Domeniul Strategic 3 ,,Resurse umane, incluziune socială, ocupare și
sănătate”
Obiectiv strategic: Creșterea coeziunii sociale a Regiunii Centru prin îmbunătățirea incluziunii
sociale, creșterea accesului la servicii de educație, sănătate și facilitarea integrării pe piața
muncii

Priorități specifice:
P.3.1. Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale regionale, a
serviciilor şi accesului la educație la toate nivelurile
Obiectiv specific: Creșterea nivelului general de educație și îmbunătățirea calității și
relevanței procesului de formare profesională
Conform datelor statistice oficiale, în anul 2018, în Regiunea Centru funcționau, în total, 904
unități școlare de toate nivelurile, dintre care 530 erau situate în mediul urban, iar 374 erau
situate în mediul rural, majoritatea acestora fiind în subordinea autorităților publice locale. De
regulă, unitățile școlare sunt compuse din mai multe clădiri sau corpuri de clădire, multe
dintre acestea având o vechime considerabilă. În ultimii 10-12 ani, s-au realizat investiții
pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea unora dintre unitățile școlare din Regiunea
Centru finanțate cu precădere din fonduri europene, ceea ce a condus la creșterea calității
procesului educativ și la îmbunătățirea rezultatelor școlare.
Având în vedere faptul că educația rămâne una din prioritățile regionale și în perioada 20212027, eforturile de investiționale de modernizare a infrastructurii de educație la toate
nivelurile și de formare profesională trebuie să continue pentru a aduce cât mai multe
unități școlare la standardele cerute de un învățământ de calitate, accesibil și relevant.
În ultima perioadă, pe piața muncii din România, se resimte tot mai acut un deficit de
competențe şi/sau personal calificat, mai ales în sectoarele economice cu dezvoltare rapidă şi
în noile domenii de activitate. Sectoare economice precum ITC, mecatronica, industria auto
sau chiar turismul, importante pentru economia Regiunii Centru, încep să ducă lipsă de forță
de muncă bine pregătită și ca urmare a unei corelări insuficiente între oferta educațională și
nevoile actuale ale piaței muncii.
În prezent (2018), la nivelul Regiunii Centru peste 13700 elevi sunt înscriși în școli
profesionale, peste 8200 elevi sunt înrolați în învățământul postliceal și de maiștri iar circa
16000 elevi studiază în licee cu profil tehnic sau de resurse. Menționăm, de asemenea, faptul
că învățământul profesional dual a parcurs în Regiunea Centru primii săi pași, în prezent fiind

acreditate și funcționând cu rezultate bune unități școlare sau clase în sistem dual în toate
cele șase județe.
Pentru un acord cât mai bun între piața muncii și sistemul de educație profesională și tehnică
și pentru a asigura coerența și sustenabilitatea măsurilor în domeniul educației profesionale,
este nevoie în perioada următoare de implementarea de pachete de măsuri la nivel local sau
regional în vederea îmbunătățirii formării profesionale inițiale și continue și de creștere a
adaptabilității sistemului educațional la cerințele pieței muncii.
Astfel, în perioada 2021-2027, una din prioritățile regionale din domeniul educației o va
constitui întărirea sistemelor de formare profesională în colaborare cu partenerii economici și
sociali pentru o mai bună adaptare la nevoile pieţei muncii prin dezvoltarea de parteneriate
între organizații de drept public și privat din sistemul de educație, din mediul economic și
din rândul organizațiilor neguvernamentale relevante (patronate, sindicate, asociații
profesionale etc.).
Ca măsură specifică pentru întărirea rolului parteneriatelor în domeniul formării profesionale
se impune dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere în vederea îmbunătățirii
accesului informat la programe de educație și formare, în acord atât cu interesele elevilor și
studenților, cât și cu nevoile pieței muncii, prin implicarea angajatorilor sau a organizațiilor
neguvernamentale în furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională. Această
măsură presupune reunirea, standardizarea și modernizarea seviciilor de consiliere și
orientare oferite, posibil prin crearea de platforme de orientare și consiliere profesională și
asigurarea funcționalității acestora (inclusiv prin achiziționarea de baterii de teste și softuri
necesare platformelor digitale).
În perioada următoare, sunt necesare noi eforturi pentruadaptarea serviciilor educaționale
adresate elevilor și cadrelor didactice,pentru fiecare nivel educațional (profesional, liceal,
postliceal etc.), în corelare cu dinamica pieței muncii (schimbări tehnologice și structurale,
digitalizare etc.) prin:
-implementarea de noi standarde (sau revizuire) de pregătire profesională;
- adaptarea programelor școlare;
- programe de formare a cadrelor didactice;
- pilotarea și implementarea unor metode și tehnici de predare-evaluare inovatoare
Modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale TVET, începută în anii trecuți, trebuie
continuate și extinse pentru asigurarea unui proces educațional relevant și de calitate. Așadar,
în perioada 2021-2027, una dintre prioritățile regionale în domeniul educației o constituie
construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea (în anumite cazuri) și echiparea
infrastructurii educaţionale pentru învățământul de nivel ISCED 3 - 4, în vederea atingerii
condițiilor optime de funcționare a unităților de învătământ. În acest sens, foarte importantă

este asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare – laboratoare tehnice, softuri
educaționale, cloud educațional.
În plus, pentru adaptarea învăţământului la noile tehnologii va fi nevoie de construcția și
dotarea unorcentre de educaţie şi formare profesională inițială precum și de crearea cel
puțin a unui campus școlar pentru VET în fiecare județ al Regiunii Centru.
În prezent, în Regiunea Centru funcționează 10 universități, cuprinzând un număr de 63
facultăți și cu un total de 2404 cadre didactice. În ultimii 5 ani se constată o scădere a
interesului pentru instituțiile de educație terțiară din Regiunea Centru, numărul anual de
absolvenți scăzând cu aproape 3000, iar numărul de studenți înscriși cu cca 1000. Această
evoluție este în distonanță cu evoluția la nivel european, aici menținându-se un interes ridicat
pentru învățământul superior. Astfel, în timp ce ponderea populației din grupa de vârstă 25-64
ani cu studii universitare (nivelul 5-8), în 2017, era de 17,9% la nivelul Regiunii Centru, la nivelul
UE28 se înregistra o pondere a celor cu studii superioare de 31,5%. Dacă analizăm evoluția
regională a ponderii persoanelor cu studii superioare în totalul populației din grupa de vârstă
30-34 de ani, se observă că aceasta a crescut de la 21,3% în 2013 la 26,6% în 2017, însă se
menține sub valorile la nivelul Uniunii Europene (39,9% în 2017), dar în apropierea țintei
naționale de 26,7%.
În perioada următoare este nevoie de adaptarea programelor de studiu și a abordărilor
didactice din învățământul terțiar astfel încât competențele absolvenților să fie în
concordanță cu cele cerute pe piața muncii. În acest sens, este nevoie de crearea uor
structuri funcționale de cooperare între universități și mediul de afaceri care să permită
implementarea unor programe de formare pe lângă universitățile din Regiunea Centru, la
solicitarea agenților economici precum și adaptarea curriculei universitare la solicitările
specifice ale pieței muncii. În plus, se impune o susținere mai puternică a universităților în
procesul de dezvoltare a programelor de masterat aplicate, doctorate profesionale,
programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi programe
postuniversitare de perfecţionare în vederea apropierii și corelării mai bune între oferta
educațională și cerințele pieței regionale a muncii.
Pentru a permite adaptarearapidă a ofertei educaționale, în vederea furnizării informațiilor
necesare,este nevoie de implementarea unui mecanism de monitorizare a evoluțiilor
studențilorși ale absolvenților de învățământ terțiar în paralel cu monitorizarea evoluțiilor
cerințelor pieței forței de muncă.
O altă direcție care trebuie continuată și extinsă în perioada 2021-2027 este sprijinirea
mobilității internaționale pentru învățământul terțiar în vederea dobândirii unor experiențe
noi de învățare, într-un context internațional. Trebuie astfel încurajată participarea
universităților și studenților din Regiunea Centru la programele europene de schimburi de
studenți precum ERASMUS+ sau ERASMUSpro.

Numeroase clădiri care aparțin universităților, atât cele în care se desfășoară procesul de
educație cât și clădirile administrative sau cele auxiliare (cămine, cantine, cluburi studențești)
se află într-o stare necorespunzătoare și necesită lucrări ample de reabilitare și modernizare,
iar în anumite cazuri sunt necesare extinderi sau construcții de noi spații. Cu toate că s-au
făcut investiții semnificative în perioada 2014-2020, cabinetele și laboratoarele universitare
au încă nevoie de noi echipamente și dotări performante pentru a se apropia de nivelul altor
universități europene. Așadar, în perioada 2021-2027, una din prioritățile regionale de
investiții se va îndrepta spre construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea
infrastructurii educaţionale pentru învățământul terțiar.
Utilizarea mijloacelor electronice și accesarea internetului au devenit o necesitate în
societatea contemporană, iar sistemul de educație trebuie să asigure atât achiziția și
dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și să ofere, în același timp, un exemplu pentru
celelalte segmente ale societății. În lumina acestor exigențe, sistemul de educație din
Regiunea Centru trebuie modernizat pentru a se asigura atât infrastructura digitală specifică
cât și achiziția softurile necesare și pregătirea cadrelor didactice pentru a le utiliza în
procesul educativ. În sensul celor de mai sus, în perioada următoare sunt necesare acțiuni și
eforturi investționale la nivel regional pentru:
- modernizarea și extinderea infrastructurii informatice și asigurarea conexiunilor
broadband pentru toate unitățile de învățământ din Regiunea Centru
- echiparea și achiziția de softuri educaționale, pentru elevi, studenți și cadre didactice
- asigurarea suportului necesar (materiale educaționale, cursuri, softuri educaționale etc.)
pentru utilizarea și evaluarea competențelor digitale
- asigurarea suportului educațional digital pentru formarea profesională în acord cu
tendințele actuale
- modernizarea sistemului de predare-evaluare, în vederea formării competențelor cheie,
inclusiv a celor digitaleși pentru adaptarea sistemelor de educație și formare la nevoile
pieței muncii
Una dintre provocările cu care se confruntă Regiunea Centru este problema deficitului de
educație și a creșterii abandonului școlar la grupurile dezavantajate social. Indicatorul
referitor la părăsirea timpurie a școlii, în Regiunea Centru, a crescut de la 17,9% la 21,1% în
perioada 2013-2017 – aceste valori fiind aproape duble față de cele la nivelul Uniunii
Europene. Fără a dispune de date statistice oficiale, dar utilizând mai multe surse concordante
de informații, putem aprecia că problema nivelului educațional scăzut și creșterea
abandonului școlar afectează într-o măsură mult mai mare grupurile dezavantajate social
(familiile cu venituri reduse, copiii din mediul rural, comunitățile de romi) decât restul
populației. Abordarea accesului la educație în cazul grupurilor vulnerabile trebuie gândită întro manieră diferită și este necesar să se înceapă cu identificarea nevoilor educaționale
specifice elevilor din grupurile vulnerabile.

