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Abstract. The general objective of SOP HRD is the development of human capital and the increase of
its competitiveness on the labour market, by providing equal opportunities for life-long learning and the
development of a modern, flexible and inclusive labour market which leads, until 2013, to the sustainable
integration on the labour market. The main specific objectives can be summarised as follows: promoting
entrepreneurial culture; facilitating the young people insertion in the labour market; developing a
modern, flexible, inclusive labour market; improving public employment services; facilitating access to
education and in the labour market of the vulnerable groups.
Key words: human capital; access to education; life-long learning; entrepreneurial culture; inclusive
labour market.

Analiza pieþei muncii ºi a crizei ocupaþionale din
România în vederea identificãrii unor soluþii posibile de
depãºire a acesteia poate fi fãcutã numai în contextul
analizei situaþiei la nivel european ºi în strânsã legãturã cu
procesul integrãrii þãrii noastre în Uniunea Europeanã.
Identificarea acestora trebuie începutã prin analiza stãrii
pieþei muncii în þara noastrã, sesizarea diverselor
disfuncþionalitãþi prezente ºi exigenþe viitoare ale
instituþionalizãrii ºi gestiunii pieþei muncii.
Pornind de la conceptul de „coeziune” al Uniunii
Europene, definit ca preocuparea Comunitãþii referitoare
la disparitãþile interregionale ale performanþei economice,
în vederea restrângerii treptate a acestora prin integrare,
existã în esenþã trei elemente ale politicii sociale:
n
transferurile sociale – statul bunãstãrii, împreunã
cu securitatea socialã organizatã de partenerii
sociali, deseori întãritã prin lege;
n
reglementãrile care influenþeazã funcþionarea pieþei
muncii – reglementarea pieþei muncii,
reglementãrile privind sãnãtatea ºi securitatea la
locul de muncã, promovarea aptitudinilor ºi
mobilitatea ocupaþionalã etc.;
n
aspectele relaþiilor instituþionale ºi de parteneriat
social.

În domeniul politicii sociale europene, în momentul de
faþã se pot evidenþia patru provocãri comune la care sunt supuse
în mod individual toate þãrile membre ale Uniunii Europene:
n
îmbunãtãþirea performanþelor privind ocuparea
forþei de muncã;
n
reconcilierea dintre imperativul competitivitãþii
economice ºi cel al bunãstãrii sociale;
n
adaptarea la progresul tehnic – restructurarea
industrialã ºi organizarea optimã a muncii;
n
rezolvarea dezechilibrelor create de procesul de
îmbãtrânire a populaþiei – consecinþele îmbãtrânirii
populaþiei sunt dramatice pentru finanþarea
sistemului de pensii.
La nivelul Uniunii Europene putem vorbi despre trei
imperative importante, ºi anume:
n
construirea unei Europe pentru cetãþeni;
n
succesul extinderii UE;
n
reconcilierea Uniunii Economice ºi Monetare cu
coeziunea economicã ºi socialã.
Obiectivele ºi instrumentele politicii sociale europene sunt:
n
asigurarea locurilor de muncã (prevederile care
vizeazã locurile de muncã din Tratatul de la
Amsterdam; Fondul Social European);
n
iniþiativele comunitare ºi mãsurile inovatoare;
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implementarea libertãþii de circulaþie a lucrãtorilor –
recunoaºterea reciprocã a diplomelor ºi perioadelor
de studiu; securitatea socialã a persoanelor care se
deplaseazã în cadrul UE; reþeaua EURES – Agenþia
Europeanã a locurilor de muncã;
n
promovarea educaþiei ºi formãrii profesionale;
n
egalitatea de ºanse între bãrbaþi ºi femei;
n
îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã;
n
promovarea sistemului de protecþie socialã;
n
integrarea socialã.
Având în vedere toate aceste elemente, pentru România
identificarea de soluþii posibile pentru depãºirea crizei ocupaþionale trebuie începutã prin analiza stãrii pieþei muncii în þara
noastrã, sesizarea diverselor disfuncþionalitãþi prezente ºi
exigenþe viitoare ale instituþionalizãrii ºi gestiunii pieþei muncii.
n

1. Analiza situaþiei actuale a dezvoltãrii
resurselor umane în România
1.1. Situaþia dezvoltãrii resurselor umane în
Regiunea Nord-Est
a) Situaþia în educaþie
Corelat cu tendinþa de reducere a populaþiei tinere,
populaþia ºcolarã din învãþãmântul preuniversitar a scãzut
puternic în perioada 1990-2002. În perioada de referinþã,
cea mai severã reducere s-a înregistrat în judeþul Neamþ
(17,3%), la acest trend contribuind ºi creºterea ratei
abandonului ºcolar ºi sãrãcia severã cu care se confruntã
judeþul (cuprinde areale întinse cu populaþie mai numeroasã
în mediul rural ºi zone defavorizate).

Dinamica populaþiei ºcolare din învãþãmântul preuniversitar în perioada 1990-2002 în judeþele regiunii NE
(î %)
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Sursa: INS, Statistica teritorialã.

Pe niveluri de educaþie, evoluþia populaþiei ºcolare a
fost descrescãtoare pentru toate nivelurile, cu excepþia
învãþãmântul postliceal ºi de maiºtri, care s-a plasat pe
un trend crescãtor. Pentru învãþãmântul primar ºi
gimnazial, judeþul Vaslui înregistreazã cele mai mari
scãderi ale populaþiei ºcolare (18%). Evoluþia se datoreazã
în special modificãrilor demografice, ratele de abandon
ºcolar în învãþãmântul primar ºi gimnazial nefiind în
creºtere.
Unul din principalele fenomene negative cu care se
confruntã regiunea Nord-Est este legat de neparticiparea
la educaþie. Acest fenomen reprezintã în continuare o
problemã a sistemului, iar cauzele sunt multiple: situaþie
familialã foarte grea – familie numeroasã, dezinteresul
elevului, lipsa de supraveghere, regim educaþional
necorespunzãtor: severitate excesivã-indiferenþã, pãrinþi
plecaþi în strãinãtate, elevi plecaþi din þarã, angajare
temporarã, familie dezorganizatã, repetenþie, pãrãsirea
domiciliului, vagabondaj, cãsãtorie (pentru romi), refuzul
pãrinþilor de a trimite copilul la ºcoalã, pãrinþi bolnavi,
alcoolici etc. Dintre cauzele identificate, ponderea cea
mai mare o are dezinteresul elevului, lipsa de
supraveghere, regimul educaþional corespunzãtor:
severitatea excesivã/indiferenþa, pãrinþi plecaþi la muncã
în strãinãtate, pe locul al 2-lea se situeazã ºi refuzul
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pãrinþilor de a trimite copilul la ºcoalã, mai ales în mediul
rural. În concluzie, cauzele de ordin educativ predominã,
cele de ordin material sunt pe locul al 2-lea. Rata de
cuprindere în învãþãmânt în regiunea Nord-Est Moldova
înregistreazã valori apropiate mediei naþionale pentru
ratele de cuprindere în învãþãmânt la toate nivelurile,
primar, gimnazial ºi liceal. În anul ºcolar 2003-2004
pierderile între intrarea ºi ieºirea pe cicluri de formare au
fost: învãþãmânt primar 3,24%, învãþãmânt gimnazial
4,47% (în clasa a VIII-a 5,60%), învãþãmânt liceal 8,82%,
învãþãmânt profesional ºi de ucenici 14,49%. (Sursa ADR
NE Moldova)
b) Situaþia ocupãrii forþei de muncã
Pe activitãþi economice, dinamica cererii de forþã de
muncã în perioada 2005-2013 se estimeazã a fi de reducere
în toate judeþele în activitãþi ca: industrie prelucrãtoare,
construcþii, hoteluri ºi restaurante, transport, depozitare,
comunicaþii, tranzacþii imobiliare. De asemenea, se
estimeazã reduceri ale cererii de forþã de muncã în industria extractivã (cu excepþia judeþului Vaslui), în educaþie
(cu excepþia judeþelor Bacãu ºi Vaslui), intermedieri
financiare în 4 din cele 6 judeþe (Botoºani, Neamþ, Suceava,
Vaslui) ºi energie electricã, termicã, gaze ºi apã (cu excepþia
judeþului Botoºani).

ªomajul
Rata ºomajului BIM la nivel regional a înregistrat o
scãdere în perioada 1999-2004, de la 7% în 1999 la 6,2%
în anul 2004, valorile acesteia situându-se sub media pe
þarã în perioada 2000-2004.
La nivel regional, ponderea ºomerilor de lungã duratã
din totalul numãrului de ºomeri era în anul 2004 de 26,5%.
Distribuþia acestui indicator la nivel de judeþe nu este una
echilibratã, astfel cã în judeþul Bacãu se înregistra valoarea
de 4%, în timp ce în judeþul Neamþ avea valoarea de 40,8%.
Dupã numãrul ºomerilor de lungã duratã, cei mai mulþi
erau înregistraþi în evidenþele AJOFM Suceava (7.837
persoane) ºi cei mai puþini în judeþul Bacãu (684 persoane).
Dupã vârstã, ºomajul de lungã duratã este un fenomen mai
puþin frecvent în rândul tinerilor ºi cu impact mai mare în
rândul adulþilor, cu vârsta peste 25 ani.
În perioada 2002-2004 numãrul ºomerilor cuprinºi
la cursurile de formare profesionalã organizate de
AJOFM din regiune a fost în permanentã creºtere,
ajungând la 5.610 persoane formate în anul 2004. De
asemenea, rata de cuprindere la cursuri a ºomerilor în
totalul ºomerilor nou înscriºi în evidenþã a crescut de la
an la an, atingând valoarea de 4,5% în anul 2004. Rata
de plasare în urma absolvirii cursurilor de formare
profesionalã a înregistrat o valoare mai mare în anul
2003, respectiv 61,9% la nivel regional, ca urmare a
existenþei în planul de formare profesionalã a cursurilor
de tip I, la care se impunea angajarea 100% a
absolvenþilor. La nivel judeþean, cele mai ridicate rate
de plasare, în perioada 2002-2004, s-au înregistrat în
judeþul Iaºi, cu valori de peste 70%.

c) Incluziunea socialã
Criza economicã din ultimii ani a afectat în mod inegal
regiunile tãrii. Incidenþa sãrãciei este mai mare în zonele din
estul ºi sudul þãrii ºi mai micã în zona de vest. Situaþia prezintã
cea mai mare gravitate în Regiunea Nord-Est, unde rata sãrãciei
depãºeºte 40%, ceea ce înseamnã peste 1,5 milioane de sãraci.
Situaþia se modificã în intervalul 2000-2001, când schimbãrile
în ratele sãrãciei pentru 6 regiuni prezintã valori negative,
procesul de sãrãcire continuând în regiunile Sud-Vest ºi
Nord-Est, adicã în cele mai sãrace zone.
Situaþia grupurilor defavorizate
Principalele fenomene de neparticipare la educaþie se
întâlnesc la copiii cu cerinþe educaþionale speciale (CES)
(deficienþe uºoare, medii, severe, grave) datoritã lipsei de
orientare ºcolarã pentru acest grup sau acces limitat la unitãþile
speciale datorat distanþelor mari ºi drumurilor de acces. Nu
existã un sistem de diagnosticare timpurie, prin resursa
psihopedagogicã, a copiilor cu astfel de probleme,
diagnosticare ce ar trebui realizatã de la vârsta preºcolarã,
pentru a preîntâmpina o deficienþã sau a interveni la timp. Nu
existã un sistem de orientare profesionalã, dupã ce aceºti copii
terminã o formã de instituþionalizare. O altã cauzã o constituie
numãrul mic de cadre didactice specializate (profesori de
sprijin) care sã se deplaseze la ºcolile integratoare pentru a
acorda sprijinul integrãrii copiilor cu CES în ºcoala publicã.
Acelaºi fenomen se înregistreazã în cadrul comunitãþilor
rome la nivel preºcolar, datoritã dezinteresului manifestat de
familie sau lipsei unor grãdiniþe organizate în spaþiul
comunitar. Elevii ce provin din familiile foarte sãrace se
confruntã cu probleme ce vizeazã asigurarea hranei,
îmbrãcãmintei, rechizitelor ºcolare, fapt ce conduce la o
frecvenþã scãzutã la ºcoalã, diminuarea motivaþiei pentru actul
învãþãrii ºi apariþia abandonului ºcolar. Etnia romã este
compactã în unele zone rurale ºi cartiere urbane mãrginaºe.
Datoritã implementãrii în sistemul educaþional a unor
programe de atragere ºi menþinere în sistemul educaþional a
populaþiei rome în Regiunea Nord-Est, se constatã creºterea
gradului de cuprindere a elevilor romi în învãþãmânt, în anul
ºcolar 2004-2005 faþã de anii anteriori, ºi datoritã unor mãsuri
ºi programe gen „Acces la educaþie pentru grupuri
dezavantajate”. În 2004-2005, cea mai ridicatã ratã de
cuprindere ºcolarã a populaþiei rome se înregistreazã în judeþul
Iaºi (28,76%), urmat de Bacãu (14,86%) ºi Botoºani (14,42%);
cea mai scãzutã ratã de cuprindere în educaþie a populaþie
rome se înregistra în cazul judeþului Suceava (7,91%).
1.2. Situaþia dezvoltãrii resurselor umane
Regiunea Sud-Est
a) Situaþia în educaþie
Evoluþia populaþiei ºcolare
Faþã de anul ºcolar 1990-1991, populaþia ºcolarã din
Regiunea Sud-Est a înregistrat în anul ºcolar 2002-2003 o
scãdere de 99.491 elevi. Totalul populaþiei ºcolare a scãzut
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În perioada 1999-2004, la nivelul regiunii s-a manifestat
o tendinþã de scãdere continuã a populaþiei active, a
populaþiei ocupate ºi a ratei de ocupare, ca urmare a
fenomenului de declin economic ºi a restructurãrilor
efectuate de întreprinderile cu capital majoritar de stat,
tendinþã prezentã de altfel ºi la nivelul þãrii.
În anul 2004, populaþia ocupatã la nivelul Regiunii
Nord-Est atingea valoarea de 1.701 mii persoane,
reprezentând 18,57% din totalul populaþiei ocupate a þãrii.
Comparativ cu anul 1999, în 2004, rata de ocupare a
populaþiei în vârstã de muncã s-a redus cu 4,2 puncte
procentuale, diferenþã mai micã decât cea înregistratã la
nivel naþional, respectiv de 5,6 puncte procentuale. De
asemenea, la fel ca ºi în cazul indicatorilor naþionali, rata
de ocupare în rândul persoanelor de sex masculin a cunoscut
o scãdere mai puternicã (5,8 puncte procentuale, de la
71,2% la 65,4%) decât rata de ocupare a populaþiei feminine (3,1 puncte procentuale, de la 62,4% la 59,3%).
Datoritã ponderii mari a populaþiei ocupate în agriculturã,
regiunea Nord-Est înregistreazã însã cea mai mare ratã de
ocupare, respectiv 62,4%, valoare comparabilã cu rata de
ocupare înregistratã la nivelul þãrii (57,9%).

