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Analiza cadrului legislativ european în domeniul serviciilor 
sociale 2011

I. Analiza documentelor cu caracter juridic emise la nivel european în 
ceea ce priveşte serviciile sociale.

Aceste documente au fost structurate în Tratate, legislaţie secundară, acte legislative suplimentare 
şi documente preparatorii, fiind analizate din perspectiva articolului 16 Tratatul CE, respectiv:

”Fără a aduce atingere articolelor 73, 86 şi 87, şi având în vedere locul ocupat de serviciile de 
interes economic general în cadrul valorilor comune ale Uniunii, precum şi rolul acestora în 
promovarea socială şi coeziunea teritorială, Comunitatea şi statele membre, fiecare în limita 
competenţelor lor respective şi în domeniul de aplicare al prezentului tratat, veghează ca astfel 
de servicii funcţionează pe bază de principii şi condiţii care să le permită îndeplinirea misiunilor 
lor.”

TRATATE:
a. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene menţionează la  TITLUL IV - SOLIDARITATEA 
- Articolul 34 - Securitatea socială şi asistenţă socială faptul că Uniunea recunoaşte şi respectă 
dreptul de acces la prestaţiile de securitate socială şi la serviciile sociale care acordă protecţie 
în caz de maternitate, boală, accident de muncă, dependenţă de alte persoane sau bătrâneţe, 
precum şi în caz de pierdere a locului de muncă, în conformitate cu normele stabilite de dreptul 
Uniunii şi de legislaţiile şi practicile naţionale.

De asemenea, Carta consfinţeşte dreptul oricărei persoane care are reşedinţa şi se deplasează în 
mod legal în cadrul Uniunii la prestaţii de securitate socială şi la avantaje sociale, în conformitate 
cu dreptul Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale.

În ceea ce priveşte combaterea marginalizării sociale şi a sărăciei, Uniunea recunoaşte şi respectă 
dreptul la asistenţă socială şi la asistenţă în ceea ce priveşte locuinţa, destinate să asigure o viaţă 
demnă tuturor celor care nu dispun de resurse suficiente, în conformitate cu normele stabilite de 
dreptul Uniunii şi de legislaţiile şi practicile naţionale.

Dispoziţiile conţinute în Cartă pot fi puse în aplicare prin acte legislative şi de punere în aplicare 
adoptate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii, precum şi prin acte ale statelor 
membre în cazurile în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii, în exercitarea competenţelor 
lor respective. Invocarea lor în faţa instanţei judecătoreşti se admite numai în scopul interpretării 
şi controlului legalităţii unor astfel de acte.

LEGISLAŢIE SECUNDARĂ:

1.  Regulamentul (UE) nr 88/2011 din 02 februarie 2011 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr 452/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea de statistici privind educaţia şi învăţarea pe tot parcursul 
vieţii, în ceea ce priveşte statisticile referitoare la educaţie şi formare.

Prezentul regulament stabileşte normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 
în ceea ce priveşte colectarea, transmiterea şi prelucrarea datelor statistice din domeniul 1 privind 
sistemele de educaţie şi formare.
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Documentul a fost adoptat şi ca urmare a faptului că în cursul producerii şi difuzării statisticilor 
europene în domeniul sistemelor de educaţie şi formare, autorităţile naţionale şi europene în 
materie de statistică ar trebui să ţină seama de principiile stabilite în Codul de bune practici 
al statisticilor europene, aprobat de Comisie la 25 mai 2005 în cadrul Recomandării sale privind 
independenţa, integritatea şi responsabilitatea autorităţilor statistice naţionale şi comunitare (2).

Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) un raport de calitate în conformitate cu cerinţele 
stabilite în anexa II în fiecare an. Primul raport se referă la anul de colectare a datelor 2012. 
Raportul de calitate referitor la perioadele de referinţă stabilite la articolul 3 se transmit Comisiei 
până la data de 31 ianuarie în anul t+3. Primul raport de calitate privind anul de colectare a 
datelor 2012 se transmite, în mod excepţional, până la data de 31 martie în anul t+3.

Statele membre obţin datele necesare prin utilizarea unei combinaţii de surse diferite, precum 
anchetele prin sondaj, sursele de date administrative sau alte surse de date.

Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) informaţii privind metodele şi calitatea datelor din 
sursele utilizate, altele decât anchetele prin sondaj şi sursele de date administrative menţionate 
la alineatul (3).

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.  Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 
membre.

2. Regulamentul (UE) nr 823/2010 din 17 septembrie 2010 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr 452/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea de statistici privind educaţia şi învăţarea pe tot parcursul 
vieţii, în ceea ce priveşte statisticile privind participarea adulţilor la învăţarea 
continuă 

Colectarea datelor pentru prima anchetă privind participarea şi neparticiparea adulţilor la 
învăţarea continuă (ancheta privind educaţia adulţilor) are loc între 1 iulie 2011 şi 30 iunie 2012. 
Perioada de referinţă pentru care sunt colectate datele privind participarea la activităţile de 
învăţare continuă corespunde perioadei de 12 luni dinaintea colectării datelor.  Se colectează date 
la fiecare cinci ani.

Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) un raport de calitate pentru ancheta privind 
participarea şi neparticiparea adulţilor la învăţarea continuă, în conformitate cu criteriile 
referitoare la calitate menţionate la articolul 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 
452/2008 şi cu cerinţele suplimentare specificate în anexa III la prezentul regulament.

Pentru a obţine un nivel înalt de armonizare între ţări privind rezultatele anchetei, Comisia 
(Eurostat), în strânsă colaborare cu statele membre, propune recomandări şi orientări metodologice 
şi practice, precum şi linii directoare privind realizarea anchetei, sub forma unui „Manual pentru 
ancheta privind educaţia adulţilor”, care să includă un chestionar standard.

3.  Regulamentul (CE) nr 1150/2009 din 10 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr 1564/2005 în ceea ce priveşte formularele standard pentru publicarea 
anunţurilor în cadrul achiziţiilor publice, în conformitate cu Directivele Consiliului 
89/665/CEE şi 92 / 13/EEC.
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Acest Regulament are ca obiect principal procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii 
publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, modificând Regulamentul (CE) nr 1564/2005, respectiv 
formularele standard cu privire la „Anunţul de atribuire a Contractului”, „Anunţul de atribuire a 
Contractului- Utilităţi”, „Anunţ de transparenţă Ex Ante Voluntară”.

4.  2008/963/EC: Decizia Comisiei din 9 decembrie 2008 de modificare a anexelor la 
Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte listele de entităţi 
contractante şi autorităţi contractante  (notificată cu numărul C (2008) 7871) 

Decizia conţine definiţiile naţionale ale entităţilor contractante şi autorităţillor contractante.  
Anexele ataşate Deciziei au doar un rol de informare, întrucât acele entităţi care nu sunt incluse 
pe listă, dar se încadrează în sfera conceptului de “autoritate contractantă”, sunt considerate 
autorităţi contractante. Curtea Europeană de Justiţie a declarat că, în esenţă, conceptul de 
entitate guvernată de dreptul public trebuie interpretat în sens larg1. Comisia a actualizat listele 
pe data de 01.01.2009.

5.  Regulamentul (CE) nr 213/2008 din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr 2195/2002 al Parlamentului European şi a Consiliului privind Vocabularul 
comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18 / CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului privind procedurile de achiziţii publice, în 
ceea ce priveşte revizuirea CPV 

Regulamentul menţionează în Preambul faptul că structura, codurile şi descrierile CPV ar trebui 
adaptate sau modificate, în funcţie de evoluţia pieţelor şi de nevoile utilizatorilor, iar unele sugestii 
ale părţilor interesate şi ale utilizatorilor CPV privind îmbunătăţirea textului CPV ar trebui luate 
în considerare. Astfel, se consideră că structura, codurile şi descrierile CPV ar trebui actualizate, 
pentru ca CPV să devină un instrument eficient şi pentru sistemul electronic de achiziţii publice.

În acest sens, Regulamentul statutează faptul că pentru a facilita utilizarea CPV, ar trebui ca 
acesta să fie orientat mai degrabă pe produse, decât pe materiale,  în consecinţă, caracteristicile 
produselor din Vocabularul principal stabilite în actuala anexă I la Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 
ar trebui transferate la Vocabularul suplimentar din aceeaşi anexă, iar diviziunile din actualul 
vocabular orientate strict pe materiale ar trebui redistribuite în alte diviziuni.

Punctul 11 al Preambulului prevede că pentru a acorda o perioadă de timp suficientă pentru 
adaptarea din punct de vedere tehnic a sistemelor la noul CPV, este necesar să se prevadă punerea 
în aplicare a prezentului regulament la şase luni după publicare, ia măsurile prevăzute în prezentul 
regulament sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru contracte de achiziţii publice.

6. 2008/170/EC: Decizia Comisiei din 27 februarie 2008 privind adoptarea planului de 
lucru pentru 2008 pentru punerea în aplicare a doilea program de acţiune comunitară 
în domeniul sănătăţii (2008-2013), şi privind criteriile de selecţie, de atribuire şi 
alte Criteriile pentru contribuţiile financiare la acţiunile acestui program 

Decizia adoptă planul de lucru pentru 2008, având rolul de decizie de finanţare pentru subvenţii 
şi contracte pentru punerea în aplicare a celui de-al doilea program de acţiune comunitară în 
domeniul sănătăţii (2008-2013).

1 Cazul C-373/00, Adolf Truly vs. Bestattung Wien.
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Comisia statuta că, în 2008, măsurile de combatere a inegalităţilor în materie de sănătate şi de 
creştere a duratei de viaţă sănătoasă se vor concentra asupra copiilor şi a populaţiei de vârstă 
activă utilizând date din sursele existente la nivel naţional şi la nivel comunitar.

Decizia preciza şi faptul că în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Strategia în domeniul 
sănătăţii, ar trebui maximizat potenţialul politicii regionale de a contribui la sectorul sănătăţii 
şi de a ajuta la ameliorarea sănătăţii populaţiei. În acest sens, se menţiona că trebuie asigurată 
o utilizare eficientă a fondurilor structurale în scopul ameliorării sănătăţii populaţiei. În special, 
ar trebui utilizat sprijinul acordat în baza programelor operaţionale ale fondurilor structurale în 
ceea ce priveşte consolidarea punctelor slabe ale capacităţilor infrastructurii sanitare. În 2008, 
Programul privind sănătatea va reprezenta un instrument cheie pentru facilitarea schimbului de 
bune practici şi de experienţă între statele membre şi în cadrul acestora.

În ceea ce priveşte domeniile prioritare pentru anul 2008, referitor la Sănătatea mintală, se 
specifică faptul că se vor elabora, împreună cu organizaţii publice, profesionale şi ale societăţii 
civile, orientările pentru integrarea promovării sănătăţii mintale şi a prevenirii tulburărilor mintale 
în formarea şi practica profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi din serviciile sociale şi se vor 
identifica cele mai bune practici de combatere a excluderii sociale a persoanelor cu probleme de 
sănătate mintală. [Mecanismul de finanţare: Cerere de propuneri]

7. Regulamentul (CE) nr 311/2007 al Comisiei din 19 martie 2007 de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr 574/72 de stabilire a procedurii de aplicare a Regulamentului 
(CEE) nr 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor 
salariaţi, la auto independente de persoane şi cu membrii familiilor acestora care 
se deplasează în interiorul Comunităţii

Regulamentul a fost emis în temeiul solicitărilor realizate de statele membre care desemnează 
autorităţile răspunzătoare de aplicarea legislaţiei privind securitatea socială în conformitate cu 
dreptul comunitar. Sistemele ce trebuie luate în considerare la calcularea costului mediu anual 
al prestaţiilor în natură, în conformitate cu dispoziţiile articolului 94 şi ale articolului 95 din 
Regulamentul (CEE) nr. 574/72, sunt menţionate în anexa 9 la prezentul regulament.

Astfel, Regulamentul CE 311/2007 modifică lista cu privire la autorităţile competente în aplicarea 
legislaţiei privind securitatea socială menţionate în Regulamentul CE 574/72 care enumeră 
Instituţiile competente din fiecare stat membru (anexa 2), instituţiile de la locul de reşedinţă 
şi instituţiile de la locul de şedere din fiecare stat membru (anexa 3), Organismele de legătură, 
desemnate în temeiul articolului 3 alineatul 1 din regulamentul de aplicare (anexa 4).

8. 2003/8/CE: Decizia Comisiei din 23 decembrie 2002 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr 1612/68 în ceea ce priveşte compensarea ofertelor şi 
cererilor de locuri de muncă

Comisia, serviciile pentru ocuparea forţei de muncă ale statelor membre, precum şi orice alţi 
parteneri naţionali ai acestora creează o reţea europeană de servicii, denumită EURES (EURopean 
Employment Services), răspunzătoare de dezvoltarea schimbului de informaţii şi a cooperării 
prevăzute în Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 partea a II-a. EURES contribuie la aplicarea 
coordonată a dispoziţiilor din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 partea a II-a. EURES susţine strategia 
europeană pentru ocuparea forţei de muncă şi contribuie la consolidarea pieţei unice europene. 
Decizia statutează faptul că în interesul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, al 
lucrătorilor şi al salariaţilor, EURES are ca obiectiv să promoveze în special: (a) dezvoltarea pieţelor 
europene ale muncii, deschise şi accesibile tuturor; (b) schimbul transnaţional, interregional şi 
transfrontalier de oferte şi cereri de muncă; (c) transparenţa şi schimbul de informaţii pe pieţele 



7

europene ale muncii, inclusiv cu privire la condiţiile de viaţă şi la posibilităţile de dobândire a 
calificărilor; (d) elaborarea de metode şi de indicatori în acest scop.

9. Serviciile de interes general, inclusiv serviciile sociale de interes general: o nouă 
decizie europeană, COM (2007) 725 final

Comunicarea stipulează faptul că, adoptarea de către şefii de stat şi de guvern, a unui Protocol 
privind serviciile de interes general, anexat Tratatului de la Lisabona, reprezintă un pas decisiv 
către stabilirea unui cadru transparent şi fiabil la nivelul UE. Noul Tratat privind funcţionarea 
Uniunii Europene va include, de asemenea, noul articol 14 care subliniază responsabilitatea 
comună a Uniunii şi a statelor membre şi stabileşte temeiul juridic pentru acţiunea UE.

Se menţionează că noile dispoziţii au drept temei un deceniu de dezbateri cu privire la 
responsabilităţile UE şi la întrebarea dacă UE ar trebui sau nu să adopte un cadru comun pentru 
serviciile de interes general. În urma acestor dezbateri s-a ajuns la puncte de vedere convergente 
privind rolul şi abordarea UE în ceea ce priveşte serviciile de interes general, în special după Cartea 
Albă din 2004 a Comisiei şi avizul din 2006 al Parlamentului. A rezultat un amplu acord privind 
necesitatea de a se asigura certitudinea juridică şi coerenţa tuturor politicilor UE, concomitent cu 
respectarea diversităţii sectoarelor şi situaţiilor. De asemenea se recunoaşte pe scară largă faptul 
că este nevoie de o mai mare cunoaştere şi înţelegere a normelor UE. Precizând rolul Uniunii, 
Protocolul aduce normelor UE claritatea şi certitudinea necesară.

Prezenta Comunicare enunţă viziunea Comisiei cu privire la aceste dezbateri, în special din 
perspectiva rezoluţiei Parlamentului şi a Tratatului de la Lisabona. Comunicarea se întemeiază, de 
asemenea, pe consultările publice privind serviciile de interes general, iniţiate în 2006.

Cu toate că domeniul de aplicare şi organizarea serviciilor diferă semnificativ în funcţie de tradiţia 
şi politica în materie de intervenţie a statului, ele pot fi definite ca servicii, atât cu caracter 
economic cât şi neeconomic, pe care autorităţile publice le clasifică drept servicii de interes 
general şi supuse unor obligaţii specifice de serviciu public. Aceasta înseamnă că, în esenţă, este 
responsabilitatea autorităţilor publice, la nivelul de competenţă specifică, de a decide cu privire 
la natura şi domeniul de aplicare a serviciului de interes general. Autorităţile publice pot decide 
să desfăşoare aceste servicii pe cont propriu sau pot decide să le încredinţeze altor entităţi, care 
pot fi de drept public sau privat şi pot desfăşura o activitate cu sau fără scop lucrativ.

În acelaşi timp, furnizorii de servicii trebuie să respecte normele stabilite de Tratatul CE şi în 
legislaţia secundară a UE, atunci când normele respective sunt aplicabile. În plus, având în vedere 
dimensiunea comunitară a serviciilor, în prezent o serie de industrii de reţea care asigură servicii 
de interes economic general intră sub incidenţa directivelor UE specifice sectorului respectiv. Prin 
urmare, în parteneriat cu autorităţile naţionale, regionale şi locale, UE are un rol în stabilirea 
principiilor şi condiţiilor privind funcţionarea unei game ample de servicii. Această responsabilitate 
comună este prevăzută de tratat şi a fost evidenţiată în Protocolul privind serviciile de interes 
general, care va fi anexat Tratatului de la Lisabona.

Pentru prima dată, protocolul introduce în legislaţia primară a Comunităţii noţiunea de servicii 
de interes general, în timp ce actualul Tratat CE se referă numai la serviciile de interes economic 
general. În prezent se poate face deosebirea, în scop pur ilustrativ, între două seturi de servicii 
de interes general, din punct de vedere al modului în care sunt reglementate de dispoziţiile 
comunitare:

• Servicii de interes economic general: furnizarea şi organizarea acestor servicii intră sub 
incidenţa normelor privind piaţa internă şi concurenţa din Tratatul CE, întrucât activităţile din 
servicii sunt de natură economică. În cazul marilor industrii de reţea, cu o dimensiune europeană 
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evidentă, cum ar fi telecomunicaţiile, energia electrică, gazul, transportul şi serviciile poştale, 
serviciile sunt reglementate de un cadru legislativ specific la nivel comunitar. Alte servicii de 
interes economic general, cum ar fi serviciile din domeniul gestionării deşeurilor, aprovizionării cu 
apă sau tratarea apelor reziduale, nu fac obiectul unui regim de reglementare de sine stătător la 
nivelul UE. Cu toate acestea, normele comunitare specifice, cum ar fi legislaţia privind achiziţiile 
publice, protecţia mediului şi a consumatorului, se aplică anumitor aspecte ale serviciilor. În plus, 
o serie de servicii de interes economic general fac de asemenea obiectul cadrului normativ stabilit 
de directiva serviciilor.

• Servicii fără caracter economic: aceste servicii, de exemplu prerogativele tradiţionale ale 
statului, cum ar fi poliţia, justiţia şi sistemele obligatorii de securitate socială, nu fac obiectul 
legislaţiei specifice a UE, nici nu sunt incluse în normele pieţei interne şi ale concurenţei, prevăzute 
de tratat. Unele aspecte privind organizarea acestor servicii pot face obiectul altor norme din 
tratat, cum ar fi principiul nediscriminării.

Protocolul anexat Tratatului de la Lisabona oferă un cadru coerent care va orienta acţiunea UE 
şi va servi drept referinţă pentru toate nivelele de guvernanţă. Prin clarificarea principiilor şi 
precizarea valorilor comune care stau la baza politicilor comunitare, protocolul conferă vizibilitate, 
transparenţă şi claritate modului în care sunt abordate la nivel comunitar serviciile de interes 
general. 

10. Comunicarea Comisiei Consiliului, Parlamentului European, Comitetului European 
Economic şi Social şi Comitetului Regiunilor – Muncind împreună, muncind mai bine 
– Un nou cadrul pentru coordonarea deschisă a politicilor de protecţie socială şi 
incluziune în Uniunea Europeană, COM/2005/0706 final.