Un grup țintă important pentru succesul măsurilor de prevenire a abandonului școlar este
format din părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile și din persoanele care au în grijă
copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Aceștia trebuie să beneficieze de
măsuri de sprijin, consiliere și educație parentală în vederea conștientizării importanței
continuării și finalizării studiilor.
O altă măsură în vederea prevenirii abandonului școlar și combaterii părăsirii timpurii a școlii
trebuie să vizeze derularea unor acțiuni de conștientizare a actorilor educaționali cu privire la
necesitatea deschiderii sistemului către grupurile vulnerabile și aplicarea strategiilor de
adaptare curriculară la nevoile elevilor cu cerințe educaționale speciale.
Prioritatea privind creșterea accesului la educație a persoanelor aparținând grupurilor
vulnerabile include un ansamblu coerent de măsuri care, în esență, facilitează adaptarea
sistemului educațional la cerințele specifice ale diferitelor categorii vulnerabile, pe de o
parte și oferă suport material elevilor și familiilor acestora pentru parcurgerea ciclurilor
educaționale, pe de altă parte. Preconizăm în perioada 2021-2027 implementarea
următoarelor tipuri de acțiuni și măsuri:
- reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale pentru elevii din grupurile
vulnerabile
- asigurarea dotărilorși echipamentelor necesare, inclusiv a softurilor educaționale
- derularea de servicii de consiliere și orientare școlară și profesională
- adaptarea curriculumului, precum și dezvoltarea de materiale educaționale
- servicii de mentorat;
- pregătirea personalului care oferă servicii de educație și îngrijire, inclusiv servicii suport;
- formare pentru cadrele didactice care lucrează cu elevi cu cerințe educaționale
speciale/dizabilitati
- sprijinirea dezvoltării metodelor, tehnicilor didactice și adaptarea acestora la nevoile
elevilor din grupurile vulnerabile
- implementarea unor programe flexibile de tip ”a doua șansă”
- servicii de educație și îngrijire pentru antepreșcolari (inclusiv acoperirea cheltuielilor de
funcționare)
- identificarea nevoilor educaționale specifice studenților aparținând grupurilor
vulnerabile, inclusiv prin oferirea unor măsuri de acompaniere, consiliere etc.
Pentru a asigura șanse cât mai mari de reușită măsurilor de ordin educațional, este necesară
implementarea, în paralel, a unei palete ample de măsuri de natură socială, cu accent pe
elevii aparținând grupurilor vulnerabile, pentru a-i stimula să finalizeze învățământul

obligatoriu și apoi să-și continue studiile profesionale și liceale. Aceste măsuri pot fi grupate
pe următoarele obiective specifice:
- asigurarea serviciului de transport al elevilor din mediul rural către școli/licee.
- asigurarea costurilor cu internatul, transport, burse
- oferirea de măsuri de acompaniere pentru copiii aparținând grupurilor vulnerabile
(vouchere, îmbrăcăminte, încălțăminte etc.)
- asigurarea intervențiilor conexe celor educaționale (sănătate, sănătate mintală,
recuperare etc.);
- dezvoltarea de programe de tip „școală după școală”, care să includă suport educațional,
consiliere și activități recreative și de socializare
Ritmul rapid al modernizărilor tehnologice și schimbările radicale în metodele de lucru, impun
ca adulții activi pe piața muncii să fie permanent în pas cu aceste evoluții tehnologice. Mai
mult, revoluțiile tehnologice produc schimbări economice de structură, unele ocupații sau
ramuri economice putând să dispară. De aceea, economiile dinamice sunt acelea care reușesc
să își adapteze mai repede pregătirea forței de muncă, iar educația pe parcursul întregii vieți
active, este văzută drept una din cheile menținerii competitivității economice. România și
Regiunea Centru au un grad foarte redus de participare a populației în vârstă de muncă la
formare și perfecționare profesională continuă, în special în mediul rural. Ultimele date
statistice disponibile doar pentru nivelul național (cf. Eurostat) arată că, în anul 2018, o
proporție infimă, de numai 0,9% din totalul populația de 25-64 ani a României a participat la
un stagiu de educație formală sau neformală, țara noastră plasându-se, astfel, pe ultimul loc
în Uniunea Europeană și mult sub media UE 28 (11,1%).
Schimbarea acestei situații necesită în perioadaurmătoare eforturi în două direcții: prima
vizează diversificarea ofertei și îmbunătățirea calității educației pe parcursul vieții, iar a
doua direcție vizează conștientizarea în privința avantajelor și încurajarea participării
salariaților la cursuri de formare profesională.
Prima dintre direcții presupune implementarea unor programe și pachete de măsuri care au
ca scop:
- sprijinirea înființării și funcționării centrelor comunitare pentru învățare permanentă
- îmbunătățirea, modernizarea și dotarea infrastructurii aferente furnizării serviciilor de
formare pe tot parcursul vieții
- dezvoltarea sistemului de asigurare a calității, în furnizarea serviciilor de formare și
evaluare pentru adulți.
- diversificareași flexibilizarea ofertei educationale prin crearea cadrului metodologic și
sprijinirea organizării de cursuri pentru adulți, în unitățile de învățământ preuniversitar și
universitar

A doua direcție presupune facilitarea accesului angajaților la formare pe tot parcursul vieții
prin mastere profesionale, cursuri postuniversitare etc. sau prin dezvoltarea parteneriatelor
între angajatori si furnizori de formare continuă. Încurajarea participării adulților la învățarea
pe tot parcursul vieții se poate face prin:
- finanțarea participării la cursuri de formare
- campanii de informare/conștientizare;
- asigurarea participării la programe de formare pentru actualizarea/perfecționarea
competențelor cheie (în special a competențelor digitale);
- dobândirea unor noi competențe profesionale, care să faciliteze (re)inserția și/sau
menținerea pe piața muncii;
- recunoașterea și validarea rezultatelor învățării realizate în contexte non-formale și
informale, concomitent cu actualizarea competențelor, inclusiv a celor digitale, pentru a
răspunde nevoilor pieței muncii;
- furnizarea unor servicii de consiliere și orientare în carieră
O atenție particulară trebuie acordată persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile
(persoane cu dizabilități, cu boli cronice, din mediul rural, cu calificări reduse sau fără
calificări) în vederea dobândirii sau menținerii statutului activ pe piața muncii al acestor
persoane.
Nu în ultimul rând, este necesară sprijinirea îmbătrânirii active, prin metode și tehnici
specifice necesare pentru îmbunătățirea competențelor sau recalificarea lucrătorilor vârstnici.
Implementarea priorității specifice privind îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței
ofertei educaționale regionale, a serviciilor şi accesului la educație la toate nivelurile se va
putea realiza printr-un pachet complex de intervenții și măsuri care vor viza:
-

-

investiţii în infrastructura de educaţie şi formare profesională la toate nivelurile
adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor şi cadrelor didactice pentru fiecare
nivel educaţional (în special profesional, liceal, TVET, postliceal) la dinamica pieţei
muncii
îmbunătățirea procesului de educație în învățământul terțiar
creșterea competenţelor digitale ale elevilor și cadrelor didactice prin adaptarea
programei și metodelor de învățare şi dezvoltarea infrastructurii și dotărilor specifice
creşterea accesului la serviciile de educaţie şi formare profesională pentru persoanele
aparținând grupurilor vulnerabile
creşterea participării și îmbunătățirea ofertei pentru formarea profesională continuă,
inclusiv prin crearea unor centre pentru învăţare permanentă

Indicatorii de monitorizare a priorității P.3.1:
Cod
indicator

Tip
indicator

Sursa/ mod
de
obținere

Unitate
de
măsură

An de
referință

DS3_1

realizare

AMPOR
AMPOCU

Mil. lei

2021

DS3_2

realizare

AMPOR
AMPOCU

Mil. lei

2021

DS3_3

realizare

AMPOCU

Mil. lei

2021

DS3_4

rezultat

AMPOR
AMPOCU

Mil. lei

2021

Rata de părăsire timpurie a
școlii

DS3_5

rezultat

I.N.S.

%

2021

Rata de participare a
adulților la cursurile de
formare profesională

DS3_6

rezultat

I.N.S.

%

2021

Denumire indicator
Valoarea contractelor de
finanțare nerambursabilă
vizând infrastructura
educațională
preuniversitară
Valoarea contractelor de
finanțare nerambursabilă
vizând infrastructura
educațională universitară
Valoarea contractelor de
finanțare nerambursabilă
vizând îmbunătățirea
procesului educativ
Valoarea contractelor de
finanțare nerambursabilă
vizând îmbunătățirea
formării profesionale a
adulților

Valoare
de
referință

Observa
ții

P.3.2. Sprijinirea măsurilor active de ocupare și modernizarea pieței muncii
Obiectiv specific: creșterea gradului regional de ocupare a populației în vârstă de muncă
Din datele și informațiile incluse în analiza socioeconomică, reiese că, la scară regională, ne
confruntăm cu fenomenul subocupării și cu o subutilizare cronică a resurselor de muncă. Rata
de ocupare a populației în vârstă de muncă în Regiunea Centru se menține la un nivel scăzut
comparativ cu media europeană, chiar dacă în perioada 2011-2018 a înregistrat o ușoară
ameliorare. Astfel, conform ultimelor statistici oficiale, rata de ocupare în anul 2018pentru
grupa de vârstă 20-64 ani era de 63,9% în Regiunea Centru, sensibil mai mică față de media
europeană de 73,1%, regiunea noastră plasându-se, după acest criteriu, pe locul 265 din 328

regiuni europene comparate. Componenta cea mai numeroasă a populației ocupate – forța de
muncă salariată - a crescut cu cca 14% între 2013 și 2018, de la573 807 la 653 485 persoane.Un
aspect important relativ la nivelul ocupării este discrepanța semnificativă între mediul urban și
mediul rural, cel din urmă înregistrând la nivelul Regiunii Centru, în anul 2018, o rată de
ocupare pentru populația de 15-64 ani de doar 50,6%, față de rata de 65% înregistrată în
mediul urban. În plus, chiar dacă totalul resurselor de muncă la nivel regional se ridica la 1,45
milioane persoane în anul 2018, gradul de utilizare a acestora era de doar 72,3% la nivel
regional (78,1% în cazul bărbaților și 66,2% în cazul femeilor). De asemenea, numărul șomerilor
și rata șomajului s-au înjumătățit în perioada 2013- 2018, fie că vorbim de rata șomajul B.I.M
(de la 9,5% la 4,2%) fie de rata șomajului înregistrat conform metodologiei ANOFM (de la 6,3%
la 2,9%), această evoluție determinând, alături de aspectul pozitiv și dorit de reducere a poverii
sociale a șomajului, lipsa din ce în ce mai extinsă a forței disponibile de muncă.
Structura ocupării la nivelul Regiunii Centru arată destul de diferit față de structura ocupării
la nivelul Uniunii Europene. Astfel, agricultura deține o pondere de 16,8% din totalul populației
ocupate comparativ cu media UE de doar 4,1%, în timp ce industria concentrează cea mai mare
parte a populației ocupate: 31,9% din total, valoare aproape dublă față de media europeană de
17,1%, în schimb sectorul serviciilor deține ponderi sensibil mai mici. Astfel, serviciile pentru
piață atrag 13% din populația ocupată la nivel regional comparativ cu 27,2% la nivelul UE, iar
serviciile sociale au o pondere de 17,7% la nivelul Regiunii Centru comparativ cu 31,1% la
nivelul UE28. Ponderi similare la nivelul Regiunii Centru și la nivelul UE28 se înregistrează în
cazul sectoarelor construcții și comerț. În condițiile creșterii gradului de convergență economică
a Regiunii Centru față de restul regiunilor europene, putem anticipa modificări structurale
semnificative ale cererii forței de muncă la nivel regional. Deja se resimte unacut deficit de
competențe şi/sau personal calificat, mai ales în sectoarele cu dezvoltare rapidă şi în
sectoarele economice emergente/ocupațiile noi ca urmare a necorelării între oferta
educațională cu nevoile de pe piața muncii.O altă consecință a lipsei de corelare între cerere și
ofertă pe piața regională a muncii este creșterea de 1,9 ori a numărului locurilor de muncă
vacante în perioada 2013-2018.
Ponderea persoanelor cu studii superioare la scara Regiunii Centru se menține la un nivel
scăzut, de doar 17,9% din totalul populației adulte, mult sub ponderea la nivelul UE28 a
persoanelor care au absolvit învățământul terțiar (31,5%). Această situație reduce nivelul
mediu de angajabilitate al forței de muncă din Regiunea Centru deoarece, potrivit analizelor și
statisticilor în domeniu, o persoană cu studii superioare are șanse mult mai mari de a ocupaun
loc de muncă decât o persoană cu un nivel scăzut de educație. Câteva date statistice oficiale
sunt elocvente în acest sens: rata de ocupare la persoanele cu studii superioare, pentru grupa
de vârstă 20-64 ani era,în anul 2018, de 84,5% la nivelul UE28 și de 87,6% la nivelul Regiunii
Centru. În același timp, rata de ocupare la persoanele cu studii primare sau secundare, ciclul
inferior (ISCED 0-2), pentru grupa de vârstă 20-64 ani era,în anul 2018, de 56,1% la nivelul UE28
și de doar 35,3% la nivelul Regiunii Centru.