Economie teoreticã ºi aplicatã

în anul ºcolar 2002-2003 cu 15,3% faþã de anul ºcolar
1990-1991. Scãderea s-a înregistrat în toate judeþele regiunii,
procentual, cele mai mari scãderi înregistrându-se în
judeþele Brãila ºi Tulcea, cu 23,7% ºi, respectiv, 22,3%.
Situaþia privind abandonul ºcolar în judeþul Tulcea în
2004-2005 a fost de 0,03% (clasele I-X), mai ridicat în cazul
ultimelor 2 clase ale învãþãmântului obligatoriu în mediul
rural (0,17%). Rata abandonului ºcolar la nivelul judeþului
Buzãu pentru anul 2004-2005 este de 0,43%. Rata cea mai
ridicatã a abandonului ºcolar la nivel judeþului Brãila a fost
în 2004-2005 de 2,85% în cazul SAM (ºcolilor de arte ºi
meserii), iar cea mai scãzutã de 0,14% în cazul ciclului
primar. În cazul judeþului Galaþi, cele mai ridicate rate de
abandon ºcolar s-au înregistrat în cazul gimnaziului (0,93%).
Accesul ºi participarea la educaþie
În ceea ce priveºte educaþia, la nivelul regiunii sunt
reprezentate toate instituþiile de învãþãmânt de toate
gradele: preºcolar, primar ºi gimnazial, liceal, profesional,
postliceal ºi superior. Acestea se aflã atât în sector public,
cât ºi privat. În ceea ce priveºte accesul ºi participarea la
educaþie, cele mai grave probleme se înregistreazã în cazul
comunitãþilor izolate din Tulcea, Brãila ºi Vrancea.
Gradul de cuprindere ºcolarã la toate nivelurile a fost, în
perioada 2001-2002, apropiat de gradul înregistrat pe þarã.
S-a înregistrat o creºtere a gradului de cuprindere în
învãþãmântul superior. La acest fenomen a contribuit ºi
dezvoltarea învãþãmântului superior particular, care a
cuprins în 2001 aproximativ 30 % din numãrul total de
studenþi. Existã diferenþe foarte mari între gradele de
cuprindere în diferite forme de învãþãmânt. Acestea se pot
explica prin faptul cã sumele alocate de la bugetul de stat
destinate învãþãmântului primar pot fi considerate ca fiind
mai bine focalizate în raport cu familiile cu venituri foarte
scãzute, iar cele destinate învãþãmântului superior tind sã
favorizeze mai ales grupurile cu venituri mai ridicate. Aceastã
regresivitate a serviciilor educaþionale indicã o inegalitate
a ºanselor copiilor proveniþi din diferite medii sociale.

În perioada 1996-2001 populaþia ocupatã a scãzut, atât
la nivel regional, cât ºi la nivel naþional. În 2003 populaþia
ocupatã a înregistrat o creºtere, ajungând la 1.175 mii
persoane ocupate în regiune.
Tendinþa de scãdere este mai accentuatã în industrie
datoritã procesului de lichidare ºi restructurare a marilor
întreprinderi, în timp ce se constatã o creºtere a populaþiei
ocupate în agriculturã ºi servicii. Ponderea cea mai mare în
total populaþie ocupatã în anul 2003 o deþine grupa de
vârsta 35-49 ani (37%), urmatã de grupa de vârstã 25-34
ani (27,5%).
În ceea ce priveºte personalul din întreprinderile active din agriculturã, industrie, construcþii, comerþ ºi alte
servicii, în regiune, în 2003 faþã de anii precedenþi, se
înregistreazã o scãdere. În aceste condiþii, judeþele
Constanþa ºi Galaþi se menþin pe primele locuri în ceea ce
priveºte populaþia ocupatã, depãºind media pe regiune.
Rata de participare la forþa de muncã, reprezentând raportul
dintre populaþia activã civilã ºi populaþia totalã în vârstã
de muncã, a fost apropiatã de valoarea la nivel naþional.
Pe activitãþi economice, dinamica cererii de forþã de
muncã în perioada 2005-2013 se estimeazã a fi de reducere
în toate judeþele în activitãþi ca: industrie extractivã,
industrie prelucrãtoare, construcþii, transport, depozitare,
comunicaþii. De asemenea, se estimeazã reduceri ale cererii
de forþã de muncã în agriculturã, vânãtoare ºi silviculturã
(cu excepþia judeþului Buzãu), hoteluri ºi restaurante (cu
excepþia judeþului Galaþi), tranzacþii imobiliare (cu
excepþia judeþului Tulcea), educaþie (cu excepþia judeþului
Constanþa), intermedieri financiare în 4 din cele 6 judeþe
(Buzãu, Galaþi, Tulcea, Vrancea).
ªomajul
Se observã o scãdere uºoarã a ratei ºomajului în 2003
faþã de 2002 în toate judeþele regiunii. În regiunea Sud-Est
rata ºomajului a scãzut de la 10% în 2002 la 8,1% în 2003.
16,0

12,0

b) Situaþia în domeniul ocupãrii
Din analiza indicatorilor forþei de muncã se evidenþiazã
aspecte specifice pentru fiecare dintre judeþele regiunii,
tendinþa generalã fiind scãderea numãrului de salariaþi.
Fenomene specifice tranziþiei ca: ºomajul, privatizarea,
mecanismele economiei de piaþã au determinat modificãri
ale structurii resurselor umane din regiune.

14,8

14,0

10,0

10,0
8,1

10,0
8,5

11
9,3
7,4

8,0

9,6

8,7

8,7

7

5,9 5,7

6,0
4,0
2,0
0,0
Sud-Est

Brãila

Buzãu
2002

Constanþa

Galaþi

Tulcea

Vrancea

2003

Sursa: Anuarul Statistic al României – ediþiile 2003 ºi 2004.
Forþa de muncã din regiunea Sud-Est pe sectoare economice
în 2003 (mii persoane)
Brãila
Buzãu
Constanþa
Galaþi
Tulcea
Vrancea

Industrie
33,5
37,4
48,8
47,4
21,1
28,1

Agricultura
46,4
87,4
76,0
72,8
37,8
74,1

Construcþii
6,2
9,0
21,7
12,4
4,3
3,9

Sursa: Anuarul Statistic al României – ediþia 2004.
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Servicii
38,1
51,3
129,6
71,2
26,0
37,7

La nivelul regiunii, cea mai mare ratã a ºomajului la
sfârºitul anului 2003 s-a înregistrat în judeþul Galaþi (11%).
Nivelul ºomajului de lungã duratã în Regiunea Sud-Est
este în medie de 10%. În privinþa segmentelor de ºomaj
specifice, ponderea femeilor în total ºomeri, precum ºi a
tinerilor în total ºomeri la nivel regional depãºeºte valorile
înregistrate la nivel naþional.

1.3. Situaþia dezvoltãrii resurselor umane
Regiunea Sud Muntenia
a) Situaþia în educaþie
Evoluþia populaþiei ºcolare
Dinamica populaþiei, indicator de definire a resurselor
de muncã necesare procesului de planificare, aratã cã
populaþia regiunii, a cãrui numãr de locuitori este de
3.465,5 mii persoane, reprezentând 15,4% din populaþia
þãrii, a avut în ultimii ani o tendinþã de scãdere continuã,
aceasta reducându-se faþã de 1992 cu 94,3 mii locuitori.
Cauza principalã a acestui fenomen îl reprezintã sporul
natural negativ. Populaþia Regiunii Sud s-a aflat într-un
proces continuu ºi lent de scãdere de la începutul anilor
’90, ca urmare a sporului natural negativ ºi a soldului
negativ al migraþiei externe. Între 1990 ºi 2002, populaþia
regiunii s-a redus cu 206,2 mii persoane (respectiv cu 5,8%).
Corelat cu tendinþa de reducere a populaþiei tinere,
populaþia ºcolarã din învãþãmântul preuniversitar a scãzut
drastic. Menþionãm cã reducerea populaþiei tinere nu a

fost singura cauzã a scãderilor populaþiei ºcolare, la acest
trend contribuind ºi creºterea ratei abandonului ºcolar, în
special în regiunile cu populaþie mai numeroasã în mediul
rural ºi în zonele defavorizate.
Participarea la educaþie
Corelat cu tendinþa de reducere a populaþiei tinere,
populaþia ºcolarã din învãþãmântul preuniversitar a scãzut
drastic. Menþionãm cã reducerea populaþiei tinere nu a
fost singura cauzã a scãderilor populaþiei ºcolare, la aceastã
tendinþã contribuind ºi creºterea ratei abandonului ºcolar,
în special în regiunile cu populaþie mai numeroasã în
mediul rural ºi în zonele defavorizate. Pe niveluri de
educaþie, evoluþia populaþiei ºcolare a fost descrescãtoare
pentru toate nivelurile, cu excepþia învãþãmântului
postliceal ºi de maiºtri, care s-a plasat pe un trend puternic
crescãtor. Pentru învãþãmântul primar ºi gimnazial, cele
mai mari scãderi ale populaþiei ºcolare s-au înregistrat în
judeþul Argeº (21,0%), iar cea mai micã reducere a fost în
judeþul Cãlãraºi (9,4%).
La nivelul Regiunii Sud, în anul ºcolar 2003-2004 au
fost cuprinºi în procesul de formare iniþialã 1.174.192 copii,
elevi ºi studenþi. În 2003-2004 rata brutã de cuprindere
ºcolarã este de 62,9%, sub media pe þarã (68,3%), existând
variaþii de la un judeþ la altul. Rata brutã de cuprindere a
elevilor în învãþãmântul primar ºi gimnazial este mai mare
(96,7%) decât cea de cuprindere a elevilor în învãþãmântul
postgimnazial (71,3%) ºi preºcolar (61%), învãþãmântul
primar ºi gimnazial fiind obligatoriu.
Unitãþile de învãþãmânt din zonele locuite de populaþia
sãracã, respectiv zonele periferice, cartierele cu populaþie
romã numeroasã ºi unele comune ºi sate din Regiunea 3
Sud Muntenia se confruntã cu fenomenul de abandon
ºcolar ridicat. Situaþia privind abandonul ºcolar în judeþul
Ialomiþa indicã o ratã de 1,82% în 2003-2004 ºi de 2,39%
în 2004-2005 (ISJ Ialomiþa). Analizând situaþia privind
abandonul ºcolar se constatã o creºtere mai mare la clasele
gimnaziale atât în mediul rural, cât ºi în cel urban.
Abandonul ºcolar la nivelul judeþului Giurgiu în anul
ºcolar 2004-2005 a fost de 1,18,% la nivel primar ºi
gimnazial, iar la nivel liceal ºi profesional s-a înregistrat o
ratã de 2,75% (ISJ Giurgiu).
Începând cu anul ºcolar 2003-2004, învãþãmântul
profesional ºi tehnic a fost restructurat ca urmare a unei noi
viziuni asupra finalitãþilor educaþiei ºi formãrii
profesionale, în perspectiva creºterii contribuþiei la
dezvoltarea societãþii ºi economiei bazate pe cunoaºtere,
în condiþiile asigurãrii unui grad ridicat al coeziunii
economice ºi sociale. Cu toate acestea existã încã probleme
critice în sistem. Una dintre acestea o reprezintã accesul
limitat al tinerilor din mediul rural la învãþãmântul TVET,
care este determinat de: situaþia materialã precarã a
familiilor din mediul rural; numãrul mic de unitãþi ºcolare
TVET din mediul rural (raportate la populaþia de vârstã
14–18 ani); lipsa informaþiei; personal didactic necalificat.
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c) Incluziunea socialã
Regiunea se caracterizeazã printr-o diversitate de
minoritãþi naþionale: turci, tãtari, ruºi-lipoveni, romi, greci,
etc. În regiune nu au avut loc conflicte interetnice,
minoritãþile conlocuind în armonie ºi înþelegere cu
populaþia majoritarã. Tradiþiile, obiceiurile ºi credinþele
lor au fost adãugate la viaþa culturalã ºi spiritualã a regiunii.
Scãderea ratei natalitãþii poate fi atribuitã condiþiilor
economice, în general, ºi lipsei de servicii medicale, în
particular, în special în zonele rurale. Se observã cã cea
mai mare scãdere a acestor indicatori s-a înregistrat în
judeþele unde gradul de urbanizare este foarte scãzut.
Un fenomen social ce se constatã în ultimii ani este
migraþia demograficã, în special a populaþiei tinere ºi mature (19-49 ani), din mediul rural în mediul urban, motivaþi
de condiþiile de viaþã ºi muncã oferite de centrele urbane,
fapt ce conduce la îmbãtrânirea populaþiei în mediul rural.
Egalitatea de gen ºi combaterea excluziunii sociale a
femeilor
În Regiunea Sud-Est, dintr-un total de 2.858.687
persoane, femeile reprezintã 50,85%, adicã 1.453.543
persoane. Dintre acestea, 44,8% trãiesc în mediul rural.
Repartiþia populaþiei pe sexe nu s-a schimbat prea mult
din 1993. Se înregistreazã valori aproximativ egale pentru
femei ºi bãrbaþi. În cele mai multe judeþe ale regiunii s-a
înregistrat totuºi o uºoarã creºtere a populaþiei feminine.
Speranþa de viaþã în perioada 2001-2003 era mai micã decât
media pe þarã, atât pentru bãrbaþi, cât ºi pentru femei.
Referitor la participarea economicã, în anul 2003,
ponderea femeilor considerate persoane active era de 43,1%
din numãrul total al persoanelor active. Ponderea de femei
din totalul populaþiei ocupate era în 2003 de 43,47%, faþã
de 45,5% la nivel de þarã. Regiunea Sud-Est are procentul
cel mai scãzut de femei ocupate din total populaþie.