În ultimii ani, UE a căutat să încurajeze coordonarea şi învăţarea între statele membre 
cu privire la modernizarea şi îmbunătăţirea politicilor. Metoda deschisă de coordonare 
(MDC) a permis Comisiei, statelor membre şi altor actori a avea un schimb constructiv 
despre obiective comune de politică, bune practici şi a bună guvernare, toate respectând în 
acelaşi timp principiul subsidiarităţii. MDC a stimulat statele membre să îşi intensifice eforturile 
de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale şi schimbul de politicii promovate despre asigurarea 
unor pensii adecvate şi durabile în viitor.

Prezenta comunicare expune propunerile Comisiei de a crea un cadru raţionalizat 
pentru dezvoltarea în continuare a acestor schimburi. Se ţine cont de experienţa acumulată până 
în prezent; de modul în care statele membre şi alţi actori evaluează MDC - ce funcţionează, ce 
nu - într-o evaluare recentă, şi de o evoluţie mai largă, în special de revizuire a Strategiei de la 
Lisabona. Aceasta îşi propune să creeze o MDC mai puternică, mai vizibilă, cu un accent sporit pe 
politica de punere în aplicare, care va interacţiona pozitiv cu Strategia de la Lisabona revizuită, 
în timp ce simplifică raportarea şi extinde oportunităţile de schimbare a politicii.

Comunicarea conţine obiectivele majore ale MDC pentru protecţia socială şi incluziunea socială: 
(a) promovarea coeziunii sociale şi a egalităţii de şanse pentru toţi prin sisteme de protecţie 
socială şi politici de incluziune socială socială  adecvate, accesibile, viabile financiar, adaptabile şi 
eficiente; (b) interacţiunea cu obiectivele de la Lisabona privind creşterea economică şi locuri de 
muncă mai multe şi mai bune şi cu Strategia UE de dezvoltare durabilă; (c) Consolidarea guvernării, 
transparenţei şi implicării părţilor interesate în proiectarea, implementarea şi monitorizarea 
politicii.

Următoarele obiective se aplică diferitelor standarde de lucru: existenţa unui impact decisiv asupra 
eradicării sărăciei şi a excluziunii sociale; furnizarea de pensii adecvate şi durabile; asigurarea de 
asistenţă medicală de îngrijire pe termen lung accesibilă, durabilă şi de înaltă calitate.
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Comunicarea menţionează faptul că Europa se confruntă cu provocări majore în cee ce priveşte 
sistemele de protecţie socială şi politicile de incluziune socială. Lucrările întreprinse în cadrul 
MDC privind incluziunea socială şi pensiile au evidenţiat aceste provocări.  Propunerile făcute aici 
pentru au ca scop realizarea unui nou cadru cu privire la procesul pentru MDC mai puternică şi 
mai vizibilă, mai bine integrată cu strategia de la Lisabona şi cu mai mult loc pentru învăţare şi 
diseminare a politicii pe care participanţii au valorificat-o. 

11. Recomandarea Comisiei din 3 octombrie 2008 privind incluziunea activă a persoanelor 
excluse de pe piaţa muncii C(2008) 5737, Jurnalul Oficial  L 307, 18/11/2008 P. 0011 
– 0014

Comisia recomandă statelor membre:

  Să elaboreze şi să implementeze o strategie globală integrată pentru incluziunea activă 
a persoanelor excluse de pe piaţa muncii, combinând sprijinul pe venit adecvat cu o 
piaţă a muncii care favorizează incluziunea şi cu accesul la servicii de calitate. Politicile 
de incluziune activă ar trebui să faciliteze integrarea la un loc de muncă durabil şi de 
calitate a persoanelor care pot munci şi să ofere resurse suficiente pentru o viaţă demnă, 
alături de un sprijin pentru participare socială, pentru persoanele care nu pot munci. 

  Să asigure eficienţa politicilor integrate de incluziune activă

  Să organizeze şi să pună în aplicare politici integrate de incluziune activă în conformitate 
cu principiile comune şi orientările de mai jos pentru fiecare pilon, respectând în acelaşi 
timp principiul subsidiarităţii şi situaţiile, nevoile şi priorităţile diferite ale acestora, 
fără a aduce atingere punerii în aplicare a legislaţiei comunitare, inclusiv a prevederilor 
privind ajutoarele de stat şi a prevederilor comunitare privind atribuirea contractelor 
publice.

  Să garanteze resursele şi prestaţiile relevante prevăzute în acordurile de protecţie socială; 
să utilizeze prevederile şi resursele din fondurile structurale, în special cele din Fondul 
Social European, pentru sprijinirea măsurilor de incluziune activă.

  Să îmbunătăţească indicatorii şi sistemele informaţionale pentru a actualiza capacitatea 
de a produce informaţii actualizate şi comparabile pentru toţi pilonii incluziunii active.

  Să monitorizeze şi să evalueze politicile de incluziune activă din cadrul metodei deschise 
de coordonare pe baza unei cooperări strânse între Comitetul pentru protecţie socială şI 
Comitetul pentru ocuparea forţei de muncă, cu sprijin din partea programului PROGRESS.

  Să asigure coerenţa cu politicile globale ale Strategiei de la Lisabona în ceea ce priveşte 
obiectivele coeziunii sociale.

12. Comunicarea COM(2007) 620 —Modernizarea sistemului de protecţie socială în 
vederea consolidării justiţiei sociale şi coeziunii economice: promovarea incluziunii 
active a persoanelor celor mai îndepărtate de piaţa forţei de muncă

În introducerea Comunicării se arată că “Strategia UE pentru creştere şi locuri de muncă dă 
rezultate: dezvoltarea s-a accelerat, ocuparea forţei de muncă este în creştere, în vreme ce 
şomajul scade pe tot cuprinsul Europei. Cu toate acestea, fără îndoială, rămân încă multe de 
făcut pentru ca Europa să ajungă să utilizeze integral potenţialul său şi să aducă în totalitate la 
îndeplinire obiectivele de la Lisabona pentru dezvoltare economică şi socială.”

În primăvara lui 2006, Comisia a lansat o consultare publică care a inclus o consultare în conformitate 
cu articolul 138 din Tratatul CE privind nevoia de acţiune la nivel UE în vederea promovării incluziunii 
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active a persoanelor celor mai îndepărtate de piaţa forţei de muncă. Pe baza rezultatelor acestei 
consultări şi a iniţiativelor care au urmat, inclusiv a examinării aprofundate a planurilor naţionale 
de acţiune pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale de către Comitetul pentru protecţie 
socială, a celei de-a şasea conferinţe a persoanelor care se confruntă cu problema sărăciei (4-5 
mai 2007) şi a conferinţei părţilor interesate în privinţa incluziunii active (15 iunie 2007), Comisia 
a elaborat propunerile cuprinse în prezenta comunicare, inclusiv lansarea celei de-a doua etape a 
consultării în conformitate cu articolul 138 alineatul (3) din Tratatul CE.

Comunicarea cuprinde principalele răspunsuri la consultări:

  Susţinerea generală a eforturilor reînnoite ale UE pentru incluziune socială

  Nevoia unei abordări mai cuprinzătoare

  Răspunsuri primite de la partenerii sociali

  Participarea şi integrarea tuturor părţilor interesate

13. Consiliul Uniunii Europene, (7341/05) - Raport comun privind protecţia socială şi 
incluziunea socială

Serviciile sociale sunt considerate în prezent pilonii principali ai societăţii şi economiei europene, 
în vreme ce îmbunătăţirea accesului la servicii sociale de calitate a devenit una dintre priorităţile 
majore stabilite de statele membre în abordarea problemei sărăciei şi a excluziunii sociale. 

Raportul consideră că în domeniul incluziunii sociale, rezultatele până în 2005 sugerează că 
perseverenţa şi ambiţia sunt justificate. Perseverenţa va fi necesară, deoarece abordarea 
sărăciei şi a excluziunii va necesita eforturi concertate dincolo de anul 2010, ambiţie, 
deoarece procesul de acţiuni colective de către toate părţile interesate din UE este acum ferm 
ancorată. Fără a aduce atingere negocierilor cu privire la finanţarea acestora în viitor, sprijinul 
fondurile structurale, în special Fondul Social European, va fi esenţială pentru susţinerea acestei 
ambiţii.

Readucerea oamenilor la locul de muncă, menţinerea lucrătorilor în ocuparea forţei de muncă, 
creşterea angajării şi a participării pe piaţa muncii sunt esenţiale pentru atingerea obiectivelor de 
incluziune socială, competitivitate, ocuparea forţei de muncă conform Strategiei de la Lisabona. 
Procesul ocupării forţei de muncă încă se confruntă cu provocări uriaşe într-o Uniune extinsă, 
având în vedere situaţia grupurilor vulnerabile exlcuse de pe piaţa forţei de muncă. Pe baza 
învăţămintelor desprinse din MDC pentru incluziunea şi ocuparea forţei de muncă din Strategia 
Europeană, Comisia ar trebui să consulte în 2005, partenerii sociali, statele membre şi toate 
părţile interesate relevante cu privire la modul în care măsuri suplimentare la nivelul UE ar putea 
fi necesare pentru a răspunde acestor provocări.

14. Comunicarea COM(2005) 33 referitoare la Agenda Socială.

Comisia Europeană a adoptat o agendă ambiţioasă destinată să asigure faptul că politicile Uniunii 
Europene răspund în mod eficient provocărilor economice şi sociale actuale.

Comisia propune utilizarea unei combinaţii de instrumente politice diverse pentru a îndeplini 
obiectivele prezentate în agenda socială:

  legislaţia comunitară (de exemplu, propuneri privind combaterea discriminării în afara 
pieţei muncii, drepturile pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere, 
îmbunătăţirea funcţionării comitetelor europene de întreprindere)
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  dialogul social (încurajarea reprezentanţilor lucrătorilor şi a angajatorilor să profite din 
plin de posibilităţile oferite de dialogul social european)

  cooperarea între statele membre (în special, cooperarea consolidată în domeniul 
protecţiei sociale şi al incluziunii sociale)

  finanţarea comunitară (mobilizarea Fondurilor structurale ale UE, a Fondului european 
de ajustare la globalizare şi a programului PROGRESS pentru ocuparea forţei de muncă şi 
solidaritate socială)

  parteneriat, dialog şi comunicare (implicarea şi consultarea organizaţiilor 
neguvernamentale, a autorităţilor regionale şi locale şi a altor părţi interesate)

  garantarea faptului că toate politicile UE promovează oportunităţile, accesul şi 
solidaritatea (analizarea noilor iniţiative în funcţie de impactul social şi cel în materie de 
ocupare a forţei de muncă)

15. Cartea Albă COM(2004) 374, 12.5.2004 

S-a întemeiat pe consultările şi comunicările anterioare, în special Cartea Verde din 2003 a 
Comisiei - COM(2003) 270, 21.5.2003, pe două comunicări din 2001 - COM(2001) 598, 17.10.2001 
şi „Serviciile de interes general în Europa” (JO C 17, 19.1.2001) -, precum şi pe prima comunicare 
pe această temă din 1996 -„Servicii de interes general în Europa” (JO C 281, 26.9.1996).

Comunicarea din 2004, reliefa faptul că în ultimii ani, rolul Uniunii Europene în definirea viitorului 
pentru servicii de interes general a fost în centrul dezbaterii privind modelul european de societate. 
Recunoscând importanţa crucială a serviciilor de interes general care funcţionează bine, care sunt 
accesibile şi de înaltă calitate cu privire la calitatea vieţii cetăţenilor europeni, a mediului şi a 
competitivităţii întreprinderilor europene, Comisia Europeană a adoptat o Carte Verde privind 
serviciile de interes general, care a lansat o amplă consultare publică cu privire la cel mai bun 
mod pentru a promova furnizarea de servicii de interes general de înaltă calitate în Uniunea 
Europeană. Cartea Verde solicita comentarii cu privire la rolul general al Uniunii Europene în 
definirea obiectivelor serviciilor publice urmărite de către serviciile de interes general şi cu privire 
la modul în care aceste servicii sunt organizate, finanţate şi evaluate.

Comunicarea relevă faptul că dezbaterea lansată de Cartea Verde a ridicat un interes considerabil 
şi a fost salutată de către părţile interesate. Comisia a primit aproape 300 de contribuţii de la o 
mare varietate de respondenţi, inclusiv în multe dintre statele membre. Personalul Comisiei au 
pregătit un raport privind consultarea publică care analizează contribuţiile prezentate şi oferă 
material de fond pentru prezenta Carte Albă.

Carta Albă din 2004 menţionează că abordarea Comisiei se bazează pe o serie de principii care 
sunt reflectate în politicile sectoriale ale Comunităţii şi care pot fi clarificate pe baza rezultatelor 
de dezbatere cu privire la Cartea Verde, respective: permite autorităţilor publice să funcţioneze 
aproape de cetăţeni;  atingerea obiectivelor de serviciu public în cadrul pieţe concurenţiale 
deschise; asigurarea coeziunii şi accesului universal; menţinerea unui nivel ridicat de calitate, 
securitate şi siguranţă; asigurarea drepturilor consumatorilor şi utilizatorilor; monitorizarea 
şi evaluarea performanţelor; respectarea diversităţii de servicii şi a situaţiilor;  creşterea 
transparenţei; asigurarea securităţii juridice.

Prezenta Carte Albă analizează diferiţi termeni, întrucât există o confuzie semantică, iar tradiţiile 
diferite în statele membre au dus la multe neînţelegeri în discuţiile de la nivel european. În 
statele membre diferiţi termeni şi definiţii sunt utilizaţi în cadrul serviciilor de interes general, 
astfel reflectând evoluţii diferite la nivel istoric, economic, cultural şi politic. 
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Termenul „servicii de interes general” nu poate fi găsit în Tratat. Este derivat în practica 
Comunităţii din termenul „servicii de interes economic general”, care este folosit în Tratat. Este 
un termen mai larg decât «servicii de interes economic general» şi acoperă atât serviciile de piaţă 
şi necomerciale pe care autorităţile publice le clasifică ca fiind de interes general şi sub rezerva 
obligaţiilor specifice de serviciu public. 

Termenul „servicii de interes economic general” este utilizat în articolele 16 şi 86 (2) din Tratat. 
Nu este definit în tratat, sau în legislaţia secundară. Cu toate acestea, în practica comunitară 
există un acord că termenul se referă la servicii de natură economică ale statelor membre sau 
ale Comunităţii, sub rezerva unor obligaţii specifice de serviciu public în virtutea unui criteriu de 
interes general. Conceptul de servicii de interes economic general se referă în special la serviciile 
oferite de anumite industrii, cum ar fi transportul, serviciile poştale, energia şi comunicaţiile.

 Ca şi Cartea Verde, Cartea Albă se concentrează, în principal, dar nu exclusiv, pe probleme legate 
de «Servicii de interes economic general”, ca şi Tratatul, care se concentrează în principal asupra 
activităţilor economice. Termenul „servicii de interes general” este utilizat în Cartea Albă numai 
în cazul în care, textul se referă la servicii non-economice sau în cazul în care nu este necesar să 
se precizeze natura economica sau non-economică a serviciilor în cauză.

Termenii «serviciu de interes general» şi «servicii de interes economic general» nu trebuie să fie 
confundate cu „serviciu public” pe termen lung. Acest termen este mai puţin precis. El poate avea 
sensuri diferite şi prin urmare, poate duce la confuzii. Termenul uneori se referă la faptul că un 
serviciu este oferit publicului larg, iar uneori, se subliniază că unui serviciu i-a fost atribuit un rol 
specific de interes public, şi, uneori, se referă la dreptul de proprietate sau statutul entităţii care 
furnizează serviciile. Prin urmare, acest termen nu va fi utilizat în Cartea Albă.

Cartea Albă defineşte şi termenul de «obligaţii de serviciu public” care se referă la cerinţele 
specifice care sunt impuse de către autorităţile publice cu privire la furnizorul serviciului pentru a 
se asigura că anumite obiective de interes public sunt îndeplinite. Aceste obligaţii pot fi aplicate 
la nivel comunitar, naţional sau regional. «Întreprindere publică» în mod normal, termenul este, 
de asemenea, utilizat pentru a defini proprietatea furnizorului de servicii. Tratatul prevede 
neutralitate strictă. Este lipsit de relevanţă în temeiul dreptului comunitar, dacă furnizorii de 
servicii de servicii de interes general sunt publici sau privaţi, ei sunt supuşi la aceleaşi drepturi şi 
obligaţii.

 16. COM(2007) 725 final Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social Europeanşi  Comitetul Regiunilor de însoţire a 
Comunicării privind „O piaţă unică pentru Europa secolului XXI” Servicii de interes 
general, inclusiv servicii sociale de interes general: un nou angajament european 
{COM(2007) 724 final}{SEC(2007) 1514}{SEC(2007) 1515}{SEC(2007) 1516}

Noile dispoziţii au drept temei un deceniu de dezbateri cu privire la responsabilităţile UE şi la 
întrebarea dacă UE ar trebui sau nu să adopte un cadru comun pentru serviciile de interes general. 
În urma acestor dezbateri s-a ajuns la puncte de vedere convergente privind rolul şi abordarea UE 
în ceea ce priveşte serviciile de interes general, în special după Cartea Albă din 2004 a Comisiei[2] 
şi avizul din 2006 al Parlamentului[3]. A rezultat un amplu acord privind necesitatea de a se asigura 
certitudinea juridică şi coerenţa tuturor politicilor UE, concomitent cu respectarea diversităţii 
sectoarelor şi situaţiilor. De asemenea se recunoaşte pe scară largă faptul că este nevoie de o mai 
mare cunoaştere şi înţelegere a normelor UE. Precizând rolul Uniunii, Protocolul aduce normelor 
UE claritatea şi certitudinea necesară.

Prezenta Comunicare enunţă viziunea Comisiei cu privire la aceste dezbateri, în special din 
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perspectiva rezoluţiei Parlamentului şi a Tratatului de la Lisabona. Comunicarea se întemeiază, de 
asemenea, pe consultările publice privind serviciile de interes general, iniţiate în 2006.

Articolul 2.3. analizează  „Situaţia specială a serviciilor sociale”:

În aprilie 2006, Comisia a lansat o amplă consultare cu statele membre, furnizorii de servicii 
şi utilizatorii acestora, pentru o mai bună înţelegere a naturii acestor servicii pe teritoriul UE 
şi pentru evaluarea experienţei privind aplicarea normelor comunitare, dobândită de factorii 
interesaţi.

Cu toate că funcţiile şi organizarea serviciilor sociale diferă foarte mult, consultarea a pus în 
evidenţă importanţa acestora pentru îndeplinirea obiectivelor de bază ale UE, cum ar fi realizarea 
coeziunii sociale, economice şi teritoriale, un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de 
incluziune socială şi creştere economică, precum şi strânsa interconexiune a acestora cu realităţile 
sociale.

Serviciile sociale au adeseori rolul de a îndeplini diferite obiective specifice:

 – acestea sunt servicii personalizate, fiind structurate în aşa fel încât să răspundă unor 
cerinţe umane vitale, în special cerinţelor utilizatorilor care se află într-o situaţie de 
vulnerabilitate; serviciile sociale oferă protecţie faţă de riscuri generale şi specifice de 
viaţă şi acordă asistenţă în situaţii personale dificile sau de criză; de asemenea serviciile 
sociale sunt oferite familiilor în contextul unor modificări la nivelul structurii acestora, 
acordă sprijin în ceea ce priveşte rolul familiei de a se îngriji atât de membrii tineri ai 
familiei, cât şi de cei în vârstă şi, în acelaşi timp, de persoanele cu handicap şi oferă 
soluţii compensatoare pentru eventualele eşecuri în viaţa de familie; serviciile sociale 
sunt instrumente cheie pentru salvgardarea drepturilor fundamentale ale omului şi a 
demnităţii umane;

 – ele au un rol preventiv şi de coeziune socială şi se adresează întregii populaţii, indiferent 
de starea materială sau de venit;

 – serviciile sociale contribuie la nediscriminare, egalitatea între sexe, protecţia sănătăţii 
umane, ameliorarea standardelor de viaţă şi calitatea vieţii, precum şi la crearea de 
şanse egale pentru toţi şi, prin urmare, contribuie la sporirea capacităţii oamenilor de a 
fi membri activi ai societăţii.