În perioada următoare,eforturile la nivel regional pentru atingerea obiectivului de creștere a
ocupării trebuie să se focalizeze pe câteva priorități specifice: încurajarea antreprenoriatului, a
întreprinderilor sociale și a ocupării pe cont propriu, facilitarea accesului pe piața muncii a
categoriilor dezavantajate social prin măsuri specifice de sprijin, stimularea perfecționării și
reconversiei profesionale, încurajarea mobilității teritoriale a forței de muncă, încurajarea
îmbătrânirii active, modernizarea mecanismului și diversificarea serviciilor de intermediere și
plasare a forței de muncă.
Antreprenoriatul reprezintă ocomponentă importantă a populației ocupate ce are o contribuție
din ce în ce mai mare la nivel european în ce privește susținerea ocupării. Prin prisma celui mai
important indicator care descrie gradul de dezvoltare a antreprenoriatului
-nr. IMM-uri
raportat la nr. populației- Regiunea Centru, cu o valoare de 27,5 IMM-uri/ 1000 locuitori în
anul 2017, se situează mult sub media europeană de 47,9IMM-uri/ 1000 locuitori. Este deci
nevoie, în perioada următoare, de susținerea antreprenoriatului prin implementarea unor
programe și pachete de măsuri bine țintite. Menționăm în acest sens câteva tipuri de
intervenții:
-

-

programe de sprijin antreprenorial (tutorat/ mentorat, asistență/ consiliere, etc),
inclusiv prin activarea potențialului antreprenorial al unor persoane aparținând
grupurilor dezavantajate
acordare de sprijin personalizat (tutorat, mentorat) și servicii sau activități de consiliere
acordare de sprijin financiar pentru inițierea și susținerea unei afaceri în primul an de
funcționare
asistență și consultanță în afaceri post înființare, inclusiv prin programe de pregătire a
managerilor sau punerea la dispoziție a unor spații si servicii de tip coworking

O măsură complementară sprijinirii antreprenoriatului este susținerea întreprinderilor sociale
și încurajarea ocupării pe cont propriu (lucrătorul pe cont propriu este persoana care exercită
o activitate economică într-o afacere individuală fără a angaja niciun salariat). În mod similar
pachetelor de măsuri care vizează susținerea antreprenoriatului, în perioada următoare ar
trebui implementate programe și măsuri care susțin auto-ocuparea precum și crearea și
funcționarea întreprinderilor sociale.
Referitor la susținerea întreprinderilor sociale (înființare și dezvoltare) facem mențiunea că este
recomandabil ca acest sprijin să fie corelat cu alte măsuri complementare, ca parte a
strategiilor dezvoltate în cadrul DLRC(dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea
comunității), fără însă a fi limitat la zonele acoperite de astfel de strategii. Pentru a asigura
sustenabilitatea acestor afaceri trebuie ca sprijinulpentru întreprinderile sociale create să fie
extins prin promovarea produselor, serviciilor sau lucrărilor executate și de asemenea prin
acordarea de suport în identificarea unor piețe de desfacere pentru aceste întreprinderi.

La nivelul Regiunii Centru se înregistrează diferențe considerabile între grupele de vârstă,
mediile de rezidență sau nivelul de educație. Ratele de ocupare mult mai scăzute decât media
se înregistrează în cazul tinerilor și în particular ale celor din categoria NEETs (Not in Education,
Employment or Training), în cazul persoanelor de peste 55 ani, în rândul populației din mediul
rural și îndeosebi în rândul persoanelor cu un nivel scăzut al studiilor absolvite precum și în
cazul persoanelor provenind din comunitatea Roma.
Pentru a facilita accesul pe piața muncii al persoanelor aparținând categoriilor sociale
menționate mai sus este nevoie de un sprijin complex și diferențiat, sub forma unor pachete
de măsuri de ocupare în vederea integrării acestora pe piața muncii care să cuprindă diferite
măsuri combinate:
- servicii personalizate de profilare, informare, consiliere șiorientare
- sprijin în găsirea unui loc de muncă/ mediere/plasare pe piața muncii urmărind integrarea
socioprofesională a persoanelor vulnerabile pe piața muncii
- îmbunătățirea nivelului de competențe prin programe de formare profesională/ucenicie la
locul de muncă/stagii/alte programe de pregătire
- furnizarea unor pachete de măsuri de evaluare și certificare a competențelor în vederea
asigurării mobilității în carieră și pe piața muncii
- servicii de evaluare și certificare, după caz, a competențelor obținute în contexte informale
sau nonformale
- furnizarea de servicii de acompaniere socio-profesională, alături de cele de ocupare, pentru
categoriile de persoane dezavantajate în piața muncii
Potrivit statisticilor disponibile la nivel regional, rata de ocupare pentru tinerii din grupa de
vârstă 15-24 era, în anul 2018, de doar 15%, cu mențiunea că majoritatea acestora urmau o
formă de educație. Pentru grupa de vârstă 25-34 ani, rata de ocupare în mediul urban era de
79,8%, însă de numai 57,9% în mediul rural.
La fel ca în perioada 2014-2020, tinerilor din categoria NEETs trebuie să le fie acordată o
atenție deosebită pentru că aceștia reprezintă un segment de populație care ar trebui să fie
activ pe piața muncii o perioadă îndelungată și, în același timp, prezintă un grad mare de
adaptabilitate. Printre măsurile care pot să asigure integrarea mai rapidă a persoanelor din
categoria NEETs pe piața muncii menționăm următoarele:
-

realizarea de rețele de lucrători de tineret, selectati din rândul NEET având ca obiectiv
implicarea acestora în activarea tinerilor
furnizarea unor pachete integrate de măsuri de activare a tinerilor, inclusiv a celor din
categoria NEET (continuarea educației+ asigurarea unui loc de muncă)
subvenționarea angajatorilor în vederea angajării tinerilor NEETs

-

încurajarea formelor flexibile de angajare (timp parțial, muncă de la distanță etc) în
cazul tinerilor

Având în vedere schimbările foarte rapide înregistrate în economie și implicit pe piața muncii,
este nevoie mai mult decât oricând de date cuprinzătoare privind necesarul actual de forță de
muncă, detaliat pe domenii și specializări precum și de anticiparea tendințelor pe termen scurt
și mediu privind cererea de forță de muncă. Se impune deci eficientizarea mecanismului actual
de monitorizare și modernizarea serviciilor de intermediere a forței de muncă și a
instrumentelor utilizate în acest sens precum bursa locurilor de muncă.
Una din măsurile importante vizează dezvoltarea de sisteme functionale pentru identificarea și
anticiparea nevoilor de competențe pe niveluri diferite (regional, județean, local) prin crearea și
susținereastructurilor consultative compuse din reprezentanți ai cererii și ofertei de forță de
muncă având ca obiective principale producerea, prelucrarea, analiza și diseminarea
informațiilor relevante pentru piața muncii.
O altă măsură trebuie să aibă în vedere derularea de studii de piață și dezvoltarea de metode și
instrumente pentru identificarea zonelor din Regiunea Centru care înregistrează deficit de forță
de muncă și estimarea volumului și structurii acestor deficite.
Modificările structurale suferite de economia regională, restrângerea sau chiar dispariția unor
activități economice și apariția altora impun pentru multe persoane active nu doar schimbarea
fizică a locului de muncă ci chiar schimbarea profesiei, această situație presupunând achiziții
profesionale noi și învățarea rapidă a unei profesii noi. În plus, ca urmare a progresului
tehnologic foarte rapid, metodele de lucru și cunoștințele profesionale necesare pentru
desfășurarea de către angajați a aceleiași activități economice se schimbă cu o frecvență din ce
în ce mai mare. Pentru a rămâne competitivă și pentru a-și menține un grad satisfăcător de
ocupare, Regiunea Centru trebuie să dispună de o forță de muncă bine pregătită dar și mai ușor
adaptabilă la viitoarele cerințe ale pieței muncii. Mobilitatea profesională scăzută și
participarea redusă a forței de muncă la programe de formare continuă sunt limitări
importante care determină rigidizarea pieței regionale a muncii.
Ultimele date statistice disponibile doar pentru nivelul național (Eurostat) arată că, în anul
2018, o proporție infimă, de numai 0,9% din totalul populația de 25-64 ani a României a
participat la unstagiu de educație formală sau neformală în perioada de 4 săptămâni anterioare
cercetării statistice, țara noastră plasându-se, astfel, pe ultimul loc în Uniunea Europeană și
mult sub media UE 28 (11,1%).Toate aceste aspecte creează dificultăți în ce privește acoperirea
necesarului de forță de muncă și prelungesc perioada necesară pentru ocuparea anumitor
posturi.
Deși în Regiunea Centru activează mulți furnizori de formare profesională pentru adulți care
derulează diferite programe de formare, calitatea acestor programe și relevanța lor pentru
piața regională a muncii sunt sub nivelul dorit. Este necesar să fie întărită capacitatea