Economie teoreticã ºi aplicatã

b) Situaþia în domeniul ocupãrii
Factor determinant ºi cu influenþe majore în progresul
economic ºi social al regiunii, structura pieþei muncii din
Regiunea Sud Muntenia necesitã o atenþie deosebitã ºi o
abordare care sã-i permitã adaptarea la schimbãrile
economice ºi sociale ale acesteia.
Pe activitãþi economice, dinamica cererii de forþã de
muncã în perioada 2005-2013 se estimeazã a fi de reducere
în toate judeþele în activitãþi ca: industrie extractivã,
industrie prelucrãtoare, construcþii, hoteluri ºi restaurante,
transport, depozitare, comunicaþii, tranzacþii imobiliare.
De asemenea, se estimeazã reduceri ale cererii de forþã de
muncã în educaþie (cu excepþia judeþului Dâmboviþa),
agriculturã, în 3 din cele 7 judeþe (Giurgiu, Ialomiþa,
Teleorman), intermedieri financiare în 6 din cele 7 judeþe
(Cãlãraºi, Dâmboviþa, Giurgiu, Ialomiþa, Teleorman) ºi
energie electricã, termicã, gaze ºi apã în 3 din cele 7 judeþe
(Dâmboviþa, Giurgiu, Prahova).
În perioada 2002-2004, populaþia activã civilã a
Regiunii Sud Muntenia a înregistrat o tendinþã de scãdere,
la sfârºitul anului 2004 fiind de 1.277,7 mii persoane, cu
5,02% mai micã decât în 2002 ºi cu 16,2% mai mica decât
în 1996. Populaþia ocupatã civilã a înregistrat aceeasi
tendinþã de scãdere, aceasta fiind de 1.183 mii persoane la
sfârºitul anului 2004, cu 38 mii persoane mai puþin ca în
2002 ºi cu 256 mii persoane mai puþin decât în anul 1996.
Rata de ocupare a resurselor de muncã a fost în anul 2004
de 57,4 %, în scãdere continuã în ultimii ani (70,8% în
1996).
Pe sectoare de activitate, scãderi ale populatiei ocupate
s-au produs în industrie ºi construcþii, în agriculturã,
vânãtoare, silviculturã, pisciculturã. În acelasi timp se
constata o creºtere a ponderii populatiei ocupate în servicii
comerciale si sociale. Ponderea femeilor în populatia
ocupata a fost la sfârºitul anului 2004 de 47,8 % (45,4 % în
1996).
ªomajul
La sfârºitul anului 2004, numãrul ºomerilor înregistrati
a fost de 94,7 mii persoane, în scãdere fata de anii
precedenþi. Rata ºomajului a fost de 7,4%, ratã mai mare
fata de cea înregistrata la nivelul þãrii (6,3%). Ponderea
ºomerilor neindemnizaþi în total ºomeri înregistrati a fost
de 54,3%, în creºtere fata de cea din anii precedenþi (15,7%
la sfârºitul anului 1996). În perioada 1996-2004 ponderea
femeilor în total ºomeri înregistrati a depãºit 40% pe total
regiune.
c) Incluziunea socialã
Trãsãtura esenþialã a Regiunii Sud este reprezentatã de
împãrþirea acesteia în douã subarii cu caracteristici
geografice ºi socioeconomice diferite. Partea de nord a
regiunii, alcãtuitã din judeþele Argeº, Dâmboviþa ºi
Prahova, se caracterizeazã printr-un grad ridicat de
industrializare, judeþul Prahova deþinând primul loc pe
þarã din punct de vedere al populaþiei industriale.
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Închiderea unor unitãþi economice în zone
monoindustriale a determinat apariþia unor grave probleme
sociale, în special în localitãþi urbane: Mizil, Plopeni,
Urlaþi, Valea Cãlugãreascã, Costeºti, Stoieneºti ºi
Câmpulung Muscel. Partea sudicã a regiunii, alcãtuitã
din judeþele Cãlãraºi, Giurgiu, Ialomiþa ºi Teleorman, este
o zonã tradiþional subdezvoltatã, reprezentând al doilea
buzunar de mare sãrãcie în România (primul pol fiind cel
din regiunea Nord-Est). Ea se caracterizeazã prin
preponderenþa populaþiei ocupate în agriculturã. În
prezent Regiunea Sud Muntenia suportã impactul sever
al procesului de tranziþie spre economia de piaþã, prin
închiderea majoritãþii unitãþilor industriale
reprezentative. Aceastã situaþie este caracteristicã tuturor
celor patru reºedinþe de judeþ ºi în special zonelor
adiacente urmãtoarelor centre urbane: Turnu-Mãgurele,
Zimnicea, Alexandria, Videle, Giurgiu, Olteniþa, Cãlãraºi,
Slobozia ºi Feteºti. Astfel, rata sãrãciei în Regiunea Sud a
crescut de la 17,0% în anul 2000 la 19,4% la nivelul
anului 2004.
Populaþia romã
Una dintre problemele Regiunii Sud Muntenia se referã
la ponderea mare a minoritãþii rome (2,9%), mai mare ca
cea la nivel naþional (2,5%), cu un grad scãzut de educaþie
ºi un grad ridicat de sãrãcie.
1.4. Situaþia dezvoltãrii resurselor umane
Regiunea Sud – Vest Oltenia
a) Situaþia în educaþie
Evoluþia populaþiei ºcolare
Pe niveluri de educaþie, dinamica populaþiei ºcolare
între anii 1990-2002, în regiunea Sud-Vest, indicã scãderi
de efective, în învãþãmântul primar (cu 2%), gimnazial
(cu 1%) ºi liceal (cu 4,4%), în învãþãmântul profesional
ºi de ucenici (cu 1,9%), în timp ce ponderea
învãþãmântului superior a crescut (cu 6,5%). Scãderile
efective se datoreazã în primul rând migraþiei populaþiei
din regiune cãtre Bucureºti ºi regiunile de vest ºi migraþiei
populaþiei active spre exteriorul þãrii, împreunã cu familia.
În perspectiva anului 2013 se întrevede o reducere
semnificativã a populaþiei de vârstã ºcolarã. În schimb va
creºte (numeric ºi procentual) populaþia în vârstã (peste
65 de ani). Cele mai drastice reduceri sunt prognozate
pentru efectivele din grupa de vârstã 7-14 ani, care pânã
în 2013 vor scãdea cu 25,88% la nivel regional (faþã de
2003) ºi grupa de vârstã 15-24 ani, care pânã în 2013 vor
scãdea cu circa 18,51%. În cifre absolute, în intervalul de
timp 2003-2013 scãderea de efective în grupa de vârstã
7-14 ani va fi de 59.800 persoane, reprezentând
echivalentul dispariþiei la nivel regional a unui numãr de
2.135 clase (clase cu un efectiv de 28 elevi) ºi la grupa de
vârstã 15-24 ani va fi de 64.300 persoane.

Participarea la educaþie
Efectele tranziþiei, vizibile mai ales la nivel economic,
ºi-au pus amprenta ºi asupra sistemului educaþional.
Calitatea educaþiei ºi a reformei educaþionale este afectatã
de infrastructura insuficientã, de motivaþia personalului
(salarii foarte mici) ºi de situaþia materialã slabã a
populaþiei. O primã consecinþã a acestor situaþii se reflectã

în scãderea continuã a numãrului populaþiei ºcolare. În
ceea ce priveºte numãrul celor cuprinºi într-o formã de
învãþãmânt, Regiunea Sud-Vest Oltenia se situeazã pe
penultimul loc, înaintea Regiunii Vest, comparativ cu
media naþionalã. Unitãþile de învãþãmânt (public ºi particular) în funcþiune, în anul ºcolar 2002-2003, erau în
numãr de 3.023.

Rata de abandon ºcolar
Anii
Nivel
educaþional

Dolj

Gorj

Mehedinþi
200220032003
2004
0,34
0,63

primar

20022003
0,21

20032004
0,23

20022003
0,06

20032004
0,03

gimnazial

0,29

0,44

0,08

0,1

1

liceal

0,41

0,49

0

0

0,68

SAM

3,87

2,49

0

0,07

0,77

20022003
0,48

Olt
20032004
0,19

Vâlcea
200220032003
2004
0,12
0,15

Regiune
200220032003
2004
0,24
0,24

1,04

0,64

0,51

0,71

0,65

0,54

1,22

5,45

2,04

0,68

0,73

1,44

1,03

0,35

6,77

2,72

2,58

2,66

2,82

1,65

0,54

Sursa: ISJ.

Evoluþia populaþiei ocupate în Regiunea Sud-Vest Oltenia
pe sexe ºi medii rezidenþiale
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Total (mii pers.)

1325

1301

1301

1304

1316

1083

1076

Masculin (%)

53,3

53,0

52,7

52,1

52,2

53,4

53,5

Feminin (%)

46,7

47,0

47,3

47,9

47,8

46,6

46,5

Urban (%)

40,4

37,9

35,1

34,6

35,6

37,8

38,8

Rural (%)

59,6

62,1

64,9

65,4

64,4

62,2

61,2

Sursa: INS, Forþa de muncã în România. Ocupare ºi ºomaj în 2003.

Pe sectoare mari de activitate, populaþia ocupatã
prezintã douã categorii de tendinþe: de reducere a
efectivelor în industrie, construcþii ºi servicii ºi de creºtere
a efectivelor în agriculturã începând cu 1997.
Rata ºomajului din Regiunea Sud-Vest se situeazã pe
un trend de creºtere între anii 1997-2002. Populaþia ºomerã
de sex masculin este preponderentã (7,2% în 2002), cât ºi

cea din mediul urban faþã de cea din mediul rural (12,5%
faþã de 3%). Ca dinamicã, sesizãm creºterea populaþiei
ºomere masculine ºi reducerea celei feminine, în timp ce
pe medii rezidenþiale ambele înregistreazã creºteri.
Rata ºomajului
1997

1998

1999

2000

2001

Total

4,2

4,8

5

5,6

5,5

2002
6,8

Masculin

3,8

5

5,2

6,1

5,5

7,2

Feminin

4,7

4,7

4,7

5

5,4

6,4

Urban

8,1

10,3

11,4

12,8

13

12,5

Rural

1,4

1,1

1,1

1,2

0,7

3

Sursa: INS, Forþa de muncã în România. Ocupare ºi ºomaj în
2003 (BIM).

Începând cu anul 1997 s-a demarat procesul de
restructurare a sectorului minier, foarte bine reprezentat la
nivelul Regiunii Sud-Vest. Odatã cu restructurarea acestui
sector s-au pierdut locuri de muncã într-un procent ridicat
ºi în sectoarele conexe acestuia, fapt ce a determinat o
creºtere a ratei ºomajului de la 4,2% în anul 1997 la 6,8%
în anul 2002. Atât restructurarea industrialã, cât ºi factorii
demografici relevã o accentuare a creºterii ºomajului în
mediul urban (discrepanþa fiind evidentã: în anul 1997
ºomajul urban se situeazã la o ratã de 8,1% faþã de 1,4 % în
mediul rural respectiv în anul 2002 în urban 12,5%, având
în vedere concentrarea industrialã în acest mediu, faþã de
3% în mediul rural.
ªomajul ridicat în regiune reflectã existenþa
ºomajului pe termen lung, mai ales în rândul tinerilor ºi
privind anumite grupuri defavorizate (cum ar fi romii,
deºi date specifice privind ºomajul în rândul populaþiei
rome nu sunt disponibile). Cum un numãr mare de
întreprinderi industriale încã trebuie privatizate în
regiune, tensiuni severe pe piaþa muncii vor continua în
anii urmãtori.
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b) Situaþia în domeniul ocupãrii
Piaþa muncii din Regiunea Sud-Vest reflectã în mare
tendinþele de la nivel naþional. Dezechilibrele provocate
de procesul de restructurare a economiei româneºti au dat
ºi în judeþele regiunii o nouã dimensiune problemei
adaptãrii forþei de muncã la cerinþele pieþei.
Populaþia activã din Regiunea Sud-Vest numãra, în
2003, 1.145 mii persoane, respectiv 12,2% din populaþia
activã a þãrii. Din punct de vedere al evoluþiei, în perioada
1997-2003, tendinþa de reducere a populaþiei active s-a
manifestat atât la nivelul Regiunii Sud-Vest, cât ºi la nivel
naþional, cu menþiunea cã la nivelul regiunii declinul este
mai puþin accentuat.
Reprezentând 12,4% din populaþia ocupatã a României,
populaþia ocupatã din Regiunea Sud-Vest numãra 1.076
mii persoane în 2003. S-a înregistrat o descreºtere notabilã
a ocupãrii între 1997 ºi 2002, în comparaþie cu media
naþionalã. Din tabelul urmãtor remarcãm o dinamicã mai
puþin abruptã începând cu anii 1998-1999.