 – Aceste obiective se reflectă în modul în care sunt organizate, furnizate şi finanţate 
serviciile respective:

 – pentru a putea găsi soluţii la multiplele cerinţe ale oamenilor ca indivizi, serviciile sociale 
trebuie să fie cuprinzătoare şi personalizate, concepute şi furnizate în mod integrat; 
serviciile sociale presupun adeseori o relaţie personală între beneficiarul acestora şi 
furnizorul serviciului respectiv;

 – la definirea şi furnizarea unui serviciu trebuie să se ţină seama de diversitatea utilizatorilor;

 – atunci când se răspunde cerinţelor utilizatorilor vulnerabili, serviciile sociale se 
caracterizează adeseori prin relaţia asimetrică dintre furnizori şi beneficiari, care diferă 
de relaţia dintre un furnizor comercial /consumator;

 – întrucât aceste servicii îşi au adeseori temeiul în tradiţiile culturale (locale), se aleg soluţii 
adaptate la beneficiar, care să ţină seama de specificitatea situaţiei locale, asigurându-se 
proximitatea dintre furnizorul serviciului şi utilizator, concomitent cu asigurarea accesului 
egal, pe întreg teritoriul, la aceste servicii;

 – furnizorii de servicii au nevoie adeseori de o largă autonomie pentru a răspunde atât 
varietăţii, cât şi caracterului evolutiv al cerinţelor sociale;
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 – în general, aceste servicii sunt întemeiate pe principiul solidarităţii şi depind în mare 
măsură de finanţarea publică pentru a asigura accesul egal, indiferent de starea materială 
şi de venit;

 – furnizorii de servicii sociale fără scop lucrativ, precum şi lucrătorii voluntari au adeseori 
un rol important în furnizarea serviciilor sociale, prin aceasta exprimându-şi calitatea de 
cetăţeni şi contribuind la incluziunea socială, la coeziunea socială a comunităţilor locale 
şi la solidaritatea între generaţii.

17. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
şi Social European şi Comitetul Regiunilor, Platforma europeană de combatere a 
sărăciei şi a excluziunii sociale: un cadru European pentru coeziunea socială şi 
teritorială, COM(2010) 758 final.

Comisia Europeană a dispus combaterea sărăciei în centrul agendei sale economice, de ocupare 
a locurilor de muncă şi sociale – strategia Europa 2020. Şefii de state şi guverne au aprobat un 
progres important: un obiectiv comun conform căruia Uniunea Europeană ar trebui să scoată 
din sărăcie şi excluziune socială cel puţin 20 de milioane de persoane pe parcursul următorului 
deceniu. Vor urma obiective naţionale complementare pentru toate cele 27 de state membre.

Pentru atingerea acestui obiectiv, Comisia propune instituirea unei Platforme europene de 
combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale, drept una dintre cele şapte iniţiative emblematice 
ale sale. Obiectivul platformei îl reprezintă crearea unui angajament comun al statelor membre, 
instituţiilor europene şi părţilor interesate celor mai importante în combaterea sărăciei şi 
excluziunii sociale. Având în vedere că deceniul următor este probabil să fie marcat de reducerea 
bugetelor publice, acţiunile vor trebui să sporească eficienţa şi încrederea prin găsirea de noi 
modalităţi participative de abordare a sărăciei, în acelaşi timp cu continuarea dezvoltării de 
politici de prevenire şi cu orientarea către necesităţi, atunci când acestea apar.

Prin urmare, platforma va stabili un cadru de acţiune dinamic pentru garantarea coeziunii sociale 
şi teritoriale, astfel încât beneficiile creşterii şi locurile de muncă să fie distribuite echitabil pe 
teritoriul Uniunii Europene, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia şI excluziunea socială să 
li se acorde posibilitatea de a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate.

Alături de Platforma europeană de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale şi de obiectivul 
de reducere a sărăciei, obiectivele sociale ale strategiei Europa 2020 sunt susţinute printr-un 
obiectiv de ocupare a forţei de muncă (cel puţin 75 % dintre bărbaţii şi femeile în vârstă de 20-64 
de ani să ocupe un loc de muncă) şi un obiectiv de educaţie (reducerea părăsirii timpurii a şcolii 
de la 15 % la mai puţin de 10 %). Iniţiative emblematice precum „Tineretul în mişcare” şi „Agenda 
pentru noi competenţe şi locuri de muncă” sunt orientate către atingerea acestor obiective. De 
asemenea, sunt importante legăturile cu alte iniţiative emblematice, precum „O Agendă digitală 
pentru Europa”, „O Uniune a inovării”, „O politică industrială integrată pentru era globalizării” 
şi viitoarea iniţiativă emblematică privind o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor şi cu emisii scăzute de carbon.

Prezenta comunicare arată felul în care diferite politici vor contribui la acest obiectiv ambiţios 
de reducere a sărăciei şi de creştere a incluziunii, identifică mai multe acţiuni asociate pentru 
susţinerea atingerii obiectivului de combatere a sărăciei şi oferă explicaţii privind conceptul şI 
conţinutul platformei (a se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei însoţitor, care conţine 
o listă mai detaliată, indicativă, a acţiunilor planificate de Comisie).

Platforma europeană de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale reprezintă contribuţia UE la 
abordarea acestor provocări în cadrul strategiei Europa 2020. 
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Comisia a identificat următoarele domenii de acţiune:

 – realizarea de acţiuni pe întreg spectrul de politici;

 – utilizarea într-o mai mare măsură şi mai eficientă a fondurilor UE pentru susţinerea 
incluziunii sociale;

 – promovarea inovării sociale pe bază de elemente concrete;

 – lucrul în parteneriat şi valorificarea potenţialului economiei sociale;

 – coordonare politică îmbunătăţită între statele membre.

Sărăcia, în multiplele sale dimensiuni, include o lipsă de venit şi de suficiente resurse materiale 
pentru o viaţă în demnitate; acces inadecvat la servicii de bază, precum asistenţa medicală, 
locuinţa şi educaţia; excluziune de pe piaţa muncii şi muncă de slabă calitate. Aceste elemente 
reprezintă cauzele fundamentale ale sărăciei şi explică modul în care persoanele şi familiile ajung 
să fie excluse social. Găsirea de soluţii la aceste probleme necesită abordări care traversează toate 
domeniile politice, impunând astfel integrarea problemei combaterii sărăciei în toate concepţiile 
de politici. Este necesară o mai bună coordonare între politicile macro şi microeconomice şi se 
accentuează rolul esenţial al mai multor domenii politice din afara misiunii tradiţionale a politicilor 
de incluziune socială şi protecţie socială: sinergiile efective cu alte iniţiative emblematice ale 
strategiei Europa 2020 vor fi esenţiale.

Accesul la ocuparea unui loc de muncă:

Comisia va prezenta în 2012 o comunicare care va oferi o evaluare în profunzime a punerii în 
aplicare a strategiilor active de incluziune la nivel naţional, incluzând eficacitatea sistemelor de 
venit minim şi a modului în care se pot utiliza programele UE pentru susţinerea incluziunii active.

Protecţia socială şi accesul la servicii esenţiale:

Comisia:

  va prezenta, în 2011, o Carte albă privind pensiile, pentru a aborda împreună viabilitatea 
şi adecvarea pensiilor în contextul post-criză;

  va lansa, în 2011, un parteneriat european pentru inovare (EIP) privind îmbătrânirea 
activă şi în condiţii bune de sănătate şi va susţine iniţiativele pentru îmbătrânire activă la 
toate nivelurile în contextul unui An european pentru îmbătrânire activă 2012;

  va dezvolta Cadrul european voluntar al calităţii serviciilor sociale la nivel sectorial, 
inclusiv în domeniul îngrijirii pe termen lung şi al lipsei locuinţei;

  va realiza o evaluare a eficienţei şi eficacităţii cheltuielilor pentru sănătate, inclusiv în 
legătură cu aspectele evidenţiate în comunicarea „Solidaritate în domeniul sănătăţii: 
reducerea inegalităţilor în materie de sănătate în UE”;

  va prezenta, în 2011, o iniţiativă legislativă privind asigurarea accesului la anumite servicii 
bancare de bază şi va cere sectorului bancar să prezinte o iniţiativă de autoreglementare 
orientată către îmbunătăţirea transparenţei şi comparabilităţii tarifelor bancare.
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Educaţie şi politici pentru tineret:

Comisia:

  va prezenta, în 2011, o comunicare şi o propunere de recomandare a Consiliului privind 
politici de combatere a părăsirii timpurii a şcolii şi va lansa o iniţiativă de largă deschidere 
pentru promovarea unor intervenţii mai eficiente la toate nivelurile de educaţie împotriva 
ciclului de dezavantaje;

  va propune, în 2012, o recomandare privind sărăcia copiilor, schiţând principii comune şi 
instrumente de monitorizare eficiente pentru combaterea şi prevenirea sărăciei la vârste 
fragede.

Migraţia şi integrarea migranţilor: 

  În 2011, Comisia va prezenta o „Nouă agendă europeană privind integrarea” pentru a 
susţine mai bine eforturile statelor membre de promovare a participării active a cetăţenilor 
din ţări terţe proveniţi din diferite contexte culturale, religioase, lingvistice şi etnice în 
economiile şi societăţile europene.

Incluziunea socială şi antidiscriminarea:

Comisia:

  va prezenta, în 2011, un Cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor;

  îşi va înteţi eforturile de promovare a independenţei economice a femeilor, prima dintre 
cele cinci priorităţi ale strategiei sale privind egalitatea între femei şi bărbaţi pentru 
perioada 2010-2015;

  va asigura o urmărire corespunzătoare a Strategiei europene 2010-2020 pentru persoanele 
cu handicap, vizând circumstanţele speciale şi obstacolele care împiedică persoanele cu 
handicap să se bucure pe deplin de drepturile lor;

  va identifica metode şi mijloace pentru cea mai bună continuare a activităţii pe care 
a început-o referitor la lipsa locuinţei şi la excluziunea de la locuinţă, ţinând cont de 
rezultatele conferinţei de consens din decembrie 2010.

Politici sectoriale

Dimensiunea externă

Evaluarea impactului social

O mai bună coordonare politică înseamnă că impactul social al iniţiativelor politice trebuie evaluat 
cu grijă şi că ar trebui reduse la minimum posibilele consecinţele sociale adverse prin măsuri 
orientate pe echitate şi concentrate pe sărăcie. Comisia Europeană a supus toate iniţiativele şi 
propunerile legislative majore la o evaluare cuprinzătoare a impactului (EI), inclusiv a dimensiunii 
sociale. Comisia va continua să îmbunătăţească şi să rafineze calitatea evaluării sale de impact 
pentru a se asigura că se acordă atenţie dimensiunii sociale. Este important ca alte instituţii 
UE, atunci când modifică propunerile Comisiei, şi statele membre la nivel naţional să evalueze 
dimensiunea socială a propriilor propuneri.
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18. Recomandarea Comisiei privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piaţa 
muncii (2008/867/CE), include principii comune aprobate prin Concluziile Consiliului 
privind principiile comune ale incluziunii active în favoarea combaterii mai eficiente 
a sărăciei (17 decembrie 2008).

Statelor Membre le este recomandat:

 – să proiecteze şi să pună în aplicare o strategie globală şi integrată pentru incluziunea activă 
a persoanelor excluse din pe piaţa forţei de muncă, combinată cu resurse suplimentare 
adecvate, cu pieţe de forţă de muncă care să favorizeze inserţia şi accesul la servicii de 
calitate. Politicile de incluziune ar trebui să faciliteze incluziunea activă a persoanelor 
apte de muncă în ocuparea forţei de muncă durabile şi de calitate, şi să ofere alte resurse 
adecvate pentru a trăi în demnitate, precum şi sprijin pentru participarea socială; 

 – să asigure eficienţa politicilor integrate de incluziune;

 – să a asigura politicile de incluziune activă;

 – să organizeze şi să pună în aplicare politici integrate de incluziune activă în conformitate 
cu principii comune şi orientări specifice, respectând în acelaşi timp principiul 
subsidiarităţii şi situaţia, nevoile şi priorităţile statelor membre individuale, fără a aduce 
atingere dreptului comunitar, inclusiv dispoziţiilor privind ajutoarele de stat şi normele 
UE referitoare la achiziţii publice. 

 – să asigure disponibilitatea resurselor şi serviciilor necesare în sistemele de protecţie 
sociale, şi să utilizeze dispoziţiile şi resurselor Fondurilor structurale, în special Fondul 
Social European pentru sprijinirea măsurilor de incluziune activă; 

 – - să îmbunătăţească indicatorii şi sistemele de informaţii pentru a creşterea capacităţii 
de date curente şi comparabile pentru toţi pilonii incluziunii active.

19. COM(2006) 44 din 8.2.2006

 Pentru a ajuta statele membre să-i mobilizeze pe cei apţi de muncă şi să acorde sprijin corespunzător 
celor inapţi, Comisia a propus o strategie globală care poate fi numită incluziune activă. Aceasta 
combină ajutorul pentru venit, la un nivel suficient pentru ca persoanele să ducă o viaţă demnă, 
cu crearea de legături cu piaţa forţei de muncă prin intermediul oportunităţilor de angajare sau a 
formării profesionale, precum şi a unui acces mai bun la servicii sociale de abilitare. În acest sens, 
incluziunea activă este pe deplin complementară metodei „flexicurităţii”, vizându-i pe cei excluşi 
de pe piaţa forţei de muncă. Ea defineşte „un stat social activ”, oferind căi personalizate către 
găsirea unui loc de muncă şi asigurând că persoanele inapte de muncă pot duce un trai decent 
şi îşi aduc contribuţia, în măsura posibilului, la mersul societăţii. Prin urmare, incluziunea activă 
contribuie la strategia de la Lisabona şi constituie o componentă de bază a dimensiunii sociale din 
Strategia UE pentru dezvoltare durabilă.

 20. Comunicările COM(2007) 620 – Modernizarea sistemului de protecţie socială în 
vederea consolidării justiţiei sociale şi coeziunii economice: promovarea incluziunii 
active a persoanelor celor mai îndepărtate de piaţa forţei de muncă.

Concluziile Comuncării s-au concentrat pe următoarele arii de analiză:

 – Consultarea partenerilor sociali: În conformitate cu articolul 138 alineatul (3) din Tratatul 
CE, partenerii sociali sunt invitaţi să-şi exprime opiniile privind metoda de abordare 
prezentată în prezenta comunicare şi, mai ales, în ceea ce priveşte: instrumentele 
propuse, mai exact intensificarea, în acest domeniu, a metodei deschise de coordonare, 
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prin adoptarea unor principii comune şi prin monitorizarea şi evaluarea ulterioară a 
acestora.

 – conţinutul principiilor comune în domeniul resurselor suficiente, al pieţelor forţei de 
muncă care favorizează inserţia şi al accesului la servicii de calitate, 

 – cadrul european de sprijin - Punerea în aplicare a principiilor comune va fi sprijinită, la 
nivel UE, de un exerciţiu sistematic de monitorizare şi evaluare şi de alte iniţiative şi 
instrumente care să vină în completarea eforturilor statelor membre.

21. COM(2008) privind Agenda socială

Comunicarea relevă faptul că, în ansamblu, pachetul adoptat în zilele de 2 şi 3 iulie 2008 
ca parte a agendei sociale reînnoite conţine 19 iniţiative în domeniile ocupării forţei de 
muncă şi afacerilor sociale, educaţiei şi tineretului, sănătăţii, societăţii informaţionale şi 
afacerilor economice. Iniţiativele se centrează pe următoarele priorităţi: 

1. Pregătirea pentru viitor: Copii şi tineret

2. Să investim în oameni: Gestionarea schimbărilor

3. Vieţi mai lungi şi mai sănătoase

4. Combaterea discriminării

5. Consolidarea instrumentelor

6. Orientarea agendei internaţionale

7. Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale

Comisia propune măsuri legislative care să umple golul legislativ al cadrului legal actual şi să 
protejeze împotriva discriminării pe motive de religie sau credinţă, invaliditate, vârstă sau 
orientare sexuală în afara locului de muncă. O altă propunere legislativă prezentă în pachet este 
destinată facilitării accesului pacienţilor la sistemele de sănătate ale altor ţări din Europa.

Mai mult, pachetul conţine considerentele Comisiei privind tipul de şcoli necesare în Europa în 
secolul 21 şi examinează, de asemenea, problemele legate de educaţie şi integrare socială ale 
copiilor proveniţi din familii de migranţi. 

Agenda socială reînnoită vine în urma unei largi consultări publice lansată de către Comisie în 
2007 pentru a evalua realităţile sociale schimbătoare din Europa. Un nou sondaj Eurobarometru 
publicat azi detaliază aşteptările cetăţenilor din întreaga UE referitoare la bunăstarea lor socială 
în următorii 20 de ani.

22. Comunicarea COM(2006) 44 referitoare la o consultare privind acţiunea la nivel UE 
pentru promovarea incluziunii active a persoanelor celor mai îndepărtate de piaţa 
forţei de muncă.

Această comunicare enunţă două obiective:

 – În primul rând, pentru a trece în revistă progresele realizate în contextul unei Uniuni 
Europene extinse spre obiectivul de facilitare a accesului pe piaţa forţei de muncă pentru 
cei care sunt excluşi (partea 1).



19

 – În al doilea rând, pe baza acestei revizuiri, pentru a lansa o consultare publică privind 
posibile linii directoare pentru acţiune la nivelul UE, în vederea promovării incluziunii 
active a persoanelor cele mai îndepărtate de piaţa forţei de muncă (partea 2). Această 
consultare se bazează pe articolul 138 din Tratat.

Procedând astfel, această comunicare răspunde prevederilor Agendei Sociale pentru perioada 
2005-2010, care a confirmat faptul că Comisia va lansa o iniţiativă comunitară privind sistemele de 
venit minim şi de integrare a persoanelor excluse de pe piaţa forţei de muncă, după ce procedurile 
de evaluare a impactului au fost observate. Aceasta stabileşte, de asemenea regula de a exprima 
preocupările de către Parlamentul European ori de câte ori revizuieşte punerea în aplicare a 
Strategiei de la Lisabona.
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ACTE LEGISLATIVE SUPLIMENTARE:

a. Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Ratificată prin Legea 221/2010 publicată în Monitorul Oficial 792 din 26 noiembrie 2010 (M. Of. 
792/2010) 

Scopul Convenţiei este de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi în condiţii de 
egalitate  a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele 
cu dizabilităţi şi de a promova respectul pentru demnitatea lor intrinsecă.

Persoanele cu dizabilităţi includ acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau 
senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea 
deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

Convenţia cuprinde următoarele principii:

(a) Respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertăţii de a 
face propriile alegeri, şi a independenţei persoanelor;

(b) Nediscriminarea;

(c) Participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate;

(d) Respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte a diversităţii 
umane şi a umanităţii;

(e) Egalitatea de şanse; 

(f) Accesibilitatea;

(g) Egalitatea între bărbaţi şi femei;

(h) Respectul pentru capacităţile de evoluţie ale copiilor cu dizabilităţi şi respectul pentru 
dreptul  copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra propria identitate.

Convenţia ONU privind drepturile copilului 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 28 septembrie 1990.

