile de formare în meseriile de 
îngrijitor și asistenți sociali sunt 
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 servicii medicale  (o medie de 
4,47); 

 servicii educaționale (o medie 
de 4,24) 

 producție (o medie de 3,78) 
 89% dintre respondenți au apreciat că 

vor utiliza calificarea obținută în urma 
cursurilor de formare profesională 
pentru găsirea unui loc de muncă în 
țară, mai puțin în străinătate (+) 

 nivelul de dezvoltare economică a 
acestei comune este mai ridicat, 
societatea nu se confruntă cu lipsa 
acută a locurilor de muncă așa cum se 
întâmplă la nivelul celorlalte comune 
analizate; nu există diferente 
semnificative sau inegalități între 
femei și bărbați, femeile având 
oportunități de angajare similare; 
existența unei forțe de muncă tinere 
impactează în mod pozitiv dezvoltarea 
comunei (+) 

apreciate ca fiind un demers necesar 
și util într-o măsură foarte ridicată 
(fiind înregistrată o medie a 
răspunsurilor de 4,87 din 5); la nivelul 
acestei comune a fost înregistrat cel 
mai ridicat nivel al răspunsurilor care 
consideră acest demers ca fiind 
deosebit de necesar și de util (+) 

 caracterul mai accentuat al 
problemelor de incluziune socială în 
mediul rural decât în mediul urban 
reprezintă o afirmație asumată de 
către  respondenți într-o măsură puțin 
peste medie (fiind înregistrată o 
medie a răspunsurilor de 2,84 din 5); 
la nivelul acestei comune, dat fiind și 
gradul de dezvoltare diferit, nu sunt 
percepute diferențe majore între 
intensitatea cu care se manifestă 
problematica incluziunii sociale în 
mediul rural în raport cu mediul urban 
(+) 

 

La nivelul Satului Aydemir (Municipiul Silistra) 

În domeniul angajării forței de muncă În domeniul incluziunii sociale 

 lipsa locurilor de muncă reprezintă 
una dintre problemele cu care se 
confruntă locuitorii acestui sat, care, 
chiar dacă nu este principală, se 
manifestă cu o intensitate destul de 
ridicată, mult peste medie (-) 

 principalele 3 domenii în care ar 
trebui să fie create locuri de muncă 
sunt reprezentate de (+):  

 producție  (o medie de 4,78); 
 servicii medicale (o medie de 

4,53) 
 agricultură (o medie de 4,49) 

 82% dintre respondenți au apreciat că 

 respondenților le sunt cunoscute 
acțiunile de incluziune socială, 
îngrijire la domiciliu într-o măsură 
ridicată, fiind înregistrată o medie a 
răspunsurilor de 3 din 5; comparativ cu 
situațiile de mai sus, această comună 
înregistrează cel mai redus nivelal 
cunoașterii în acest domeniu (+) 

 cursurile de formare în meseriile de 
îngrijitor și asistenți sociali sunt 
apreciate ca fiind un demers necesar și 
util într-o măsură foarte ridicată (fiind 
înregistrată o medie a răspunsurilor de 
4,82 din 5 (+)  
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vor utiliza calificarea obținută în urma 
cursurilor de formare profesională 
pentru găsirea unui loc de muncă în 
țară, mai puțin în străinătate (+) 

 dezvoltarea economico-socială 
modestă a localității, infrastructura 
deficitară îngreunează crearea de noi 
locuri de muncă și, concomitent, 
identificarea unui loc de muncă stabil 
(-)  

 

 caracterul mai accentuat al 
problemelor de incluziune socială în 
mediul rural decât în mediul urban 
reprezintă o afirmație asumată de 
către  respondenți într-o măsură 
ridicată (fiind înregistrată o medie a 
răspunsurilor de 4,07 din 5) (-) 

 
Tabelul nr. 8 – Analiza diagnostic în domeniul angajării și al incluziunii sociale (la nivelul celor 4 localități) 

Sursa: Autorul 

La nivel global, pot fi concluzionate următoarele: 
 lipsa locurilor de muncă reprezintă o problemă majoră, fiind percepută de 

majoritatea respondenților; 
 principalele 3 domenii în care trebuie create locuri de muncă sunt: 

 servicii educaționale (cu o medie a răspunsurilor de 4,43 din 5) 
 servicii medicale (cu o medie a răspunsurilor de 4,42 din 5) 
 producție (cu o medie a răspunsurilor de 4,34 din 5) 

 82% dintre respondenți au apreciat că vor utiliza calificarea obținută în urma 
cursurilor de formare profesională pentru găsirea unui loc de muncă în țară, mai 
puțin în străinătate; 

 respondenților le sunt cunoscute acțiunile de incluziune socială, îngrijire la 
domiciliu într-o măsură ridicată, fiind înregistrată o medie a răspunsurilor de 3,76 
din 5;  

 cursurile de formare în meseriile de îngrijitor și asistenți sociali sunt apreciate 
ca fiind un demers necesar și util într-o măsură foarte ridicată (fiind înregistrată 
o medie a răspunsurilor de 4,76 din 5; 

 caracterul mai accentuat al problemelor de incluziune socială în mediul rural 
decât în mediul urban reprezintă o afirmație asumată de către  respondenți într-
o măsură ridicată (fiind înregistrată o medie a răspunsurilor de 3,69 din 5). 
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5.5 Plan de acțiune 
 

Ca urmare a identificării principalelor probleme percepute de respondenții aparținând celor patru localități analizate, în 
cadrul prezentei strategii sunt propuse o serie de linii directoare ce vizează eliminarea disfuncționalităților și obținerea unor 
rezultate favorabile pe termen mediu și lung38. Direcțiile de îmbunătățire sunt propuse pentru fiecare comună în parte și sunt 
cuprinse în 
 

PLAN DE ACȚIUNE 

La nivelul Comunei Crucea 

Acțiuni propuse Resurse Termene Impact 

1. Extindere capacitate cămin bătrâni 
existent în localitate 

 Financiare 
 Materiale 
 Umane 
 Informaționale 

 

3-4 ani 

 creșterea gradului de acoperire a 
numărului de bătrâni îngrijiți în 
instituții specializate; 

 creșterea gradului de incluziune 
socială; 

 crearea de noi locuri de muncă; 

2. Organizarea de târguri de job-uri sau 
informări realizate de către AJOFM 
Constanța 

3-4 ani 

 creșterea ratei de ocupare a forței de 
muncă; 

 creșterea nivelului de trai; 
 creșterea gradului de implicare a 

populației în activitățile economice; 

3. Promovarea / înștiințarea populației cu 
privire la existența de personal 

1-2 ani 
 creșterea gradului de incluziune 

socială; 

                                                           
38 Planul de acțiune este fundamentat pe percepțiile și pe opiniile respondenților la interviuri și la chestionare. 
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calificat pentru îngrijirea bătrânilor la 
domiciliu 

 creșterea oportunităților de îngrijire a 
bătrânilor sau a persoanelor cu 
dizabilități de către un personal 
specializat; 

 creșterea încrederii membrilor 
familiei în competențele îngrijitorilor 
și, optarea într-o măsură tot mai 
mare, pentru această variantă; 

4. Continuarea programului de acordare a 
subvențiilor de către Primărie 
(subvenție pentru taxa plătită de 
bătrâni pentru a sta în cămin – pentru 
locuitorii comunei) 

permanent 

 încurajarea instituționalizării 
vârstnicilor în cămine de bătrâni; 

 creșterea gradului de implicare în 
activitățile sociale; 

5. Dezvoltare alternative (de exemplu, 
afterschool) pentru supraveghere copii 
pe durata când mamele merg la 
serviciu 

2-3 ani 

 încurajarea mamelor în găsirea unui 
loc de muncă; 

 asigurarea premiselor pentru 
dezvoltarea personală și educațională 
a copiilor în instituții specializate, sub 
îndrumarea unui personal calificat;  

La nivelul comunei Siliștea 

Acțiuni propuse Resurse Termene Impact 

1. Organizarea de târguri de job-uri sau 
informări realizate de către AJOFM 
Constanța 

 Financiare 
 Materiale 
 Umane 
 Informaționale 

3-4 ani 

 creșterea ratei de ocupare a forței de 
muncă; 

 creșterea nivelului de trai; 
 creșterea gradului de implicare a 

populației în activitățile economice. 
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2. Promovarea / înștiințarea populației cu 
privire la existența de personal calificat 
pentru îngrijirea bătrânilor la domiciliu 

 

1-2 ani 

 creșterea gradului de incluziune 
socială; 

 creșterea oportunităților de îngrijire a 
bătrânilor sau a persoanelor cu 
dizabilități de către un personal 
specializat; 

 creșterea încrederii membrilor 
familiei în competențele îngrijitorilor 
și, optarea într-o măsură tot mai 
mare, pentru această variantă. 