Economie teoreticã ºi aplicatã

c) Incluziunea socialã
Ca produs al subdezvoltãrii, sãrãcia reprezintã pentru
România principalul obstacol în calea alinierii la
standardele europene. Sãrãcia este un fenomen foarte
rãspândit în Oltenia: 32,4% din populaþie se estimeazã ca
trãind sub pragul de sãrãcie.
Principalele probleme cu care se confruntã minoritatea
romã:
n
Lipsa identitãþii legale, cu efectul excluderii de la
orice drept social, afecteazã un numãr important de
romi;
n
Deficitul sever de educaþie, manifestat inclusiv
într-un grad ridicat de analfabetism;
n
Deficit masiv de calificare profesionalã. Meseriile
tradiþionale ale romilor sunt din ce în ce mai puþin
operative în economia modernã, segmentul
populaþiei adulte cu calificare este redus;
n
Participarea romilor în activitãþile economice legale este limitatã;
n
În mod special este dramaticã situaþia populaþiei de
romi din mediul rural;
n
Accesul la îngrijirea medicalã a scãzut dramatic odatã
cu introducerea sistemului de asigurãri sociale;
n
Nivelul ridicat al abandonului copiilor, datorat
sãrãciei excesive, dezorganizãrii familiei ºi, poate
cel mai important, accesului limitat la mijloacele de
planificare familialã, care conduce la naºteri nedorite;
n
Condiþiile de viaþã sunt precare;
n
Criminalitatea ridicatã, generatã de sãrãcia severã
ºi de excluziunea socialã, are un efect social
dezorganizator important.
Egalitatea de gen ºi combaterea excluziunii sociale
a femeilor
Dintr-un total de 2.341.074 persoane, femeile din Oltenia
reprezintã 51%, adicã 1.192.150 de persoane. Dintre acestea,
54,89% trãiesc în mediul rural. De remarcat cã procentul de
femei în vârstã de peste 60 de ani în mediul rural este
semnificativ mai ridicat decât în mediul urban, unde procentul
de femei tinere este mult mai mare. Explicaþia constã în faptul
cã un numãr mare de femei tinere migreazã dinspre mediul
rural înspre mediul urban, unde accesul la educaþie ºi locuri
de muncã este considerabil mãrit, eventualele practici
discriminatorii fiind mult mai puþin întâlnite.
Existã puþine indicii ca femeile sã fie dezavantajate pe
piaþa muncii, deºi acestea ar putea sã fie afectate în special
de ºomajul pe termen lung. Femeile înregistreazã 45,7%
din totalul ºomajului din regiune, un procent mai scãzut
decât cel de la nivelul naþional.
1.5. Situaþia dezvoltãrii resurselor umane
în Regiunea Vest
a) Situaþia în educaþie
Pe ansamblu, exceptând municipiul Bucureºti,
Regiunea Vest ºi Regiunea Centru sunt, la nivelul anului
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1995, cele mai dezvoltate din punct de vedere al
capitalului uman. În clasamentul celor 40 judeþe ale
României, judeþele Regiunii Vest ocupã urmãtoarele
locuri: judeþul Timiº – locul 4; judeþul Arad – locul 5;
judeþul Hunedoara – locul 10; judeþul Caraº-Severin –
locul 18. Astfel, din punct de vedere al indicelui dezvoltãrii
umane (care este un indice standardizat folosit în
comparaþiile internaþionale de ONU), regiunea Vest este
cea mai dezvoltatã dupã municipiul Bucureºti.
La nivelul regiunii s-a constatat necesitatea dezvoltãrii
unei reþele de centre de informare ºi consiliere privind
cariera la nivel regional, în vederea dezvoltãrii unor politici
active de prevenire ºi combatere a deficitelor emergente
de forþã de muncã care dãuneazã competitivitãþii, mãreºte
presiunile inflaþioniste ºi menþine un ºomaj structural
mare. Pentru prevenirea acestor deficienþe este nevoie de o
dezvoltare a capacitãþii de mediere, elaborarea de politici
pentru prevenirea lipsei de meserii, precum ºi consolidarea
funcþionãrii pieþei muncii prin îmbunãtãþirea bazelor de
date referitoare la locurile de muncã ºi oportunitãþi de
învãþare care trebuie sã fie interconectate la nivel regional,
folosindu-se tehnologiile informatice moderne.
De asemenea, Regiunea de Vest se aflã pe acelaºi prim
loc, dupã municipiul Bucureºti, într-un clasament dupã
alþi doi indicatori foarte importanþi ai dezvoltãrii umane
(conform National Human Development Report Romania
2001-2002):
n
indicele educaþiei (care este un indice
standardizat folosit în comparaþiile internaþionale
de ONU);
n
ponderea persoanelor înscrise în învãþãmântul superior (% din totalul populaþiei cu vârsta cuprinsã
între 19 ºi 23 ani).
În ceea ce priveºte abandonul ºcolar, judeþul Timiº stã
mai bine decât alte judeþe, astfel, în anul ºcolar 2003-2004
existau 1.435 de elevi cu risc de abandon ºcolar ºi 1.075
aflaþi în abandon.
În anul ºcolar 2004-2005, numãrul celor aflaþi în risc
de abandon a scãzut la 835. În Arad, rata abandonului
ºcolar la nivel preºcolar ºi primar a scãzut, dar a crescut
rata abandonului ºcolar la nivel secundar.
La nivelul regiunii s-a constatat necesitatea dezvoltãrii
unei reþele de centre de informare ºi consiliere privind
cariera la nivel regional, în vederea dezvoltãrii unor politici
active de prevenire ºi combatere a deficitelor emergente
de forþã de muncã care dãuneazã competitivitãþii, mãreºte
presiunile inflaþioniste ºi menþine un ºomaj structural
mare.
Dezvoltarea resurselor umane cuprinde, în mod
obiºnuit, facilitarea accesului mai bun al adulþilor, la
formarea continuã, pentru a mãri proporþia populaþiei în
vârstã de muncã, dezvoltarea abilitãþii de învãþare pe toatã
durata vieþii, pentru dotarea tinerilor cu competenþe de
bazã relevante pe piaþa muncii ºi necesare pentru
participarea la formarea continuã. De asemenea, acest lucru

ªomajul
ªomajul constituie una din principalele probleme cu
care se confruntã regiunea, chiar dacã trei din cele patru
judeþe prezintã valori ale ratei ºomajului situate sub media
naþionalã. Situaþia judeþului Hunedoara este însã diferitã,
deoarece disponibilizãrile masive ale lucrãtorilor din
minerit nu au fost corelate cu acþiuni de reconversie ºi
sprijin pentru absorbþia forþei de muncã prin stimularea
iniþiativei private. Drept urmare, judeþul Hunedoara
înregistreazã cea mai mare ratã a ºomajului (10,8%), faþã
de rata ºomajului în regiune (5,8%).

Evoluþia ratei ºomajului aratã cã Regiunea Vest a avut
o ratã mai scãzutã decât rata naþionalã, cu excepþia anilor
1998 ºi 1999. Se remarcã faptul cã femeile au avut o ratã a
ºomajului mai ridicatã, atât la nivel naþional, cât ºi la nivel
regional, cu excepþia anilor 1999 ºi 2000.
c) Incluziunea socialã
Rata sãrãciei pe Regiunea Vest în perioada 2000-2004
2000

2001

2002

2003

2004

ROMÂNIA

17,1

17,0

18,1

17,3

17,9

VEST

13,8

14,1

13,6

12,7

11,5

Sursa: CASPIS.

Populaþia romã
Diversitatea etnicã, ce rãmâne o caracteristicã puternicã
a cel puþin trei judeþe din patru ale Regiunii Vest, a intrat
de zece ani într-un proces de scãdere în regiune, proces la
care au contribuit ºi urmãtorii factori:
n
creºterea procentajului de cetãþeni români de
naþionalitate românã;
n
diminuarea netã a comunitãþilor de maghiari (cu
deosebire în Arad ºi Timiº) ºi germani (în special în
Caraº-Severin ºi Timiº), care, deºi au locuit în
România timp de câteva generaþii, au plecat
definitiv în þãrile lor de origine. Reamintim aici cã
în anii 1970 comunitatea germanã a cunoscut deja
o primã emigrare masivã prin politica de
„rãscumpãrare” negociatã între Bonn ºi Bucureºti.
Egalitatea de gen ºi combaterea excluziunii sociale
a femeilor
În Regiunea Vest existã urmãtoarele diferenþe între sexe
în ceea ce priveºte participarea pe piaþa muncii:
n
persoanele active de sex feminin reprezintã 44,7%
din totalul populaþiei de sex feminin, în timp ce
persoanele active de sex masculin reprezintã 55,7%
din totalul populaþiei de sex masculin;
n
în perioada 1991-2000 femeile au avut o ratã a
ºomajului mai ridicatã decât bãrbaþii, atât la nivel
naþional, cât ºi la nivel regional, cu excepþia anilor
1999 ºi 2000; conform National Human Development Report Romania 2001-2002 femeile
reprezentau, în anul 2000, 47,5% din numãrul total
al persoanelor aflate in ºomaj, la nivelul Regiunii
Vest, faþã de 46,8% la nivel naþional.
Proporþia femeilor este majoritarã în rândul salariaþilor
din sectoarele bugetare (învãþãmânt, sãnãtate ºi asistenþã
socialã), din comerþ, hoteluri ºi restaurante, din industria
uºoarã, activitãþi la care, de regulã, câºtigurile salariale se
situeazã cu pânã la o treime sub nivelul mediu de salarizare
pe economie. Ramurile de vârf, din punct de vedere al
câºtigurilor salariale, sunt industria extractivã ºi energeticã,
metalurgia, chimia, transporturile ºi telecomunicaþiile, în
care predominã bãrbaþii salariaþi. O excepþie o constituie
instituþiile financiare, bancare ºi de asigurãri, unde se
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trage un semnal de alarmã care se concretizeazã în nevoia
de a dezvolta aceste abilitãþi de „life-long learning” în
timpul formãrii iniþiale.
În concluzie, existã potenþial de dezvoltare
socioeconomicã în Regiunea de Vest, factorii cheie fiind
reprezentaþi de extinderea investiþiilor strãine dinspre
judeþele-nucleu (Timiº ºi Arad) spre celelalte douã judeþe,
de investiþii în resursele umane (constând în cursuri de
reconversie profesionalã, de calificare ºi recalificare) ºi în
acordarea de ºanse populaþiei defavorizate.
b) Situaþia în domeniul ocupãrii
Pe activitãþi economice, dinamica cererii de forþã de
muncã în perioada 2005-2013 se estimeazã a fi de reducere
în toate judeþele în activitãþi ca: industrie extractivã,
industrie prelucrãtoare, construcþii, hoteluri ºi restaurante,
transport, depozitare, comunicaþii, tranzacþii imobiliare.
De asemenea, se estimeazã reduceri ale cererii de forþã de
muncã în educaþie (cu excepþia judeþului Arad) ºi
agriculturã, în 2 din cele 4 judeþe (Arad ºi Timiº),
intermedieri financiare în Caraº-Severin.
Amplitudinea fluctuaþiilor intervenite în zece ani (19932003) în structura populaþiei ocupate pe sectoare ale
economiei naþionale dovedeºte rapiditatea cu care s-au
operat mutaþiile, cel puþin din punct de vedere macroeconomic:
n
rigoarea cu care s-a operat restructurarea în sectorul
industriei grele a antrenat o scãdere semnificativã a
populaþiei (dupã anumite surse ar fi vorba despre o
scãdere de aproape 50% în judeþele Hunedoara ºi
Caraº-Severin);
n
dinamismul de care a început sã dea dovadã sectorul
de servicii a permis absorbþia unei pãrþi crescânde
din populaþia activã;
n
gravitatea ºomajului industrial a provocat un
fenomen de întoarcere la þarã ºi o creºtere a activelor
în agriculturã.
Principalele tendinþe identificate în ceea ce priveºte
forþa de muncã a regiunii sunt: scãderea numãrului de
persoane active în favoarea celor inactive, creºterea
numãrului de întreprinzãtori particulari în paralel cu
scãderea salariaþilor, scãderea numãrului de salariaþi din
sectorul de stat în paralel cu creºterea numãrului acestora
în sectorul privat.