Statele părţi se angajează să respecte drepturile care sunt enunţate în prezenta convenţie şi 
să le garanteze tuturor copiilor care ţin de jurisdicţia lor, fără nici o distincţie, indiferent de 
rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie a copilului sau a părinţilor sau a 
reprezentanţilor săi legali, de originea lor naţională, etnică sau socială, de situaţia lor materială, 
de incapacitatea lor, de naşterea lor sau de altă situaţie.

Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru ca copilul să fie efectiv protejat 
împotriva oricărei forme de discriminare sau de sancţiuni motivate de situaţia juridică, activităţile, 
opiniile declarate sau convingerile părinţilor săi, ale reprezentanţilor săi legali sau ale membrilor 
familiei sale.
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DOCUMENTE PREPARATORII 
Raport schiţă referitor la protecţia şi incluziunea socială în 2010, Consiliul Uniunii 
Europene, 15 februarie 2010, Brussels

Raportul conţine o analiză cu privire la efectele crizei care a scos în evidenţă marea diversitate 
în cadrul UE. Domeniul său de aplicare, amploarea şi efectele variază la fel ca şi capacitatea 
sistemelor de protecţie socială naţionale de a asigura o protecţie adecvată. 

Nu toate statele membre au mijloacele financiare pentru a răspunde cererii în creştere, iar 
unele au lacune mari în soluţii de siguranţă. Diminuarea acestor lacune este acum o prioritate. 
Şomajul ar putea să rămână ridicat pentru o vreme, cu riscuri de excluziune pe termen lung. 
Combaterea şomajului şi promovarea unor pieţe inclusive a muncii ar trebui să meargă mână în 
mână. Cu recuperare în curs de desfăşurare, politicile trebuie să pregătească oamenii să profite 
de oportunităţile apărute cu privire la locurile de muncă, pentru a promova locuri de muncă de 
calitate şi să evite dependenţa pe termen lung. 

O atenţie reînnoită ar trebui să fie acordată formelor vechi şi noi de sărăcie şi excluziune, procesului 
de îmbătrânire şi schimbărilor rapide ale societăţii, atinsă de globalizare şi a fluxurilor de populaţie. 
Prevenirea şi combaterea sărăciei, sărăcia în rândul copiilor, în special, este esenţială pentru a 
pregăti Europa pentru viitor, evitându-se o risipă a potenţialului uman, a femeilor şi a bărbaţilor. 

Rata şomajului în UE este acum la 9,1%, şi ar putea ajunge la 10,3% în 2010. Rata este mai 
mult decât dublă pentru lucrătorii tineri (20,7%) şi a migranţilor (19,1%). Pierderile din venituri 
afectează întreaga familie, şi în special copii şi alte persoane dependente. Tinerii sunt, de 
asemenea, afectaţi de lipsa oportunităţilor de angajare. 

Nevoia de a reacţiona rapid la criză a determinat multe state membre să consolideze 
capacitatea lor de a detecta problemele sociale şi să intensifice cooperarea între actorii sociali 
şi instituţionali. Ei au lărgit baza de cunoştinţe privind impactul social al crizei, folosind datele 
administrative sau instrumentele specifice de monitorizare, inclusiv noi anchete. Au fost 
luate măsuri pentru a îmbunătăţi promptitudinea UE la anchete sociale. În septembrie 2009, 
a fost adoptat un raport - „Evoluţia locurilor de muncă şi progresul social” - care prezintă 
că, în ultimul deceniu, beneficiile creşterii nu au fost distribuite uniform şi că sărăcia şi excluderea 
socială rămân o problemă majoră în majoritatea ţărilor UE, deşi cu diferenţe semnificative în 
întreaga Europă. Aceasta solicită o evaluare sistematică a progreselor asupra rezultatelor social, 
inclusive egalitatea de gen. În acest scop, consolidarea MDC socială prin creşterea eficienţei sale 
şi vizibilitate este esenţială.

Concluziile Consiliului Uniunii Europene referitoare la ”Muncă decentă pentru toţi”, 
Bruxelles, 30 noiembrie -1 decembrie 2006 COM(2006) 249 final, însoţit de documentul 
SEC(2006) 643 

În documentul publicat, Consiliul Uniunii Europene reaminteşte statelor părţi faptul că 
promovarea ocupării forţei de muncă, coeziunea socială şi munca decentă pentru toţi fac 
parte din Agenda europeană de politică socială şi din Consensul european privind Uniunea 
Europeană şi Dezvoltare şi că Agenda politicii sociale europene include, de asemenea, 
dimensiunea externă a ocupării forţei de muncă, politici sociale şi egalitatea de şanse. 
Totodată, Consiliul a constatat că agenda Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind 
munca decentă este bazată pe o abordare integrată astfel încât să includă locuri de muncă 
productive şi liber alese şi complete.
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Consiliul U.E. subliniază faptul că Agenda privind munca decentă este în concordanţă cu valorile 
şi principiile Uniunii, precum şi cu obiectivul de a atinge atât competitivitatea economică cât 
şi justiţia socială. De asemenea, în acelaşi document, Consiliul subliniază faptul că promovarea 
muncii decente vizează îmbunătăţirea generală a condiţiilor de viaţă şi de muncă pentru toţi, şi 
include, în acest sens, sprijin pentru integrarea sectorului informal în fluxul economic principal. În 
document se arată şi că promovarea muncii decente include, de asemenea o mai bună gestionare 
a migraţiei economice;

O altă concluzie desprinsă din document este aceea a sublinierii importanţei implicării partenerilor 
sociali, a comunităţii de afaceri şi a societăţii civile mai largi în cadrul iniţiativelor privind 
munca decentă. În plus, Consliul solicită mediului de afaceri şi tuturor celelalte părţi interesate 
să promoveze munca decentă prin acţiuni în domeniul responsabilităţii sociale corporative şi a 
negocierii colective, care completează legislaţia şi să ia în considerare standardele internaţionale.

Concluziile privitoare la ”Munca decentă în Uniunea Europeană” subliniază faptul că în scopul 
de a consolida competitivitatea în UE într-un mod durabil şi din punct de vedere social este 
important să se îmbunătăţească productivitatea prin promovarea muncii decente şi a calităţii 
vieţii de muncă, inclusiv sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, care combină flexibilitatea şi 
securitatea, pe toată durata vieţii, tinând cont de relaţiile de muncă, precum şi de o mai bună 
conciliere a vieţii profesionale cu cea privată.

Important de observat este şi că membrii Consiliului evidenţiază faptul că lupta împotriva 
discriminării de gen şi a tuturor celorlalte forme de discriminare, precum şi promovarea 
integrării sociale a grupurilor vulnerabile, sunt parte integrantă din eforturile depuse pentru 
o muncă decentă (articolul 13 TCE). Totodată, Consiliul subliniază angajamentul UE la munca 
decentă şi reaminteşte faptul că statele sale membre au ratificat un număr mare de convenţii ale 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), inclusiv convenţiile privind normele fundamentale ale 
muncii şi evidenţiază relevanţa Agendei privind munca decentă pentru ţările candidate la UE şi 
complementaritatea unor convenţii ale OIM şi strategii cu acquis-ul comunitar.

Portofoliu de Indicatori Globali şi Raţionalizaţi de Incluziune Socială, Pensii şi 
Sănătate, adoptaţi de Comitetul de Protecţie Socială în iunie 2006 

În iunie 2006, Comitetul pentru protecţie socială a adoptat un set de indicatori comuni pentru 
protecţia socială şi procesul de incluziune socială. Acesta constă dintr-un portofoliu de 14 indicatori 
globali (11 indicatori de context), meniţi să reflecte obiectivele generale recent adoptate (a) 
„coeziunea socială” şi (b) „interacţiune cu obiectivele Strategiei de la Lisabona referitoare la 
creştere şi locuri de muncă „;  şi trei portofolii ”Strand” pentru incluziunea socială, pensii, 
sănătatea şi îngrijirea pe termen lung.

Utilizarea unor indicatori de comun acord pentru a monitoriza progresele înregistrate în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite de comun acord este o componentă esenţială a procesului de 
coordonare a politicii Metodei Deschisă de Coordonare. În acest context, indicatorii sunt în acord 
cu o abordare consensuală şi utilizând un set de criterii care includ comparabilitatea bazat pe date 
corecte UE armonizate, capacitatea de reacţie politică, interpretarea normativelor clare, să se 
concentreze pe rezultate, etc.
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Portofoliu de Indicatori de Monitorizare ai Strategiei Europene pentru Protecţie 
Socială şi Incluziune Socială, 2009, adoptat de Comitetul de Protecţie Socială în 
septembrie 2009 

Comisia Europeană, Protecţie Socială şi Integrare Socială, Bruxelles, Septembrie 2009
Indicatorii sunt utilizaţi pentru a monitoriza obiectivele principale, precum şi obiectivele specifice 
ale celor trei componente: incluziunea socială, pensii şi sistemul de îngrijire a sănătăţii. Analiza la 
nivelul UE a indicatorilor este efectuată de către Comisie, care a analizat indicatorii cu membrii 
Sub-Grupului de Indicatori din Comitetul pentru protecţie socială (CPS), şi au fost transmişi la 
dispoziţia statelor membre în avans cu scopul elaborării rapoartelor naţionale privind protecţia 
socială şi socială Incluziune.

Sub-Grupul Indicatori (ISG) a convenit asupra unui cadru comun larg metodologic pentru 
dezvoltarea portofoliului global, şi revizuirea / dezvoltarea a trei indicatori. Acest cadru se 
bazează pe principiile metodologice convenite pentru portofoliul de la Laeken. Totuşi acest cadru 
se îndepărtează de cadrul original, în două moduri: alegerea de indicatori nu este limitată la 
indicatori de rezultat, în scopul de a reflecta mai bine acţiunii şi impactului politicilor; şi în plus, o 
anumită flexibilitate este introdusă , în special pentru a permite includerea în lista de „indicatori 
de comun acord naţional”, bazaţi pe definiţii şi ipoteze convenite de comun acord.

Fiecare dintre cele patru portofolii de indicatori (de exemplu, portofoliul de indicatori primordiali 
şi fiecare dintre cele trei portofolii componenta indicatori), trebuie să vizeze furnizarea unui 
instrument cuprinzător şi eficient de monitorizare a obiectivelor comune: 

(1) ar trebui să fie cuprinzător şi să acopere toate dimensiunile cheie ale obiectivelor comune; 

(2) ar trebui să fie echilibrat între diferitele dimensiuni;

(3) ar trebui să permită o evaluare sintetică şi transparentă a situaţiei unei ţări în raport cu 
obiectivele comune.

Selecţia de indicatori individuali ar trebui, în principiu, să fie ghidată de un set minim de criterii 
metodologice cum sunt următoarele: 

(a) Un indicator ar trebui să surprindă esenţa problemei şi să aibă o interpretare normativă clar 
şi acceptată

(b) Un indicator ar trebui să fie robust şi validat statistic

(c) Un indicator ar trebui să ofere un nivel suficient de comparabilitate a unei ţări, pe cât posibil 
cu utilizarea de definiţii la nivel internaţional şi standardele aplicate de colectare de date

(d) Un indicator ar trebui să fie construit pe datele disponibile subdiacente, să fie colectate în 
timp util şi sensibil la revizuire 

(e) Un indicator ar trebui să răspundă la intervenţiile de politici, dar care nu fac obiectul de 
manipulare.
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CONSILIUL EUROPEI
România a aderat la Consiliul Europei (CE) în temeiul deciziei de la 4 octombrie 1993, formulată 
prin rezoluţia nr. 37/1993 a Comitetului de Miniştri al CE, privind invitarea României de a deveni 
membru al Consiliului Europei. La data de 7 octombrie 1993, România a semnat documente 
statutare şi Convenţia Europeană a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului, cu ocazia 
primului Summit al CE (Viena).

Aderarea la CE, organizaţie fondată pe principiile respectului pentru drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, pentru valorile democraţiei şi ale statului de drept, a constituit o etapă 
obligatorie în promovarea demersurilor României de aderare la Uniunea Europeană (UE) şi la 
Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic (NATO). 

1. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale , Roma 
4 noiembrie 1950

Statele părţi ale Consiliului Europei au reafirmat respectarea drepturilor omului prin semnarea şi 
ratficarea Convenţiei. Toate articolele tratatului internaţional au o importanţă majoră şi reţinem 
pentru scopul studiului de faţă prevederile cuprinse în articolul 14  intitulat ”Interzicerea discriminării”: 
”Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată 
fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice  sau 
orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, 
naştere sau orice altă situaţie”.

2. Carta Socială Europeană 

Intenţia României de a adera la un sistem european care garantează drepturile fundamentale în 
domeniul muncii, angajării, relaţiilor sociale şi securităţii sociale adaptate realităţilor contemporane 
este marcată şi prin ratificarea Cartei Sociale Europene Revizuite, prin adoptarea Legii 74/1999. 
Carta Revizuită face parte din marile tratate ale Consiliului Europei (la care România a aderat 
la data de 07.10 1993) în domeniul drepturilor omului şi constituie instrumentul european de 
referinţă în materie de coeziune socială. Nu întâmplător, Carta revizuită a fost denumită ”Carta 
socială a secolului XXI”. Din totalul celor 31 de articole, România a ratificat 24, iar din totalul 
celor 98 de paragrafe, a ratificat 65. Carta socială europeană este un text mixt, întrucât cuprinde 
o parte declarativă (de principii), care afirmă obiectivele politicii sociale ce trebuie urmărite de 
statele membre ale Consiliului Europei şi o parte juridică, prin care statul care o ratifică îşi asumă 
o serie de obligaţii.

Carta Socială Europeană reprezintă un sistem de 5 instrumente juridice, respectiv:

  Carta Socială Europeană deschisă semnării la Torino în 1961, care a intrat în vigoare în 
1965, garantează drepturile fundamentale sociale şi economice completând Convenţia 
europeană a drepturilor omului, care asigură protecţia drepturilor civile şi politice;

  Protocolul Adiţional din 5 mai 1988 a mai adăugat 4 drepturi la cele 15 garantate de Carta 
din 1961;

  Protocolul de Amendare din 21 octombrie 1991, se referă la mecanismul de control al 
Cartei;

  Protocolul Adiţional din 9 mai 1995, intrat în vigoare la 1 iulie 1998 dă posibilitatea 
partenerilor sociali şi organizaţiilor non guvernamentale de a efectua plângeri colective;

  Carta Socială Europeană Revizuită, deschisă semnării la 3 mai 1996, a extins numărul 
drepturilor garantate la 31.
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Drepturile garantate de Carta Socială Europeană pot fi împărţite în două categorii: 
Condiţiile de muncă şi Coeziune socială. În vederea exercitării efective a dreptului la 
muncă, părţile se angajează: 

1. să recunoască drept unul dintre principalele obiective şi responsabilităţi realizarea şi menţinerea 
celui mai ridicat şi stabil nivel posibil de ocupare a forţei de muncă, în vederea realizării unei 
ocupări depline; 

2. să protejeze de o manieră eficientă dreptul lucrătorului de a-şi câştiga existenţa printr-o muncă 
liber întreprinsă; 

3. să stabilească sau să menţină servicii gratuite de angajare pentru toţi lucrătorii; 

4. să asigure sau să favorizeze o orientare, formare şi readaptare profesională corespunzătoare. 

Art 14 al Cartei - Dreptul de a beneficia de servicii sociale prevede faptul că în vederea exercitării 
efective a dreptului de a beneficia de servicii sociale, părţile se angajează: 

1. să încurajeze sau să organizeze serviciile care utilizează metode specifice serviciului social şi 
care contribuie la bunăstarea şi la dezvoltarea indivizilor şi a grupurilor în cadrul comunităţii, 
precum şi la adaptarea lor la mediul social; 

2. să încurajeze participarea indivizilor şi a organizaţiilor benevole sau a altor organizaţii la 
crearea sau la menţinerea acestor servicii.

România a semnat şi ratificat Carta Socială Europeană Revizuită a Consiliului Europei (semnată la 
14 mai 1997, ratificată prin Legea nr. 74 din 3 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al României 
nr. 193 din 4 mai 1999 ). Ca urmare a ratificării sale de către Suedia, România, Franţa şi Slovenia, 
Carta Socială Europeană Revizuită a intrat în vigoare la 1 iulie 1999.

Prin ratificarea Cartei Sociale Europene Revizuite de către Romînia au fost impulsionate 
reformele interne în domeniul social, facilitându-se astfel o armonizare a legislaţiei naţionale cu 
reglementările comunitare, având în vedere convergenţa principiilor promovate la nivelul Uniunii 
Europene şi Consiliului Europei. 

3. Recomandarea Consiliului de Miniştri nr. 1661 (2004) – „Viitorul securităţii sociale în 
Europa”

Adunarea Parlamentară îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la persistenţa şomajului în 
masă, care ridică multe probleme pentru ţările membre ale Consiliului Europei şi pentru sistemele 
de securitate socială. Ea doreşte să sublinieze faptul că drepturile sociale, în cazul în care sunt 
efectiv garantate, sunt un factor de coeziune socială, precum şi unul de stabilitate democratică. 
Securitate socială are un preţ, dar poate costa mai mult din punct de vedere economic, social şi 
politic în cazul în care securitatea socială nu există.

Adunarea consideră că politicile sociale cele mai favorabile pentru familie sunt acelea care 
să permită părinţilor, şi în special femeilor, să îmbine viaţa de familie şi munca într-un mod 
armonios. Ţările care au urmărit acest tip de politici au cele mai mari rate de fertilitate, 
comparativ cu cei care preferă să ofere asistenţă doar pentru mamele care rămân acasă. 
Adunarea este convinsă de necesitatea de a modifica politicile sociale, având în vedere faptul că 
societăţile s-au schimbat de la fondarea sistemelor europene de protecţie socială, care nu mai 
sunt cu totul potrivite pentru situaţia actuală. Reformele prezente şi viitoare ar trebui să aibă trei 
obiective importante:
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  pentru a controla mai bine dezvoltarea cheltuielilor pentru de bunăstare, întrucât 
resursele disponibile pentru a le finanţa sunt mai limitate decât înainte;

  pentru a răspunde mai bine la noi moduri de viaţă şi riscurilor sociale în schimbare, 
precum şi la noile nevoi sociale, prin o mai bună formare şi servicii de-a lungul vieţii şi 
servicii de catering pentru nevoile femeilor care lucrează şi ale persoanelor în vârstă 
dependente, precum şi eliminarea treptată a standardelor de trai în scădere;

  de-a face sistemele de securitate socială mai mult orientate spre ocuparea forţei de 
muncă şi, în special, de a recunoaşte activitatea desfăşurată de îngrijitori membrilor 
familiei;

Adunarea Comitetului de Miniştri recomandă:

  includerea problemei securităţii sociale şi lupta împotriva sărăciei pe ordinea de zi a 
reuniunii la nivel înalt al şefilor de stat şi de guvern ai Consiliului Europei şi să promoveze 
includerea a cinci principii din Recomandarea nr R (2000) 3 a Comitetului de Miniştri în 
Sistemul privind Convenţia Europeană a Drepturilor Omului”;

  consolidarea supravegherii în domeniul social, recunoscând ca o prioritate onorarea  
ţărilor membre în această privinţă;

  compilarea cunoştinţelor privind circumstanţele diferitelor comunităţi, în termeni de 
indicatori sociali, în ţările membre în cazul în care problemele sociale sunt un motiv 
serios de instabilitate politică, în scopul de a pregăti proiecte tematice, regionale şi 
integrate şi să le pună în aplicare în strânsă cooperare cu Uniunea Europeană;

  sprijinirea iniţiativelor de cooperare conduse de Comitetul european pentru coeziune 
socială şi Biroul Internaţional al Muncii care vizează îmbunătăţirea securităţii sociale în 
diferite state membre.