3. Dezvoltare alternative (de exemplu, 
afterschool) pentru supraveghere copii 
pe durata când mamele merg la serviciu 

2-3 ani 

 încurajarea mamelor în găsirea unui 
loc de muncă; 

 asigurarea premiselor pentru 
dezvoltarea personală și educațională 
a copiilor în instituții specializate, sub 
îndrumarea unui personal calificat; 

La nivelul Comunei Mihail Kogălniceanu 

Acțiuni propuse Resurse Termene Impact 

1. Organizarea de târguri de job-uri sau 
informări realizate de către AJOFM 
Constanța 

 Financiare 
 Materiale 
 Umane 
 Informaționale 

 

3-4 ani 

 creșterea ratei de ocupare a forței de 
muncă; 

 creșterea nivelului de trai; 
 creșterea gradului de implicare a 

populației în activitățile economice; 

2. Organizarea, în continuare, de cursuri de 
calificare, instruiri etc. 1-2 ani 

 dobândirea de calificări în mai multe 
domenii de activitate; 
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 creșterea șanselor de a găsi un loc de 
muncă; 

3. Organizarea unor evenimente de tip 
Zilele porților deschise la căminele 
pentru bătrâni pentru a încuraja bătrânii 
și membrii familiei să opteze pentru 
această variantă instituțională 

1-2 ani 

 creșterea vizibilității acțiunilor de 
incluziune socială; 

 creșterea încrederii membrilor 
familiei în a opta pentru varianta 
instituționalizată de îngrijire a 
bătrânilor; 

 creșterea încrederii vârstnicilor în 
instituțiile specializate de îngrijire a 
acestora; 

4. Crearea unor căi de acces favorabile și 
persoanelor cu dizabilități și vârstnicilor 
(la nivel de infratructură) 

3-5 ani 

 creșterea gradului de incluziune 
socială; 

 facilitarea accesului persoanelor cu 
dizabilități, a vârstnicilor la o 
infrastructură proiectată în acord cu 
nevoile acestora; 

 creșterea nivelului de trai în rândul 
vârstnicilor și al persoanelor cu 
dizabilități. 

La nivelul Satului Aydemir (Municipiul Silistra) 

Acțiuni propuse Resurse Termene Impact 

1. Organizarea de târguri de job-uri sau 
informări realizate de către agenția 
pentru ocuparea forței de muncă 

 Financiare 
 Materiale 
 Umane 

3-4 ani 

 creșterea ratei de ocupare a forței de 
muncă; 

 creșterea nivelului de trai; 
 creșterea gradului de implicare a 



           
 
 

             91 
 

 Informaționale 
 

populației în activitățile economice; 

2. Organizarea, în continuare, de cursuri de 
calificare, instruiri etc. 1-2 ani 

 dobândirea de calificări în mai multe 
domenii de activitate; 

 creșterea șanselor de a găsi un loc de 
muncă; 

 reducerea șomajului și a ratei 
sărăciei; 

3. Promovarea / înștiințarea populației cu 
privire la existența de personal calificat 
pentru îngrijirea bătrânilor la domiciliu 

1-2 ani 

 creșterea gradului de incluziune 
socială; 

 creșterea oportunităților de îngrijire a 
bătrânilor sau a persoanelor cu 
dizabilități de către un personal 
specializat; 

 creșterea încrederii membrilor 
familiei în competențele îngrijitorilor 
și, optarea într-o măsură tot mai 
mare, pentru această variantă. 

 
Tabelul nr. 9 – Plan de acțiune pentru implementarea Strategiei (la nivelul celor 4 localități) 

Sursa: Autorul 

 

*** 
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Concluzii 
 

Strategia Transfrontalieră pentru Angajarea Forței de Muncă și Incluziune Socială în 
Mediul Rural se bazează pe două coordonate principale: 

 situația curentă existentă la nivelul României și Bulgariei în general și al 
regiunilor Constanța și Silistra în particular, în domeniul angajării forței de 
muncă și incluziunii sociale; 

 perecepția unui grup țintă de 180 de persoane din comunele Crucea, Siliștea, 
Mihail Kogălniceanu și satul Aydemir (Municipiul Silistra, Bulgaria) cu privire la 
problemele comunităților rurale în domeniul angajării forței de muncă și 
incluziunii sociale, colectată prin intermediul unor chestionare și unor interviuri 
semi-structurate. 

 
Concluziile care se desprind în urma analizei realizată de către evaluatorii studiului 

sunt următoarele: 
 nu există diferențe semnificative între situația existentă la nivelul României și 

cea existentă la nivelul Bulgariei în ceea ce privește angajarea forței de muncă și 
incluziunea socială în mediul rural: în ambele state există probleme în ceea ce 
privește disponibilitatea locurilor de muncă, migrația persoanelor tinere din 
mediul rural către mediul urban, depopularea satelor, existența unei cereri în 
creștere pentru servicii sociale, de natura serviciilor de îngrijire la domiciliu; 

 infrastructura din România în ceea ce privește îngrijirea instituționalizată a 
persoanelor vârstnice este superioară celei din Bulgaria din punct de vedere al 
condițiilor oferite, însă populația din România este mult mai reticentă decât cea 
din Bulgaria în ceea ce privește apelarea la serviciile instituționalizate de 
îngrijire a persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități; 

 în România există diferențe semnificative de oportunități de angajare în general 
și de practicare a profesiei de îngrijitor bătrâni la domiciliu între mediul rural și 
mediul urban, constatându-se un acces limitat la piața muncii pentru localitățile 
rurale situate la distanță de centrele urbane (Crucea, Siliștea), față de 
localitățile situate în vecinătatea centrelor urbane (Mihail Kogălniceanu); 

 mobilitatea forței de muncă în mediul rural este redusă în cazul ambelor state, 
populația manifestând rezistență față de schimbare și atașament față de 
localitatea de origine; a fost semnalată reticență atât față de relocare națională, 
cât și față de mobilitate transnațională, principalul motiv invocat fiind 
dificultatea de a se detașa de familie; 

 în România se constată o segregare pronunțată a categoriilor sociale în funcție 
de sex, spre deosebire de Bulgaria, unde diferențele sunt mai puțin evidente; 
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spre exemplu domeniul asistenței sociale și al îngrijirii bătrânilor la domiciliu 
este perceput ca un domeniu destinat persoanelor de sex feminin, în România 
(dovadă fiind și structura grupului țintă), spre deosebire de Bulgaria, unde 
raportul dintre femei și bărbați în ceea ce privește ocupațiile din sfera 
incluziunii sociale este relativ echilibrat; 

 se constată o accentuare puternică a lipsei locurilor de muncă pe măsură ce 
localitățile de reședință a populației rurale sunt mai îndepărtate de centrele 
urbane; din acest punct de vedere, Comuna Siliștea și Comuna Crucea, fiind 
situate la distanțe relativ mari de Municipiul Constanța, Municipiul Cernavodă și 
Orașul Medgidia prezintă oportunități de ocupare în orice domeniu mult mai 
scăzute decât cele din Comuna Mihail Kogălniceanu (unde există oportunități și 
local, dar și în Municipiul Constanța), sau din Satul Aydemir (Municipiul Silistra); 

 se constată o preocupare a autorităților publice de promovare a incluziunii 
sociale, prin prisma suportului instituțional acordat centrelor de îngrijire a 
bătrânilor, în special în Comuna Crucea, unde funcționează un centru de îngrijire 
aflat în administrare publică, dar și în Comuna Mihail Kogălniceanu, unde există 
un centru de îngrijire aflat în administrare privată; 

 se constată un nivel relativ scăzut de pregătire profesională a populației aflată la 
depărtare de centrele urbane, coroborat cu o lipsă de viziune în ceea ce privește 
modalitatea de valorificare a cunoștințelor dobândite în urma modulelor de 
formare parcurse în cadrul proiectului SAGE, fapt ce va îngreuna atingerea 
obiectivelor propuse, de stimulare a mobilității forței de muncă și de promovare 
a incluziunii sociale ca tendință de creștere a nivelului de trai pentru persoanele 
asistate și de creare de noi locuri de muncă pentru îngrijitori; 

 au fost identificate o serie de modele de bună practică, constând în accesarea 
de fonduri nerambursabile pentru construcția infrastructurii sociale la nivelul 
localităților, crearea de structuri de asistență socială, subvenționarea parțială, 
acolo unde acest lucru este posibil, a costurilor cu permanența în centrele de 
îngrijire pentru persoanele eligibile, etc.; 