sistemului regional de asigurare a calității în formarea profesională a adulților prin
dezvoltarea capacității comisiilor județene pentru autorizarea furnizorilor de formare
profesională si a infrastructurii necesare monitorizării si raportării situatiei privind formarea
profesională a adulților. O componentă a acestei măsuri o reprezintă formarea profesională a
personalului comisiilor, a specialiștilor și evaluatorilor de furnizori și programe.
Furnizorii de formare profesională trebuie sprijiniți în vederea dezvoltării capacității de
furnizare a unor programe de formare de calitate și flexibile, inclusiv prin formarea
profesională a formatorilor, a specialiștilor și a coordonatorilor de ucenicie.Este nevoie de o
ofertă de programe de formare pentru dobândirea și dezvoltarea de competențe profesionale,
cheie, inclusiv digitale care să permită o bună adaptare a beneficiarilor la cerințele viitoare ale
pieței muncii.
Potențialii beneficiari de formare profesională pentru adulți trebuie informați și consiliați prin
campanii dedicate, concomitent cu derularea unor scheme de stimulare a angajatorilor
pentru organizarea de programe urmărind actualizarea și dezvoltarea competențelor
personalului angajat.
Pentru a ține pasul cu cerințele în schimbare ale pieței muncii este nevoie în perioada
următoare de crearea de noi instrumente,de tipul platformelor interactive,care să permită
corelarea nevoilor de competențe ale angajatorilor cu oferta de programe de formare.
Dezvoltarea noilor sectoare economice și modificarea metodelor de lucru determină apariția de
noi profesii pentru care se impune actualizarea si dezvoltarea de noi standarde ocupationaleîn
conformitate cu cerințele în schimbare ale pieței muncii.
Mobilitatea geografică redusă este o altă caracteristică a pieței regionale a muncii, aceeași
situație fiind întâlnită și la nivel național, potrivit mai multor informații statistice concordante.
Sunt mai multe cauze care contribuie la nivelul redus de mobilitate teritorială a forței de muncă
în România și implicit în Regiunea Centru, începând cu obișnuințele personale și modelele
culturale autohtone și terminând cu lipsa unui sistem eficient de transport de călători și lipsa
infrastructurii moderne pentru creșterea și educarea copiilor angajaților. Pentru a schimba
situația puțin favorabilă pentru navetiști și percepțiile negative privind navetismul trebuie
implementate pachete de măsuri care țintesc atât salariații cât și angajatorii, precum:
-

aplicarea unor pachete de măsuri care să vizeze stimularea mobilității forței de muncă,
inclusiv stimulente financiare pentru relocare
dezvoltarea unor sisteme moderne de transport pentru navetiști și susținerea
cheltuielilor de transport aferente navetei
sprijin acordat angajatorilor pentru asigurarea de servicii suport pentru angajați în
legatură cu creșterea și educarea copiilor lor (inclusiv crearea infrastructurii de educație)
în vederea asigurării echilibrului între viața profesională și viața personală

-

campanii de informare și promovare a măsurilor care vizează îmbunătățirea condițiilor
de muncă și viață pentru salariații navetiști și familiile acestora
Insuficiența forței de muncă și restabilirea echilibrului între populația activă și populația inactivă
vor impune prelungirea perioadei de activitate și creșterea vârstei de retragere completă din
activitate sau, cu alte cuvinte, este nevoie de încurajarea îmbătrânirii active. De altfel, potrivit
datelor Eurostat, perioada medie de activitate a unei persoane în România ajunge, în anul
2018, la aproximativ 33,5 ani, fiind cu aproape 3 ani mai mică decât media europeană (36,2
ani). Conceptul de ,,active ageing” a depășit sfera teoretică în cele mai multe state europene,
iar concretizarea lui presupune implementarea unui ansamblu coerent de politici menite să
favorizeze menținerea persoanelor de peste 55 ani în câmpul muncii. În multe țări europene
vârstnicii desfășoară diverse activități economico-sociale remunerate, cu o durată zilnică și
lunară reduse, în conformitate cu posibilitățile fizice și de sănătate ale acestora. Este nevoie în
perioada următoare de o adaptare a ofertei regionale de locuri de muncă, în sensul flexibilizării
acesteia pentru a se putea permite încadrarea în activitate a unui număr mai mare de vârstnici.
Astfel, este nevoie de programe specifice de perfecționare profesională având ca grup țintă
lucrătorii vârstnici precum și de o modificare a cadrului legal actual care să faciliteze adoptatea
de programe de muncă mai flexibile (ex. plata cu ora). Angajatorii trebuie stimulați să fie
deschiși la apariția unor noi forme de muncă (ex. munca la domiciliu) și să acorde o atenție
sporită riscurilor noi și prevenirii bolilor profesionale în cazul angajaților vârstnici.
Implementarea priorității specifice privind sprijinirea măsurilor active de ocupare și
modernizarea pieței muncii se va putea realiza printr-un set de măsuri și intervenții care vor
viza:
- creșterea gradului de ocupare prin încurajarea antreprenoriatului
- încurajarea ocupării pe cont propriu și susținerea întreprinderilor sociale
- acordarea unui sprijin personalizat pentru categoriile dezavantajate pe piața muncii
- modernizarea mecanismului și a serviciilor de intermediere și plasare a forței de muncă
- stimularea reconversiei profesionale a forței de muncă și a perfecționării profesionale
- încurajarea mobilității teritoriale a forței de muncă
- încurajarea îmbătrânirii active
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P.3.3. Dezvoltarea infrastructurii, creșterea accesului și îmbunătățirea serviciilor acordate
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile
Obiectivul specific: Creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin acces în mod egal
la infrastructură socială și serviciile aferente adaptate nevoilor persoanelor aparținând
grupurilor vulnerabile și comunităților marginalizate sau dezavantajate
Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei este un proces dinamic, complex și de
multe ori sensibil și dificil care poate fi facilitat de continuarea finanțării investițiilor în
infrastructura socială care contribuie la creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale
pentru grupurile vulnerabile.
Principalele provocări în contextul incluziunii sociale la nivelul Regiunii Centru sunt
îmbătrânirea populației, menținerea fenomenului de sărăcie, incluziune redusă pe piața
muncii, rată ridicată a abandonului școlar, procent ridicat de populație romă afectată de
sărăcie. Astfel, cele mai importante consecințe ale problemelor sociale pentru categoriile de

persoane vulnerabile sunt: diminuarea calității vieții, scăderea siguranței sociale, reducerea
coeziunii sociale. Amintim că la nivelul României au fost considerate principalele grupuri
vulnerabile: persoanele sărace, copiii și tinerii lipsiți de îngrijire și sprijin parental, persoanele
vârstnice singure sau dependente, romii, persoanele cu dizabilităţi, persoanele care trăiesc în
comunități marginalizate, alte grupuri vulnerabile. în general, grupuri vulnerabile sunt cele
excluse de pe piaţa forţei de muncă, din sistemul de educaţie, sănătate, locuire, şi/sau alte
servicii.
La nivelul Regiunii Centru s-au implementat o serie de proiecte de investiții în infrastructura de
servicii sociale cu impact pozitiv în special în dezvoltarea la nivel local. Este în continuare nevoie
de un acces mai mare în rândul grupurilor vulnerabile precum și a persoanelor care trăiesc în
comunități marginalizate la infrastructura de servicii sociale, în special în localitățile urbane mici
și zonele rurale. Este nevoie de o creștere a gradului de acoperire cu servicii sociale pentru toți
potențialii beneficiari, în special în ce privește serviciile sociale integrate.
La nivelul Regiunii Centru în perioada de programare 2014-2020 investițiile în infrastructura
socială au fost eligibile pentru finanțare nerambursabilă prin POR 2014-2020, Axa 8
”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, prin Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv
specific 8.3.A ”Persoane vârstnice”, Obiectiv specific 8.3.B ”Persoane cu dizabilități” și Obiectiv
specific 8.3 C ”Copii”. Au fost depuse la nivelul Regiunii Centru 24 de proiecte (22 proiecte pe
8.1/8.3A și 2 proiecte pe 8.1/8.3C). Dintre acestea, au fost contractate 12 proiecte pe 8.1/8.3A
și un proiect pe 8.1/8.3 C (în orașul Cristuru Secuiesc). Pentru 8.1/8.3A care viza proiecte de
modernizare, schimb de destinație clădire, extinderea infrastructurii și a serviciilor sociale
pentru persoane vârstnice au fost două apeluri de proiecte: 9 proiecte pe apelul de proiecte
POR/8/8.1/8.3/A/1 având beneficiari în municipiile Alba Iulia, Blaj, Odorheiu Secuiesc, Aiud,
orașele Ocna Sibiului, Cugir și Zlatna, comunele Merești și Lueta și 3 proiecte pe apelul de
proiecte POR/8/8.1/8.3/A/2 având beneficiari în municipiul Miercurea Ciuc, orașul Abrud și
comuna Ciugud.
Pentru perioada de programare 2021-2027 în portofoliul de proiecte la nivelul Regiunii Centru
au fost incluse 47 de proiecte în domeniul social, ce reprezintă 8% din numărul total de proiecte
pe toate domeniile, cele mai multe fiind în județele Mureș (32%), Alba (30%), Brașov (15%),
Covasna (13%), la popul opus Sibiu (9%) și Harghita (2%). Din analiza portofoliului de proiecte
reiese că la nivelul Regiunii Centru este nevoie de o continuare a investițiilor în infrastructura
socială prin proiecte care vizează achiziție imobil, construcție extindere, reabilitare,
modernizare, dezvoltare, dotare și/sau amenajare. Există proiecte potențiale prin care se
dorește înființarea/construcția/dezvoltarea/amenajarea de: cămine pentru persoane vârstnice,
centru de tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie, centre respiro, centre de
plasament pentru copii, centre de zi/de terapie ocupaţională/de recuperare pentru copii şi
adulţi cu dizabilităţi, case de tip familial, centru pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă
independentă, locuințe sociale pentru persoane defavorizate, adăposturi de noapte, centru de
intervenție în situații de urgență, centru comunitar multifuncțional pentru persoanele

defavorizate, centru adăpost pentru familii, persoane și copii aflați în dificultate, centru de
îngrijire pentru persoane vârstnice, centre de zi care lucrează cu un procent ridicat de romi,
cantină socială, centru de asistență și sprijin pentru persoanele în dificultate. De asemenea,
menționăm proiecte care au ca obiectiv principal înființarea de noi servicii sociale, de pilă, cum
sunt cele care asigură tranziția persoanelor cu dizabilitati din sistemul instituționalizat în
comunitate sau dezvoltarea serviciilor sociale precum cele pentru persoanele adulte cu
dizabilități, de îngrijire la domiciliu, la nivel comunitar în urma procesului de dezinstuționalizare,
de îngrijire familiala și a serviciilor de îngrijire în cadrul comunității. Amintim și proiectele prin
care se dorește creșterea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mentale, a persoanelor
fără adăpost, a persoanelor în risc de sărăcie din zone marginalizate, a persoanelor vulnerabile
cu risc de marginalizare socială, a copiilor din comunități vulnerabile. De asemenea, sunt
considerate utile și proiecte ce vizează dezvoltarea resurselor umane în domeniul social și
sprijinirea consolidării reţelei de asistenți maternali.