4. Rezoluţia 1559 (2007)- Dimensiunea Socială a Europei: punerea în aplicare deplină 
a Cartei Sociale Europene revizuite şi evaluare noilor reglementări de muncă şi 
salariile minime 

Adunarea propune ca Sub-comitetul privind Carta socială europeană şi ocuparea forţei de muncă, 
în colaborare cu Comitetul European pentru Drepturi Sociale, să extindă domeniul de aplicare al 
Cartei prin elaborarea ghidurilor pentru a completa textul, care cuprinde standarde minime care 
să guverneze deschidere a pieţelor forţei de muncă, servicii şi locaţie.

În acest context, Adunarea consideră că este absolut necesar pentru Consiliul Europei şi Uniunea 
Europeană să privească dincolo de frontierele lor şi să lucreze mai intens cu alte organizaţii 
multilaterale pentru oferirea globalizării a unei dimensiuni sociale şi să stabilească un model 
social european împotriva tendinţei globale „race to the bottom” din standardele sociale.

5. Recomandarea Comitetului de Miniştrii (2005)5 către statele membre cu privire la 
drepturile copiilor aflaţi în instituţii rezidenţiale. 

Comitetul de Miniştri ai statelor membre, conştienţi de faptul că, în ciuda măsurilor de prevenire, 
unii copii vor trebui în continuare să fie plasaţi în afara familiilor lor, având în vedere că tipul de 
plasament trebuie să ţină cont în primul rând de nevoile şi de interesul superior al copilului şi, 
după caz, de opiniile personale cu privire la chestiune, în conformitate cu vârsta copilului şi gradul 
de maturitate, ţinând cont că toţi copiii care sunt plasaţi în afara familiilor lor trec printr-o etapă 
de anxietate, şi în special cei plasaţi în instituţii, ţinând cont că ar trebui să crească în demnitate 
şi în cele mai bune condiţii posibile, fără a fi marginalizaţi, fie în timpul copilăriei lor sau la vârsta 
adultă, recomandă ca guvernele statelor membre:
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1. să adopte măsurile legislative şi alte măsuri necesare, inclusiv orientări naţionale şi planuri 
de acţiune, pentru a garanta că principiile şi standardele de calitate prevăzute în apendicele 
la prezenta recomandare sunt respectate, cu scopul de a realiza punerea în aplicare deplină 
a drepturilor copiilor care trăiesc în instituţiile rezidenţiale, indiferent de motivele şi natura 
plasamentului;

2. să asigure, prin mijloace adecvate şi de acţiune, o largă difuzare a prezentei recomandări 
pentru copii şi alte persoane relevante şi organisme.

6. Rezoluţia 1717 (2010) ”Impactul social al crizei economice”

Adunarea parlamentară a Consiliului Europei atrage atenţia în Rezoluţie asupra faptului că schimbarea 
ar trebui să însemne ca statele membre să reporteze valorile Consiliului Europei mai ferm în politicile 
economice şi sociale. Acesta ar trebui să însemne, de asemenea, reducerea semnificativă a nivelului 
actual al şomajului în rândul statelor member ale Consiliului Europei.  Adunarea parlamentară şi-a 
manifestat îngrijorarea referitoare la segmentarea crescândă a pieţei forţei de muncă, cu situaţii de 
muncă mai multe şi mai precare şi marginalizarea crescândă a grupurilor specifice, cum sunt şomerii 
pe termen lung, muncitorii fără calificare, persoanele cu dizabilităţi sau familiile de imigranţi.

Conform Adunării parlamentare, situaţia actuală aduce provocări fundamentale de funcţionare a 
sistemelor sociale. Pentru Adunare, munca nu este o activitate pur de producţie, dar şi un element 
central al personalităţii umane şi de participare în societate. În contextul crizei actuale, sistemele 
de învăţare trebuie să fie accesibile şi abordabile pentru toţi membrii unei societăţi, indiferent de 
forma contractuală a ocupării forţei de muncă. 

În Rezoluţie se arată că statele membre cu un sistem elaborat de protecţie socială şi de sănătate 
sunt, de asemenea, din punct de vedere economic într-o poziţie mult mai bună pentru a face faţă 
provocărilor crizei actuale. Ţările care au sistemele de protecţie socială şi de sănătate puternice 
şi mai eficient conduse dispun de mecanisme valoroase de stabilizare a economiilor lor şi de a 
aborda impactul social al crizei. În aceste ţări ar putea fi nevoie de a fi consolidate sistemele 
existente de protecţie socială. Pentru alte ţări, prioritatea poate fi de a satisface nevoile urgente, 
în timp ce se pun bazele pentru sistemele mai puternice şi mai eficiente.

Consiliul Europei arată că solidaritatea şi securitatea socială adecvată sunt cheile pentru depăşirea 
crizei actuale. 

În acest context, Adunarea se referă şi sprijină în totalitate ”Agenda privind munca decentă” şi 
a angajamentelor asumate de către Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) şi elementele sale 
constitutive, în Declaraţia din 2008 privind justiţia socială pentru o globalizare echitabilă, precum 
şi ocuparea forţei de muncă prin Pactul Global, adoptat în 2009 în sesiunea din iunie a Conferinţei 
Internaţionale a Muncii de la Geneva. Aceste politici trebuie să se bazeze pe următoarele principii 
şi  totodată pe a asigura legăturile între progresul social şi dezvoltarea economică:

 – acordând o atenţie prioritară protejării ocupării forţei de muncă prin intermediul 
întreprinderilor durabile, servicii publice de calitate şi oferind o protecţie socială adecvată 
pentru toţi, ca parte a acţiunii în curs de desfăşurare naţionale şi internaţionale de ajutor 
pentru redresare şi de dezvoltare;

 – sprijin pentru consolidarea grupurilor vulnerabile aşa cum sunt femeile şi bărbaţii puternic 
afectaţi de criză, inclusiv pentru tineri la risc, cu salarii mici, lucrătorii slab calificaţi, 
migranţi şi care lucrează în economia informală; 

 – concentrarea pe măsurile pentru menţinerea ocupării forţei de muncă şi facilitarea 
tranziţiei de la un loc de muncă la altul şi de sprijinire a accesului la piaţa forţei de 
muncă pentru şomeri; 
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 – stabilirea sau consolidarea serviciilor publice de ocupare eficiente şi a altor instituţii de 
pe piaţa muncii;

 – creşterea accesului egal şi a oportunităţilor pentru dezvoltarea competenţelor, formarea 
profesională şi educaţia de calitate;

Adunarea consideră că sistemele de protecţie socială şi a sănătăţii durabile pentru a sprijini 
grupurile vulnerabile pot preveni creşterea sărăciei şi a greutăţilor sociale, şi de asemenea, pot 
contribui la stabilizarea economiei şi menţinerea şi promovarea ocupării forţei de muncă. 

7. Rezoluţia 1424 (2005), ”Promovarea coeziunii sociale şi a ocupării forţei de muncă: 
locuri de muncă mai multe şi mai bune”

Adoptată de Adunarea Parlamentară la 29 ianuarie 2005.

În document se arată că Adunarea este convinsă că respectul pentru dreptul la muncă, în sensul 
Cartei Social Europene revizuită, necesită o îmbunătăţire a eficienţei politicilor referitoare la 
ocuparea forţei de muncă şi totodată sunt necesare servicii de angajare pentru toate grupurile, 
fără discriminare. Astfel, statele membre sunt invitate să urmărească o politică orientată spre 
ocuparea forţei de muncă-sociale, care cuprinde măsurile politice care vizează: 

i. creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor;

ii. creşterea nivelului de ocupare a populaţiei în vârstă prin atragerea mai multor persoane să 
intre şi să rămână pe piaţa forţei de muncă; 

iii. mai multe investiţii eficiente în capitalul uman şi învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

iv. îmbunătăţirea calităţii locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă, în scopul de a reconcilia 
munca plătită cu viaţa de familie; 

v. mobilizarea mai bună a grupurilor ”sub-reprezentate”;

vi. realizarea unei repartizări egale a muncii plătite şi neplătite între bărbaţi şi femei; 

vii. reducerea costurilor forţei de muncă prin schimbări posibile în domeniul impozitării.

 8. Recomandarea  1355 (1998) ”Combaterea excluziunii sociale şi întărirea coeziunii 
sociale în Europa”, adoptată de Adunarea Parlamentară la 28 ianuarie 1998

Conceptul tradiţional de sărăcie se limitează la a considera că săracii sunt acele persoane cu cel 
mai scăzut nivel al venitului. Adunarea Parlamentară subliniază în Recomandarea 1196 (1992) 
asupra sărăciei severe şi a excluziunii sociale, că „sărăcia severă se referă la posibilitatea de trăi 
şi a educa  copii în condiţii minim decente”, si este o cauza pentru excludere din viaţa socială 
normală. Conceptul de sărăcie se referă la insuficienţa sau inegalitatea resurselor materiale, 
întrucât excluziunea socială merge dincolo de participarea la societatea de consum şi include 
inadecvarea, inegalitatea, sau lipsa totală de participare la viaţa socială, economică, politică şi 
culturală. Excluderea se extinde de la izolare socială la o ruptură totală cu societatea. Cu toate 
acestea, anumite grupuri specifice sunt victime ale sărăciei, care  condamnă o parte considerabilă 
a tinerilor adulţi, femei, copii, persoane în vârstă, familii monoparentale, familii numeroase, 
refugiaţii şi solicitanţii de azil, precum şi membri ai minorităţilor etnice, cum ar fi romii, la 
excluziunea socială.

Excluderea socială nu doar contravine demnităţii umane dar şi neagă drepturile fundamentale ale 
omului, şi de asemenea, duce, în coroborat cu instabilitatea economică şi socială şi inegalitate 
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la agravarea, la fenomene de reacţii marginalizare, violenţă, prin crearea unor condiţii care 
subminează fundamentele democratice ale societăţii. 

În consecinţă, Adunarea recomandă Comitetului de Miniştri să invite guvernele statelor membre să 
acţioneze şi să ia următoarele măsuri: 

i. să acorde drepturilor sociale aceeaşi prioritate ca şi pentru drepturile omului; 

ii. să reformeze politicile sociale existente şi să consituie o chestiune de prioritate, bazând 
reformele pe principiul solidarităţii, cu obiectivul de a repartiza ajutorul celor mai dezavantajaţi 
într-un mod mai eficient, şi protejându-i mai eficient împotriva excluderii sociale;

iii. să promoveze politicile de prevenire a sărăciei, în special adresate grupurilor cu factori de risc 
cel mai mare; 

iv. să intensifice politicile de reintegrare a persoanelor marginalizate sau excluse, bazate 
pe principiul contractului, prin mijloace de formare profesională, campanii de alfabetizare şi 
achiziţionarea sau actualizarea competenţelor, astfel încât să restabilească sentimentul lor de 
utilitate socială; 

v. să îmbunătăţească procesul de participare şi a dialogului civil ca o condiţie sine qua non a 
incluziunii sociale şi a cetăţeniei;

9. Rezoluţia 1486 (2006) O politică dinamică de locuinţe, ca un element al coeziunii 
sociale europene, adoptată de Adunarea Parlamentară la 17 martie 2006.

Adunarea Parlamentară îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la apariţia unei crize de locuinţe 
noi la nivel european, care reprezintă - şi vor pune tot mai mult în viitor - numeroase probleme 
la nivelul ţărilor membre ale Consiliului Europei în ceea ce priveşte atât excluderea socială şi 
segregarea spaţială, rezultând în o eroziune alarmantă a coeziunii sociale a acestora. Adunarea 
subliniază că dreptul la o locuinţă, ca un drept social fundamental recunoscut de Carta Socială 
Europeană revizuită (STE nr 163) a Consiliului Europei (articolul 31), este un element de coeziune 
socială. Ca atare, realizarea sa efectivă nu poate fi lăsată la discreţia exclusivă a forţelor pieţei. 
Acest drept la o locuinţă poate fi numai universal şi nu poate fi afectat de orice excludere în 
cererea sa. 

În acest context, Adunarea invită statele membre să:

 – consolideze instrumentele de supraveghere cu privire la dreptul la o locuinţă prin 
aplicarea efectivă a acesteia ca o prioritate, în special în cazuri de discriminare, evacuare 
şi existenţa în continuare de locuinţe substandard, 

 – îmbunătăţească accesul la date/informaţii despre situaţii de locuinţe aşa cum sunt 
reflectate de indicatori statistici în ţările membre; 

 – promoveze schimbul de bune practici şi dezvoltarea de proiecte integrate cu privire la 
realizarea efectivă a dreptului la locuinţă şi aplicabilitatea acestuia;

 – realizeze studii de opinie privind viitorul politicilor de locuinţe, bazate pe o evaluare 
a politicilor desfăşurate în ultimul deceniu, precum şi definirea unor principii comune 
pentru dezvoltarea lor viitoare; 

 – să cultive cunoaşterea dimensiunii teritoriale a politicilor de locuinţe în legătură cu noi 
forme de guvernare şi a metodelor de evaluare a acţiunilor care prevăd participarea 
tuturor părţilor implicate.
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 10. Recomandarea 224 (2007) Asigurarea continuităţii teritoriale a serviciilor sociale în 
zonele rurale, adoptată la 30 mai 2007

În document se arată că serviciile sociale sunt importante în facilitarea integrării sociale şi 
recunoaşterii drepturilor fundamentale, precum demnitatea personală şi integritatea. Toţi cetăţenii 
au dreptul să se bucure de un astfel de sprijin social şi de a răspunde nevoilor locuitorilor din mediul 
rural, prin urmare, ar trebui să fie considerat de către autorităţile publice, ca o parte integrantă a 
unei agende naţionale de coeziune socială mai mare. Până la data adoptării Recomandării existau 
puţine state care să fi abordat problema sărăciei şi a excluderii sociale în zonele rurale.

Astfel, statele membre sunt încurajate să dezvolte politici naţionale de asistenţă socială şi structuri 
care:

a. asigură coordonarea la nivel naţional, de strategii locale şi regionale de dezvoltare rurală pentru 
a asigura coerenţa de abordare şi diseminarea de cunoştinţe şi bune practici, şi în plus, alinierea 
agendelor naţionale şi internaţionale, a politicilor cu strategiile de la nivel local şi regional;

b. sunt tot mai integrate în abordare, care conectează furnizarea de servicii de îngrijire cu cele 
de cazare, sănătate şi alte politici relevante şi practici sociale; 

c. includ politici de servicii sociale, care sunt dezvoltate în mod special în zonele rurale şi să 
răspundă nevoilor locale, cum ar fi suportul de infrastructură, în paralel cu identificarea de 
asistenţă socială şi servicii rurale ca o zonă distinctă de practică, prin conceperea, furnizarea şi 
evaluarea de formare pentru asistenţii sociali în mod special cu practica din mediul rural în minte;

d. includ un element puternic de implicare a utilizatorului, în care comunităţile rurale sunt 
consultate cu privire la ceea ce ele percep ca priorităţi pentru dezvoltarea de servicii (în 
conformitate cu orientările de bune practici identificate de către Comitetul European pentru 
Grupul Coeziune Socială de specialişti privind ghidul de implicarea în servicii sociale şi integrate 
de servicii sociale de livrare (CS-US));

e. dezvoltă instrumentele adecvate de finanţare la toate nivelurile pertinente pentru a răspunde 
la costuri mai mari inerente în furnizarea serviciilor din mediul rural;

f. explorează utilizarea tehnologiei ”Telecare” în furnizarea de îngrijire şi de informaţii pentru 
comunităţile rurale, în conformitate cu Recomandarea 212 (2007) privind e-sănătate;

g. rezolvă problema lipsei lucrătorilor din domeniul asistenţei şi a altor profesionişti în comunităţile 
rurale prin intermediul unor programe de stimulare, respectând în acelaşi timp o abordare etică a 
recrutării practicate în anumite state membre;

h. se asigură că, într-o Europă din ce în ce mai diversificată cultural, grupurile minoritare nu se 
confruntă cu dublul dezavantaj într-o locaţie rurală, prin aplicarea unei abordări bine orientate 
individual şi a planurilor de acţiune adaptate acolo unde este necesar;

i. Activează îngrijirea acasă, spre deosebire de îngrijirea instituţională, pentru persoanele în 
vârstă şi persoanele cu dizabilităţi sau probleme de sănătate pe termen lung, prin punerea la 
dispoziţie a plăţilor directe (sau “bugete de îngrijire personală”) pentru utilizatori sau îngrijitori, 
permiţând astfel persoanelor să rămână în mediul rural şi comunităţilor să contribuie la dezvoltarea 
economiei rurale;

j. Să aibă în vedere numirea unui Ombudsman pentru Servicii Sociale şi de Sănătate, la care 
cetăţenii ar putea contacta direct.
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II. Realizarea unui inventar al reglementărilor europene europene 
(Comisia Europeana şi Consiliul Europei) existente în domeniul 
serviciilor sociale.

În cadrul acestui capitol au fost inventariate documente comunitare, care au o sferă de 
aplicabilitate în domeniul general al serviciilor sociale, deoarece în dreptul comunitar, serviciile 
sociale nu constituie o categorie de servicii distinctă din punct de vedere juridic, ci aceste servicii 
[sociale] sunt văzute ca facând parte din categoria serviciilor de interes economic general. Lista 
va fi realizată pe baza selectării documentelor de pe site-ul http://eur-lex.europa.eu, care oferă 
acces gratuit la legislaţia Uniunii Europene şi alte documente considerate a fi publice. 

Inventarul este realizat în contextul art. 16 al Tratatului CE care face referire la responsabilitatea 
împărţită a Comunităţii şi a Statelor Membre cu privire la serviciile de interes economic general. 
Totodată, inventarul nu poate fi realizat fără a urma principiile descrise în Strategia Lisabona şi 
transpuse în practică prin „Paginile albe ale serviciilor de interes general”. În plus, se va ţine 
cont de jurisprudenţa Curţii de Justiţie, conform căreia Tratatul CE conferă Statelor Membre 
libertatea de a-şi defini misiunea serviciilor de interes general şi să-şi stabilească principiile de 
organizare şi funcţionare a acestora.  

Documetele identificate vor fi clasificate în:

a. Tratate, 

b. Legislaţie secundară, 

c. Acte legislative suplimentare.

TRATATE:

  Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene - TITLUL IV - SOLIDARITATEA - 
Articolul 34 - Securitatea socială şi asistenţă socială.

La data de 07 decembrie 2000, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au proclamat Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene cu ocazia Conferintei Interguvernamentale asupra 
Tratatului de la Nisa. Iniţial Carta a făcut parte integrantă din proiectul de Tratat instituind o 
Constituţie pentru Europa, iar în urma eşuării acestuia, a recăpătat o existenţă de sine stătătoare, 
fiind semnată la Strasbourg în decembrie 2007 de către preşedintele Parlamentului European, 
Hans-Gert Pöttering, preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso şi preşedintele în 
exerciţiu al Consiliului Uniunii, José Sócrates.

LEGISLAŢIE SECUNDARĂ:

  Regulamentul (UE) nr 88/2011 din 02 februarie 2011 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr 452/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea de statistici privind educaţia şi învăţarea pe tot parcursul 
vieţii, în ceea ce priveşte statisticile referitoare la educaţie şi formare.

A fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 3 februarie 2011. Regulamentul intră în 
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vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Regulamentul 
are putere juridică începând cu data de  1 ianuarie 2012, fiind obligatoriu în toate elementele sale 
şi se aplică direct în toate statele membre.