 
Pe baza elementelor constatate la nivelul regiunii au fost propuse o serie de măsuri 

strategice sub forma unui plan de acțiune pentru fiecare dintre cele 4 localități, menit să 
accelereze procesul de conștientizare a populației cu privire la noțiunile din sfera incluziunii 
sociale și să dinamizeze piața muncii, în special la nivelul localităților în care lipsa locurilor 
de muncă a fost semnalată ca principală problemă cu care se confruntă comunitatea locală. 
 

*** 
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Anexe 
 

Anexa 1: Model de chestionar aplicat grupului țintă 
 

CHESTIONAR 
privind identificarea viziunii asupra problemelor existente în societatea rurală  

și asupra posibilităților de îmbunătățire a vieții sociale în mediul rural 
 

Prezentul chestionar constituie parte componentă a Strategiei Transfrontaliere pentru Angajarea Forței de 
Muncă și Incluziune Socială în Mediul Rural elaborată în cadrul proiectului SAGE-Society for All Ages Cod 
16.4.2.002 ROBG-157 și vizează identificarea viziunii participanților la cursurile de formare profesională asupra 
problemelor existente în societatea rurală și asupra posibilităților de îmbunătățire a vieții sociale în mediul 
rural, astfel încât Strategia să reflecte punctul de vedere al grupului țintă.  

În acest sens, vă rugăm să bifați varianta de răspuns pe care o considerați corectă, prin marcarea cu “x” în 
căsuța din partea stângă a variantei preferate. 
 

1. Vârsta Dumneavoastră este cuprinsă între: 
□ 20-30 ani      □ 31-40 ani      □ 41-50 ani     □ 51-60 ani 
 

2. Sexul Dumneavoastră este: 
□ masculin      □ feminin       
 

3. Ultima formă de învățământ absolvită este: 
□ școală gimnazială (clasele I-VIII)       □ 10 clase        □ liceu        □ școală profesională 
□ școală postliceală        □ studii superioare 
 

4. În prezent lucrați? 
□ da           □ nu      
 

5. Aveți experiență în domeniul îngirjirii bătrânilor/asistenței sociale? 
□ da           □ nu      
 

6. Ierarhizați pe o scară de la 1 la 5 intensitatea cu care resimțiți următoarele problemele 
specifice societății rurale, unde elementele notate cu 1 reprezintă probleme 
inexistente/lipsite de importanță, iar elementele notate cu 5 reprezintă probleme curente, 
acute, deosebit de importante ale societății rurale. 

a. lipsa locurilor de muncă 1  2  3  4  5  

b. sărăcia 1  2  3  4  5  

c. numărul mic de spitale, școli, centre de asistență socială 1  2  3  4  5  

d. migrația tinerilor către orașe 1  2  3  4  5  

e. acces scăzut la informație 1  2  3  4  5  

f. populația îmbătrânită 1  2  3  4  5  

g. acces scăzut la servicii de sănătate (mai ales în cazul vârstnicilor) 1  2  3  4  5  
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h. lipsa investițiilor 1  2  3  4  5  

i. posibilități mai mici de dezvoltare personală în mediul rural, decât la orașe 1  2  3  4  5  

j. inegalitățile dintre femei și bărbați și accesul mai dificil al femeilor la un loc de muncă 1  2  3  4  5  

 

7. Vă sunt cunoscute acțiunile de incluziune socială, îngijire la domiciliu etc.? Alegeți varianta de 
răspuns de la 1 la 5, unde 1 reprezintă cel mai scăzut nivel, iar 5  cel mai ridicat nivel. 
□ 1      □ 2      □ 3     □ 4      □ 5 
 

8. Considerați cursurile de formare în meseriile de îngrijitor bătrâni la domiciliu și asistenți 
personali pentru persoanele cu dizabilități ca fiind necesare și utile? 
□ 1      □ 2      □ 3     □ 4      □ 5 
 

9. Ierarhizați pe o scară de la 1 la 5 următoarele posibilități de îmbunătățire a vieții sociale în 
comuna Dumneavoastră, unde elementele notate cu 1 reprezintă posibilități care nu sunt 
viabile/cu impact scăzut, iar elementele notate cu 5 reprezintă posibilități viabile și cu impact 
ridicat asupra comunității locale. 

a. crearea de noi locuri de muncă, inclusiv în domeniul social 1  2  3  4  5  

b. participarea la cursuri de formare profesională în diverse domenii de activitate 1  2  3  4  5  

c. includerea bătrânilor, a persoanelor cu dizabilități în activități sociale, de grup 1  2  3  4  5  

d. informarea și orientarea populației spre activitățile sociale 1  2  3  4  5  

e. altele (specificați) ……………………………………………………………………………………………… 1  2  3  4  5  

f. altele (specificați) ……………………………………………………………………………………………… 1  2  3  4  5  

 

10. Ierarhizați pe o scară de la 1 la 5 domeniile în care considerați utilă crearea de noi locuri de 
muncă la nivel local, unde elementele notate cu 1 reprezintă domenii irelevante la nivel local, 
iar elementele notate cu 5 reprezintă domenii relevante la nivel local? 

a. producție 1  2  3  4  5  

b. agricultură 1  2  3  4  5  

c. servicii medicale 1  2  3  4  5  

d. servicii educaționale 1  2  3  4  5  

e. comerț 1  2  3  4  5  

f. altele (specificați) ……………………………………………………………………………………………… 1  2  3  4  5  

g altele (specificați) ……………………………………………………………………………………………… 1  2  3  4  5  

 

11. Considerați că problemele de incluziune socială prezintă un caracter mai accentuat în mediul 
rural comparativ cu mediul urban? 
□ 1      □ 2      □ 3     □ 4      □ 5 
 

12. V-ați gândit,ca urmare a participării la cursurile de formare profesională, să profesați: 
□ în țară      □ în străinătate 
 

*** Vă mulțumim pentru completarea răspunsurilor și vă asigurăm de păstrarea confidențialității datelor! *** 
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Anexa 2: Interpretarea statistică a chestionarelor aplicate grupului țintă 

 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CHESTIONARELOR APLICATE GRUPULUI ȚINTĂ 
Nr. total de chestionare aplicate, din care: 

nr. chestionare aplicate CRUCEA   
nr. chestionare aplicate SILIȘTEA  

nr. chestionare aplicate MIHAIL KOGĂLNICEANU 
nr. chestionare aplicate AYDEMIR (Mun. Silistra) 

180 
45 
45 
45 
45 

Nr. de întrebări aplicate: 12 
  
  
INTERPRETAREA STATISTICĂ A CHESTIONAREA APLICATE GRUPULUI ȚINTĂ  
Întrebarea 1:     Vârsta Dumneavoastră este cuprinsă între: 
                        □ 20-30 ani      □ 31-40 ani      □ 41-50 ani     □ 51-60 ani 
Nr. respondenți: 180 
Distribuție răspunsuri: Vârsta Dumneavoastră este cuprinsă între: 

 
Comună 

 
Răspuns 

CRUCEA SILIȘTEA 
MIHAI 

KOGAL-
NICEANU 

AYDEMIR 
(Mun. 