Economie teoreticã ºi aplicatã

înregistreazã cel mai înalt nivel de salarizare (de peste 2,5
ori mai mare decât cel pe economie) ºi unde femeile deþin
majoritatea.

n

1.6. Situaþia dezvoltãrii resurselor umane
în Regiunea Nord-Vest
a) Situaþia în educaþie
Evoluþia populaþiei ºcolare
Analiza populaþiei de vârstã preºcolarã ºi ºcolarã din
regiune pune în evidenþã existenþa în prezent a doua
categorii de judeþe:
n
judeþe cu o populaþie de vârstã ºcolarã redusã –
Bistriþa-Nãsãud, Satu Mare ºi Sãlaj;
n
judeþe cu o populaþie de vârstã ºcolarã ridicatã –
Bihor, Maramureº ºi Cluj.
Tendinþa pe termen lung este de scãdere a populaþiei
ºcolare pe intervalele 7-14 ani ºi 14-24, cu 24,3%, respectiv
cu 22,3%. Este încurajator faptul cã populaþia din intervalul
3-6 ani va creºte pe termen lung cu 59,5 %. Pe niveluri de
educaþie, dinamica populaþiei ºcolare între anii 1990-2002,
în Regiunea Nord-Vest, indicã scãderi de efective, în
învãþãmântul primar (cu 36,4 mii persoane), gimnazial (cu
33,4 mii persoane) ºi liceal (cu 32,9 mii persoane), în timp
ce efective mai mari se înregistreazã numai în învãþãmântul
superior (cu 59,1 mii persoane). (Sursa INSSE)

scãderea populaþiei ºcolare în învãþãmântul
profesional ºi tehnic se datoreazã în primul rând
declinului demografic, deoarece raportul între
numãrul de elevi din învãþãmântul liceal teoretic ºi
învãþãmântul profesional ºi tehnic s-a menþinut
aproximativ constant.

b) Situaþia în domeniul ocupãrii
Populaþia activã din regiunea Nord-Vest numãra, în
2003, 1.228 mii persoane, respectiv 13,1% din populaþia
activã a þãrii, comparativ cu 1.634 mii în 1997. Din punct
de vedere evolutiv, în perioada 1997-2003, tendinþa de
reducere a populaþiei active s-a manifestat atât la nivelul
regiunii Nord-Vest, cât ºi la nivel naþional, însã la nivelul
regiunii declinul a fost mai lent, cu ritmuri mai reduse.
Dinamica populaþiei active din regiunea NV ºi din România
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Participarea la educaþie
Regiunea Nord-Vest înregistreazã valori apropiate mediei
naþionale pentru ratele de cuprindere în învãþãmânt la toate
nivelurile – primar, gimnazial ºi liceal. Sunt semnificative
ratele ridicate de cuprindere în învãþãmânt pentru nivelul
primar ºi gimnazial înregistrate în toate judeþele. În termeni
de disparitãþi intraregionale, ies în evidenþã:
n
judeþele Satu-Mare ºi Bistriþa-Nãsãud, caracterizate
prin rate extrem de reduse de cuprindere în
învãþãmânt la toate nivelurile ºi în învãþãmântul
secundar;
n
judeþul Cluj, situat pe locul doi la nivel naþional în
ceea ce priveºte rata de cuprindere în învãþãmânt la
toate nivelurile (79,5%), dupã Bucureºti (84,7%),
pe locul trei în raport cu rata de cuprindere în liceu/
ºcoala profesionalã dupã Bucureºti ºi Argeº ºi patru
în ceea ce priveºte rata de absolvire a învãþãmântului
secundar dupã Bucureºti, Braºov ºi Vâlcea.
Analiza învãþãmântului profesional ºi tehnic în perioada
1990-2002 relevã urmãtoarele:
n
în perioada 1990-2002, populaþia ºcolarã din
învãþãmântul profesional ºi de ucenici din Regiunea
Nord-Vest a scãzut cu 12,2 mii persoane;
n
populaþia din învãþãmântul postliceal ºi de maiºtri
a crescut cu 4,3 mii persoane, pe o tendinþã de
creºtere spectaculoasã în intervalul 1990-2000, ºi
o scãdere semnificativã, dar pe un interval mult mai
scurt, în perioada de dupã 2000;
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Distribuþia pe medii rezidenþiale a populaþiei active
aratã diferenþe însemnate pe cele douã medii rezidenþiale:
o distribuþie relativ uniformã pentru mediul rural ºi o una
concentratã în grupele 35-49 ani (14,9% diferenþã) ºi 2534 ani (6,6% diferenþã) în mediul urban.
Pe judeþele Regiunii Nord-Vest, dinamica populaþiei
ocupate în principalele sectoare economice indicã diferenþe
semnificative. Judeþul cu cea mai numeroasã populaþie
ocupatã în agriculturã este Bihor. Dinamica generalã în
1992-2001 indicã creºteri ale populaþiei ocupate în
agriculturã în toate judeþele, cele mai însemnate fiind
înregistrate în Maramureº (5,2 mii persoane) pentru ca apoi
sã scadã treptat, ajungând în 2003 la 86,7 mii peroane ºi
cele mai mici în Sãlaj (0,8 mii persoane pânã în 2003).
În ceea ce priveºte populaþia ocupatã în industrie, se
distinge ca lider judeþul Cluj, tendinþa generalã a ocupãrii
pe sector fiind de scãdere. Cele mai importante reduceri, în
intervalul 1992-2003, s-au înregistrat tot în Cluj (57,6 mii
persoane) ºi cele mai neînsemnate în Sãlaj (7,9 mii persoane).
ªomajul
Populaþia ºomerã din Regiunea Nord-Vest,
reprezentând 10,0% din populaþia ºomerã a României,

Situaþia populaþiei rome
La nivelul regiunii sunt înregistraþi un numãr de 28.237
copii romi de vârstã ºcolarã. Rata de cuprindere în
învãþãmânt a acestora este între 42% ºi 96%, valoarea
minimã înregistrându-se în judeþul Cluj, iar cea maximã
de cuprindere în Bistriþa-Nãsãud. Rata de abandon ºcolar
este între 0,74% (Bistriþa – Nãsãud) ºi 25,25 % (Satu Mare).
La nivelul judeþului Cluj sunt 15 cadre didactice care
lucreazã în comunitãþile rome. Dintre acestea unul este
absolvent de liceu pedagogic, 4 sunt înscrise în Programul
pentru învãþãmântul rural, o persoanã urmeazã cursurile
pentru învãþãmânt la distanþã CREDIS, iar celelalte
funcþioneazã ca suplinitori necalificaþi (au diplomã de
bacalaureat).
Egalitatea de gen ºi combaterea excluziunii sociale
a femeilor
Femeile înregistreazã o ratã de ocupare mai mare decât
a bãrbaþilor. Acest lucru se datoreazã declinului din
sectoarele grele ale regiunii, în care marea majoritate a
salariaþilor erau din rândul bãrbaþilor. Reducerile de personal, precum ºi nivelul scãzut al salariilor pe ramurã au
dus la diminuarea numãrului locurilor de muncã ºi, implicit, la creºterea numãrului de ºomeri bãrbaþi. Pe de altã
parte, dezvoltarea comerþului în regiune a dus la crearea de
locuri de muncã în domeniul serviciilor, unde ponderea
mare a salariaþilor o deþin femeile.
1.7. Situaþia
în Regiunea Centru

dezvoltãrii

resurselor

umane

a) Situaþia în educaþie
Evoluþia populaþiei ºcolare
Ponderea tinerilor (0-14 ani) s-a redus în perioada 19902002 de la 23,8 % la 17,4%, tendinþa fiind de descreºtere

în continuare. Conform prognozelor efectuate de Institutul
Regional de Statisticã Alba numãrul persoanelor cu vârste
cuprinse între 7-14 ani va scãdea pânã în 2025 cu mai mult
de 73.900 de persoane. Aceasta înseamnã cã în urmãtorii
20 de ani funcþionarea a aproximativ 100 din ºcolile
existente la ora actualã nu se va mai justifica ºi în consecinþã
vor fi necesare mãsuri de raþionalizare a reþelei ºcolare,
precum ºi luarea în considerare a acestei previziuni în
demersurile legate de reabilitarea ºcolilor sau de ridicarea
de noi ºcoli.
O particularitate importantã a Regiunii Centru, cu
relevanþã asupra educaþiei, este o mare diversitate etnicã,
lingvisticã ºi religioasã. Datele definitive ale
recensãmântului populaþiei ºi locuinþelor din 2002 aratã
cã în Regiunea Centru locuiesc cele mai multe persoane
aparþinând minoritãþilor etnice ºi religioase, comparativ
cu celelalte regiuni. Românii formeazã ºi aici majoritatea
absolutã a populaþiei (65,37%), fiind însã minoritari în 2
judeþe – Harghita (14,06%) ºi Covasna (23,28%). Sunt
urmaþi în ordine de maghiari - 29,94% din totalul populaþiei
(6,60% la nivelul naþional), romi – 3,96% din populaþie
(2,47% la nivelul naþional) ºi germani – 0,58% (0,28% la
nivelul þãrii). În Regiunea Centru trãiesc peste jumãtate
(52,8%) din numãrul total al locuitorilor de etnie maghiarã
din România, un sfert (24,5%) din numãrul etnicilor
germani ºi 18,7% din numãrul total al romilor.
Participare la educaþie
În perioada 1990-2002, populaþia ºcolarã la nivelul
Regiunii Centru s-a aflat pe o curbã puternic descendentã,
reducându-ºi efectivele cu peste 95 mii persoane (respectiv
cu 15%). Au existat fluctuaþii care se datoreazã atât
evoluþiilor demografice, cât ºi abandonului ºcolar. Scãderea
efectivelor de elevi a fost, în învãþãmântul primar ºi
gimnazial, la nivelul regiunii, de 33,2% în 2004-2005
comparativ cu 1990-1991. Cele mai mari scãderi ale
populaþiei în învãþãmântul primar ºi gimnazial se constatã
în judeþele: Braºov (-45,26%), Sibiu (-33,9%), Harghita
(-31,2%), Covasna (-31,7%). Cele mai mari scãderi ale
populaþiei în învãþãmântul liceal se observã în judeþele:
Mureº (-34.8%), Sibiu (-31,8%), faþã de o scãdere de 27,2%
la nivelul regiunii. Judeþele Alba, Mureº ºi Harghita
înregistreazã creºteri importante ale populaþiei ºcolare din
învãþãmântul postliceal ºi de maiºtri, în timp ce în Sibiu se
înregistreazã o reducere destul de mare – 64,70%. Pe
ansamblu însã tendinþa este de scãdere a populaþiei ºcolare.
Cauza principala a acestei evoluþii o reprezintã scãderea
populaþiei de vârsta ºcolarã, la care se adaugã creºterea
ratei abandonului ºcolar.
b) Situaþia în domeniul ocupãrii
Ca tendinþe majore se evidenþiazã scãderea continuã,
în perioada 1993-2005, a populaþiei active, a populaþiei
ocupate ºi a numãrului de salariaþi, ca ºi a ratei de activitate
ºi a ratei de ocupare a populaþiei, concomitent cu creºterea
raportului de dependenþã economicã.
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numãra 64,4 mii persoane în 2003. Populaþia ºomerã de
sex masculin este preponderentã (fiind cu 13,7% mai mare
decât cea femininã în 2003) la fel ca aceea din mediul
urban, caz în care diferenþa se accentueazã între 1997 ºi
2003, fiind de 37,3% în 2003.
c) Incluziunea socialã
Elevii cu dizabilitãþi
Sistemul de învãþãmânt oferã posibilitãþi de ºcolarizare
pentru copiii cu dizabilitãþi, atât în grãdiniþe ºi ºcoli
speciale, cât ºi în unitãþile de învãþãmânt în clase integrate. Deºi educaþia acestor copii se realizeazã în continuare
cu precãdere în unitãþi de învãþãmânt special, se manifestã
tendinþe remarcabile de includere în învãþãmântul
obiºnuit. Asigurarea accesului efectiv la educaþie este foarte
important, aceasta conferindu-le valorizarea socialã de care
au nevoie ºi fiind baza pentru integrarea socialã viitoare.
La nivel de regiune, judeþele Cluj (36 %) ºi Bihor (25%)
au cea mai mare ratã de cuprindere a acestor copii într-o
formã de învãþãmânt în anul 2004-2005.
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Numãrul persoanelor ocupate s-a redus în perioada
1993-2003 cu 15,07% în Regiunea Centru ºi cu 17,5% la
nivelul þãrii.
Structura populaþiei ocupate pe principalele activitãþi
ale economiei naþionale (%)
Agriculturã

Industrie

Construcþii

Servicii

1993

2003

1993

2003

1993

2003

1993

2003

România

35,2

34,8

30,1

24,8

5,7

4,8

29,0

35,6

Reg. Centru

28,3

28,3

39,6

31,4

4,8

4,6

27,3

35,7

Alba

36,8

33,4

35,5

30,4

3,7

2,6

24,0

33,6

Braºov

14,8

16,5

50,7

34,8

6,7

6,6

27,8

42,1

Covasna

28,7

32,4

36,0

32,2

5,0

2,0

30,3

33,4

Harghita

34,9

38,8

33,9

27,7

3,1

2,4

28,1

31,1

Mureº

37,1

34,1

32,1

28,5

4,3

5,3

26,5

32,1

Sibiu

21,3

20,5

43,2

34,4

4,5

6,0

31,0

39,1

Sursa: Direcþia de Statisticã Regionalã Alba.

