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Incluziunea socială în programele europene implementate în România 

 
Incluziunea socială, alături de combaterea sărăciei, constituie o parte integrantă a 

politicilor UE care urmăresc promovarea unei dezvoltări echilibrate şi coeziunea socială la nivelul 
întregului teritoriu european. 

Principalele provocări în domeniul incluziunii sociale vizate prin intervențiile Programul 
european POSDRU în prezent şi – în viitor – prn noul Program European POCU 2014-2020 
(Programul Operaţional Capital Uman), se referă la nivelul mare al sărăciei şi excluziunii sociale 
în unele ţări europene, printre care se numără şi România. 

Cu 41,7% din populaţie expusă riscului de sărăcie şi de excluziune  socială în 2012, 
România este pe locul 2 faţă de celelalte 27 membre ale UE, din punct de vedere al ratei AROPE 
(prescurtat, în engleză: “At Risk of Poverty or Social Exclusion”, traducere în limba română: 
persoane aflate în situaţie de sărăcie sau excluziune socială). 

Conform obiectivelor stabilite în baza PNR şi în conformitate cu obiectivele Strategiei 
Europa 2020, România îşi propune să reducă numărula persoanelor aflate în situaţie de sărăcie sau 
excluziune socială, adică:  cu 580.000 până în 2020, față de 2008. 

Pentru  atingerea acestui obiectiv este necesar un răspuns integrat. 
 Lipsa unui loc de muncă reprezintă factorul cel mai grav în aruncarea în sărăcie a unei 
persoane, grup de persoane sau familie şi în final a unei comunităţi întregi. 

Dacă persoanele, grupurile de persoane sau familii sunt şi cu un nivel scăzut de educaţie, 
atunci situaţia devine şi mai gravă. De exemplu, potrivit Eurostat (Agenţia de statistică de la 
nivelul UE), în 2012, riscul de sărăcie relativă pentru persoanele de nivel elementar (numite 
prescurtat ISCED 0-2, adică fără şcoală sau cu şcoală primară) era de aproximativ 3 ori mai mare 
decât pentru persoanele cu studii medii (45,4%, faţă de 16,6% la nivelul anului 2012. 

Pentru viitor, prin noul POCU, strategiile de incluziune socială vor viza: 
- Un grad diminuat al sărăciei şi excluziunii sociale la nivelul fiecărei ţări membre UE (şi 

regional, pentru fiecare ţară europeană); 
- Dezvoltarea și implementarea de intervenții multi-dimensionale pentru creșterea  

incluziunii sociale (educație, angajare, locuire, asistență socială și medicală și acțiuni 
direcționate către combaterea discriminării), care vizează nevoile identificate la nivelul 
comunității; 

- Dezvoltarea unei culturi pro-active, a participării şi a responsabilităţii în rândul populaţiei, 
prin parteneriate ale statului cu ONG-uri şi firme private, precum şi prin implicarea 
cetăţenilor în iniţiativele din domeniu; 

- Dezvoltarea de servicii sociale adresate grupurilor vulnerabile conform nevoilor specifice 
ale acestora în vederea creşterii gradului de incluziune socială a acestora;  

- Încurajarea aranjamentelor flexibile de ocupare a forţei de muncă, inclusiv prin aplicarea 
unor soluţii inovatoare, precum şi prin crearea și consolidarea de parteneriate;  

- Asigurarea unui serviciu public de asistență socială funcţional, cu precădere la nivelul 
comunităților marginalizate; 
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- Creşterea gradului de acoperire, a accesibilității şi a calităţii serviciilor sociale la nivel 
local, inclusiv prin implicarea societății civile și a ONG-urilor, în furnizarea serviciilor 
sociale la nivel comunitar. 
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