Silistra) 
TOTAL 

 □ 20-30 ani    10 6 14 8 38 
□ 31-40 ani   14 20 9 4 47 
□ 41-50 ani   18 16 15 11 60 
□ 51-60 ani 3 3 7 22 35 

 
 

Reprezentare grafică: Vârsta Dumneavoastră este cuprinsă între: 
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Interpretare statistică: Din TOTAL respondenți: 
 33% au vârsta cuprinsă între 41-50 ani (cei mai mulți respondenți 

aparținând comunei Crucea); 
 26% au vârsta cuprinsă între 31-40 ani (cei mai mulți respondenți 

aparținând comunei Siliștea); 
 21% au vârsta cuprinsă între 20-30 ani (cei mai mulți respondenți 

aparținând comunei Mihail Kogălniceanu); 
 20% au vârsta cuprinsă între 51-60 ani (cei mai mulți respondenți 

aparținând satului Aydemir, municipiul Silistra). 
Din respondenții comunei CRUCEA: 

 40%  au vârsta cuprinsă între 41-50 ani; 
 31% au vârsta cuprinsă între 31-40 ani; 
 22% au vârsta cuprinsă între 20-30 ani; 
 7% au vârsta cuprinsă între 51-60 ani. 

Din respondenții comunei SILIȘTEA: 
 44%  au vârsta cuprinsă între 31-40 ani; 
 36% au vârsta cuprinsă între 41-50 ani; 
 13% au vârsta cuprinsă între 20-30 ani; 
 7% au vârsta cuprinsă între 51-60 ani. 

Din respondenții comunei MIHAIL KOGĂLNICEANU: 
 33% au vârsta cuprinsă între 41-50 ani; 
 31% au vârsta cuprinsă între 20-30 ani; 
 20% au vârsta cuprinsă între 31-40 ani; 
 16% au vârsta cuprinsă între 51-60 ani. 

Din respondenții satului AYDEMIR, Municipiul Silistra: 
 49% au vârsta cuprinsă între 51-60 ani; 
 24% au vârsta cuprinsă între 41-50 ani; 
 18% au vârsta cuprinsă între 20-30 ani; 
 9% au vârsta cuprinsă între 31-40 ani. 

Întrebarea 2:       Sexul Dumneavoastră este: 
             □ masculin      □ feminin       

Nr. respondenți: 180 
Distribuție răspunsuri: Sexul Dumneavoastră este: 

 
Comună 

 
Răspuns 

CRUCEA SILIȘTEA 
MIHAI 

KOGAL-
NICEANU 

AYDEMIR 
(Mun. 

Silistra) 
TOTAL 

 □ masculin    1 1 1 18 21 
□ feminin   44 44 44 28 160 
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Reprezentare grafică: 

 
Sexul Dumneavoastră este: 

 
Interpretare statistică: Din TOTAL respondenți: 

 89% au sexul feminin; 
 11% au sexul masculin (cei mai mulți respondenți aparținând Satului 

AYDEMIR, municipiul Silistra). 
Din respondenții comunei CRUCEA: 

 98% au sexul feminin; 
 2% au sexul masculin. 

Din respondenții comunei SILIȘTEA: 
 98% au sexul feminin; 
 2% au sexul masculin. 

Din respondenții comunei MIHAIL KOGĂLNICEANU: 
 98% au sexul feminin; 
 2% au sexul masculin. 

Din respondenții satului AYDEMIR, municipiul Silistra: 
 60% au sexul feminin; 
 40% au sexul masculin. 

Întrebarea 3:     Ultima formă de învățământ absolvită este: 
□ școală gimnazială (clasele I-VIII)       □ 10 clase        □ liceu        □ școală profesională 
□ școală postliceală        □ studii superioare 

Nr. respondenți: 180 
Distribuție răspunsuri: Ultima formă de învățământ absolvită este: 

 

Comună 
 

Răspuns 
CRUCEA SILIȘTEA 

MIHAI 
KOGAL-

NICEANU 

AYDEMIR 
(Mun. 

Silistra) 
TOTAL 

 □    școală 
gimnazială 
(clasele I-VIII) 

13 24 8 0 45 
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□ 10 clase         20 2 5 2 29 
□ liceu         6 7 21 9 43 
□ școală 
profesională 6 8 7 7 28 

□ școală 
postliceală         

0 2 1 19 22 

□ studii 
superioare 0 2 3 8 13 

 
 

Reprezentare grafică: Ultima formă de învățământ absolvită este: 

 
Interpretare statistică: Din TOTAL respondenți: 

 25%  au ultima formă de învățământ absolvită școala gimnazială 
(clasele I-VIII) (cei mai mulți respondenți aparținând comunei 
Siliștea); 

 24% au ultima formă de învățământ absolvită liceul (cei mai mulți 
respondenți aparținând comunei Mihail Kogălniceanu); 

 16% au ultima formă de învățământ absolvită școala profesională; 
 16% au ultima formă de învățământ absolvită 10 clase (cei mai mulți 

respondenți aparținând comunei Crucea); 
 12% au ultima formă de învățământ absolvită școala postliceală (cei 

mai mulți respondenți aparținând satului Aydemir, municipiul 
Silistra); 

 7% au ultima formă de învățământ absolvită studiile superioare (cei 
mai mulți respondenți aparținând satului Aydemir, municipiul 
Silistra). 

Din respondenții comunei CRUCEA: 
 45% au ultima formă de învățământ absolvită 10 clase; 
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 29%  au ultima formă de învățământ absolvită școala gimnazială 
(clasele I-VIII); 

 13% au ultima formă de învățământ absolvită liceul; 
 13% au ultima formă de învățământ absolvită școala profesională; 
 0% au ultima formă de învățământ absolvită școala postliceală; 
 0% au ultima formă de învățământ absolvită studiile superioare. 

Din respondenții comunei SILIȘTEA: 
 53%  au ultima formă de învățământ absolvită școala gimnazială 

(clasele I-VIII); 
 18% au ultima formă de învățământ absolvită școala profesională; 
 16% au ultima formă de învățământ absolvită liceul; 
 5% au ultima formă de învățământ absolvită 10 clase; 
 4% au ultima formă de învățământ absolvită școala postliceală; 
 4% au ultima formă de învățământ absolvită studiile superioare. 

Din respondenții comunei MIHAIL KOGĂLNICEANU: 
 47% au ultima formă de învățământ absolvită liceul; 
 18%  au ultima formă de învățământ absolvită școala gimnazială 

(clasele I-VIII); 
 15% au ultima formă de învățământ absolvită școala profesională; 
 11% au ultima formă de învățământ absolvită 10 clase; 
 7% au ultima formă de învățământ absolvită studiile superioare; 
 2% au ultima formă de învățământ absolvită școala postliceală. 

Din respondenții satului AYDEMIR, municipiul Silistra: 
 42% au ultima formă de învățământ absolvită școala postliceală; 
 20% au ultima formă de învățământ absolvită liceul; 
 18% au ultima formă de învățământ absolvită studiile superioare;  
 16% au ultima formă de învățământ absolvită școala profesională; 
 4% au ultima formă de învățământ absolvită 10 clase; 
 0%  au ultima formă de învățământ absolvită școala gimnazială 

(clasele I-VIII). 
Întrebarea 4:       În prezent lucrați? 
                           □ da           □ nu      
Nr. respondenți: 180 
Distribuție răspunsuri: În prezent lucrați? 

 
Comună 

 
Răspuns 

CRUCEA SILIȘTEA 
MIHAI 

KOGAL-
NICEANU 

AYDEMIR 
(Mun. 

Silistra) 
TOTAL 

□   da 21 19 33 35 108 
□  nu  24 26 12 10 72 
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Reprezentare grafică: 

 
 

În prezent lucrați? 

 
Interpretare statistică: Din TOTAL respondenți: 

 60% lucrează în prezent (cei mai mulți respondenți aparținând satului 
Aydemir (municipiul Silistra) și Comunei Mihail Kogălniceanu); 

 40% nu lucrează în prezent (cei mai mulți respondenți aparținând 
comunelor Siliștea și Crucea). 

Din respondenții comunei CRUCEA: 
 53% nu lucrează în prezent; 
 47% lucrează în prezent. 