ªomajul
Rata ºomajului la nivel regional a avut o evoluþie
oscilantã în perioada 1993-2003, cea mai scãzutã ratã
înregistrându-se în anul 1996 (6,1%), iar cea mai ridicatã
în 1999 (11%). La sfârºitul anului 2003 rata ºomajului în
Regiunea Centru era de 8,3% (7,4% la nivel naþional), cea
mai înaltã valoare înregistrându-se în judeþul Braºov
(10,6%), iar cea mai redusã în judeþul Mureº (6,7%).
În Regiunea Centru s-a înregistrat o scãdere a ºomajului
comparativ cu anul precedent (7,5% în 2005 faþã de 7,7%
în 2004), având însã valori destul de ridicate în unele
judeþe, în funcþie de specificul economic al acestora. O
altã cauzã a ºomajului o reprezintã ineficienþa sistemului
de învãþãmânt profesional ºi tehnic insuficient adaptat la
cerinþele pieþei forþei de muncã ºi care duce la creºterea
ºomajului în rândul tinerilor.
De asemenea, insuficienþa posibilitãþilor de formare
continuã, precum ºi o abordare improprie a conceptului de
dezvoltare a resurselor umane în interiorul firmelor este un
motiv de îngrijorare referitor la flexibilitatea ºi
adaptabilitatea forþei de muncã în urmãtorii ani.
c) Incluziunea socialã
Fenomenele de instabilitate socioeconomicã au dus la
accelerarea sãrãciei în rândul populaþiei ºi la accentuarea
fenomenelor de marginalizare a grupurilor dezavantajate
ºi a celor cu risc de excludere socialã. La recensãmântul
din 2002, s-a înregistrat un procent ridicat al populaþiei de
etnie romã în Regiunea Centru, 4,0%, faþã de 2,5% la nivel
naþional, cifrã care o situeazã pe primul loc comparativ cu
celelalte regiuni ca numãr al populaþiei de etnie romã.
Egalitatea de gen ºi combaterea excluziunii sociale
a femeilor
Ponderea populaþiei feminine active din Regiunea
Centru, în anul 2002, era de 44,6%, un procent destul de
scãzut comparativ cu rata activitãþii populaþiei masculine,
55,3%. Ponderea populaþiei feminine active din Regiunea
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Centru s-a menþinut relativ constantã din 1999 pânã în
prezent. Se poate observa un procent mai scãzut al
populaþiei feminine ocupate cu vârsta între 15-24 de ani
decât cel al bãrbaþilor la aceeaºi grupã de vârstã. Femeile
cu vârste între 35-49 de ani înregistreazã cel mai mare
procent al ocupãrii (76,7%). Incidenþa cea mai mare a
ºomajului este la grupa de vârstã 15-24 ani, ºi aici sunt
incluºi tinerii care au terminat o formã de ºcolarizare ºi au
dificultãþi în a intra pe piaþa forþei de muncã.
1.8. Situaþia dezvoltãrii resurselor umane
în Regiunea Bucureºti-Ilfov
a) Situaþia în educaþie
În general, la nivelurile primar ºi secundar de educaþie
nivelul de absolvire a studiilor în Bucureºti-Ilfov este
satisfãcãtor, deºi existã diferenþe considerabile între
municipiul Bucureºti ºi judeþul Ilfov. În Bucureºti, numãrul
elevilor înscriºi în învãþãmântul primar ºi gimnazial este
în scãdere în 2004-2005 comparativ anii anteriori (125.180
comparativ cu 186.800 în 1999-2000), tendinþã explicabilã
pe fondul evoluþiei demografice. În cazul învãþãmântului
universitar, numãrul studenþilor înscriºi a crescut constant
de la 151.100 studenþi în 1999-2000 la 190.500 în 20032004. Tendinþe similare se înregistreazã ºi în cazul
judeþului Ilfov în învãþãmântul preuniversitar. În judeþul
Ilfov nu existã niciun student înmatriculat în învãþãmântul
universitar, neexistând universitãþi/colegii, facultãþi
localizate în acest judeþ. La nivelul regiunii, comparativ
cu 1998-1999, în 2004-2005, numãrul elevilor înscriºi în
învãþãmântul primar ºi gimnazial a scãzut cu 34,43%, în
timp ce în învãþãmântul secundar s-a înregistrat o tendinþã
pozitivã, respectiv o creºtere de 6% ºi de 56% în cazul
ºcolilor profesionale.
Dezvoltarea resurselor umane ºi integrarea durabilã pe
piaþa muncii sunt posibile în condiþiile promovãrii învãþãrii
pe tot parcursul vieþii ca principiu ºi cadru general de
restructurare ºi dezvoltare a sistemelor de educaþie ºi
formare, de asigurare a competenþelor cheie ºi a coerenþei
între contextele formale, nonformale ºi informale de
învãþare.
Unitãþile de învãþãmânt din zonele locuite de populaþie
sãracã, respectiv centrul istoric, zonele periferice, cartierele
cu populaþie romã numeroasã ºi unele comune ºi sate din
judeþul Ilfov se confruntã cu fenomenul de abandon ºcolar
ridicat. În anul ºcolar 2004-2005 numãrul de elevi din
municipiul Bucureºti care au abandonat ºcoala se ridicã la
952, iar în judeþul Ilfov în anul ºcolar 2003-2004 rata
abandonului ºcolar a fost de 1,4 pentru învãþãmântul primar
ºi 3,5 pentru nivelul gimnazial. Nivelurile de studiu cele
mai afectate de abandon ºcolar sunt învãþãmântul
gimnazial ºi ºcolile de arte ºi meserii. Deºi ratele sãrãciei
sunt în descreºtere în Bucureºti-Ilfov, peste 8% din
populaþie este afectatã de marginalizare socioeconomicã.
În consecinþã, abandonul ºcolar înregistreazã valori ridicate

care trebuie sã fie îmbunãtãþite la nivel regional care
necesitã un considerabil efort financiar în viitor.
Facilitarea inserþiei absolvenþilor pe piaþa muncii,
îmbunãtãþirea ratelor de tranziþie din învãþãmântul
obligatoriu cãtre cel postobligatoriu ºi reducerea ratei de
abandon ºcolar pot fi susþinute prin mãsuri de îmbunãtãþire
a serviciilor de orientare ºi consiliere. Mobilitatea
ocupaþionalã pe piaþa muncii ºi capacitatea încã redusã a
economiei româneºti de a crea noi locuri de muncã, mai
ales în ramuri cu valoare adãugatã ridicatã, contribuie la
menþinerea unui nivel ridicat al ºomajului.
Promovarea spiritului ºi culturii antreprenoriale, atât
prin susþinerea educaþiei ºi formãrii profesionale iniþiale
în obþinerea de competenþe manageriale ºi antreprenoriale,
cât ºi prin formarea profesionalã continuã care sã facã din
antreprenoriat o opþiune de carierã pentru toþi, constituie o
soluþie importantã. Acþiunile pentru promovarea spiritului
ºi culturii antreprenoriale (cu excepþia celor întreprinse în
cadrul sistemului formal de educaþie) s-au concentrat asupra
creãrii unui cadru instituþional, legislativ, financiar
favorabil dezvoltãrii IMM-urilor ºi iniþiativei private ºi
stimulativ pentru investiþii, în timp ce mãsurile specifice
vizând resursele umane au fost plasate într-un plan
secundar.
c) Incluziunea socialã
Sãrãcia, fenomen rãspândit în România, nu ocoleºte
nici Regiunea Bucureºti-Ilfov mai ales în zonele istorice,
în zonele periferice ale oraºelor ºi în zonele rurale.
Rata sãrãciei pe Regiunea Bucureºti - Ilfov
2000

2001

2002

2003

2004

România

17,1

17,0

18,1

17,3

17,9

Bucureºti -Ilfov

6,9

6,5

4,8

5,3

7,6

Sursa: CASPIS.

Obiectivele privind egalitatea de ºanse ºi incluziunea
socialã vor fi activ promovate prin fiecare intervenþie
sectorialã, asigurând accesul în egala mãsurã la toate
serviciile publice, cu acþiuni pozitive care sã asigure accesul
grupurilor cele mai vulnerabile, în special al persoanelor
cu dizabilitãþi ºi al sãracilor.
Comunitatea romã
Minoritatea romã numãrã 11.002 membri în judeþul
Ilfov ºi 27.322 membri în Bucureºti, aproximativ 1,67%
din populaþia regiunii, cei mai mulþi romi fiind localizaþi
în anumite cartiere din sectoarele 2, 5 ºi 1 ale Bucureºtiului, în anumite zone din centrul istoric, precum ºi în 13
localitãþi din judeþul Ilfov. Problemele de naturã socialã ºi
economicã cu care se confruntã acest grup etnic sunt
numeroase ºi multe dintre ele se datoreazã unor mentalitãþi
depãºite cultivate în cadrul societãþilor tradiþionale, precum
ºi unei istorii de neparticipare la viaþa economicã ºi socialã
a comunitãþii. Acestea se rãsfrâng ºi asupra educaþiei,
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în mod preponderent în cartierele ºi zonele locuite de ac
eastã populaþie.
Astfel, în anul ºcolar 2004-2005 acesta a avut valorile
cele mai ridicate în sectoarele 5, 2 ºi 1, respectiv 275, 266
ºi 174 de elevi care au abandonat ºcoala, iar în localitãþile
judeþului Ilfov rata abandonului ºcolar în anul 2003-2004
a înregistrat valorile de 1,4 pentru învãþãmântul primar ºi
3,5 pentru învãþãmântul gimnazial.
b) Situaþia în domeniul ocupãrii
Piaþa muncii din România a suferit transformãri
semnificative în perioada 1990-2004, manifestate în special prin reducerea populaþiei active ºi a populaþiei ocupate,
pe fondul unui proces lent, dar continuu, de îmbãtrânire a
populaþiei. Evoluþiile înregistrate plaseazã România, în
anul 2004, la o distanþã semnificativã de obiectivele
Lisabona 2010, respectiv: rata generalã de ocupare pentru
populaþia în vârstã de muncã (grupa 15-64 ani) de 57,9%,
la o distanþã de 12,2 puncte procentuale faþã de obiectivul
de 70%; rata de ocupare a femeilor de 52,1% la o distanþã
de 7,9 puncte procentuale faþã de obiectivul de 60%; rata
de ocupare pentru grupa de vârstã 55-64 de ani, de 36,9%,
la o distanþã de 13,1 puncte procentuale faþã de obiectivul
de 50%.
Se poate observa o structurã diferitã a populaþiei în
2003, cu 17,12% din populaþia din grupa de vârstã 0-14
ani din Bucureºti, în timp ce în Ilfov aceasta reprezintã
16,48%.
Integrarea durabilã a tinerilor în piaþa muncii depinde
în mod esenþial de capacitatea sistemului de educaþie
iniþialã de a furniza competenþe ºi calificãri relevante ºi
adaptate cerinþelor manifestate pe piaþa muncii. Rata
ridicatã ºi în creºtere a ºomajului în rândul tinerilor în
vârstã de 15-24 ani (indicator a cãrui valoare a crescut de
la 17,5% în 2001 la 21% în 2004) poate fi explicatã prin
insuficienta adaptare a sistemului de educaþie ºi formare
iniþialã la cerinþele unei pieþe a muncii deficitare în ceea
ce priveºte capacitatea de a crea noi locuri de muncã.
Din 1999 pânã în 2003 rata ºomajului din BucureºtiIlfov a crescut cu 3 procente (de la 5,6% la 8,6%). În 2003,
rata ºomajului din Bucureºti-Ilfov a fost mai mare decât
media naþionalã (8,6%, faþã de media naþionalã 7%); în
special ridicatã pentru persoane tinere (sub 25 ani): 26,9%
(media naþionalã 19,6%). Rata ºomajului pe termen lung
(din total ºomaj) în 2003 a fost 63,25% (media naþionalã
61,87%).
Programele de formare profesionalã continuã (FPC) nu
au o structurã modularã ºi flexibilã care sã stimuleze
participarea angajaþilor ºi interesul angajatorilor. Furnizorii
de formare profesionalã continuã sunt, în general, instituþii
mici, nespecializate, care îºi adapteazã rapid oferta de
formare la nevoile imediate ale pieþei, dar care nu au
dezvoltate mecanisme de asigurare a calitãþii.
În România au fost implementate sisteme de asigurare
a calitãþii în FPC, diferite pentru contextul formal ºi pentru
cel nonformal/informal, dar mai existã încã multe aspecte
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materializându-se prin analfabetism ºi ratã de abandon
ºcolar ridicatã (în rândul copiilor romi din judeþul Ilfov, în
anul ºcolar 2003-2004, aceasta a fost de 17,85%) ce conduc
ulterior la ºomaj ºi delincvenþã juvenilã. Minoritatea romã,
o parte mare din populaþia din anumite zone ale
Bucureºtiului, are acces limitat la educaþie ºi locuri de
muncã.
Egalitatea de gen ºi combaterea excluziunii sociale
a femeilor
Participarea femeilor la viaþa socialã pare a fi mai mare
în Bucureºti comparativ cu media naþionalã, în timp ce datele
pentru Ilfov sunt conforme cu media naþionalã. Deºi statutul
femeilor în societatea româneascã pare a fi în creºtere, de
exemplu în ceea ce priveºte absolvirea de studii superioare
ºi înfiinþarea de firme, în general, femeile au salarii mai mici
în comparaþie cu bãrbaþii (80% din medie) ºi o ratã mai micã
de participare la viaþa socialã. Rata ºomajului la femei este
de 7,8%, faþã de media naþionalã de 6,4%.