Priorități specifice:
3.3.1. Extinderea, construcția, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și dotarea
infrastructurii sociale

Investițiile în modernizarea infrastructurii sociale și serviciile aferente au un impact pozitiv în
dezvoltarea socială facilitând în același timp o mai bună incluziunea socială și un accesul egal
pentru toți la servicii sociale.
La nivelul Regiunii Centru este necesară continuarea investițiilor în proiecte ce vizează
construcția, extinderea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea, dotarea atât în ce privește
infrastructura de servicii sociale fără componentă rezidențială cât și infrastructura
rezidențială. Această nevoie a fost observată și analizată atât în cadrul procesului partenerial
cât și a documentării în special în ce privește informația statistică. De pildă, menționăm câteva
date statistice la nivelul Regiunii Centru care oferă o imagine cu privire la situația copiilor
beneficiari ai sistemului de protecție socială, persoanele cu dizabilități și infrastructura și
serviciile sociale având ca beneficiari persoanele vârstnice.
La nivelul Regiunii Centru în 2019 erau 6595 de copii beneficiari ai sistemului de protecție
specială, dintre care peste jumătate copii în servicii de tip familial, 56,7% (24,6% la asistenți
maternali profesioniști, 22,7% la rude până la gradul IV, 9,3% la alte familii/persoane), o treime
copii în servicii rezidențiale publice (33,15) și o zecime copii în servicii rezidențiale private. În
2019 comparativ cu 2013 s-a înregistrat o rată de descreștere a numărului total de copii ai
sistemului de protecție specială de -17,5%. În ce privește situația copiilor în servicii de tip
familial, în 2019 comparativ cu 2013, s-au înregistrat rate de descreștere pentru copii la
asistenți maternali profesioniști (-19,1%) și copii la rude până la gradul IV (-17,8%) și rată de
creștere pentru copii la alte familii/persoane (+13,7%).De asemenea, numărul copiilor în servicii
rezidențiale publice a scăzut cu un sfert (-26,0%), iar cel al copiilor în servicii rezidențiale private
a scăzut nesemnificativ (-0,1%).

La nivelul Regiunii Centru numărul persoanelor cu dizabilități a crescut cu +18,2% la 80998
persoane în 2013 la 95753 persoane în 2019, ajungând la o rată de 3,64%. În 2019 din numărul
total de persoane cu dizabilități 7,8% au fost copii (8,5% în 2013), iar 92,2% adulți (91,5% în
2013). Tot în anul 2019 din numărul total de persoane cu dizabilități 96,6% erau
neinstituționalizați, iar 3,4% instituționalizați. În 2019 comparativ cu 2013 s-a înregistrat o rată
de creștere a persoanelor cu dizabilități neinstuționalziate de +18,9% (copii cu +9,1%, adulți cu
+19,8%) și o rată de descreștere a persoanelor cu dizabilități instuționalziate de -1,5% (copii cu 100%, adulți cu -1,1%).
În ceea ce privește infrastructura și serviciile sociale pentru persoane vârstnice potrivit datelor
statistice1 din 2017 la nivelul Regiunii Centru erau înregistrate:










73 cămine pentru persoane vârstnice dintre care 3 în subordinea DGASPC, 11 în
subordinea consiliilor locale, 56 administrate de organizații nonguvernamentale, iar 3
administrate de operatori economici, având o capacitate totală de 3279 de locuri și număr
mediu lunar de beneficiari de 2837. În 2013 erau înregistrate 51 de cămine pentru
persoane vârstnice dintre care 37 administrate de organizații nonguvernamentale.
68 centre care acordă servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice (dintre
care 56 administrate de organizații nonguvernamentale) comparativ cu 56 centre
înregistrate în 2013, având o capacitate de 8376 de locuri și un număr mediu lunar de
beneficiari de 6841.
21 centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane
vârstnice cu o capacitate de 1095 de locuri și un număr mediu lunar de beneficiari de 745.
4 centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 110
de locuri și un număr mediu lunar de beneficiari de 83.
10 locuințe protejate pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 30 de locuri și un
număr mediu lunar de beneficiari de 27, comparativ cu 2013 unde era o singura locuință
protejată cu o capacitate de 10 locuri.
3 centre de tip respiro/centre de criză pentru persoane vârstnice dintre care 2 în
subordinea consiliilor locale și unul administrat de organizații nonguvernamentale, având
o capacitate totală de 28 de locuri și un număr mediu lunar de beneficiari de 13.

În 2017 la nivel regional erau 25 de cantine sociale cu o capacitate de 2654 de locuri și un
număr mediu lunar de beneficiari de 1947, comparativ cu 28 de cantine sociale în 2013 care
aveau o capacitate de 3012 locuri și număr mediu lunar de beneficiari de 2244. Tot în 2017 la
nivel regional nu exista niciun centru de zi pentru integrare/reintegrare socială, nici în
subordinea consiliilor locale nici administrate de organizații nonguvernamentale.
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O prioritate o reprezintă continuarea investițiilor în infrastructura și serviciile sociale ca urmare
a procesului de dezinstituționalizare a copiilor și persoanelor cu dizabilități și care are ca
rezultat vizibil închiderea unor instituții de tip rezidențial și dezvoltarea și diversificarea
serviciilor alternative.
În ce privește reducerea instituționalizării copiilor menționăm că la nivelul Regiunii Centru în
2019 erau în evidență 2854 copii în servicii rezidențiale publice și private (43,3% din numărul
total de copii beneficiari ai sistemului de protecție socială), cu o cincime mai puțin față de 2013
(-21,1%). Procesul de dezinstituționalizare, trebuie centrat pe copil și pe asigurarea unei vieți
mai bune, a unei copilării fericite și mai multor șanse de dezvoltare deplină și armonioasă
pentru toți copiii din instituții. În acest sens, sunt necesare investiții în infrastructurii de servicii
sociale fără componentă rezidențială, precum: centre de zi pentru copii (care furnizează servicii
suport atât pentru copii care părăsesc centrele rezidenţiale, ca urmare a dezinstituţionalizării,
cât și pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de familie din comunitate), centre de zi
pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, case de tip familial în care vor fi îngrijiţi copiii
proveniți din centrele de plasament închise şi pentru care nu au putut fi identificate alte soluţii
de îngrijire alternativă la îngrijirea rezidenţială. De asemenea, este nevoie de continuarea
sprijinirii autorităților de la nivel local sau furnizorilor de servicii sociale publici și privați în
proiecte care vizează transformarea unor imobile în centre de zi sau case de tip familial pentru
copii, în special investiții în reabilitare, modernizare, extindere, dotare. Nu trebuie neglijate nici
proiectele ce vizează crearea, modernizarea, adaptarea facilităţilor de acces fizic pentru
persoane cu dizabilităţi.
În ce privește reducerea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul regiunii
sunt necesare investiții în proiecte de construcție, reabilitare, modernizare, extindere,
dezvoltare și/sau dotare de imobile pentru înființarea de centre de zi și locuințe protejate
destinate acestor categorii de beneficiari. Prin înființarea de locuinţe protejate se facilitează
procesul de integrare a persoanelor adulte cu dizabilități în comunitate, făcând tranziţia de la
instituţiile/ centrele rezidențiale de tip vechi la o locuință dimensionată la cel mult 10 persoane,
potențialii beneficiari fiind sprijiniți în dobândirea de deprinderi, competenţe şi abilităţi
necesare integrării. De asemenea, prin înființarea de centre de zi se va oferi acces la servicii
sociale și sprijin nu doar pentru persoanele adulte cu dizabilităţi care vor fi dezinstituţionalizate
din centrele rezidenţiale, ci și persoanelor adulte cu dizabilități din comunităţile respective,
cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să se prevină instituţionalizarea. Atât în ce
privește locuințele protejate cât și centrele de zi, sunt necesare dotări la cele mai bune
standarde, care sunt adaptate nevoilor beneficiarilor, inclusiv tehnologii de acces și tehnologii și
dispozitive asistive pentru persoane adulte cu dizabilităţi. Este important ca infrastructura
socială și serviciile aferente să permită crearea unui mediu propice de îngrijire și asistență, un
mediu cât mai apropiat de cel de tip familial, care să le permită acestor oameni să dobândească
un nivel corespunzător de independență pentru integrare socială și profesională.

O altă prioritate este asigurarea condițiilor de locuire temporară pentru persoanele
vulnerabile. Asigurarea accesului la o locuire adecvată reprezintă o precondiție pentru
exercitarea unor drepturi fundamentale de care trebuie să beneficieze orice persoană. A nu
avea o locuință și/sau acces la o locuire adecvată este sinonim cu sărăcia extremă,
reprezentând un deficit cronic de mijloace și oportunități, o manifestare a excluziunii sociale
severe. Asigurarea accesului la locuire reprezintă un element esențial al incluziunii
sociale.2Creșterea accesului la locuințe se poate reflecta într-o o scădere a numărului de
persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială. Există multe grupuri vulnerabile care se
confruntă cu sărăcie extremă, cum ar fi oamenii străzii și persoanele care locuiesc în condiții
neadecvate.
În ceea ce privește infrastructura și serviciile sociale pentru persoane fără adăpost potrivit
datelor statistice3 din 2017 la nivelul Regiunii Centru erau înregistrate:






12 adăposturi de noapte dintre care 6 aflate în subordinea consiliilor locale (245 fiind
numărul mediu de lunar de beneficiari și o capacitate de 236 locuri), 6 administrate de
organizații nonguvernamentale (156 fiind numărul mediu de lunar de beneficiari și o
capacitate de 204 locuri) și niciunul în subordinea DGASPC.
un centru rezidențial de asistență și reintegrare/reintegrare socială pentru persoanele
fără adăpost aflat în subordinea consiliilor locale cu un număr mediu lunar de
beneficiari de 25 și o capacitate de 30 de locuri și niciun centru în subordinea DGASPC
sau administrat de organizații nonguvernamentale.
un centru de zi pentru informare și consiliere pentru persoane fără adăpost cu un
număr mediu lunar de beneficiari de 16 și o capacitate de 20 de locuri

La nivelul Regiunii Centru este nevoie de creșterea accesului la servicii de locuire în special
pentru persoanele fără adăpost și pentru alte persoane care nu își permit o locuință. Este
nevoie de creșterea accesibilității rândul persoanelor vulnerabilă în ce privește condiții decente
de locuire. Un mai mare accent ar trebui pus și în ce privește dezvoltarea sectorului locuirii
sociale. În România, locuința socială4 este locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor
persoane sau familii, a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în
proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței”. În general, beneficiarii de locuințe
sociale sunt: persoanele fără adăpost, tinerii care părăsesc sistemul de protecție, foștii deținuți,
persoanele evacuate din casele retrocedate, persoanele dependente de droguri, etc. În plus,
este nevoie de continuarea sprijinirii persoanelor fără adăpost de a beneficia de adăposturi
temporarepână când o locuință permanentă devine disponibilă. De asemenea, la nivel regional
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este nevoie deasigurarea sprijinului de urgență și creșterea capacității de prevenție timpurie
pentru persoanele fără adăpost.5
În perioada 2021-2027 este nevoie de continuarea investițiilor în infrastructura socială prin
finanțarea proiectelor ce vizează extinderea, construcția, reabilitarea, dezvoltarea,
modernizarea și dotarea următoarelor tipuri de infrastructură socială pe categorii de
beneficiari:






infrastructura pentru copii:case de tip familial, centre de zi pentru copii, centre de zi
pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, etc.
infrastructura pentru persoane vârstnice: centre rezidențiale (cămine), centrele de zi,
unităţile de îngrijire la domiciliu, centre sociale (în special centre multifuncționale),
cantine sociale, centre de preparare şi distribuire a hranei
infrastructura pentru persoane cu dizabilități: centre de zi, locuințe protejate, centre de
tip „respiro”, centre și servicii de abilitare/reabilitare
infrastructura pentru alte grupuri vulnerabile: asigurarea condițiilor de locuire
temporară (locuințe protejate (LP), centre de primire în regim de urgență (CPRU),
locuințe sociale, adăposturi temporare, etc.), centre comunitare de intervenţie
integrată, centre multifuncționale, cantine sociale