Din respondenții comunei SILIȘTEA: 
 58% nu lucrează în prezent; 
 42% lucrează în prezent. 

Din respondenții comunei MIHAIL KOGĂLNICEANU: 
 73% lucrează în prezent; 
 27% nu lucrează în prezent. 

Din respondenții satului AYDEMIR, municipiul Silistra: 
 78% lucrează în prezent; 
 22% nu lucrează în prezent. 

Întrebarea 5:        Aveți experiență în domeniul îngrijirii bătrânilor/asistenței sociale? 
                           □ da           □ nu      
Nr. respondenți: 180 
Distribuție răspunsuri: Aveți experiență în domeniul îngrijirii bătrânilor/asistenței sociale? 

 
Comună 

 
Răspuns 

CRUCEA SILIȘTEA 
MIHAI 

KOGAL-
NICEANU 

AYDEMIR 
(Mun. 

Silistra) 
TOTAL 
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□   da 30 28 27 7 92 

□  nu  15 17 18 38 88 
 

Reprezentare grafică: Aveți experiență în domeniul îngrijirii bătrânilor/asistenței sociale? 

 
Interpretare statistică: Din TOTAL respondenți: 

 51% au experiență în domeniul îngrijirii bătrânilor/asistenței sociale 
 49% nu au experiență în domeniul îngrijirii bătrânilor/asistenței 

sociale (cei mai mulți respondenți aparținând comunei Silistra). 
Din respondenții comunei CRUCEA: 

 67% au experiență în domeniul îngrijirii bătrânilor/asistenței sociale 
 33% nu au experiență în domeniul îngrijirii bătrânilor/asistenței 

sociale. 
Din respondenții comunei SILIȘTEA: 

 62% au experiență în domeniul îngrijirii bătrânilor/asistenței sociale 
 38% nu au experiență în domeniul îngrijirii bătrânilor/asistenței 

sociale. 
Din respondenții comunei MIHAIL KOGĂLNICEANU: 

 60% au experiență în domeniul îngrijirii bătrânilor/asistenței sociale 
 40% nu au experiență în domeniul îngrijirii bătrânilor/asistenței 

sociale. 
Din respondenții satului AYDEMIR, municipiul Silistra: 

 84% nu au experiență în domeniul îngrijirii bătrânilor/asistenței 
sociale; 

 16% au experiență în domeniul îngrijirii bătrânilor/asistenței sociale. 
Întrebarea 6:      Ierarhizați pe o scară de la 1 la 5 intensitatea cu care resimțiți următoarele problemele 

specifice societății rurale, unde elementele notate cu 1 reprezintă probleme 
inexistente/lipsite de importanță, iar elementele notate cu 5 reprezintă probleme 
curente, acute, deosebit de importante ale societății rurale. 
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a. lipsa locurilor de muncă 
b. sărăcia 
c. numărul mic de spitale, școli, centre de asistență socială 
d. migrația tinerilor către orașe 
e. acces scăzut la informație 
f. populația îmbătrânită 
g. acces scăzut la servicii de sănătate (mai ales în cazul vârstnicilor) 
h. lipsa investițiilor 
i. posibilități mai mici de dezvoltare personală în mediul rural, decât la orașe 
j. inegalitățile dintre femei și bărbați și accesul mai dificil al femeilor la un loc de muncă 

Nr. respondenți: 180 
Distribuție răspunsuri: Ierarhizați pe o scară de la 1 la 5 intensitatea cu care resimțiți următoarele 

problemele specifice societății rurale, unde elementele notate cu 1 
reprezintă probleme inexistente/lipsite de importanță, iar elementele 
notate cu 5 reprezintă probleme curente, acute, deosebit de importante 
ale societății rurale. 
 

Comună 
 

Răspuns 
CRUCEA SILIȘTEA 

MIHAI 
KOGAL-

NICEANU 

AYDEMIR 
(Mun. 

Silistra) 
TOTAL 

a. lipsa 
locurilor de 
muncă 
 

4,53 4,82 3,64 4,27 4,32 

b. sărăcia 4,11 4,67 3,64 4,44 4,22 
c. numărul 
mic de 
spitale, școli, 
centre de 
asistență 
socială 

4,20 4,58 3,58 4,29 4,16 

d. migrația 
tinerilor către 
orașe 

4,18 4,38 3,78 4,04 4,09 

e. acces 
scăzut la 
informație 

3,47 4,53 3,18 3,49 3,67 

f. populația 
îmbătrânită 

4,07 4,20 3,51 4,20 3,99 

g. acces 
scăzut la 
servicii de 
sănătate (mai 
ales în cazul 
vârstnicilor) 

4,38 4,42 3,67 4,24 4,18 
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h. lipsa 
investițiilor 

4,36 4,60 3,42 4,11 4,12 

i. posibilități 
mai mici de 
dezvoltare 
personală în 
mediul rural, 
decât la 
orașe 

4,40 4,44 3,07 4,16 4,02 

j. inegalitățile 
dintre femei 
și bărbați și 
accesul mai 
dificil al 
femeilor la un 
loc de muncă 

3,36 4,20 2,38 3,36 3,32 

 

Reprezentare grafică: Ierarhizați pe o scară de la 1 la 5 intensitatea cu care resimțiți următoarele 
probleme specifice societății rurale: 

Interpretare statistică: Conform TOTAL respondenți, cele mai importante 3 probleme resimte la 
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nivelul comunității rurale sunt: 
 lipsa locurilor de muncă; 
 sărăcia; 
 acces scăzut la servicii de sănătate (mai ales în cazul vârstnicilor). 

Conform respondenților comunei CRUCEA, cele mai importante 3 probleme 
resimte la nivelul comunității rurale sunt: 

 lipsa locurilor de muncă; 
 posibilități mai mici de dezvoltare personală în mediul rural, decât la 

orașe; 
 acces scăzut la servicii de sănătate (mai ales în cazul vârstnicilor). 

Conform respondenților comunei SILIȘTEA, cele mai importante 3 probleme 
resimte la nivelul comunității rurale sunt: 

 lipsa locurilor de muncă; 
 sărăcia; 
 lipsa investițiilor. 

Conform respondenților comunei MIHAIL KOGĂLNICEANU, cele mai 
importante 4 probleme resimte la nivelul comunității rurale sunt: 

 migrația tinerilor către orașe; 
 acces scăzut la servicii de sănătate (mai ales în cazul vârstnicilor); 
 lipsa locurilor de muncă; 
 sărăcia. 

Conform respondenților satului AYDEMIR, municipiul Silistra, cele mai 
importante 3 probleme resimte la nivelul comunității rurale sunt: 

 sărăcia; 
 numărul mic de spitale, școli, centre de asistență socială; 
 lipsa locurilor de muncă. 

Întrebarea 7:    Vă sunt cunoscute acțiunile de incluziune socială, îngrijire la domiciliu etc.? Alegeți varianta 
de răspuns de la 1 la 5, unde 1 reprezintă cel mai scăzut nivel, iar 5  cel mai ridicat nivel. 
□ 1      □ 2      □ 3     □ 4      □ 5 

Nr. respondenți: 180 
Distribuție răspunsuri: Vă sunt cunoscute acțiunile de incluziune socială, îngrijire la domiciliu etc.? 

Alegeți varianta de răspuns de la 1 la 5, unde 1 reprezintă cel mai scăzut nivel, 
iar 5  cel mai ridicat nivel. 
 

Comună 
 

Răspuns 
CRUCEA SILIȘTEA 

MIHAI 
KOGAL-

NICEANU 

AYDEMIR 
(Mun. 

Silistra) 
TOTAL 

□ 1/2/3/4/5 4,04 4,31 3,67 3,00 3,76 
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Reprezentare grafică: 

 
 
 

Vă sunt cunoscute acțiunile de incluziune socială, îngrijire la domiciliu etc.? 