  Regulamentul (UE) nr 823/2010 din 17 septembrie 2010 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr 452/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea de statistici privind educaţia şi învăţarea pe tot parcursul 
vieţii, în ceea ce priveşte statisticile privind participarea adulţilor la învăţarea 
continuă 

A fost publicat în Jurnalul Oficial al UE din 18 septembrie 2010, fiind adoptat la Bruxelles în 
17 septembrie 2010, având ca obiect adoptarea de măsuri de punere în aplicare a unor acţiuni 
statistice individuale pentru producerea de statistici privind participarea adulţilor la învăţarea 
continuă, care fac obiectul domeniului 2 din Regulamentul (CE) nr. 452/2008. Regulamentul intră 
în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi este 
obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

  Regulamentul (CE) nr 1150/2009 din 10 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr 1564/2005 în ceea ce priveşte formularele standard pentru publicarea 
anunţurilor în cadrul achiziţiilor publice, în conformitate cu Directivele Consiliului 
89/665/CEE şi 92 / 13/EEC.

A fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 28 noiembrie 2009, fiind adoptat la 
Bruxelles la  10 noiembrie 2009, intrând în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, şi este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate 
statele membre.

  2008/963/EC: Decizia Comisiei din 9 decembrie 2008 de modificare a anexelor la 
Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte listele de entităţi 
contractante şi contractare autorităţile (notificată cu numărul C (2008) 7871) 

A fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 24 decembrie 2008, fiind adoptat la 
Bruxelles la  9 decembrie 2008. Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2009. Prezenta decizie 
se adresează statelor membre. 

  Regulamentul (CE) nr 213/2008 din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr 2195/2002 al Parlamentului European şi a Consiliului privind Vocabularul 
comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18 / CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului privind procedurile de achiziţii publice, în 
ceea ce priveşte revizuirea CPV 

A fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 15 martie 2008, fiind adoptat la Bruxelles 
la  28 noiembrie 2007, intrând în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, şi este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 
membre.

  2008/170/EC: Decizia Comisiei din 27 februarie 2008 privind adoptarea planului de 
lucru pentru 2008 pentru punerea în aplicare a doilea program de acţiune comunitară 
în domeniul sănătăţii (2008-2013), şi privind criteriile de selecţie, de atribuire şi 
alte Criteriile pentru contribuţiile financiare la acţiunile acestui program 

Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20 martie 2008, adoptată la 
Bruxelles, 27 februarie 2008, iar în sensul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1451/2007, decizia se aplică din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, adresându-se tuturor statelor membre.
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  Regulamentul (CE) nr 311/2007 al Comisiei din 19 martie 2007 de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr 574/72 de stabilire a procedurii de aplicare a Regulamentului 
(CEE) nr 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor 
salariaţi, la auto independente de persoane şi cu membrii familiilor acestora care 
se deplasează în interiorul Comunităţii

Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 23.03.2007, adoptat la 
Bruxelles, 19 martie 2007, şi a intrat în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, fiind obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate 
statele membre.

  2003/8/CE: Decizia Comisiei din 23 decembrie 2002 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr 1612/68 în ceea ce priveşte compensarea ofertelor şi 
cererilor de locuri de muncă

Adoptată la Bruxelles, 23 decembrie 2002.  Prezenta decizie se aplică de la 1 martie 2003. Prezenta 
decizie se adresează statelor membre

  Serviciile de interes general, inclusiv serviciile sociale de interes general: o nouă 
decizie europeană, COM (2007) 725 final

A fost adoptată la Bruxelles la 20.11.2007, sub titlul <<Comunicarea Comisiei Către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor de însoţire 
a Comunicării privind „O piaţă unică pentru Europa secolului XXI” Servicii de interes general, 
inclusiv servicii sociale de interes general: un nou angajament european>>.

  Comunicarea Comisiei Consiliului, Parlamentul European, Comitetul European Economic 
şi Social şi Comitetul Regiunilor – Muncind împreună, muncind mai bine – Un nou cadrul 
pentru coordonarea deschisă a politicilor de protecţie socială şi incluziune în Uniunea 
Europeană, COM/2005/0706 final.

Adoptată la Bruxelles, 22.12.2005

  Recomandarea Comisiei din 3 octombrie 2008 privind incluziunea activă a persoanelor 
excluse de pe piaţa muncii C(2008) 5737.

 A fost publicată în  Jurnalul Oficial   L 307 , 18/11/2008 P. 0011 – 0014.

  Comunicarea COM(2007) 620 —Modernizarea sistemului de protecţie socială în vederea 
consolidării justiţiei sociale şi coeziunii economice: promovarea incluziunii active a 
persoanelor celor mai îndepărtate de piaţa forţei de muncă

A fost adoptată la Bruxelles, 17.10.2007. Comentariile trebuiau trimise până cel târziu la data de 
28 februarie 2008. Comisia urma să examineze în detaliu contribuţiile primite şi să facă publice 
concluziile sale, asigurându-se că acestea sunt urmate de acţiuni coerente.

  Consiliul Uniunii Europene, (7341/05)- Raport comun privind protecţia socială şi 
incluziunea socială

Publicat la Bruxelles la data de 16 martie 2005.

  Comunicarea COM(2005) 33 referitoare la Agenda Socială.

Publicată la Bruxelles la data de 9 februarie 2005.

  Cartea Albă COM(2004) 374- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,  
Consiliu European, Comitetul Economic şi Social, şi Comitetul Regiunilor-  Cartea 
albă privind serviciile de interes general
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A fost publicată la Bruxelles la data de 12.5.2004.

  COM(2007) 725 final Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social Europeanşi  Comitetul Regiunilor de însoţire a 
Comunicării privind „O piaţă unică pentru Europa secolului XXI” Servicii de interes 
general, inclusiv servicii sociale de interes general: un nou angajament european 
{COM(2007) 724 final}{SEC(2007) 1514}{SEC(2007) 1515}{SEC(2007) 1516}

A fost publicată la Bruxelles, la data de  20.11.2007

  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
şi Social European şi Comitetul Regiunilor, Platforma europeană de combatere a 
sărăciei şi a excluziunii sociale: un cadru European pentru coeziunea socială şi 
teritorială, COM(2010) 758 final.

A fost publicată la Bruxelles, la data de  16.12.2010.

  Comunicările COM(2007) 620 – Modernizarea sistemului de protecţie socială în 
vederea consolidării justiţiei sociale şi coeziunii economice: promovarea incluziunii 
active a persoanelor celor mai îndepărtate de piaţa forţei de muncă.

A fost publicată la Bruxelles, la data de  17.10.2007

  COM(2008) privind Agenda socială- Comisia Europeană propune o agendă socială 
reînnoită care să fortifice şi să sprijine populaţia din Europa secolului 21

A fost publicată la Bruxelles, la data de  Bruxelles, 2 iulie 2008

  Comunicarea COM(2006) 44 referitoare la o consultare privind acţiunea la nivel UE 
pentru promovarea incluziunii active a persoanelor celor mai îndepărtate de piaţa 
forţei de muncă.

A fost publicată la Bruxelles, la data de  8.2.2006

  Comunicarea Comisiei COM(2006) 177 final privind Implementarea Programului 
Comunitar Lisabona; Serviciile sociale de interes public în Uniunea Europeană

A fost publicată la Bruxelles, la data de  26.04.2006

  Comitetul de Protecţie Socială – Un cadru European voluntar de calitate pentru 
serviciile sociale, SPC/2010/10/8

Cadrul de calitate, adoptat de către Comitetul pentru protecţie socială în data de 6 octombrie 
2010, are drept scop crearea unei înţelegeri comune în privinţa calităţii serviciilor sociale în UE 
prin identificarea principiilor privind calitatea pe care serviciile ar trebui să le îndeplinească.

  Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Convenţia a fost semnată de 149 de state, şi ratificată de 101 ţări. Printre ultimele semnatare se 
află Papua Noua Guinee care a semnat Convenţia la 2 iunie 2011, iar printre ultimele state care au 
ratificat-o se numără Belize la 2 iunie 2011, şi Columbia la 10 mai 2011.

  Convenţia ONU privind drepturile copilului 

Convenţia cu privire la drepturile copilului a fost adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989.
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III. Analiza aspectelor legate de regulile pieţei interne, 
serviciile sociale de interes general, precum şi regulile privind 
achiziţiile în domeniul social

În cadrul acestui capitol va fi elaborată o analiza cu privire la: Piaţa internă, Serviciile sociale, 
Achiziţiile în domeniul social.

În ceea ce priveşte Piaţa Internă se va reliefa obiectivul general al înfiinţării acesteia (”piaţă unică 
cu liberă circulaţie a mărfurilor, serviciilor, capitalurilor şi persoanelor), şi măsurile propuse de 
Uniunea Europeană cu privire la dezvoltarea acesteia.

Serviciile sociale au fost analizate din perspectiva pincipiului ”Servicii sociale – piloni ai societăţii 
europene şi economia europeană”.

Achiziţiile în domeniul social nu cunosc o reglementare aparte în domeniul achiziţiilor publice la 
nivel UE, ele fiind reglementate prin directive care stabilesc cadrul general al domeniului.

Piaţa internă
Piaţa internă a Uniunii Europene este o piaţă unică în care libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor, 
capitalurilor şi a persoanelor este asigurată şi în care cetăţenii europeni sunt liberi să locuiască, 
să lucreze, să studieze şi să facă afaceri.

De la crearea sa în 1993, Piaţa Unică a avut o deschidere pentru competiţie, a creat noi locuri 
de muncă, a definit nişte preţuri mai accesibile pentru consumatori şi a permis cetăţenilor să 
beneficieze de o gamă largă de bunuri şi servicii. Uniunea Europeană urmăreşte simplificarea în 
continuare a reglementărilor care împiedică cetăţenii şi întreprinderile de a profita la maxim de 
avantajele Pieţei Unice.

La data de 27 octombrie 2010, Comisia Europeană a elaborat Comunicarea Comisiei Către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic Şi Social Şi Comitetul Regiunilor, prin care 
s-au propus următoarele măsuri:

1. O creştere puternică, durabilă şi echitabilă pentru întreprinderi - În UE există 20 
de milioane de întreprinderi, care pun la dispoziţie 175 de milioane de locuri de 
muncă şi furnizează bunuri şi servicii celor 500 de milioane de consumatori din UE, 
precum şi multor altora din lume. Piaţa unică reprezintă un factor determinant pentru 
competitivitatea acestor întreprinderi. Ea trebuie să le ofere un mediu propice şi să le 
încurajeze să se dezvolte, să achiziţioneze, să vândă, să investească liber în întreaga 
Europă şi în afara acesteia.

2. Recăpătarea încrederii prin repunerea europenilor în centrul pieţei unice - Un bun 
sistem social, un sistem educativ şi o formare profesională performante, locuri de 
muncă de calitate şi o politică exigentă privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă 
- toate acestea contribuie la crearea de pieţe performante şi constituie factori de 
bunăstare şi de creştere. Aceşti factori contribuie la atractivitatea unei ţări, creează 
legături sociale şi sunt, ca şi alţi factori structurali precum calitatea şi densitatea 
infrastructurilor, determinanţi în ceea ce priveşte competitivitatea globală.
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Comunicarea precizează faptul că Uniunea Europeană recunoaşte, în special în virtutea articolului 
14 din Tratatul de Funţionare al UE şi a protocolului nr. 26 anexat la tratate, utilitatea socială şi 
valoarea economică a serviciilor de interes economic general şi, conform principiului subsidiarităţii, 
confirmă posibilitatea ca autorităţile publice să furnizeze, să dispună executarea şi să organizeze 
aceste servicii într-un mod care să răspundă nevoilor utilizatorilor.

Comisia consideră că acesta este un alt motiv pentru care Uniunea s-a asigurat că liberalizarea 
progresivă a marilor industrii de reţea, garantă a unei competitivităţi sporite a economiei europene, 
este susţinută de definirea unor obligaţii stricte de serviciu public cu privire la toţi cetăţenii. 
Şi, în fine, este motivul pentru care Uniunea acţionează în direcţia dezvoltării de infrastructuri 
transeuropene performante, identificând verigile lipsă din diferitele sectoare şi încurajând 
dezvoltarea acestora prin măsuri stimulatoare.

Comunicarea face referire la faptul că în conformitate cu articolul 106 din TFUE, este de competenţa 
exclusivă a Comisiei să vegheze la compatibilitatea cu piaţa internă a acestor compensaţii, în 
măsura în care acestea reprezintă ajutoare de stat. Una dintre măsurile propuse în comunicare 
stabileşte atribuţia Comisiei de a realiza evaluarea deciziei şi a cadrului privind compensaţiile 
pentru obligaţiile de serviciu public (denumite adesea „pachetul Altmark”) şi se va angaja să 
efectueze eventuala revizuire a acestora.

Comisia consideră că aplicarea normelor europene în materie de servicii publice ridică numeroase 
întrebări de ordin practic pentru autorităţile publice competente şi pentru anumiţi actori din acest 
sector, în special în domeniul serviciilor sociale, motiv pentru care Uniunea şi statele sale membre 
trebuie, prin urmare, să fie garanţi ai unui cadru de reglementare care să permită serviciilor 
publice să îşi îndeplinească îndatoririle şi să răspundă în mod eficace nevoilor tuturor cetăţenilor. 
Uniunea trebuie, de asemenea, să concretizeze o nouă ambiţie, prin identificarea şi contribuirea 
la realizarea rapidă a infrastructurilor celor mai importante pentru fluiditatea pieţei unice şi 
pentru dezvoltarea de noi servicii destinate europenilor.

Propunerea nr.25 din Comunicare conţine angajamentul Comisiei de a  adopta, până în 2011, o 
comunicare însoţită de un set de acţiuni referitoare la serviciile de interes general. Uniunea şi 
statele sale membre trebuie să asigure faptul că serviciile publice, inclusiv serviciile sociale, 
care corespund nevoilor europenilor sunt mai uşor de utilizat la nivelul adecvat, respectă norme 
clare de finanţare, sunt de cea mai înaltă calitate şi sunt practic accesibile tuturor. Din această 
perspectivă, iniţiativele Comisiei au trei componente principale.

În primul rând, ele le vor oferi administraţiilor publice un „instrumentar” performant şi uşor de 
utilizat, care să acopere toate problemele pertinente (precum finanţarea, achiziţiile publice sau 
cooperarea între autorităţile publice) şi care să le permită să ofere, în cadrul competenţelor lor şi 
conform largii autonomii de care se bucură, servicii publice locale de calitate care să corespundă 
nevoilor cetăţenilor. Această iniţiativă ar trebui să permită, de asemenea, realizarea unei mai bune 
evaluări a calităţii acestor servicii şi efectuarea de comparaţii la nivel sectorial şi transnaţional.

În al doilea rând, ele le vor oferi europenilor posibilitatea de a judeca evoluţia calităţii serviciilor 
care le sunt oferite, în special în contextul reformelor de liberalizare a marilor industrii de reţea 
(servicii de transport, servicii poştale, servicii energetice).

În sfârşit, ele vor răspunde mai bine cerinţei de acces universal la servicii considerate de europeni 
esenţiale pentru viaţa lor de zi cu zi (de exemplu serviciile poştale), întrucât calitatea serviciilor 
publice are drept corolar inerent accesibilitatea lor, inclusiv din punctul de vedere al preţurilor. 
Eventualele obstacole în calea serviciilor universale de calitate ar trebui să facă obiectul unei 
analize aprofundate, fondată pe experienţa practică. Această preocupare de a răspunde nevoilor 
tuturor va trebui, de asemenea, să se sprijine pe o evaluare dinamică a nevoilor europenilor care 
se modifică în funcţie de evoluţia rapidă a societăţii şi a practicilor sociale.
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Comisia se angajează în special în ceea ce priveşte următoarele:

 – asigurarea în continuare a ţinerii la zi a răspunsurilor la întrebările practice puse de 
cetăţeni şi de autorităţile publice cu privire la aplicarea dreptului UE (ajutoare de stat şi 
achiziţii publice) la serviciile de interes general;

 – măsuri pentru a permite o mai bună evaluare şi comparare, la scară europeană, a calităţii 
ofertei de servicii de interes economic general, în special pe baza experienţelor practice; 
şi

 – examinarea oportunităţii şi posibilităţii de a extinde obligaţiile de serviciu universal la 
noi domenii, în funcţie de evoluţia nevoilor esenţiale ale cetăţenilor europeni, posibil în 
temeiul articolului 14 din TFUE.

Propunerile referitoare la evaluarea şi revizuirea normelor aplicabile achiziţiilor publice, inclusiv 
cooperarea între autorităţile publice şi o directivă privind concesiunile ţin de aceeaşi logică, în 
sensul că pot de asemenea completa „instrumentarul” aflat la dispoziţia administraţiilor publice în 
acest domeniu. În plus, trebuie subliniat că iniţiativele care vizează modernizarea infrastructurilor 
marilor industrii de reţea menţionate anterior (energie, transporturi şi comunicaţii electronice) 
reflectă, de asemenea, ambiţia Uniunii de a răspunde provocării pe care o reprezintă modernizarea 
infrastructurilor noastre de interes general.

Conform ultimului tablou de bord al pieţei interne realizat de Comisia Europeană2 la 21 martie 
2011, în pofida contextului actual dificil, statele membre continuă să înregistreze rezultate bune 
în transpunerea în legislaţia naţională a normelor privind piaţa internă. 

Ponderea directivelor referitoare la piaţa internă al căror termen de punere în aplicare a expirat 
şi nu au fost încă transpuse în legislaţia naţională, este de 0,9%, procent care a rămas stabil în 
ultimele şase luni. 

Comisia a concluzionat că statele membre încă respectă, dar numai la limită, obiectivul de 1,0% 
stabilit de şefii de stat şi de guvern în 2007. În ultimele 12 luni, statele membre au reuşit, de 
asemenea, să reducă cu aproape 40% timpul mediu suplimentar necesar pentru transpunerea unei 
directive a UE în legislaţia naţională. În ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei UE, numărul cazurilor 
de încălcare a scăzut cu 11% comparativ cu semestrul trecut. Grecia, Portugalia şi Luxemburg şi-au 
diminuat considerabil întârzierile, în timp ce Malta continuă să înregistreze global cele mai bune 
rezultate. În acest tablou de bord al pieţei interne se subliniază reuşitele măsurilor naţionale luate 
de statele membre.

În ceea ce priveşte numărul total al procedurilor în constatarea încălcării obligaţiilor cu privire 
la piaţa internă a scăzut cu 11% în comparaţie cu semestrul precedent. În ultimii ani, Comisia a 
introdus o serie de mecanisme alternative de soluţionare a problemelor şi de tratare a plângerilor3 

care au avut un efect considerabil asupra diminuării menţionate, cele mai multe cazuri de încălcare 
constatându-se, în continuare, în domeniile „impozitare” şi „mediu”.

În ceea ce priveşte România, Comisia a reliefat faptul că deficitul de transpunere este de 0,5%, 
comparativ cu media europeană de 0,9%, iar în ceea ce priveşte directivele netranspuse la timp 
sau incorect transpuse, acestea sunt în număr de 13 la o medie europeană de 24.

2  http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm
3  http://ec.europa.eu/solvit
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Serviciile sociale

1. Comitetul de Protecţie Socială – Un cadru European voluntar de calitate pentru 
serviciile sociale, SPC/2010/10/8

Acest Cadru voluntar de calitate european îşi propune să dezvolte o înţelegere comună a statelor 
membre privind calitatea serviciilor sociale în cadrul UE, prin identificarea principiilor de calitate 
pe care aceste servicii ar trebui să îndeplinească. Mai mult decât atât, propunând un set de 
orientări metodologice, Cadrul de calitate va contribui, de asemenea, la a ajuta autorităţile publice 
responsabile de organizarea şi finanţarea serviciilor sociale, să dezvolte la nivelul corespunzător, 
instrumente specifice pentru definirea, măsurarea şi evaluarea calităţii serviciilor sociale. Astfel, 
cadrul va servi ca o de referinţă pentru definirea, asigurarea, evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii 
acestor servicii. 