3.3.2. Dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale integrate și a altor servicii adaptate
nevoilor comunităților și persoanelor din grupuri vulnerabile

Potrivit datelor statistice6 în anul 2018 la nivelul Regiunii Centru erau 180 de localități unde
funcționau servicii sociale licențiate (51 localități urbane (28,3%) și 129 localități rurale (71,7%)),
cu +4,0% mai multe față de anul anterior. La nivel regional numărul serviciilor sociale licențiate
care funcționau în finele anului 2018 a fost de 723 (cu +6,0% mai mult față de anul anterior),
dintre care 43,7% au fost servicii publice și 56,3% au fost servicii private. În funcție de forma de
organizare a serviciului social, la nivelul Regiunii Centru în 2018 din totalul de 723 servicii
sociale s-au înregistrat: 183 pentru centru rezidențial cu cazare pe perioadă nedeterminată, 169
pentru centru rezidențial cu cazare pe perioadă determinată, 35 pentru locuință protejată, 175
pentru centru de zi, 95 pentru unitate de îngrijire la domiciliu, 35 pentru serviciu acordat în
comunitate, 12 pentru cantină socială, 3 pentru masă pe roți, 9 pentru unitate medico-socială și
7 pentru altă formă. În funcție de categoriile de beneficiari, din cele 723 de servicii sociale în
2018 în Regiunea Centru au fost: 336 pentru copii și familii cu copii, 189 pentru persoane
vârstnice, 69 pentru persoane cu diabilități, 9 pentru persoane fără adăpost, 14 pentru victime
ale violenței în familie, 8 pentru persoane cu diferite adicții și 98 pentru alte categorii.
5
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Serviciile sociale au caracter proactiv și presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în
relație cu situația socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de
viață al acesteia. Pornind de la nevoile fiecărei persoane, serviciile sociale pot avea o
adresabilitate mai largă, la nivel de grup sau comunitate.7
Există la nivel regional și local foarte multe contexte în care este necesară implementarea de
proiecte ce vizează servicii sociale dezvoltate și acordate în sistem integrat cu alte tipuri de
servicii, precum cele de ocupare și integrare pe piața muncii, de sănătate, socio-medicale,
psihologice, educaționale, precum și cu alte servicii sociale de interes general, în funcție de caz.
Furnizate integrat, aceste servicii pot preveni sau combate sărăcia, excluziunea socială sau alte
situații de vulnerabilitate. În plus, este necesar ca serviciile sociale integrate să fie
implementate pe categorii principale de grupuri vulnerabile sau comunități dezavantajate.
În vederea reducerii sărăciei și excluziunii sociale este nevoie la nivelul Regiunii Centru, în
special în mediul rural și localitățile urbane mici, de continuarea, extinderea, diversificarea sau
dezvoltarea investițiilor privind serviciile comunitare integrate.
Există atât la nivel local și regional cât și la nivel național și internațional multe provocări în
procesul de diminuare, chiar eradicare a sărăciei extreme și a excluziunii sociale, însă în cele mai
multe contexte serviciile integrate sunt un răspuns la nevoile specifice ale grupurilor
vulnerabile. Concret, este necesară finanțarea de proiecte care vizează dezvoltarea și acordarea
de servicii sociale integrate cu accent, în funcție de caz, pe următoarele domenii:




educație: o mai bună integrare în sistemul de învățământ cu accent pe creșterea
gradului de cuprindere în învățământ și reducerea absenteismului și abandonului școlar
cât și pe dobândirea unor competențe și meserii/calificări profesionale în rândul elevilor
și tinerilor aparținând grupurilor dezavantajate și comunităților marginalizate. Este
nevoie de o creșterea nivelului de educație, începând de la educația timpurie de nivel
ante-preșcolar și preșcolar, învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi
reducerea părăsirii timpurii a școlii. . În plus, este nevoie de un sistem în care persoane
vulnerabile, în special persoane cu dizabilități să poată avea o mai buna claritate cu
privire la competențele profesionale sau vocaționale în termeni de calitate și
compatibilitate privind cerințele pe piața muncii, dar și identificare și valorificarea de
potențiale abilități, competențe, aptitudini.
ocuparea forței de muncă: o mai facilă integrare pe piața munciiși creșterea gradului de
ocupare în rândul persoanelor vulnerabile sau cele ce provin din comunități
marginalizate, precum și scăderea ratei șomajului de lungă durată. Concret, prin
activități de consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competențelor
dobândite în sistem non-formal și informal, subvenționarea angajatorilor pentru
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angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, participarea la programe de
ucenicie și stagii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării
pe cont-propriu etc. Este nevoie de o mai mare promovare a egalității de șanse privind
integrarea pe piața muncii prin identificarea de oportunități de ocupare, oferirea de
servicii de sprijin și acompaniere, prin conștientizarea mediului economic și a
comunității cu privire la abilitățile drepturile și beneficiile sociale ale integrării pe piața
muncii a persoanelor vulnerabile. În plus, există un potențial mare în identificarea și
valorificarea aptitudinilor persoanelor vulnerabile prin încurajarea și susținerea
antrenoriatului prin idei de proiecte ce se încadrează în domeniul larg al economiei a
sociale care la rândul său contribuie la procesul de incluziune socială.De asemenea, ar
trebui acordată o atenție mai mare proiectelor ce vizează dezvoltarea și accesul la
servicii de integrare profesională individualizată, adaptate nevoilor reale ale
persoanelor vulnerabile, în special cele afectate puternic de șomaj și diverse privațiuni
(acces limitat la servicii socio-medicale, condiții decente de locuire, etc.).
medical: monitorizarea stării de sănătate, acces la servicii medicale primare, de
prevenție sau de ocrotire a sănătății, sprijin în recuperare și reabilitare mai facilă în
condițiile unei/unor afecțiuni medicale
condiții de viață și locuire: există câteva categorii în rândul persoanelor aparținând
grupurilor vulnerabile și comunităților marginalizate care se confruntă cu deprivare
materială sau risc de sărăcie, pentru acestea fiind necesar sprijin care să asigure
îmbunătățirea condițiilor de locuit, inclusiv reabilitarea locuințelor și/ sau legalizarea
asigurării de utilități, sprijin material pentru acoperirea unor nevoi vitale persoanelor
care se află în diferite privațiuni (exemplu: alimente, materiale igienice și sanitare,
îmbrăcăminte, rechizite școlare pentru elevi, etc.), în special asigurarea de costuri de
întreținere temporară
juridic:acordare de asistență juridică pentru reglementări acte, consiliere și advocacy
psiho-social și respectarea drepturilor omului : sprijinirea participării la viața socială,
respectarea drepturilor omului, promovarea egalității de șanse, combaterea
discriminării, îndepărtarea barierelor mentale privind prejudecăți asociate cu diverse
categorii de persoane vulnerabile, promovarea multiculturalismului în egală măsură
(atât etnicilor romi cât și alte naționalități), integrare prin terapie ocupațională, servicii
de socializare și petrecere a timpului liber. În esență, este nevoie de o mai mare
dezvoltare a abilităților de integrare socială și profesională în special în rândul
persoanelor cu vulnerabilitate socială multiplă. Un potențial îl reprezintă și identificarea
și valorificarea de sisteme alternative de dezvoltare socială. În plus, amintim și
importanța dobândirii de abilități de integrare socială ca urmare a participării la cursuri
de formare DVI (deprinderi viața independentă).

În dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale integrate este necesară sprijinirea proiectelor
în care se pune accentul pe inițiative locale privind crearea unor echipe comunitare de
intervenție integrată, cu accent pe echipe multidisciplinare formate, după caz, din: consilier
școlar, mediator școlar, asistenți sociali, tehnicieni de asistență socială, medic, asistenți medicali
comunitari, mediatori sanitari, consilier juridic, advocacy, mediatori romi, etc.
Problematica integrării socio-economice a persoanelor vulnerabile și a comunităților
marginalizate (inclusiv migranți) este foarte complexă, sensibilă, dinamică și câteodată destul
de subiectivă chiar și în contextul unor abordări pragmatice și obiective. Acest aspect nu este
doar la nivelul Regiunii Centru, ci și la nivel național și în foarte multe situații și la nivelul Uniunii
Europene, pe plan internațional și global. Este nevoie în continuare de o creștere calitativă și
cantitativă a proiectelor la nivel regional, județean și local ce vizează facilitarea integrării
sociale și economice a persoanelor din categoria grupurilor vulnerabile sau din comunitățile
marginalizate (inclusiv migranți). Astfel, sunt necesare proiecte și programe care facilitează
creșterea nivelului de educație (ex. programe pentru elevi de tip ”școala după școală”, ”after
school”, etc.), creșterea competențelor profesionale (ex. proiecte de calificare și orientare în
carieră), stimularea spiritului antreprenorial (ex. înființarea și dezvoltarea de întreprinderi
sociale), etc. De asemenea, o prioritate ar trebui acordată proiectelor ce vizează dezvoltarea și
diversificarea serviciilor sociale în vederea reintegrării socio-profesionale în urma
dezinstuționalizării copiilor și persoanelor cu dizabilităț. Este nevoie de o deschidere mai mare
spre proiecte prin care se pot dezvolta, diversifica și moderniza servicii sociale care să faciliteze
explorarea și dezvoltarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi. Deși numărului
persoanelor cu dizabilități încadrate în muncă a crescut cu un sfert în perioada 2013-2017
(+26,1%), ponderea persoanelor cu dizabilități încadrate în muncă din totalul adulților cu
dizabilități este foarte mică, înregistrând o ușoară creștere de la 5,4% la 6,0%.
O necesitate o reprezintă implementarea de proiecte strategice la nivel regional cu
aplicabilitate la nivel local și care vizează înființarea și dezvoltarea serviciilor de prevenție
pentru grupurile vulnerabile, în special activități de consiliere adresate persoanelor ce prezintă
riscuri sociale. În urma unui studiu realizat de Banca Mondială s-a ajuns la concluzia că la nivel
național ”serviciile locale de prevenţie, informare şi consiliere au un impact foarte redus, în
mare parte din cauza deficitului de asistenţi sociali şi a insuficientei pregătiri profesionale a
personalului existent. Nu există metodologii de evaluare sau monitorizare a situaţiei diferitelor
grupuri vulnerabile din fiecare localitate, nici metodologii pentru detectarea precoce a cazurilor
cu risc. Asistenţa socială nu se acordă în baza unor planuri şi obiective clare, ci doar atunci când
apare un caz. Asistenţii sociali desfăşoară rareori muncă de teren deoarece sunt copleşiţi de
sarcinile administrative aferente activităţii de acordare a prestaţiilor sociale.” 8

8

Studiu de fundamentare pentru Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020,
Banca Mondială, București, 2015, ISBN 978-973-0-20535-0, pag. 126,
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/SF_BancaMondiala_RO_web.pdf