Interpretare statistică: Conform TOTAL respondenți rezultă că acțiunile de incluziune socială, îngrijire 
la domiciliu etc. sunt cunoscute la un nivel peste mediu (3,76). 
Conform respondenților comunei CRUCEA rezultă că acțiunile de incluziune 
socială, îngrijire la domiciliu etc. sunt cunoscute la un nivel mult peste mediu 
(4,04). 
Conform respondenților comunei SILIȘTEA rezultă că acțiunile de incluziune 
socială, îngrijire la domiciliu etc. sunt cunoscute la un nivel mult peste mediu 
(4,31). 
Conform respondenților comunei MIHAIL KOGĂLNICEANU rezultă că acțiunile 
de incluziune socială, îngrijire la domiciliu etc. sunt cunoscute la un nivel peste 
mediu (3,67). 
Conform respondenților satului AYDEMIR, municipiul Silistra, rezultă că 
acțiunile de incluziune socială, îngrijire la domiciliu etc. sunt cunoscute la un 
nivel peste mediu (3,00). 

Întrebarea 8:    Considerați cursurile de formare în meseriile de îngrijitor bătrâni la domiciliu și 
asistenți personali pentru persoanele cu dizabilități ca fiind necesare și utile? 

               □ 1      □ 2      □ 3     □ 4      □ 5 

Nr. respondenți: 180 
Distribuție răspunsuri: Considerați cursurile de formare în meseriile de îngrijitor bătrâni la 

domiciliu și asistenți personali pentru persoanele cu dizabilități ca fiind 
necesare și utile? 
 

Comună 
 

Răspuns 
CRUCEA SILIȘTEA 

MIHAI 
KOGAL-

NICEANU 

AYDEMIR 
(Mun. 

Silistra) 
TOTAL 

□ 1/2/3/4/5 4,53 4,82 4,87 4,82 4,76 
 

Reprezentare grafică: Considerați cursurile de formare în meseriile de îngrijitor bătrâni la domiciliu și 
asistenți personali pentru persoanele cu dizabilități ca fiind necesare și utile? 
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Interpretare statistică: Conform TOTAL respondenți a rezultat necesitatea și utilitatea foarte 

ridicată a cursurilor de formare în meseriile de îngrijitor bătrâni și asistenți 
personali pentru persoanele cu dizabilități (4,76). 
Conform respondenților comunei CRUCEA a rezultat necesitatea și 
utilitatea foarte ridicată a cursurilor de formare în meseriile de îngrijitor 
bătrâni și asistenți personali pentru persoanele cu dizabilități (4,53). 
Conform respondenților comunei SILIȘTEA a rezultat necesitatea și 
utilitatea foarte ridicată a cursurilor de formare în meseriile de îngrijitor 
bătrâni și asistenți personali pentru persoanele cu dizabilități (4,82). 
Conform respondenților comunei MIHAIL KOGĂLNICEANU a rezultat 
necesitatea și utilitatea foarte ridicată a cursurilor de formare în meseriile 
de îngrijitor bătrâni și asistenți personali pentru persoanele cu dizabilități 
(4,87). 
Conform respondenților satului AYDEMIR, municipiul Silistra a rezultat 
necesitatea și utilitatea foarte ridicată a cursurilor de formare în meseriile 
de îngrijitor bătrâni și asistenți personali pentru persoanele cu dizabilități 
(4,82). 

Întrebarea 9:     Ierarhizați pe o scară de la 1 la 5 următoarele posibilități de îmbunătățire a vieții 
sociale în comuna Dumneavoastră, unde elementele notate cu 1 reprezintă 
posibilități care nu sunt viabile/cu impact scăzut, iar elementele notate cu 5 
reprezintă posibilități viabile și cu impact ridicat asupra comunității locale. 

a. crearea de noi locuri de muncă, inclusiv în domeniul social 
b. participarea la cursuri de formare profesională în diverse domenii de activitate 
c. includerea bătrânilor, a persoanelor cu dizabilități în activități sociale, de grup 
d. informarea și orientarea populației spre activitățile sociale 
e. altele    
f. altele    

Nr. respondenți: 180 
Distribuție răspunsuri: Ierarhizați pe o scară de la 1 la 5 următoarele posibilități de îmbunătățire a 

vieții sociale în comuna Dumneavoastră  
 

Comună 
 

Răspuns 
CRUCEA SILIȘTEA 

MIHAI 
KOGAL-

NICEANU 

AYDEMIR 
(Mun. 

Silistra) 
TOTAL 

a. crearea de 
noi locuri de 
muncă, inclusiv 

4,51 3,98 3,67 4,82 4,24 
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în domeniul 
social 
b.participarea la 
cursuri de 
formare 
profesională în 
diverse domenii 
de activitate 

4,44 4,58 4,38 4,73 4,53 

c.includerea 
bătrânilor, a 
persoanelor cu 
dizabilități în 
activități 
sociale, de grup 

4,24 4,11 3,82 4,29 4,12 

d.informarea și 
orientarea 
populației spre 
activitățile 
sociale 

3,91 4,13 3,82 4,44 4,08 

e.altele 
(specificați) 

1,29 2,09 0,09 0,60 1,02 

f.altele 
(specificați) 

1,13 1,87 0,07 0,38 0,86 

 

Reprezentare grafică: Ierarhizați pe o scară de la 1 la 5 următoarele posibilități de îmbunătățire a vieții 
sociale în comuna Dumneavoastră 

Interpretare statistică: Conform TOTAL respondenți, cele mai importante 3 posibilități de 
îmbunătățire a vieții sociale sunt: 
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 participarea la cursuri de formare profesională în diverse domenii 
de activitate; 

 crearea de noi locuri de muncă, inclusiv în domeniul social; 
 includerea bătrânilor, a persoanelor cu dizabilități în activități 

sociale, de grup. 
Conform respondenților comunei CRUCEA, cele mai importante 3 
posibilități de îmbunătățire a vieții sociale sunt: 

 crearea de noi locuri de muncă, inclusiv în domeniul social; 
 participarea la cursuri de formare profesională în diverse domenii 

de activitate; 
 includerea bătrânilor, a persoanelor cu dizabilități în activități 

sociale, de grup. 
Conform respondenților comunei SILIȘTEA, cele mai importante 3 
posibilități de îmbunătățire a vieții sociale sunt: 

 participarea la cursuri de formare profesională în diverse domenii 
de activitate; 

 informarea și orientarea populației spre activitățile sociale; 
 includerea bătrânilor, a persoanelor cu dizabilități în activități 

sociale, de grup. 
Conform respondenților comunei MIHAIL KOGĂLNICEANU, cele mai 
importante 3 posibilități de îmbunătățire a vieții sociale sunt: 

 participarea la cursuri de formare profesională în diverse domenii 
de activitate; 

 includerea bătrânilor, a persoanelor cu dizabilități în activități 
sociale, de grup; 

 informarea și orientarea populației spre activitățile sociale. 
Conform respondenților satului AYDEMIR, municipiul SILISTRA, cele mai 
importante 3 posibilități de îmbunătățire a vieții sunt: 

 crearea de noi locuri de muncă, inclusiv în domeniul social; 
 participarea la cursuri de formare profesională în diverse domenii 

de activitate; 
 informarea și orientarea populației spre activitățile sociale. 

Întrebarea 10:     Ierarhizați pe o scară de la 1 la 5 domeniile în care considerați utilă crearea de noi 
locuri de muncă la nivel local, unde elementele notate cu 1 reprezintă domenii 
irelevante la nivel local, iar elementele notate cu 5 reprezintă domenii relevante la 
nivel local? 

a. producție 
b. agricultură 
c. servicii medicale 
d. servicii educaționale 
e. comerț 
f. altele  
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g altele  
Nr. respondenți: 180 
Distribuție răspunsuri: Ierarhizați pe o scară de la 1 la 5 domeniile în care considerați utilă crearea 

de noi locuri de muncă la nivel local  

Comună 
 

Răspuns 
CRUCEA SILIȘTEA 

MIHAI 
KOGAL-

NICEANU 

AYDEMIR 
(Mun. 