2. Soluþii posibile pentru depãºirea crizei
ocupaþionale în România
Spre un „mix” eficient al politicilor?
Analizând mecanismul cauzal între ajustarea politicilor
sociale ºi de ocupare, observãm cã eficacitatea relativã a
reformelor din domeniul politicilor nu este influenþatã
numai de schimbãrile intervenite în „constelaþia” de
probleme din economia politicã internaþionalã, ci într-o
mare mãsurã ºi de caracteristicile instituþionale ale
diferitelor state naþionale ale bunãstãrii ºi, legat de acestea,
de capacitatea decidenþilor politici naþionali de a învãþa
din greºelile trecutului. Pe baza experienþelor politice de
succes ale unor þãri în anii ’90, putem exemplifica acele
politici care au contribuit prin a aduce acele obiective ale
politicilor sociale ºi de ocupare mai aproape de cerinþele
competitivitãþii.
În acest domeniu, nu existã o „reþetã” de bune practici.
Mai degrabã cerinþele de convergenþã pot fi atinse prin
ajustãri eficiente doar aplicând diferite strategii de politicã
apte sã rãspundã provocãrilor legate de competitivitate ºi
de schimbarea postindustrialã ºi, în aceeaºi mãsurã, ºi
problemelor specifice de „regim”.
Statele bunãstãrii sociale au devenit mult mai
constrânse ca în domeniul legat de fiscalitate sã asigure o
creºtere a „eficienþei programelor de bunãstare”, dacã nu
doresc sã renege nucleul angajamentelor statului bunãstãrii
asumate în perioada postbelicã. Acest lucru înseamnã cã
în statele bunãstãrii avansate ocuparea trebuie sã devinã
mai „prietenoasã” – employment friendly.
Ca o concluzie, un nivel ridicat al ocupãrii ºi securitãþii
sociale nu mai poate fi garantat numai de „arsenalul” limitat
al politicii macroeconomice. Datoritã gradului ridicat de
internaþionalizare economicã atins la sfârºitul secolului
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XX, atingerea efectivã a obiectivelor politicilor sociale ºi
de ocupare este în mod critic dependentã de un „mix”
consistent al politicilor de-a lungul zonelor diferite ale
reglementãrilor din domeniul economic ºi social. Pentru a
fi efectivã în condiþiile pieþelor globalizate, ajustarea
politicilor nu mai poate omite domeniile cheie ale statului
bunãstãrii, ca de exemplu politica socialã ºi reglementarea
pieþei muncii.
Mai întâi de toate, piaþa muncii ºi politicile sociale
trebuie sã fie (re)proiectate astfel încât sã susþinã ocuparea
ºi nu subvenþionarea neocupãrii. Evidenþele empirice aratã
cã în prezent existã o gamã largã de opþiuni viabile de a
reconstrui un nou echilibru al statului bunãstãrii.
„Catalogul” cerinþelor generale pentru a avea un stat al
bunãstãrii competitiv, echitabil ºi cu o ocupare
„prietenoasã” a forþei de muncã poate fi sintetizat pe
urmãtoarele puncte-cheie:
n
politicã macroeconomicã robustã;
n
mecanism de stabilire a salariilor corespunzãtor ºi
flexibil;
n
ocupare „prietenoasã”a forþei de muncã, un sistem
de taxare ºi o politicã socialã eficiente;
n
asigurarea „flexibilitãþii” pieþei muncii.
Pornind de la toate aceste aspecte, posibilele soluþii de
depãºire a crizei ocupaþionale în þara noastrã sunt strâns
legate de procesul de pregãtire a integrãrii în Uniunea
Europeanã. Soluþiile României nu pot fi disociate de cele
comunitare ale Strategiei Lisabona ºi de cele ale politicii
de coeziune economicã ºi socialã stabilite pentru þãrile
încadrate în cadrul obiectivului de convergenþã.
Þintele Strategiei Lisabona sunt foarte bine cunoscute:
pânã în anul 2010 Uniunea Europeanã va avea o ratã de
ocupare pentru populaþia activã de 70%, pentru femei de
cel puþin 60% ºi pentru grupul de vârstã de 55-64 ani de
50%. Strategia a stabilit o þintã de cheltuieli de 3% din PIB
pentru cercetare ºi dezvoltare, cu douã treimi sau mai mult
în sectorul privat. Chiar dacã þintele au fost fixate la nivel
european, politicile trebuie întreprinse la nivel naþional.
Procesul de evaluare este de asemenea realizat la nivel
naþional, iar tabelele cu performanþa statelor membre
trebuie publicat periodic.
Þintele Strategiei Lisabona nu sunt uºor de atins.
Progresul decurge încet, iar o comparaþie între þãrile
europene post-Lisabona ºi alte þãri OECD nu reflectã
diferenþe între aceste þãri. Chiar dacã unele þãri au
îmbunãtãþit performanþa de ocupare, în aceºti ani nicio
þarã care se situa sub limita de 70% nu a progresat suficient.
Când este vorba de mãsuri specifice pentru atingerea
þintelor de creºtere economicã ºi ocupare, Agenda Lisabona
nu pare sã aibã un impact pentru politicile naþionale. Nu a
existat prea multã acþiune directã, cel puþin nu mai mult
decât ar fi fost întreprins de cãtre un guvern care se confruntã
cu provocãrile supravieþuirii economice ºi creºterii într-o
lume globalizatã rapid.

asigurarea durabilitãþii mediului înconjurãtor.
Dar al cincilea, finalizarea pieþei unice, impune o
acþiune mai amplã din partea instituþiilor europene. Cei
mai importanþi paºi spre o piaþã internã unicã au fost
întreprinºi de la procesul din 1992. Integrarea este
importantã deoarece companiile europene pot beneficia
de avantaje de pe urma economiilor la scarã mare.
Principalele beneficii ale integrãrii europene de pânã acum
au provenit din liberalizarea comerþului. Comisia
estimeazã cã în primii 10 ani ai pieþei unice europene PIB
a crescut cu 1,5%. Nu este foarte mult în comparaþie cu rata
anualã de creºtere a PIB în realitate corespunde cu creºterea
pe un an. Au existat creºteri ºi în ceea ce priveºte crearea de
locuri de muncã, dar în ceea ce priveºte serviciile, cea mai
mare componentã a PIB, se poate spune cã integrarea încã
nu a avut loc. Grupul Kok a accentuat faptul cã eforturile
pentru finalizarea pieþei unice trebuie accelerate, mai ales
pentru liberalizarea serviciilor. Chiar ºi serviciile financiare
nu sunt pe deplin integrate, în ciuda faptului cã existã un
acord cã acestea ar trebui liberalizate. Pe hârtie, integrarea
este completã în sectorul bunurilor, dar diferenþele mari de
preþuri care rãmân de-a lungul Europei reprezintã dovada
cã integrarea nu s-a realizat pe deplin. Oricum, limitele pot
fi datorate ºi politicilor corporative, ºi nu politicilor
naþionale. Dacã aºa este, Comisia poate lua mãsuri pentru
a îmbunãtãþi integrarea.
Dincolo de acest canal, care este destul de important,
Comisia a evidenþiat în special nevoia pentru reformã ºi
nevoia pentru mai multe eforturi în vederea atingerii
obiectivelor Lisabona. Dar nu a luat ºi mãsuri concrete de
acþiune. Eºecul de a întreprinde acþiunile necesare la nivel
naþional este, pe de o parte, datorat þãrilor care nu fac ceea ce
promit sã facã ºi, pe de altã parte, þãrilor care nu spun sau nu
fac ce este necesar. Comisia poate sã creeze un sistem sau
niºte stimulente care sã determine þãrile sã fie mai doritoare sã
ia mãsurile necesare. De exemplu, ar putea oferi compensaþii
financiare pentru cercetare sau alte cheltuieli suportate în
acest moment prin bugetele naþionale, dar care contribuie la
realizarea obiectivelor Lisabona. Ajutorul financiar sau
stimulentele nu au fost bine legate de obiectivele Lisabona.
În þara noastrã realizarea obiectivelor Lisabona în
domeniul ocupãrii forþei de muncã se poate atinge prin
stabilirea ºi implementarea unei serii de obiective specifice,
finanþate prin instrumentul financiar al Strategiei
Europene de Ocupare, Fondul Social European.
România a parcurs în ultimii ani un proces intens de
pregãtire pentru aderarea la Uniunea Europeanã, atât din
punct de vedere instituþional cât ºi legislativ.
Planul Naþional de Dezvoltare 2007-2013, adoptat în
decembrie 2005, reprezintã documentul de programare
strategicã ºi financiarã multianualã prin care sunt stabilite
domeniile de dezvoltare a României în urmãtorii 7 ani.
Pornind de la aceste domenii de dezvoltare identificate,
sunt în curs de realizare Programele Operaþionale
Sectoriale specifice, Programul Operaþional Regional ºi
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Conexiunea între creºtere economicã ºi locuri de muncã
În ciuda faptului cã în cadrul Agendei Lisabona se pune
accentul pe economia bazatã pe cunoaºtere ºi pe tehnologii,
cea mai mare parte din expansiunea muncii care este
necesarã pentru satisfacerea obiectivelor de ocupare
Lisabona va fi în sectoarele intensive de lucru ale
economiei, care cunosc o scãdere a productivitãþii. Astfel,
crearea de locuri de muncã nu este chiar principalul
contribuabil pentru creºtere economicã. Legãtura este alta:
mai multã creºtere economicã va aduce creare de locuri de
muncã. Aici este dovada cã creºterea ratei productivitãþii
muncii, prin acumularea de capital sau prin creºterea
factorului total al productivitãþii (FTP), duce la creºterea
cererii de muncã, reduce ºomajul ºi creºte participarea pe
piaþa muncii. Prin creºterea ratei FTP cu un punct procentual
se reduce ºomajul prin 1,3 puncte procentuale (Pissarides,
Vallanti, 2004). Asemenea schimbãri în creºterea ratei FTP
în Europa sunt fezabile, având în vedere punctele scãzute
de plecare.
Creºterea ridicatã nu este rãspânditã uniform în
economie. În mod inevitabil, anumite sectoare vor creºte
mai rapid decât altele. Economia bazatã pe cunoaºtere,
care este accentuatã în Agenda Lisabona, este sectorul
„high-tech” care este „conducãtoarea” creºterii economice.
Dar acesta nu este principalul sector care creeazã locuri de
muncã. Creºterea economicã ridicatã de obicei nu creeazã
ºi locuri de muncã mai multe în sectoarele respective.
Creeazã prosperitate, iar prosperitatea creeazã cerere pentru
servicii. Creºterea cererii de locuri de muncã urmatã de
creºtere de productivitate este mai rãspânditã la nivelul
întregii economii decât în creºterea productivitãþii în sine,
ºi de obicei este mai concentratã în sectoarele cu
productivitate scãzutã precum comerþul cu amãnuntul,
servicii comunitare, servicii medicale etc. Desigur, cei care
vor obþine aceste locuri de muncã trebuie sã fie stimulaþi
suficient prin a li se oferi subvenþii pentru a se angaja. O
compensaþie ridicatã în aceste sectoare poate fi atinsã prin
preþuri mari ale produselor finale, nu prin utilizarea mai
productivã a resurselor. De aceea, se experimenteazã o
inflaþie mai mare a preþurilor ºi o creare de locuri de muncã
mai mare în sectoarele de servicii cu productivitate scãzutã,
un proces cunoscut sub denumirea de „boala costului lui
Baumol” (Baumol’s cost disease) (Baumol, 1967; Baumol
et al., 1985).
Cele mai multe reforme necesare pentru atingerea
obiectivelor Lisabona sunt la nivel naþional. Nu toate
þãrile Uniunii au nevoie de acelaºi tip de reforme ºi þine de
fiecare guvern în parte sã decidã care sunt prioritãþile, în
funcþie de situaþia proprie.
Raportul lui Wim Kok, care în 2004 a condus Grupul la
Nivel Înalt pentru Strategia de la Lisabona, a evidenþiat
cele 5 domenii de politici care impun acþiuni urgente.
Patru dintre acestea sunt din domeniul naþional:
încurajarea cercetãrii ºi dezvoltãrii, îmbunãtãþirea mediului
de afaceri, îmbunãtãþirea performanþei pieþei muncii ºi