În esență sunt necesare investiții și în ce privește dezvoltarea, diversificarea și modernizarea
serviciilor sociale aferente atât pentru infrastructura fără componentă rezidențială (precum:
centre de zi, centre multifuncționale, centre de tip „respiro”, centre de consiliere,
centre/servicii de abilitare/reabilitare, cantine sociale, centre comunitare de intervenţie
integrată, etc.), cât și infrastructura rezidențială (precum:locuinţe/case de tip familial (CTF),
centre rezidențiale, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.). Un mare accent ar
trebui pus și pe serviciile sociale nou înființate ca urmare a investițiilor în infrastructură (în
special construcție, modernizare, extindere, dotare).
În perioada 2021-2027 este nevoie înființarea,dezvoltarea și/sau diversificarea serviciilor
sociale cu accent pe:






servicii sociale integrateși a altor servicii adaptate nevoilor persoanelor din grupuri
vulnerabile, comunități defavorizate sau marginalizate
servicii de prevențiepentru persoanele care prezintă riscuri sociale
facilitarea integrării socio-economicea persoanelor vulnerabile și a comunităților
marginalizate (inclusiv migranți) prin programe ce facilitează creșterea nivelului de
educație și a competențelor profesionale, dezvoltarea psiho-socială și o mai bună
integrare pe piața muncii, inclusiv prin încurajarea antreprenoriatului social
reintegrarea socio-profesională a copiilor și a persoanelor cu dizabilități ca urmare a
reducerii instituționalizăriiacestor tipuri de peroane vulnerabile

3.3.3. Creșterea capacitații administrației și altor structuri publice și private de a furniza
servicii de calitate și adaptate nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile

Unele dintre cele mai mari provocări întâlnite în procesul de creștere a capacitații administrației
și altor structuri publice și private de a furniza servicii de calitate sunt atingerea standardelor
necesare privind calitatea competențele profesionale, informatizarea și digitalizarea serviciilor
sociale, dezvoltarea de servicii adaptate nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile precum
și facilitarea accesului la acestea, dezvoltarea și valorificarea proiectelor în parteneriat cu
accent pe componenta cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul social, etc.
La nivelul Regiunii Centru este nevoie de o creșterea calității competențelor profesionale în
special în rândul angajaților autorităţilor locale cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.
Proiecte strategice la nivel regional în domeniul formării profesionale a personalului din
domeniul asistenței sociale pot avea un impact pozitiv vizibil în implementarea mult mai
obiectivă și pragmatică a politicilor și strategiilor din domeniul asistenței sociale cât și în ce
privește furnizarea serviciilor în comunitate în urma unei atente analize a nevoilor comunității și
categoriilor vulnerabile. În plus, astfel de proiecte pot fi o soluție la o probleme majore ca
urmare a formării profesionale insuficiente a personalului din domeniul asistenţei sociale la

nivel local.Precizăm că, în general,activitatea domeniului asistenței sociale la nivel
localreprezintă în mare parte activități de management și implementare a birocrației privind
gestionarea prestațiilor financiare (precum: venitul minim garantat, ajutorul pentru încălzirea
locuinței, alocația copilului și alocațiile familiale, etc.) precum și vizite la domiciliu.
Sunt situații la nivel local din Regiunea Centru în care este nevoie de o mai bună corelare a
pregătirii profesionale cu responsabilitățile locului de muncă. Este nevoie de o atenție mai
sporită în ce privește atât pregătirea inițială cât și cea continuă a personalului care activează în
domeniul asistenței social, fie că sunt furnizori publici sau privați de servicii sociale. De
asemenea, este nevoie de o un mai bună cunoaștere a nevoilor de formare și perfecționare
profesională la nivel de instituție, mai ales în contextul schimbărilor legislative și a nevoilor
reale existente în comunitate. Creșterea capacitații administrației și altor structuri publice și
private care activează în domeniul serviciilor sociale poate fi facilitată prin implementarea de
proiecte ce vizează dezvoltarea de programe de perfecționare și formare profesională
continuă care la rândul său pot avea un impact pozitiv în vederea eficientizării serviciilor
sociale (mai ales la nivel comunitar). Concret, este necesară finanțarea unor activități de
formare profesională, în special formare continuă cu accent pe: cursuri de perfecționare,
cursuri de specializare, schimb de bune practici. De asemenea, ar fi necesară o deschidere și
pentru dezvoltarea unei culturi a formării profesional în domeniul asistenței sociale prin
programe de Internship. Mai mult, există un potențial al proiectelor care vizează promovarea la
nivel atât local și regional cât și național și internațional a bunelor practici în domeniul
asistenței sociale și posibilitatea de a iniția, dezvolta sau extinde parteneriate cu furnizori de
servicii sociale sau instituții din domenii conexe.
O provocare o reprezintă și recrutarea forţei de lucru specializate în domeniul asistenţei
sociale. În plus, există o pondere mare a absolvenților care au obținut diplome universitare în
domeniul asistenței sociale care refuză posibilitatea participării la concursuri de angajare în
domeniul de pregătire în localități rurale. Astfel, există foarte multe situații, în special în zona
rurală și localitățile urbane mici unde există un deficit de personal, resurse și capacități
necesare pentru a implementa activități de asistență socială.
În contextul progresului științific și tehnologic, activitățile de management din domeniul social
precum și dezvoltarea și implementarea de servicii sociale de calitate și adaptate nevoilor
persoanelor din grupuri vulnerabile pot fi eficientizate prin dezvoltarea de platforme
informatice cu accent pe digitalizarea serviciilor. De asemenea, un potențial ridicat îl are și
dezvoltarea de aplicații informatice în domeniul social în cadrul unor proiecte în parteneriat cu
mediul economic și cel de cercetare - dezvoltare - inovare.
O prioritate pentru următoarea perioadă de programare ar trebui acordată elaborării și
implementării strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității care
vizează atât dezvoltarea de servicii (sociale, educaționale, de sănătate, de ocupare, etc.) cât și
infrastructura (socială, sportivă, educațională, de agrement sau turistică) care, într-o abordare
integrată, facilitează incluziunea socială a grupurilor dezavantajate.

În perioada 2021-2027 este nevoie la nivelul Regiunii Centru de o creștere semnificativă a
capacitații administrației și altor structuri publice și private de a furniza servicii de calitate și
adaptate nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile prin proiecte care vizează:
 facilitarea accesului la formare profesională continuă a personalului cu atribuții în
domeniul social, în special servicii sociale integrate, prin susținerea, finanțarea și
implementarea de programe de perfecționare și formare profesională continuă: cursuri
de perfecționare, cursuri de specializare, schimb de bune practici, internship, etc.
 dezvoltarea, implementarea și asigurarea sustenabilității de platforme electronice ce
vizează informatizarea și digitalizarea serviciilor:
 dezvoltarea de proiecte de CDI pentru realizarea de aplicații cu utilizare în domeniul
social
 facilitarea accesului persoanelor din grupuri vulnerabile la servicii sociale personalizate,
adaptate nevoilor
 creșterea capacității de elaborare și implementare a strategiilor de dezvoltare locală
plasate sub responsabilitatea comunității

Indicatorii de monitorizare a priorității P.3.3:
Denumire indicator
Valoarea finanțării
proiectelor vizând
infrastructura socială
Nr. de beneficiari în
urma implementării
proiectelor cu
finanțare
nerambursabilă
vizând infrastructura
socială
Numărul de centre
sociale reabilitate,
extinse, modernizate,
dezvoltate, dotate
Rata riscului de
sărăciei sau
excluziune socială
(AROPE)
Rata deprivării
materiale severe

Cod
Tip
Sursa/ mod
indicator indicator de obținere

Unitate
de
măsură

An de
referință

DS3_13

realizare

AMPOR,
POCS, POR
2021-2027

Milioane
lei

2021

DS3_14

realizare

AMPOR,
POCS, POR
2021-2027

Număr

2021

DS3_15

realizare

AMPOR,
POCS, POR
2021-2027

Număr

2021

DS3_16

rezultat

I.N.S

%

2021

DS3_17

rezultat

I.N.S

%

2021

Valoare
de
Observații
referință

Denumire indicator
Numărul de copii
dezinstituționalizați
Numărul de persoane
cu dizabilități
dezinstituționalizate
Ponderea
persoanelor cu
dizabilități încadrate
în muncă din totalul
adulților cudizabilitățI

Cod
Tip
Sursa/ mod
indicator indicator de obținere

Unitate
de
măsură

An de
referință

DS3_18

realizare

Consilii
județene

Număr

2021

DS3_19

realizare

Consilii
județene

Număr

2021

DS3_20

rezultat

Consilii
județene

%

2021

Valoare
de
Observații
referință

P.3.4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate, creșterea accesului și
îmbunătățirea serviciilor de sănătate, cercetare-dezvoltare, inovare în sănătate
Obiectivul strategic: Îmbunătățirea accesului, a eficienței și calității serviciilor medicale
oferite populației inclusiv prin dezvoltarea de noi instrumente bazate pe CDI
Este o certitudine că o stare bună de sănătate este un element esențial al bunăstării umane,
reprezentând atât o valoare în sine, cât și un element cheie al capitalului uman, care la rândul
său contribuie la procesul de dezvoltare socio-economică, în special creșterea competitivității
economice la nivel regional și local.
Principalele provocări în legătură cu sistemul de sănătate din regiune sunt:
- Accesul inegal la servicii de sănătate datorat lipsei infrastructurii de bază precum și a
asistenței specializate (în special în mediul rural dar și în unele localități urbane din regiune:
ex. Baia de Arieș, Teiuș, Borsec, Cristuru Secuiesc etc ) sau infrastructurii inadecvate (ex.
spații inadecvate și echipamente depășite din punct de vedere tehnic sau echipamente
moderne de diagnostic insuficiente sau inexistente)
- Diferențe semnificative ale ratei mortalității între mediul urban și rural și între gen
- Programe insuficiente de prevenție în sănătate reflectate în numărul mare al cazurilor de
deces care puteau fi evitate: conform documentului Raportul Privind Starea de Sănătate a
Populației în anul 2018, peste 45% din decesele înregistrate în anul 2018 putea fi evitate,
24,6 % fiind decese influențabile prin tratament iar 21% intrând în categoria deceselor
prevenibile
- Rata riscului de sărăcie, aflat încă la un nivel ridicat față de media UE, afectează într-o mare
măsură copiii și persoanele de peste 65 de ani, limitându-le accesul la servicii de sănătate

corespunzătoare, în special în comunitățile sărace și zonele neacoperite cu servicii de
sănătate
- Personalul medical școlar: medici și asistenți este insuficient pentru deservirea populației
școlare: indicele de asigurare a preșcolarilor și elevilor cu medici și asistenți medicali este de
0,27 ‰ respectiv 1,18‰ cu diferențe substanțiale între județe, în regiunea Centru județele
Mureș, Covasna și Sibiu au valori ale celor doi indicatori sub media națională
- Dotarea cu echipamente performante de diagnostic este la un nivel scăzut în România: 15
aparate CT la 1000000 loc și 9 aparate RMN la 1000000 locuitori față de 28,64 aparate CT la
1 milion locuitori și 22,96 aparate RMN la 1 milion locuitori în Austria, diferențele fiind mult
mai mari față de țări precum Germania, Letonia, Danemarca 9
- În corelare directă cu numărul aparatelor CT și RMN este rata examinărilor CT și RMN la
1000 de locuitori. În 2018 s-au efectual la nivel național 2171,4 examinări CT la 100000
locuitori și 3522 tomografii simple, revenind un număr de 18,1 la 100000 loc. examinări
tomografice simple și 266 examinări RMN la 100000 locuitori cu mult sub valorile
înregistrate în alte State Membre ale UE (Franța 114 examinării RMN la 1000 locuitori,
36,3‰ în Polonia )10
- Cheltuielile publice cu sănătatea ca pondere în PIB național au fost cele mai mici din UE în
anul 2017, de doar 5,2% din PIB față de o medie a UE de 9,9%11
Asigurarea accesului la infrastructura și serviciile de sănătate este un obiectiv esențial în
perioada 2021/2027 pentru Regiunea Centru prin continuarea finanțării proiectelor de investiții
ce vizează extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de sănătate atât la
nivel local cât și județean şi regional precum și dezvoltarea serviciilor de sănătate specializate,
inclusiv dezvoltarea bazelor de tratament și recuperare din stațiunile balneare; dotarea
spitalelor și unităților medicale cu aparatură și instrumente moderne de diagnostic și
tratament; creșterea accesului la programe de prevenție; creșterea