Silistra) 
TOTAL 

a. producție 4,47 4,36 3,78 4,78 4,34 
b. agricultură 4,36 4,07 3,42 4,49 4,08 
c. servicii 
medicale 

4,62 4,04 4,47 4,53 4,42 

d. servicii 
educaționale 

4,53 4,53 4,24 4,42 4,43 

e. comerț 3,62 3,60 3,53 4,22 3,74 
f. altele 0,80 1,36 0,51 0,51 0,79 
g. altele 0,73 1,36 0,38 0,29 0,69 

 

Reprezentare grafică: Ierarhizați pe o scară de la 1 la 5 domeniile în care considerați utilă crearea 
de noi locuri de muncă la nivel local 

Interpretare statistică: Conform TOTAL respondenți, cele mai importante 3 domenii în care este 
utilă crearea de noi locuri de muncă la nivel local sunt: 

 serviciile educaționale; 
 serviciile medicale; 
 producția. 

Conform respondenților comunei CRUCEA, cele mai importante 3 domenii 
în care este necesară crearea de noi locuri de muncă sunt: 
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 serviciile medicale; 
 serviciile educaționale; 
 producția. 

Conform respondenților comunei SILIȘTEA, cele mai importante 3 domenii 
în care este necesară crearea de noi locuri de muncă sunt: 

 serviciile educaționale; 
 producția; 
 agricultura. 

Conform respondenților comunei MIHAIL KOGĂLNICEANU, cele mai 
importante 3 domenii în care este necesară crearea de noi locuri de muncă 
sunt: 

 serviciile medicale; 
 serviciile educaționale; 
 producția. 

Conform respondenților satului AYDEMIR, municipiul Silistra, cele mai 
importante 3 domenii în care este necesară crearea de noi locuri de muncă 
sunt: 

 producția; 
 serviciile medicale; 
 agricultura. 

Întrebarea 11:      Considerați că problemele de incluziune socială prezintă un caracter mai accentuat 
în mediul rural comparativ cu mediul urban? 

                            □ 1      □ 2      □ 3     □ 4      □ 5 

Nr. respondenți: 180 
Distribuție răspunsuri: Considerați că problemele de incluziune socială prezintă un caracter mai 

accentuat în mediul rural comparativ cu mediul urban?  

Comună 
 

Răspuns 
CRUCEA SILIȘTEA 

MIHAI 
KOGAL-

NICEANU 

AYDEMIR 
(Mun. 

Silistra) 
TOTAL 

□ 1/2/3/4/5 3,91 3,96 2,84 4,07 3,69 
 

Reprezentare grafică: Considerați că problemele de incluziune socială prezintă un caracter mai 
accentuat în mediul rural comparativ cu mediul urban? 

Interpretare statistică: Conform TOTAL respondenți a rezultat faptul că problemele de incluziune 
socială prezintă un caracter accentuat în mediul rural comparativ cu mediul 
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urban (3,69). 
Conform respondenților comunei CRUCEA a rezultat faptul că problemele 
de incluziune socială prezintă un caracter accentuat în mediul rural 
comparativ cu mediul urban (3,91). 
Conform respondenților comunei SILIȘTEA a rezultat faptul că problemele 
de incluziune socială prezintă un caracter accentuat în mediul rural 
comparativ cu mediul urban (3,96). 
Conform respondenților comunei MIHAIL KOGĂLNICEANU a rezultat faptul 
că problemele de incluziune socială prezintă un caracter accentuat în 
mediul rural comparativ cu mediul urban (2,84). 
Conform respondenților satului AYDEMIR, municipiul Silistra, a rezultat 
faptul că problemele de incluziune socială prezintă un caracter forate 
accentuat în mediul rural comparativ cu mediul urban (3,91). 

Întrebarea 12:      V-ați gândit,ca urmare a participării la cursurile de formare profesională, să 
profesați: 

                                    □ în țară      □ în străinătate 

Nr. respondenți: 180 
Distribuție răspunsuri: V-ați gândit, ca urmare a participării la cursurile de formare profesională, să 

profesați:  

Comună 
 

Răspuns 
CRUCEA SILIȘTEA 

MIHAI 
KOGAL-

NICEANU 

AYDEMIR 
(Mun. 

Silistra) 
TOTAL 

□ în țară       39 34 40 35 148 
□ în străinătate 6 11 5 10 32 

 

Reprezentare grafică: V-ați gândit, ca urmare a participării la cursurile de formare profesională,                
să profesați:  

 

Interpretare statistică: Din TOTAL respondenți: 
 82% s-au gândit să profeseze în țară ca urmare a participării la 

cursurile de formare profesională; 
 18% s-au gândit să profeseze în străinătate ca urmare a participării la 
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cursurile de formare profesională. 
Din respondenții comunei CRUCEA: 

 87% s-au gândit să profeseze în țară ca urmare a participării la 
cursurile de formare profesională; 

 13% s-au gândit să profeseze în străinătate ca urmare a participării la 
cursurile de formare profesională. 

Din respondenții comunei SILIȘTEA: 
 76% s-au gândit să profeseze în țară ca urmare a participării la 

cursurile de formare profesională; 
 24% s-au gândit să profeseze în străinătate ca urmare a participării la 

cursurile de formare profesională. 
Din respondenții comunei MIHAIL KOGĂLNICEANU: 

 89% s-au gândit să profeseze în țară ca urmare a participării la 
cursurile de formare profesională; 

 11% s-au gândit să profeseze în străinătate ca urmare a participării la 
cursurile de formare profesională. 

Din respondenții satului AYDEMIR, municipiul Silistra: 
 78% s-au gândit să profeseze în țară ca urmare a participării la 

cursurile de formare profesională; 
 22% s-au gândit să profeseze în străinătate ca urmare a participării la 

cursurile de formare profesională. 
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Anexa 3: Model de interviu semi-structurat aplicat grupului țintă 
 

INTERVIU SEMI-STRUCTURAT 

privind identificarea viziunii asupra problemelor existente în societatea rurală  
și asupra posibilităților de îmbunătățire a vieții sociale în mediul rural 

 

Prezentul material sintetizează principalele puncte de discuție urmărite de elaboratorii Strategiei 
Transfrontaliere pentru Angajarea Forței de Muncă și Incluziune Socială în Mediul Rural elaborată în 
cadrul proiectului SAGE-Society for All Ages, Cod 16.4.2.002 ROBG-157 în cadrul interviurilor adresate 
grupului țintă și vizează identificarea viziunii participanților la cursurile de formare profesională asupra 
problemelor existente în societatea rurală și asupra posibilităților de îmbunătățire a vieții sociale în mediul 
rural, astfel încât Strategia să reflecte punctul de vedere al acestora.  
 

1. Cum vi s-au părut cursurile la care ați participat și workshop-ul de față? Ce v-a plăcut 
cel mai mult în cadrul cursurilor? Care sunt lucrurile noi pe care le-ați învățat? 

 
 
 
 
 
 

 
2. De ce ați ales să faceți aceste cursuri? La ce vă folosesc? Cum vă doriți să puneți în 

aplicare, sau să utilizați lucrurile pe care le-ați învățat în cadrul cursurilor? 
 

 
 
 
 
 

 

3. Care credeți că sunt în opinia Dumneavoastră problemele cu care se confruntă 
societatea rurală în general? (minim 3 probleme) 
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4. Cum ați rezolva problemele pe care le-ați semnalat? Cum ați putea să îmbunătățiți 

situația bătrânilor și persoanelor vulnerabile din mediul rural?  
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Aveți pe cineva în familie sau în cercul de prieteni pe care îl puteți ajuta ca urmare a 

participării în acest proiect? 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Vă doriți să utilizați informațiile pe care le-ați acumulat în cadrul cursurilor pentru a 

practica meseriile de îngrijitor bătrâni și asistent social în țară, sau în străinătate? 
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Strategia de dezvoltare rurală a României 2014-2020; 
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-
2020/Strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-versiunea-I-22-nov-
2013.pdf  

18.  
Ministerul 
Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020; 
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-
2020/PNDR_2014_-_2020_01.07.2014.pdf  

19.  Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale 

Ordinul nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime 
de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
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persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 
părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de 
persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile 
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și 
cantinelor sociale publicat în Monitorul Oficial nr.874 din 02.12.2014. 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-
domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/3592  

20.  Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale 

Ordinul nr.2126/05.11.2014 - Anexa nr. 8: Standarde minime de 
calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane 
vârstnice - Secțiunea 1. Standarde minime de calitate. 
 