Punerea în aplicare a acestui cadru de calitate este voluntară. Acest cadru reflectă 
consensul în cadrul Comitetului pentru protecţie socială în urma concluziilor Consiliului din 
08 iunie 2001, care a invitat statele membre şi Comisia Europeană să „Continue activitatea în 
cadrul Comitetului pentru protecţie socială pentru ..... un cadru voluntar de calitate pentru 
servicii sociale „. Acest cadru este suficient de flexibil pentru a fi aplicat la nivel naţional, regional 
şi local în funcţie de context, în toate statele membre ale UE şi în funcţie de o  varietate de 
servicii sociale. 

Scopul acestui cadru este de a fi compatibil şi complementar cu abordările naţionale de calitate 
existente în acest sector. 

Comitetul pentru protecţie socială consideră că autorităţile publice care aderă la 
principiile de calitate identificate în acest cadru voluntar şi care monitorizează respectarea 
acestor principii, în special prin utilizarea criteriilor de calitate propuse, pot creşte foarte mult 
capacitatea lor de a organiza şi presta servicii sociale de înaltă calitate.

Cum majoritatea serviciilor sociale sunt aproape în totalitate dependente de finanţarea publică, 
un consens cu privire la calitatea serviciilor sociale, în contextul actual, atunci când autorităţile 
publice din statele membre sunt expuse la constrângerile financiare tot mai mari, va ajuta factorii 
de decizie să acorde prioritate investiţiilor care promovează dezvoltarea continuă, atât în ceea ce 
priveşte calitatea, cât şi în privinţa  cost-eficacităţii prestării serviciilor sociale.

O definire mai bună a calităţii serviciilor sociale răspunde de asemenea şi necesităţii de a aborda o 
cerere pentru servicii sociale care devine tot mai complexă şi diversă, precum şi necesităţii de a-i 
proteja pe cei care fac parte din rândul consumatorilor de servicii sociale, precum şi al membrilor 
grupurilor vulnerabile, dar şi pentru a îmbunătăţi rezultatele serviciilor sociale pentru utilizatori 
şi alte părţi interesate. 

Utilizatorii de servicii sociale cer din ce în ce mai mult control asupra propriilor vieţi şi asupra 
serviciilor de care beneficiază. 

Mai mult decât atât, cum calitatea serviciului este strâns legată de competenţele de muncă şi de 
condiţiile de muncă ale lucrătorilor în acest sector, dezbaterea privind calitatea serviciilor sociale 
poate contribui la identificarea aptitudinilor, cerinţelor de pregătire şi de îmbunătăţire a mediului 
de lucru, contribuind astfel la dezvoltarea în continuare a sectorului de ” locuri de muncă albe”. 
În cele din urmă, furnizarea transfrontalieră a serviciilor sociale, în prezent foarte limitată, dar de 
aşteptat să crească, în special în domeniul îngrijirii pe termen lung, va face apel la un nivel mai 
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mare de comparabilitate a serviciilor şi transparenţei, precum şi pentru noi forme de protecţie  
atât a utilizatorilor, cât şi a lucrătorilor.

Sunt prezentate principiile de calitate referitoare la furnizarea serviciilor sociale  precum şi 
principiile de calitate pe următoarele dimensiuni de serviciu:

(i) relaţiile dintre furnizorii de servicii şi utilizatori (punctul 3.2); 

(ii) relaţiile dintre furnizorii de servicii, autorităţile publice şi alte părţi interesate 
(pct. 3.3); 

şi (iii), capitalul uman şi fizic (pct. 3.4). 

2. Comunicarea Comisiei COM(2007) 725, Serviciile de interes general, inclusiv serviciile 
sociale de interes general: o nouă Europă 

În Comunicarea din 2007, Comisia a identificat un set de obiective referitoare la organizarea 
serviciilor sociale:

Obiectivele şi principiile de organizare a serviciilor sociale: Serviciile sociale au adeseori rolul de 
a realiza o serie de obiective specifice:

  sunt servicii orientate spre persoane, menite să răspundă nevoilor vitale ale omului, în 
special nevoilor utilizatorilor în situaţie de vulnerabilitate;

  să ofere protecţie în general, precum şi faţă de riscurile specifice de viaţă, şi 
asistenţă în situaţii personale dificile sau de criză;

  ele sunt, de asemenea, acordate familiilor într-un context de modele de familie în 
schimbare, sprijinind rolul lor în îngrijirea atât a membrilor mai tineri ai familiei cât şi a 
vârstnicilor, precum şi a persoanelor cu dizabilităţi, şi a compensa eventualele eşecuri în 
familii;

  sunt instrumente cheie pentru salvgardarea drepturilor fundamentale ale omului şi 
demnităţii umane;

  au un rol preventiv şi de coeziune socială, care se adresează 
întregii populaţii, indiferent de starea materială sau de venit;

  contribuie la non-discriminare, la egalitatea de gen, la promovarea sănătăţii, 
a îmbunătăţirii standardelor de viaţă şi a calităţii vieţii şi la asigurarea 
creării de oportunităţi egale pentru toţi, prin urmare, consolidarea capacităţii 
persoanelor fizice de a participa pe deplin în societate.

Obiectivele se reflectă în modul în care serviciile sunt organizate, furnizate 
şi finanţate:

  pentru a răspunde nevoilor multiple ale oamenilor ca indivizi, serviciile 
sociale trebuie să fie cuprinzătoare şi personalizate, concepute şi furnizate 
într-o manieră integrată;

  presupun adeseori o relaţie personală între beneficiarul acestora şi 
prestatorul de servicii;

  definirea şi furnizarea unui serviciu trebuie să ţină seama de diversitatea 
de utilizatori;
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3. Comunicarea Comisiei COM(2006) 177 final privind Implementarea Programului 
Comunitar Lisabona; Serviciile sociale de interes public în Uniunea Europeană

”Servicii sociale – piloni ai societăţii europene şi economia europeană”

În plus faţă de serviciile de sănătate, care nu sunt reglementate de prezenta comunicare, sunt 
prezentate două categorii principale de servicii sociale:

 – Sistemele obligatorii şi complementare de securitate socială, organizate în diferite 
moduri (organizaţii cu caracter mutual sau ocupaţional) care acoperă principalele riscuri 
de viaţă, cum ar fi cele legate de sănătate, îmbătrânire, accidente de muncă, şomaj, 
pensie şi dizabilitate;

 – Alte servicii esenţiale furnizate direct persoanei. Aceste servicii care au un rol preventiv 
şi de coeziune socială constau în asistenţă personalizată pentru a facilita incluziunea 
socială şi a proteja drepturile fundamentale. Acestea includ, în primul rând, asistenţă 
pentru persoanele care se confruntă cu probleme sau crize personale (cum ar fi datorii, 
şomaj, plus droguri sau dezbinare în familie). În al doilea rând, includ activităţile pentru a 
se asigura că persoanele în cauză pot să se reintegreze complet în societate (de reabilitare, 
de formare lingvistică pentru imigranţi) şi, în special, pe piaţa forţei de muncă (formarea 
profesională sau reintegrarea).

Aceste servicii au rolul de a se completa şi a sprijini rolul familiei în îngrijirea pentru membrii mai 
tineri şi mai vârstnici ai societăţii, în special. În al treilea rând, aceste servicii includ activităţi de 
integrare a persoanelor cu probleme de sănătate pe termen lung sau cu dizabilităţi. În al patrulea 
rând, locuinţe sociale, facilitarea accesului la locuinţe pentru cetăţenii defavorizaţi sau grupuri 
sociale mai puţin favorizate. 

Anumite servicii pot include, evident, toate aceste patru dimensiuni.

Deşi, în conformitate cu legislaţia comunitară, serviciile sociale nu constituie o categorie juridică 
distinctă de serviciu în cadrul serviciilor de interes general, lista de mai sus demonstreaza rolul 
lor special ca piloni ai societăţii şi economiei europene, în primul rând ca urmare a contribuţiei 
acestora la mai multe valori esenţiale şi obiective ale Comunităţii, cum ar fi atingerea unui nivel 
ridicat de protecţie a ocupării forţei de muncă şi socială, un nivel ridicat de protecţie a sănătăţi, 
egalitatea între bărbaţi şi femei, şi a coeziunii economice, sociale şi teritoriale. Valoarea lor este, 
de asemenea, în funcţie de caracterul vital al necesităţilor pe care acestea sunt destinate să le 
acopere, garantând astfel aplicarea drepturilor fundamentale, cum ar fi demnitatea şi integritatea 
persoanei. 

A devenit clar în timpul consultării cu statele membre şi cu organizaţiile societăţii civile faptul 
că, drept urmare a acestor elemente specifice - în îndeplinirea rolului lor de interes general - 
serviciile sociale prezintă una sau mai multe caracteristici de organizare cum sunt cele de mai jos:

 – Îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului solidarităţii

 – Sunt cuprinzătoare şi personalizate, axându-se pe integrare ca răspuns la diferite nevoi, 
pentru a proteja pe cei mai vulnerabili,

 – Nu sunt pentru profit şi abordează cele mai dificile situaţii, fiind adesea parte dintr-o 
moştenire istorică

 – Sunt puternic înrădăcinate în tradiţiile locale şi culturale. Aceasta îşi găseşte de multe ori 
expresia în proximitatea dintre furnizorul serviciului şi beneficiar, care să permită luarea 
în considerare a nevoilor specifice ale acestuia din urmă,

 – O relaţie asimetrică dintre furnizori şi beneficiari, care nu poate fi asimilată cu relaţia 
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”uzuală” dintre un furnizor / consumator şi necesită participarea unei a treia părţi cu 
rolul de finanţare. 

Deşi serviciile sociale sunt organizate foarte diferit în statele membre, anumite aspecte generale 
ale acestui proces de modernizare pot fi observate:

 – Introducerea unor metode de evaluare comparativă, de asigurare a calităţii, precum şi 
implicarea utilizatorilor în administrare,

 – Descentralizarea organizării acestor servicii la nivel local sau regional,

 – Externalizarea sarcinilor din sectorul public către sectorul privat şi organizarea eficientă 
la nivel naţional, local sau regional, 

 – Dezvoltarea de parteneriate public - privat şi utilizarea de alte forme de finanţare pentru 
a completa finanţarea publică.

Aplicarea normelor comunitare în domeniul serviciilor sociale: 

  Aplicarea principiului subsidiarităţii şi distincţia între serviciile economice şi non-
economice de interes general

În general, jurisprudenţa Curţii de Justiţie (“Curtea”) indică faptul că Tratatul CE conferă statelor 
membre libertatea de a defini misiuni de interes general şi de a stabili principiile de organizare a 
serviciilor destinate pentru a le realiza.

Cu toate acestea, această libertate trebuie să fie exercitată în mod transparent şi fără abuz de 
noţiunea de interes general, iar statele membre trebuie să ţină seama de dreptul comunitar 
atunci când stabilesc modalităţile de punere în aplicare a obiectivelor şi principiilor pe care le-
au stabilit. De exemplu, acestea trebuie să respecte principiul de non-discriminare şi legislaţia 
comunitară privind contractele publice şi concesiunile atunci când organizează un serviciu public.

Mai mult decât atât, atunci când vine vorba de servicii de natură economică, compatibilitatea 
sistemului lor de organizare cu alte domenii ale dreptului comunitar trebuie să fie asigurată (în 
special libertatea de a presta servicii şi libertatea de stabilire, precum şi dreptul concurenţei).

În domeniul dreptului concurenţei, Curtea a stabilit că orice activitate constând în furnizarea 
de bunuri şi servicii pe o piaţă dată de către o întreprindere constituie o activitate economică, 
indiferent de statutul juridic al întreprinderii şi de modul în care aceasta este finanţată.

În ceea ce priveşte libertatea de a presta servicii şi libertatea de stabilire, Curtea a statuat că, 
în general, serviciile furnizate cu plată trebuie să fie considerate activităţi economice în sensul 
tratatului. Cu toate acestea, Tratatul nu specifică serviciile care urmează să fie plătite direct 
de către cei care beneficiază de ele. Prin urmare, rezultă că aproape toate serviciile oferite în 
domeniul social pot fi considerate “activităţi economice” în sensul articolelor 43 şi 49 din Tratatul 
CE.

Autorităţile publice şi operatorii din domeniul serviciilor sociale de interes general percep evoluţia 
constantă a jurisprudenţei Curţii, în special, pentru noţiunea de “activitate economică”, ca o 
sursă de incertitudine. 

  Situaţii specifice cu care se confruntă în prezent serviciile sociale:

Delegarea: 

 – A decide dacă să delege o misiune socială, în totalitate sau în parte

În cazul în care autorităţile publice decid să delege misiunea unui partener extern sau pentru a 
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forma un parteneriat public-privat, legislaţia comunitară privind contractele publice şi concesiunile 
ar putea intra în joc.

În astfel de cazuri, delegarea unei misiuni sociale de interes general de la organismul public către 
o organizaţie externă trebuie, cel puţin, să respecte principiile transparenţei, al egalităţii de 
tratament şi proporţionalităţii. Mai mult decât atât, în anumite cazuri, directivele contractelor de 
achiziţii publice impun obligaţii mai specifice. De exemplu, în ceea ce priveşte Directiva 2004/18/
CE, printre altele, contractele de achiziţii publice de servicii, impune autorităţilor contractante 
să stabilească specificaţii tehnice pentru caietul de sarcini, cum ar fi notificări contract, caietul 
de sarcini sau documentele complementare. Anumite state membre şi furnizorii de servicii au 
subliniat dificultatea de a stabili în prealabil o descriere precisă din caietul de sarcini pentru 
serviciile sociale, care trebuie să fie adaptabile la circumstanţele individuale ale persoanelor în 
nevoie.

Pentru a depăşi această dificultate, specificaţiile tehnice pot fi stabilite pe baza de performanţe 
şi cerinţele funcţionale. Acest lucru înseamnă că autorităţile contractante sau de atribuire pot 
decide doar pentru a defini obiectivele care trebuie realizate de către furnizorul de servicii. Acest 
mod de a defini specificaţiile tehnice ar trebui să garanteze flexibilitatea necesară şi, în acelaşi 
timp, o precizie suficientă pentru a identifica obiectul contractului.

 – Managementul unui serviciu social în cadrul unui parteneriat public-privat 
este folosit tot mai mult pentru a furniza servicii sociale de interes general. 
În acest context, termenul de “concesii”, precum şi normele privind acordarea acestora, 
precum şi aplicarea dispoziţiilor contractelor de achiziţii publice referitoare la crearea 
de entităţi cu capital mixt al căror obiectiv este de a oferi un serviciu public ar trebui să 
fie clarificat. 

Clarificări semnificative privind distincţia între “intern” şi “parte terţă” au fost aduse de hotărârea 
Curţii de Justiţie în cauza Stadt Halle. Conform acestei hotărâri, procedurile de atribuire a 
contractelor de achiziţii publice se aplică de îndată ce o autoritate publică intenţionează să 
încheie un contract cu titlu oneros cu o întreprindere cu personalitate juridică distinctă, în al cărei 
capital are o exploatare, cu una sau mai multe întreprinderi private.
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Achiziţiile în domeniul social

1. Directiva 2004/18/EC privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, în forma actualizată

Direciva se întemeiază pe faptul că atribuirea contractelor încheiate în statele membre în numele 
statului, al colectivităţilor teritoriale şi al altor organisme de drept public trebuie să respecte 
principiile prevăzute de tratat, în special principiul liberei circulaţii a mărfurilor, principiul 
libertăţii de stabilire şi principiul libertăţii de a presta servicii, precum şi principiile care 
decurg din acestea, precum egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă, 
proporţionalitatea şi transparenţa. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte contractele de achiziţii 
publice care depăşesc o anumită valoare, se recomandă elaborarea unor dispoziţii de coordonare 
comunitară a procedurilor interne de atribuire a contractelor fondate pe aceste principii, pentru a 
le putea garanta efectele şi pentru a asigura un mediu concurenţial în ceea ce priveşte achiziţiile 
publice. Prin urmare, aceste dispoziţii de coordonare trebuie interpretate în conformitate cu 
normele şi principiile menţionate anterior şi în conformitate cu celelalte norme prevăzute de 
tratat.

În scopul punerii în aplicare a normelor prevăzute de prezenta directivă şi în vederea supravegherii, 
domeniul serviciilor poate fi cel mai bine definit prin împărţirea în categorii corespunzătoare 
unor anumite poziţii dintr-o nomenclatură comună şi gruparea lor în două anexe, II A şi II B, în 
conformitate cu regimul la care sunt supuse.

2. Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene

Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare 
a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii 
căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice.

Directiva stabilea ca statele membre să adopte măsurile necesare pentru a garanta că, în ceea ce 
priveşte contractele circumscrise domeniului de aplicare al Directivei 2004/18/CE, deciziile luate 
de autorităţile contractante pot fi supuse unor căi de atac efective şi, în special, cât se poate de 
rapide, în conformitate cu condiţiile stabilite la articolele 2-2f din prezenta directivă, în temeiul 
nerespectării, prin aceste decizii, a legislaţiei comunitare în domeniul achiziţiilor publice sau a 
normelor de drept intern de transpunere a acesteia.

De asemenea, în cazul în care un organism de primă instanţă, independent de autoritatea 
contractantă, soluţionează o cale de atac privind decizia de atribuire a unui contract de achiziţii 
publice, statele membre garantează că autoritatea contractantă nu poate încheia contractul 
înaintea luării unei decizii de către organismul menţionat, cu privire la cererea de măsuri provizorii 
sau la calea de atac.

Ordonanţa de urgenţă 19/2006  transpune Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte 
ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L335 din 20 decembrie 2007. 

După intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009, au fost sesizate o 
serie de neconcordanţe între unele prevederi ale acestei ordonanţe de urgenţă cu Directiva 
2007/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a 
directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii 
căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice, de natură a atrage 
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declanşarea procedurii de încălcare de către România a dreptului comunitar, conform art. 226 
din Tratatul privind Comunităţile Europene, şi de a genera ulterior corecţii financiare pentru 
contractele finanţate din fonduri comunitare ţinând cont de toate aceste precizări, precum şi de 
perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, s-a impus iniţierea unei ordonanţe 
de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, prin care să fie îmbunătăţit, în continuare, cadrul de reglementare a 
achiziţiilor publice.

3. CPV - Regulamentele (CE) privind Vocabularul comun al achizitiilor publice- 
Regulamentul (ce) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 
noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) (Text cu 
relevanta pentru SEE)

Regulamentul privind Vocabularul Comun al Achiziţiilor Publice (în continuare Regulament) 
stabileşte un sistem unic de clasificare aplicabil achiziţiilor publice, cu scopul de a unifica 
referinţele folosite de autorităţile contractante pentru descrierea obiectului achiziţiei. Este un 
sistem de clasificare unic, aplicabil achizitiilor publice, denumit „Vocabularul comun privind 
achiziţiile publice” [Common Procurement Vocabulary (CPV)].

Scopul CPV este să standardizeze, prin intermediul unui singur sistem de clasificare pentru achiziţiile 
publice, termenii utilizaţi de către autorităţile şi entităţile contractante pentru descrierea 
obiectului contractelor, oferind un instrument adecvat utilizatorilor potenţiali (entităţi/autorităţi 
contractante, candidaţi sau ofertanţi în procedura de atribuire a contractelor).

Utilizarea unor coduri standard face mai uşoară punerea în aplicare a regulilor de publicitate şi 
facilitează accesul la informaţii prin: •creşterea transparenţei în achiziţiile publice; identificarea 
mai uşoară a oportunităţilor de afaceri publicate în suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii 
Europene; posibilitatea de instituire a unui sistem informatic pentru achiziţiile publice şi de 
reducere a riscului de eroare în traducerea anunţurilor, deoarece CPV este tradus în 22 de limbi 
oficiale ale Comunităţii Europene.