3.4.1. Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de sănătate de la
nivel regional, județean şi local

Nevoile de dezvoltare și modernizare a infrastructurii publice de sănătate sunt în continuare
mari.
Următoarele categorii de intervenții sunt necesare, conform portofoliului de proiecte existent
și analizei regionale:

9

Sursa Rapotul National al Stării de Sănătate a Populației 2018 https://insp.gov.ro/sites/cnepss/rapoarte/
Sursa Raportul național al Stării de Sănătate a Populației 2018 https://insp.gov.ro/sites/cnepss/rapoarte/
11
Sursa EUROSTAT https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Healthcare_expenditure_statistics
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investiții privind reabilitarea, modernizarea și/sau dotarea cu echipamente a spitalelor
judeţene de urgenţă.
Investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotare a infrastructurii
ambulatoriilor. Astfel, ar trebui acordată o atenție atât ambulatoriilor existente cât și
înființării de noi ambulatorii prin transformarea spitalelor mici, ineficiente sau
reorganizării, relocării ambulatoriilor existente. În multe situații sunt necesare dotări,
echipamente, dispozitive medicale pentru infrastructura ambulatoriilor atât pentru
structura existentă cât și pentru cea viitoare a ambulatoriului (de exemplu: laboratoare
de analize medicale, radioterapie, screening diferitelor forme de cancer, al hepatitelor,
cel cardiovascular, etc.), Nu în ultimul rând, este necesară o mai bună accesibilizare a
spațiului destinat serviciilor medicale și a căilor de acces pentru persoanele cu diferite
tipuri de dizabilități.
îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență prin reabilitarea,
modernizarea, extinderea, dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe (UPU) și
a compartimentelor de primiri urgențe (CPU). Este nevoie de consolidarea sistemului
integrat de urgenţă şi continuarea dezvoltării acestuia prin extinderea și dezvoltarea
infrastructurii serviciilor integrate de urgență. În acest sens, este nevoie de investiții în
echipamente de specialitate care să permită creșterea capacității de răspuns în situații
de urgență, a eficienței serviciilor de prim-ajutor calificat și a transportul pacienților.
Este nevoie atât de modernizarea infrastructurii existente a sistemului integrat de
urgență cât și prin dezvoltarea de noi structuri în cadrul acestuia. Este necesară și
achiziția unui număr suficient de ambulanțe echipate/dotate la cele mai înalte
standarde prin care să se poată asigura calitatea și eficiența îngrijirii medicale de
urgență. Menționăm diferite tipuri de ambulanțe precum cele specializate pentru
pacientul cu risc biologic, pentru transport nou-născuți în stare critică, pentru victime
multiple, etc., dar și alte tipuri de infrastructură de urgență cum sunt autospeciale (de
exemplu cele de transport pacienți în zona montană), etc.
asigurarea infrastructurii de bază și a serviciile de sănătate în mediul rural. Este nevoie
în multe zone rurale de înființarea, construcția, extinderea, reabilitarea, modernizarea
sau dotarea unități medicale/dispensare cu aparatură medicală adecvată pentru a
deservi populația din proximitate. O oportunitate o reprezintă implementarea soluțiilor
de telemedicină, mai ales la nivelul zonelor rurale izolate și dezavantajate.
Dezvoltarea de unități medicale specializate: ex. baze de tratament și recuperare din
stațiunile balneare și spitale de recuperare, centre medicale de geriatrie și centre
integrate de gerontologie care se adresează unei categorii importante a populației cu
probleme complexe de sănătate
Formarea personalului medical pentru utilizarea noilor tehnologii

3.4.2. Creșterea accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile și comunitățile
marginalizate

Sănătatea şi sărăcia sunt puternic interconectate şi interdependente, cea din urmă având un
impact negativ reflectat în multe cazuri într-o sănătate precară care la rândul său afectează
capacitatea de muncă a persoanei, ducând la probleme financiare și dificultăți în a acoperi
costurile de tratament și îngrijiri medicale.
Accesul la sănătate, în mod particular accesul la servicii medicale de bază, reprezintă un aspect
esențial în creșterea calității vieții persoanelor vulnerabile și comunităților marginalizate, alături
și de alte nevoie elementare privind educația, hrana, condiții decente de locuire și acces la
utilități publice, igiena, siguranţa, serviciile sociale, etc. Indiferent de mediu, context și
vulnerabilități este nevoie ca aceste persoane să fie încurajate și sprijinite atât să trăiască demn
și să-și asume responsabilitatea pentru propria viață cât și să participe activ la viaţa comunităţii
din care fac parte.







creșterea accesibilității serviciilor de sănătate în special în zonele sărace și izolate prin
construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea centrelor comunitare
integrate socio-medicale. Aceste investiții pot contribui la creșterea accesului la
serviciile de asistență medicală comunitară, care abordate integrat (cu accent și pe
serviciile sociale și educaționale), pot avea un impact pozitiv mare în rândul persoanelor
aparținând grupurilor vulnerabile12
creșterea accesului elevilor și preșcolarilor/antepreșcolarilor la servicii medicale prin
înființarea/modernizarea și dotarea cabinetelor medicale școlare și asigurarea
personalului necesar
înființarea/dezvoltarea unităților medicale mobile pentru a deservi categorii de
persoane vulnerabile precum persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități
dezvoltarea de aplicații inteligente pentru a gestiona și monitoriza starea de sănătate.

3.4.3. Digitalizare și sprijin pentru cercetare, dezvoltare, inovare în sănătate

Unul dintre factorii care influențează performanța sistemelor medicale este progresul
tehnologic și progresul în digitalizarea serviciilor de sănătate. Prin digitalizare se pot identifica
noi metode pentru identificarea nevoilor populației (în special prin oferirea unui prognostic mai
bun pacienților) și perfecționarea și creșterea calitativă a serviciilor medicale. Deși procesul de
digitalizare în domeniul medical este unul complex și mai puțin facil, prin acesta se poate
contribui semnificativ la creșterea accesului la servicii de sănătate de calitate în termeni de
echitate, cost - eficiență, sustenabilitate și inovare.Printre tipurile de intervenții care pot
contribui la creșterea performanțelor serviciilor de sănătate susținute în perioada 2021/2027 se
află:

12

definite conform OUG nr. 18/2017



Dezvoltarea serviciilor de sănătate digitale amintim cele de tip eHealth (eSănătate),
mHealth (servicii mobile de sănătate), telemedicina, teleîngrijiri, imagistică, inteligență
artificială, management digital, etc.

 Dezvoltarea de soluții digitale în diagnosticul, investigarea, tratamentul și monitorizarea
pacienților

 Crearea de noi tehnologii, aplicații, produse în medicină prin dezvoltarea inovării
deschise bazată pe crearea de soluții la nevoile sistemului de sănătate (ex. platforme de
inovare deschisă)

 Investiții în infrastructura de cercetare și dezvoltare din regiune și transferarea
rezultatelor cercetărilor medicale în piață

 Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului medical și nemedical din unitățile
sanitare

3.4.4. Creșterea capacității instituționale a administrației publice, unităților medicale și
organizațiilor specializate de a răspunde nevoilor de sănătate ale populației și a dezvolta un
parteneriat pentru sănătate

O componentă esențială a sistemului de sănătate este resursa umană calificată și asigurarea
oportunităților de perfecționare profesională continuă.
În egală măsură, autoritățile locale trebuie să se implice mai mult în dezvoltarea de programe și
politici de sănătate pentru populației prin dezvoltarea parteneriatului cu organizațiile cheie în
aplicarea și promovarea lor: școli, universități, spitale, agenți economici, ONG-uri și atragerea
acestora în abordarea unor teme de interes la nivel regional.
Intervențiile prevăzute:
-

Formarea personalului din administrația locală, județeană, ONG-uri unități medicale
Dezvoltarea în parteneriat de programe de sănătate: ex. pentru un stil de viață sănătos,
programe de prevenție pentru a răspunde nevoilor locale
Realizarea de studii pentru fundamentarea deciziilor privind intervențiilor în
îmbunătățirea stării de sănătate a populației
Campanii de informare și educare a populației pe teme legate de sănătate
Programe de perfecționare și instruire a personalului medical și nemedical, a
personalului care asigură asistență comunitară pentru dezvoltarea abilităților de
comunicare cu pacienții, competențe digitale și alte competențe necesare pentru a
crește calitatea serviciilor medicale.

Indicatorii de monitorizare a priorității P.3.4:

Denumire indicator
Valorarea finanțării
proiectelor vizând
infrastructura de
sănătate
Numărul de
beneficiari în urma
implementării
proiectelor cu
finanțare
nerambursabilă
vizând infrastructura
de sănătate
Numărul de unități
medicale din mediul
rural modernizate
și/sau dotate (centre
de
permanență,centre
de asistență medicală
comunitară, etc.)
Numărul de
proiecte/servicii de
sănătate digitalizate
(în special eSănătate
și telemedicină
Numărul de persoane
care a beneficiat de
formare profesională
continuă sau schimb
de bune practici în
domeniul ocrotirii
sănătății
Rata mortalității
infantile
Numărul de paturi în
spitale la 1000 de
locuitori
Numărul de medici la
1000 de locuitori

Cod
Tip
Sursa/ mod
indicator indicator de obținere

Unitate
de
măsură

An de
referință

realizare

Programul
Operațional
SANATATE
2021-2027

Milioane
lei

2021

rezultat

Programul
Operațional
SANATATE
2021-2027

Număr

2021

realizare

Programul
Operațional
SANATATE
2021-2027

Număr

2021

Număr

2021

Număr

2021

DS3_21

DS3_22

DS3_23

DS3_24

realizare

Programul
Operațional
SANATATE
2021-2027

DS3_25

realizare

Programul
Operațional
SANATATE
2021-2027
și POCU

DS3_26

rezultat

I.N.S

‰

2021

DS3_27

rezultat

I.N.S

Număr

2021

DS3_28

rezultat

I.N.S

Număr

2021

Valoare
de
Observații
referință