Economie teoreticã ºi aplicatã

Cadrul Naþional Strategic de Referinþã.
Actualul context al perioadei de programare coincide,
la nivel european, cu intensificarea eforturilor pentru
atingerea obiectivelor Strategiei Lisabona, de creºtere
economicã ºi creare de locuri de muncã, mai multe ºi mai
bune.
Realizarea obiectivului Uniunii Europene de a deveni
un spaþiu atractiv din punct de vedere investiþional, axat
pe dezvoltarea economiei bazate pe cunoaºtere, încurajarea
ocupãrii, inovaþiei ºi antreprenoriatului ºi crearea de locuri
de muncã, se poate atinge doar prin asumarea acestor
obiective la nivelul fiecãrui stat membru, prin acþiuni
comune în toate aceste direcþii.
Propunerea de Regulament privind Fondul Social
European pentru perioada 2007-2013 stabileºte o serie
de domenii de acþiune în ceea ce priveºte dezvoltarea
capitalului uman ºi diseminarea competenþelor din
domeniul tehnologiei informaþiei ºi comunicãrii, al noilor
tehnologii ºi de management.
Sub aspectul îmbunãtãþirii accesului la ocupare, sunt
propuse acþiuni ce vizeazã creºterea adaptabilitãþii forþei
de muncã ºi a întreprinderilor, în scopul anticipãrii
schimbãrilor economice, integrãrii durabile pe piaþa muncii
a persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã ºi a
persoanelor inactive, prevenirii ºomajului, în special a
ºomajului de lungã duratã, ºi prelungirii vieþii active.
O implementare eficientã a acþiunilor finanþate din
Fondul Social European se bazeazã pe crearea de
parteneriate între toþi actorii socioeconomici relevanþi, în
special a partenerilor sociali. Aceºtia au un rol esenþial în
extinderea parteneriatului la nivel central ºi regional ºi în
întãrirea coeziunii economice ºi sociale prin îmbunãtãþirea
ocupãrii ºi a tuturor oportunitãþilor de ocupare.
În deplin acord cu obiectivele Uniunii Europene,
Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei a stabilit
obiective naþionale de dezvoltare a resurselor umane.
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POS DRU) a fost elaborat avându-se în
vedere prevederile în domeniu la nivel comunitar, fiind în
conformitate cu liniile directoare integrate ºi principiile
cuprinse în urmãtoarele documente:
n
Strategia Lisabona revizuitã;
n
Orientãrile Strategice Comunitare în domeniul
politicii de coeziune 2007-2013;
n
Strategia Europeanã în domeniul ocupãrii forþei de
muncã;
n
Liniile directoare integrate pentru dezvoltare ºi
ocupare 2005-2008;
n
Liniile directoare strategice pentru educaþie 20052008;
n
Planul de Acþiune: Agenda Europeanã pentru
Antreprenoriat;
n
Strategia Europeanã pentru Dezvoltare Durabilã
2005-2010 - O platformã de acþiune;
n
Strategia Cadru privind Egalitatea de Gen.
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În concordanþã cu obiectivele comunitare, la elaborarea
POS DRU s-a avut în vedere obiectivele de dezvoltare
stabilite la nivel naþional prin documentele programatice
ºi planurile de acþiune în domeniul resurselor umane:
n
Strategia naþionalã în domeniul ocupãrii 20052010;
n
Strategia pe termen scurt ºi mediu pentru formare
profesionalã continuã, 2005-2010;
n
Planul Naþional de Acþiune pentru Ocuparea Forþei
de Muncã (2004-2005);
n
Documentul Comun de Evaluare a Politicii de
Ocupare a Forþei de Muncã (Joint Assessment Paper – JAP) (octombrie 2002);
n
Memorandumul Comun în domeniul Incluziunii
Sociale (Joint Inclusion Memorandum – JIM) –
2005;
n
Strategia naþionalã privind egalitatea de ºanse între
femei ºi bãrbaþi;
n
Strategia naþionalã de incluziune socialã a tinerilor
peste 18 ani care pãrãsesc sistemul de protecþie a
copilului 2006-2008;
n
Strategia Guvernului României de îmbunãtãþire a
situaþiei romilor -2001;
n
Strategia naþionalã pentru protecþia, integrarea ºi
incluziunea socialã a persoanelor cu handicap în
perioada 2006-2013 „ªanse egale pentru persoanele
cu handicap – cãtre o societate fãrã discriminãri“;
n
Strategia pentru descentralizarea educaþiei (proiect,
aflat în curs de dezbatere).
În contextul general al promovãrii coeziunii economice
ºi sociale, realizarea obiectivelor strategiei POS DRU se
fundamenteazã pe operaþiuni întreprinse în cadru
domeniilor majore de intervenþie identificate în cadrul celor
7 axe prioritare:
n
Sprijinirea educaþiei ºi formãrii profesionale
pentru susþinerea creºterii economice ºi
dezvoltarea societãþii bazate pe cunoaºtere;
n
Conectarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii la piaþa
muncii;
n
Creºterea adaptabilitãþii forþei de muncã ºi
întreprinderilor;
n
Modernizarea Serviciului Public de Ocupare;
n
Promovarea mãsurilor active de ocupare;
n
Promovarea incluziunii sociale;
n
Asistenþã tehnicã.
Strategia de dezvoltare a resurselor umane în România
în urmãtorii 7 ani a fost elaboratã þinând-se seama de toate
aceste obiective comune, la nivel naþional ºi comunitar,
astfel încât asistenþa din Fondul Social European pentru
România sã se adreseze acelor domenii care susþin
obiectivele generale de dezvoltare a Uniunii Europene.
În cadrul Programului Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, Capitolele „Analiza
socioeconomicã” ºi „Analiza punctelor tari ºi punctelor

AP 1: Sprijinirea educaþiei pentru dezvoltarea
societãþii bazate pe cunoaºtere
În cadrul acestei axe prioritare vor fi promovate acþiuni
vizând dezvoltarea ofertelor de educaþie iniþialã ºi
continuã, promovarea inovaþiei în educaþie, a
parteneriatelor între universitãþi, centrele de cercetare ºi
dezvoltare ºi mediul de afaceri.
De asemenea, proiectele ce vor fi finanþate din Fondul
Social European vor putea avea ca obiect pregãtirea, în
continuare, a cadrelor didactice din învãþãmânt, sprijinirea
dezvoltãrii în carierã a personalului din educaþie ºi cercetare.
AP 2: Conectarea învãþãrii continue la piaþa muncii
Activitãþile propuse în cadrul acestei axe prioritare
urmãresc prevenirea abandonului ºcolar, prin programe de
asistare a copiilor cu dificultãþi, programe integrate de
orientare ºi consiliere în carierã ºi servicii de dezvoltare
personalizatã.
Totodatã, vor putea fi lansate proiecte în domeniul
participãrii angajaþilor la formare profesionalã continuã,
recunoaºterii ºi validãrii competenþelor dobândite în contexte
informale, precum ºi proiecte de susþinere a angajatorilor,
prin subvenþii, în vederea încurajãrii participãrii angajaþilor
la diferite programe de formare profesionalã.
AP 3: Creºterea adaptabilitãþii forþei de muncã ºi
întreprinderilor
Domeniul creºterii adaptabilitãþii forþei de muncã va
implica promovarea culturii antreprenoriale, prin desfãºurarea de proiecte care oferã servicii de sprijin în vederea
începerii unei afaceri ºi dezvoltarea abilitãþilor manageriale.
În acelaºi timp, axa propusã oferã oportunitãþi de finanþare
a proiectelor care vor sprijini parteneriatele, inclusiv pentru
dezvoltarea responsabilitãþii sociale a întreprinderilor,
îmbunãtãþirea sãnãtãþii ºi securitãþii la locul de muncã,
sprijinirea formelor flexibile de organizare a muncii ºi
armonizarea vieþii profesionale cu viaþa de familie.
AP 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
Creºterea gradului de satisfacere a necesitãþilor pieþei
muncii se va realiza ºi prin modernizarea Serviciului
Public de Ocupare, respectiv a Agenþiei Naþionale pentru
Ocuparea Forþei de Muncã. Acþiunile în acest domeniu,
finanþate din Fondul Social European, vor viza:
n
asigurarea unei mai mari transparenþe a
oportunitãþilor de ocupare ºi formare profesionalã
la nivel naþional ºi regional, în vederea facilitãrii
mobilitãþii geografice ºi ocupaþionale;
n
anticiparea mai bunã a nevoilor pieþei muncii,
inclusiv a deficienþelor ºi blocajelor pe piaþa muncii;
n
managementul corespunzãtor al migraþiei forþei de
muncã.
AP 5: Promovarea ocupãrii active
Proiectele ce vor fi lansate în cadrul acestei axe prioritare
vor susþine acþiuni referitoare la mãsuri active pe piaþa
muncii, precum cãutarea unui loc de muncã, orientarea ºi
consilierea profesionalã, inclusiv dobândirea de abilitãþi
antreprenoriale.
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slabe în domeniul social” au oferit baza de la care s-a pornit
în elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane în
urmãtoarea perioadã.
Punctele slabe identificate s-au concentrat în jurul
urmãtoarelor teme:
n
rate relativ ridicate de abandon ºcolar/pãrãsire
timpurie a ºcolii;
n
insuficienta implicare a partenerilor sociali în
programele specifice de dezvoltare a resurselor umane;
n
nivelul scãzut al participãrii adulþilor la educaþie ºi
formare profesionalã continuã ºi lipsa ofertelor de
educaþie continuã;
n
cultura antreprenorialã scãzutã;
n
mobilitatea scãzutã pe piaþa muncii;
n
ºomajul crescut în rândul tinerilor;
n
nivelul ridicat al ºomajului de lungã duratã;
n
integrarea insuficientã a populaþiei rome ºi a altor
grupuri vulnerabile în educaþie ºi pe piaþa formalã
a muncii.
Din acest punct de vedere, Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane rãspunde pe deplin
nevoilor de formare profesionalã continuã ºi promovare a
ocupãrii forþei de muncã, prin modernizarea ofertelor din
educaþie, adaptarea ofertei educaþionale la cerinþele pieþei
muncii, atragerea unui numãr cât mai mare de persoane pe
piaþa muncii ºi promovarea incluziunii sociale a grupurilor
vulnerabile.
Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea
capitalului uman ºi creºterea competitivitãþii acestuia pe
piaþa muncii, prin asigurarea oportunitãþilor egale de
învãþare pe tot parcursul vieþii ºi dezvoltarea unei pieþe a
muncii moderne, flexibile ºi inclusive.
În sprijinul realizãrii acestui obiectiv vin o serie de
obiective specifice care urmãresc:
n
Dezvoltarea educaþiei iniþiale ºi continue prin
promovarea de reforme ºi furnizarea unor oferte
educaþionale ºi programe de formare profesionalã de
calitate ºi relevante pentru piaþa muncii, care sã asigure
oportunitãþi egale de învãþare pe tot parcursul vieþii;
n
Dezvoltarea unor rute flexibile ºi personalizate de
învãþare, prin furnizarea de servicii integrate de
informare, orientare ºi consiliere;
n
Facilitarea inserþiei tinerilor pe piaþa muncii prin
promovarea parteneriatului în educaþie ºi ocupare
ºi dezvoltarea programelor de tranziþie de la ºcoalã
la locul de muncã;
n
Creºterea nivelului de educaþie ºi formare
profesionalã prin oferirea de programe educaþionale
ºi de formare profesionalã continuã specifice;
n
Promovarea spiritului ºi culturii antreprenoriale;
n
Creºterea accesului la educaþie ºi pe piaþa muncii
pentru grupurile vulnerabile.
Programul Operaþional Dezvoltarea Resurselor Umane
este structurat pe ºapte axe prioritare (AP) tematice,
respectiv:

Economie teoreticã ºi aplicatã

De asemenea, vor fi promovate mãsuri pentru motivarea
persoanelor inactive, pentru promovarea mobilitãþii
geografice ºi ocupaþionale ºi armonizãrii cererii cu oferta
forþei de muncã.
În acelaºi timp, vor fi promovate scheme inovatoare de
stimulare a ocupãrii tinerilor ºi ºomerilor pe termen lung,
precum ºi mãsuri de acompaniere pentru intrarea ºi
menþinerea cât mai mult timp pe piaþa muncii.
AP 6: Promovarea incluziunii sociale
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane va încuraja operaþiuni având ca finalitate creºterea
incluziunii sociale, prevenirea excluziunii de pe piaþa muncii
ºi sprijinirea integrãrii în muncã a grupurilor vulnerabile,
aflate într-o poziþie dezavantajatã în ceea ce priveºte accesul
la educaþie ºi la un loc de muncã. Din acest punct de vedere,
tratamentul egal între cetãþeni, combaterea discriminãrii ºi
egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi sunt factori esenþiali
de progres. Prin intermediul acestei axe vor putea fi
promovate proiecte de îmbunãtãþire a participãrii grupurilor
vulnerabile la educaþie ºi pe piaþa muncii. De asemenea, vor
fi finanþate proiecte având ca acþiuni promovarea
parteneriatelor de dezvoltare la nivel local în vederea
integrãrii grupurilor vulnerabile, dezvoltarea de servicii
sociale ºi dezvoltarea de programe de formare profesionalã
pentru personalul din sistemul de asistenþã socialã.

AP 7: Asistenþã tehnicã
În cadrul acestei axe se va furniza susþinere pentru
implementarea programului ºi utilizarea eficientã a
fondurilor comunitare ºi a celor naþionale de cofinanþare.
Pe parcursul elaborãrii lui, Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane s-a bucurat de un
amplu proces consultativ la care au participat reprezentanþii
diferitelor instituþii ale administraþii publice centrale ºi
locale, mediul de afaceri, parteneri sociali – sindicate,
patronate, organizaþii neguvernamentale active în
domeniul social, alþi parteneri interesaþi de domeniile de
intervenþie propuse prin acest program.
Rãspunzând unei nevoi reale de dezvoltare a capitalului
uman din România, Fondul Social European, prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane, va avea acelaºi efect benefic de creºtere a nivelului
bunãstãrii economice ºi sociale pe care l-a avut ºi în alte
state membre ale Uniunii Europene care s-au confruntat
cu probleme similare celor existente în prezent în þara
noastrã.
Succesul în domeniul dezvoltãrii resurselor umane va
depinde doar de capacitatea þãrii noastre de mobilizare în
absorbþia fondurilor structurale de care vom beneficia
începând cu 1 ianuarie 2007.
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