21.  Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale 

Ordinul nr.2126/05.11.2014 - Anexa nr. 6:  Standarde minime de 
calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate 
ca centre de zi destinate persoanelor adulte. 

22.  Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale 

Ordinul nr.2126/05.11.2014 - Anexa nr. 1: Standarde minime de 
calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre 
rezidențiale destinate persoanelor vârstnice. 

23.  

Ministerului 
Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale 
și Persoanelor 
Vârstnice 

Codul de Etică și Conduită Profesională al Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Anexă la Ordinul 
109/29.01.2015. 
http://www.mmuncii.ro/j33/images/intranet/Rapoarte/2015_Codul_
etic_conduita.pdf  

24.  Guvernul 
României 

HG nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru 
promovarea incluziunii sociale în România; 
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/
HOTARARI-DE-GUVERN/HG1217-2006.pdf  

25.  Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale 

Strategiei Naționale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 
pentru perioada 2015-2020;  
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/Strat
egyVol1RO_web.pdf  
 

26.  
Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale 

Studiu de fundamentare pentru Strategia Națională privind 
Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020 
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/SF_B
ancaMondiala_RO_web.pdf  

27.  Ministerului 
Muncii, Familiei, 

Planului Strategic de Acțiuni pentru perioada 2015-2020; 
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezb
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Protecției Sociale 
și Persoanelor 
Vârstnice 

ateri_publice/2015-04-17_Anexa2_ProiectHG_SIS.pdf  

28.  
Consiliul Național 
al Persoanelor 
Vârstnice 

Îmbătrânirea populației în context European și în România – 
perspective, 2016 
http://www.cnpv.ro/pdf/analize2016/Imbatranire.pdf  

29.  

Republic of 
Bulgaria’s Ministry 
of Labor and 
Social Policy 

2015-2016 Action Plan to Implement the National Strategy for 
Reducing Poverty and Promoting Social Inclusion 2020; 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang
=_eng&P=279  

30.  

Republic of 
Bulgaria’s Ministry 
of Labor and 
Social Policy 

National Strategy for Reducing Poverty and Promoting Social Inclusion 
2020; 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang
=_eng&P=279  

31.  

Republic of 
Bulgaria’s Ministry 
of Labor and 
Social Policy 

National Social Report of the Republic of Bulgaria, 2013 – 2014; 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang
=_eng&P=279  

32.  

Republic of 
Bulgaria’s Ministry 
of Labor and 
Social Policy 

National Social Report of the Republic of Bulgaria, 2011 – 2012; 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang
=_eng&P=279  

33.  

Republic of 
Bulgaria’s Ministry 
of Labor and 
Social Policy 

Republic of Bulgaria’s National Report on Strategies for Social 
Protection and Social Inclusion, 2008-2010; 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang
=_eng&P=279  

34.  

Republic of 
Bulgaria’s Ministry 
of Labor and 
Social Policy 

Republic of Bulgaria’s National Report on Strategies for Social 
Protection and Social Inclusion, 2006-2008; 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang
=_eng&P=279 

35.  

Republic of 
Bulgaria’s Ministry 
of Labor and 
Social Policy 

Joint Memorandum of Social Inclusion in the Republic of Bulgaria; 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang
=_eng&P=279  

36.  
Republic of 
Bulgaria’s Ministry 
of Labor and 

Rules on the Organisation and Activity of the National Council on 
Social Inclusion at the Council of Ministers; 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang
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Social Policy =_eng&P=279  

37.  
Patronatul 
Investitorilor 
Autohtoni 

Studiu privind analiza forței de muncă la nivelul regiunilor de 
dezvoltare a României aferent anului 2015 

38.  
Guvernul 
României 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-
2014/2017/Metodologia_de_evaluare_POCU_mai_2017_1.pdf 

Acte normative / Legi / Tratate / 

39.  *** 

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (versiunea 
consolidate) – Art. 9; Politica socială: Art. 151 – 161; 
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-
4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_2&format=PDF  

40.  *** 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:040
3:ro:PDF  

41.  *** 

Rezoluția Parlamentului European din 19 ian 2017 privind Pilon 
European al drepturilor sociale {2016/2095(INI)}; Aprobat de PE, 
Consiliu și Comisia Europeană și publicat de Consiliul Uniunii 
Europene, la Bruxelles, 20 oct 2017) 
https://ec.europa.eu/romania/news/20172310_aprobare_pilon_euro
pean_drepturi_sociale_ro  

42.  *** 

Legea nr. 47/2006,  privind sistemul național de asistență socială, 
publicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 239/16.03.2006 
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/
LEGI/L47-2006.pdf 

43.  *** 
Legea nr. 705/2001, privind sistemul național de asistență social 
https://lege5.ro/Gratuit/gmztgoby/legea-nr-705-2001-privind-
sistemul-national-de-asistenta-sociala 

44.  *** 

Legea nr. 17 din 6 martie 2000 - Republicată privind asistența 
socială a persoanelor vârstnice; 
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/
LEGI/L%2017_2000_rep%20%20mai%202010.pdf 

45.  *** 

ORDIN Nr. 246 din 27 martie 2006 privind aprobarea Standardelor 
minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice si pentru centrele rezidentiale pentru 
persoanele vârstnice - Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și 
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Familiei, Publicat în MO NR. 344 din 17 aprilie 2006; 
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/
ORDINE/O246-2006.pdf 

46.  *** 
ORDONANȚA Nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale; 
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/
ORDONANTE-DE-GUVERN/OG68-2003_act.pdf 

47.  *** Republic of Bulgaria’s Health and Safety at Work Act, Promulgated, 
State Gazette No. 124/23.12.1997; 

48.  *** 
Republic of Bulgaria’s Social Insurance Code (Title amended, SG No. 
67/2003), Promulgated, State Gazette No. 110/17.12.1999, effective 
1.01.2000; 

49.  *** 
Republic of Bulgaria’s Labour Code, Promulgated, State Gazette No. 
26/1.04.1986 and No. 27/4.04.1986; 

50.  *** 
Republic of Bulgaria - Ordinance No. 2 of 22.03.2004 on the 
Minimum Requirements to Healthy and Safe Labour Conditions in the 
Course of Construction and Installation Works; 

51.  *** 

Ghid de bune practici, SenioriNET rețeaONG de servicii dedicate 
persoanelor vârstnice- Programul de Cooperare Elvețiano-Român; 
http://www.4change.ro/library/files/catalog_bune_practici_seniorin
et.pdf  

52.  *** 
Ghid de bune practici în Domeniul Egalității de Șanse, dec 2012; 
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2013_Ghid
%20de%20bune%20practici_SANSA.pdf  

Colecția de Ziare / Reviste 

53.  *** 
Revista Afaceri Juridice Europene  
http://iaduer.ro/ 

54.  *** 

Ziarul Bursa 
http://www.bursa.ro/locuitorii-oraselor-din-bulgaria-sunt-cei-mai-
amenintati-de-saracie-din-intreaga-ue-
340496&s=international&articol=340496.html 

55.  *** 
Revista Capital 
http://www.capital.ro 

56.  *** 
Revista Economistul  
http://www.economistul.ro/ 

57.  *** Ziarul Financiar 
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http://www.zf.ro/zf-live/ 

58.  *** 
Revista 22 
https://revista22.ro/70268288/uniunea-european-n-2017-o-viziune-
puternic-pentru-o-nou-europ.html 

Website-uri / Link-uri 

59.  *** 
Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice  
http://www.cnpv.ro/ 

60.  *** 
United Nations  
http://www.un.org/en/index.html 

61.  *** 
Banca Mondială  
http://www.worldbank.org/ro/country/romania 

62.  *** 
EUROSTAT  
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main 

63.  *** 
Ministry of Labor and Social Policy – The Republic of Bulgaria, 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=HOMEN2&lang=
_eng 

64.  *** 
EGOV.BG - The government services and information portal 
https://egov.bg/wps/portal/en 

65.  *** 
Bulgarian Red Cross, 
http://en.redcross.bg/ 

66.  *** 
Milostiv Organization 
http://en.milostiv.org/domove_za_stari_hora 

67.  *** 
Index Mundi 
https://www.indexmundi.com/factbook/compare/romania.bulgaria 

 