Acest Regulament a intrat în vigoare la 16 decembrie 2003 şi este obligatoriu în toate elementele 
sale şi se aplică direct în toate statele membre, fiind adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2002.

4. FORMULARE STANDARD - Regulamentul (CE) NR. 1564/2005 al COMISIEI din 7 
septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor 
în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice în conformitate 
cu Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi Consiliului 
(Text cu relevanţă pentru SEE) (JO L 257, 1.10.2005, p.1)

Entităţile contractante utilizează, de la data intrării în vigoare a măsurilor lor interne de 
transpunere a Directivei 2004/17/CE şi cel târziu începând de la 1 februarie 2006, pentru 
publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor prevăzute la articolele 41-44 şi 
63 din respectiva directivă, formularele standard stabilite în anexele IV-IX, XII şi XIII la prezentul 
regulament. Autorităţile contractante utilizează, de la data intrării în vigoare a măsurilor lor 
interne de transpunere a Directivei 2004/18/CE şi cel târziu începând de la 1 februarie 2006, 
pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor prevăzute la articolele 35, 
36, 58, 64, 69 şi 70 din respectiva directivă, formularele standard stabilite în anexele I, II, III şi 
VIII-XIII la prezentul regulament.
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5. Directiva 92/13/CEE a Consiliului Comunitatilor Europene din 25 februarie 1992 
privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare 
la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale 
entităţilor care desfăşoară activităţi în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi 
telecomunicaţiilor

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a garanta ca deciziile entităţilor contractante să 
poată fi revizuite eficient şi, în special, cât mai rapid posibil, în conformitate cu condiţiile stabilite 
la articolele de mai jos şi, în special , la articolul 2 alineatul (8), pe motivul că deciziile respective 
au încălcat legislaţia comunitară în domeniul atribuirii prin licitaţie a contractelor de achiziţii 
publice sau reglementările de drept intern de aplicare a acestei legislaţii în ceea ce priveşte: (a) 
procedurile de achiziţii publice din domeniul de aplicare a Directivei 90/531/CEE a Consiliului; 
şi (b) respectarea articolului 3 alineatul (2) litera (a) din aceeaşi directivă, în cazul entităţilor 
contractante cărora li se aplică prevederea respectivă.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică 
direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 7 septembrie 2005.

6. Directiva 89/665/CEE a Consiliului Comunitatilor Europene din 21 decembrie 1989 
privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind 
aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de 
achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura că, în ceea ce priveşte procedurile de 
atribuire a contractelor care intră în domeniul de aplicare a Directivelor 71/305/CEE şi 77/62/
CEE, deciziile luate de autorităţile contractante pot face obiectul unor căi de atac eficiente şi, în 
special, cât mai rapide posibil în conformitate cu condiţiile stabilite în articolele de mai jos şi, în 
special, articolul 2 alineatul (7), pe motiv că respectivele decizii au încălcat legislaţia comunitară 
în domeniul achiziţiilor publice sau reglementările de drept intern pentru punerea în aplicare a 
acestei legislaţii.

Până la data de 1 decembrie 1991, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei directive. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre 
textele principalelor acte cu putere de lege şi acte administrative de drept intern pe care le 
adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

7. Regulamentul Comisiei Comunităţilor Europene nr. 1177/2009 din 30 noiembrie 
2009, de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE şi 2009/81/CE ale 
Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare a 
acestora în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 314/64 din data de 01 decembrie 2009 a fost publicat 
Regulamentul Comisiei Comunităţilor Europene nr. 1177/2009 din 30 noiembrie 2009, de modificare 
a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului 
în ceea ce priveşte pragurile de aplicare a acestora în cazul procedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziţii. Aceste directive au fost modificate succesiv, de Regulamentul (CE) nr. 2083/2005 
al Comisiei din 19 decembrie 2005, precum şi de Regulamentul (CE) nr. 1422/2007 al Comisiei 
din 4 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului 
European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare a acestora în materie de 
proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii.
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Regulamentul modifică pragurile valorice stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Acesta a intrat în vigoare la data de 01 
ianuarie 2010, fiind obligatoriu sub toate aspectele pe care le cuprinde şi se aplică direct în toate 
statele membre.

Astfel, Regulamentul (CE) nr. 1177/2009 stabileşte praguri valorice noi, diminuate, atât pentru 
contractele de furnizare de bunuri şi servicii, cât şi pentru contractele de lucrări. Astfel în primul 
caz enunţat, pragul nou este de 387 000 euro, micşorat cu aproximativ 25 000 euro, iar în ultima 
categorie, cea a contractelor de lucrări, suma de 5 150 000 scade până la concurenţa pragului 
valoric de 4 845 000 euro.

8. Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene de 
coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, 
energiei, transporturilor şi serviciilor poştale

În sensul reglementărilor în domeniul achiziţiilor publice, valoarea estimată a unui contract 
reprezintă valoarea totală de plată, fără taxa pe valoarea adaugată, estimată de autoritatea 
contractantă. La efectuarea acestui calcul se ţine seama de valoarea totală estimată, inclusiv de 
orice formă de opţiune posibilă şi de eventualele reînnoiri ale contractului. La calcularea valorii 
estimate a contractului, autoritatea contractantă ia în considerare primele sau plăţile efectuate 
în beneficiul candidaţilor sau ofertanţilor. Conform aceloraşi reglementări, estimarea trebuie sa 
fie valabilă în momentul expedierii anunţului de participare, iar în situaţia în care acest anunţ 
nu este necesar, în momentul în care autoritatea contractantă initiază procedura de atribuire a 
contractului. 

În sensul Directivei 2004/17/CE, entităţile contractante reprezintă acele autorităţi contractante 
sau întreprinderi publice care desfăşoară una dintre activităţile din domeniul gazelor, energiei 
termice, energiei electrice, apei, serviciilor de transport, serviciilor poştale, explorării sau 
extracţiei de petrol, gaze, cărbune, sau alţi combustibili solizi, sau care, dacă nu sunt autorităţi 
contractante sau întreprinderi publice, desfăşoară, printre activităţile lor, una sau mai multe 
dintre activităţile menţionate anterior şi beneficiază de drepturi speciale sau exclusive acordate 
de o autoritate competentă a unui stat membru. Totodată, prin noţiunea de contracte de bunuri, 
lucrări şi servicii sunt avute în considerare acele contracte cu titlu oneros, încheiate în scris între 
una sau mai multe entităţi contractante şi unul sau mai mulţi antreprenori, furnizori sau prestatori 
de servicii.
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IV. Elaborarea metodologiei de analiză a gradului de armonizare 
a cadrului legislativ naţional cu prevederile europene

Analiza prezentului capitol se întemeiază pe prevederile art  Art. 69 din ”Acordul european 
instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunităţile Europene şi statele membre ale 
acestora, pe de altă parte”, ratificat prin Legea 20/1993 pentru ratificarea Acordului european 
instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale 
acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, respectiv:

”Părţile recunosc că o condiţie importantă a integrării economice a României în Comunitate este 
armonizarea legislaţiei prezente şi viitoare a României cu cea a Comunităţii. România se va strădui 
să asigure ca legislaţia sa să devină, gradual, compatibilă cu cea a Comunităţii.” 

Analiza este structurată în sub-capitole cu privire la:

	 Preluarea aquis-ului comunitar;

	 Procesul de armonizare a legislaţiei româneşti cu reglementările comunitare

	 Procesul de compatibilizare a legislaţiei româneşti cu normele comunitare;

	 Aspecte cu privire la actele normative europene;  

	 Tabel de concordanţă între prevederile comunitare şi prevederile naţionale în  
 vigoare.

“Pacea mondială n-ar putea fi salvgardată fără eforturi creatoare pe măsura pericolelor care o 
ameninţă. Europa nu se va face dintr-o dată, nici printr-o construcţie de ansamblu; ea se va face 
prin realizări coerente, care să creeze, mai întâi, o solidaritate de fapt.” (Robert Schuman, fost 
ministru francez de externe, declaraţie rostită la 09.05.1950).

Comunitatea Europeană îşi are originile in 1951 când, la Paris, R.F.G., Belgia, Italia, Franta, 
Luxemburg si Olanda au semnat un acord prin care s-a creat C.E.C.A. (Comunità Europea del 
Carbone e dell’ Acciaio-Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului). Ulterior,  prin acordul 
de la Roma încheiat în 1957, se va naste Comunitatea Europeană (EEC- European Economic 
Community). 

Uniunea Europeană a fost creată după Al Doilea Război Mondial. Procesul de integrare europeană 
a fost lansat la 9 mai 1950 când Franţa a propus oficial crearea unei “prime fundaţii concrete a 
unei federaţii europene”. Şase ţări au aderat încă de la început. Astăzi, Uniunea Europeană are 27 
state membre, iar  alte trei ţări, Croaţia, Republica Macedonia şi Turcia sunt oficial candidate la 
aderarea la Uniunea Europeană.

Uniunea Europeană se bazeazeă pe lege şi democraţie. Nu este nici un stat care înlocuieşte pe un 
altul, şi nici nu poate fi comparată cu o altă organizaţie internaţională.

În temeiul principiului supremaţiei dreptului european, statuat în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene de la Luxemburg, legislaţia Uniunii Europene prevalează asupra reglementarilor 
interne adoptate in statele membre. Ca efect, statele membre sunt obligate să aplice direct pe 
teritoriul lor normele europene cu aplicabilitate directă (regulamente şi decizii), să transpună în 
dreptul naţional directivele europene şi să elimine eventualele dispoziţii contrare acestor norme 
(să le abroge pe cele preexistente sau să se abţină de la adoptarea unor dispoziţii noi de acest tip).

În conformitate cu prevederile HG nr. 1367 din 20/12/2000 privind constituirea şi funcţionarea 
grupului de lucru pentru studierea concordanţei dispoziţiilor şi principiilor Constituţiei României cu 
acquisul comunitar, în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană, prin acquis comunitar 
se înţelege: 
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a) dispoziţiile Tratatului instituind Comunitatea Europeană, semnat la 25 martie 1957 la Roma, 
şi ale Tratatului privind Uniunea Europeană, semnat la 7 februarie 1992 la Maastricht, ambele 
republicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C 340 din 10 noiembrie 1997, precum 
şi ale oricăror alte tratate care le vor modifica şi completa pe acestea până la data la care tratatul 
pentru aderarea României la Uniunea Europeană va intra în vigoare; 

b) regulamentele, directivele şi deciziile emise de instituţiile Uniunii Europene, ca acte cu putere 
obligatorie, precum şi celelalte acte adoptate de instituţiile Uniunii Europene, cum ar fi: declaraţii, 
rezoluţii, strategii comune, acţiuni comune, poziţii comune, concluzii, decizii-cadru, rezoluţii şi 
altele de acest fel; 

c) convenţiile multilaterale deschise numai statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi cele 
deschise unui număr mai mare de state la care statele membre ale Uniunii Europene şi, după caz, 
Comisia Europeană sunt părţi, desemnate ca atare de către acestea din urmă ca făcând parte din 
acquis; 

d) jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

La 1 februarie 1993, România a ratificat 4 Acordul european instituind o asociere între România, 
pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, 
Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, precum şi statele membre ale acestora, în vederea 
continuării şi finalizării, cu asistenţă din partea Comunităţii, a procesului de tranziţie al României 
spre un nou sistem politic şi economic care să respecte regulile statului de drept şi drepturile 
omului, inclusiv drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor, să practice un sistem pluripartid, 
bazat pe alegeri libere şi democratice şi să asigure liberalizarea economică, în scopul instituirii 
unei economii de piaţă. Acordul a avut ca obiectvie crearea ununi nou climat pentru relaţiile 
economice şi în special pentru dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor, instrumente indispensabile 
pentru restructurarea economică şi modernizarea tehnologică, stabilirea unei cooperări culturale 
şi dezvoltarea schimbului de informaţii, recunoscând faptul că obiectivul final al României era să 
devină membru al Comunităţii şi că, în viziunea părţilor, această asociere urma să ajute România 
să realizeze acest obiectiv.

La data de 25 aprilie 2005, s-a semnat  Tratatul de Aserare al României şi Bulgariei la Uniunea 
Europeană, la care era anexat Protocolul privind condiţiile şi aranjamentele referitoare la 
admiterea Republicii Bulgaria şi a României în Uniunea Europeană, Tratatul intrând în vigoare la 
data de 1 ianuarie 2007.

De la data aderării, dispoziţiile Constituţiei, ale Tratatului CEEA şi actele adoptate de instituţii 
înainte de aderare sunt obligatorii pentru Bulgaria şi România şi se aplică în aceste state în 
condiţiile stabilite prin Constituţie, prin Tratatul CEEA şi prin Protocolul anexat la Tratat.

Conform Art.4 alin.2 din Protocol, România se angajează să adere, în condiţiile stabilite prin 
prezentul Protocol, la acordurile sau convenţiile încheiate sau semnate de Uniune şi de actualele 
state membre, hotărând în comun. Aderând la acordurile şi convenţiile menţionate,  România 
dobândeşte, în temeiul acestor acorduri şi convenţii, aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi actualele 
state membre.

Totodată, respectând prevederile Art.4 alin. 12 din Protocol, România trebuie să ia măsurile 
necesare pentru a-şi adapta, dacă este cazul, poziţia faţă de organizaţiile internaţionale şi faţă 
de acordurile internaţionale la care Uniunea sau la care alte state membre sunt, de asemenea, 
parte, la drepturile şi obligaţiile care decurg din aderarea lor la Uniune.

4  Lege nr. 20/1993 din 06/04/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o 
parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
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V. Procesul de armonizare a legislaţiei româneşti cu 
reglementările comunitare

România a fost prima ţară din Europa Centrală şi de Est care a negociat şi semnat două acorduri cu 
Comunitatea Europeană (Acordul privind crearea Comisiei mixte România – CEE şi Acordul privind 
comerţul cu produse industriale, intrate în vigoare la 1 ianuarie 1981).

La data de 7 ianuarie 1990, a fost adoptată o Declaraţie cu privire la importanţa pe care România 
o acordă dezvoltării relaţiilor cu Comunităţile Europene, stabilirea de relaţii diplomatice şi 
acreditarea unui ambasador pe lângă acestea.

Prin semnarea la sfârşitul anului 1992 de către România a Acordului de asociere a României la 
Comunităţile Europene (intrat în vigoare la 1 februarie 1995), se statuta  la Art. 69 faptul că în 
domeniul legislaţiei, vor fi adoptate acele măsuri care vor permite aproprierea legislaţiei existente 
şi viitoare a ţării noastre de cea a Comunităţii.

Statele candidate trebuie să accepte acest acquis comunitar înainte de a adera la Uniunea 
Europeană. Exceptările şi derogările se la acquis-ul comunitar sunt oferite în mod excepţional şi 
au anumite limitări.

Obiectivul major al Uniunii Europene este de a menţine acquis-ul comunitar intergal şi de a îl 
dezvolta.

În procesul aderării de noi state membre, Comisia europeană şi ţările candidate acţionează în 
vederea armonizării legislaţiilor acestora din urmă cu acquis-ul comunitar. În acest sens, este 
necesar să se realizeze consolidarea administraţiilor şi a sistemelor judiciare, precum şi adaptarea 
infrastructurilor din statele candidate pentru a deveni conforme cu normele comunitare.

Art.10 din Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene prevede că ”Statele membre iau 
toate măsurile, generale sau speciale, adecvate asigurării executării obligaţiilor care decurg 
din prezentul Tratat sau rezultă din acte ale instituţiilor. Statele facilitează acestora din urmă 
îndeplinirea misiunilor lor.”

Aşa cum se observă, acest articol statutează principiul ”loialităţii comunitare”,  impunând statelor 
membre să nu compromită efectul util al dreptului comunitar şi să ia toate măsurile necesare 
pentru a atinge acest scop.

Termenul de ”armonizare” în domeniul social este utilizat în art.117 al Tratatului de la Roma 
(1957), care deschide capitolul privind politica socială. Conform acestuia, ”Statele membre convin 
asupra necesităţii de a promova ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale lucrătorilor, 
facând astfel posibilă armonizarea lor, fiind menţinute progresele realizate.”

În ceea ce priveşte România,  articolul 69 din Legea nr. 20/1993 din 06/04/1993 pentru ratificarea 
Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi 
statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, prevede că 
”Părţile recunosc că o condiţie importantă a integrării economice a României în Comunitate este 
armonizarea legislaţiei prezente şi viitoare a României cu cea a Comunităţii. România se va strădui 
să asigure ca legislaţia sa să devină, gradual, compatibilă cu cea a Comunităţii”. 

Armonizarea nu înseamnă identitatea normelor juridice, ci mai degrabă un fel de echivalare a 
rezultatelor economice (echivalare în cuantumurile salariale şi prestaţiile sociale pentru lucrători, 
echivalarea sarcinilor sociale pentru întreprinderi.)5

5  Dreptul social european, Andrei Popescu, Nicolae Voiculescu, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2003
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Legea nr. 20/1993 din 06/04/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între 
România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, 
semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, prevede la articolul 70 faptul că ”Armonizarea legislaţiei 
se va extinde în special în următoarele domenii: legea vamală, legea societăţilor; legea bancară, 
conturile şi taxele societăţilor, proprietatea intelectuală, protecţia forţei de muncă şi a locurilor 
de muncă, securitatea socială, serviciile financiare; regulile de concurenţă, protecţia sănătăţii 
şi vieţii oamenilor, animalelor şi plantelor, protecţia consumatorilor, impozitarea indirectă, 
standardele şi normele tehnice, legile şi reglementările în domeniul nuclear; transport şi mediu.”
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VI. Procesul de compatibilizare a legislaţiei româneşti cu 
normele comunitare

Procesul de compatibilizare a legislaţiei românesti cu normele comunitare, s-a derulat pe baza 
Programului National de Aderare a României la Uniunea Europeanã, care cuprindea si un program 
de armonizare legislativã pentru perioada 2002 – 2005. Acest program conţinea responsabilităţi 
clare, pe capitole de acquis comunitar şi era actualizat anual. Începând cu anul 2003, acest 
program a fost înlocuit cu alte documente programatice interne ale României.

Conform Art. 3 din Hotărâre nr. 114/1999 din 26/02/1999 privind actualizarea Programului naţional 
de aderare a României la Uniunea Europeană, Programul naţional de aderare a României la Uniunea 
Europeană cuprinde următoarele părţi: 

   a) Programul de îndeplinire a criteriilor politice de aderare; 

   b) Programul de îndeplinire a criteriilor economice de aderare; 

   c) Programul de adoptare a acquisului comunitar; 

   d) Programul de reformă administrativă; 

   e) Programul de finanţare. 

Prin Hotărârea nr. 402/2004 din 23/03/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Integrării Europene (abrogată în prezent prin HG 243/2006), Ministerul Integrării Europene 
exercita printre alte funcţii şi pe cea de de ”autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea 
şi controlul transpunerii reglementărilor comunitare în legislaţia naţională, precum şi aplicarea 
şi respectarea reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi 
desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa” (Art.2 lit.d)).

Conform Art. 45.  din Lege nr. 24/2000 din 27/03/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, alin. (1) precizează faptul că ”În situaţia actelor normative care 
transpun direct norme comunitare în dreptul intern, după partea dispozitivă a acestora se face 
o menţiune care să cuprindă elementele de identificare a actului comunitar care a fost preluat, 
după modelul următor: “Prezenta/prezentul... (se menţionează tipul actului normativ) transpune 
Directiva nr. .../... privind ..., publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. .../... .” 

(2) Dacă printr-un act normativ se transpune doar parţial un act comunitar, menţiunea prevăzută la 
alin. (1) trebuie să specifice în detaliu textele (secţiuni/articole/paragrafe, după caz) transpuse.”
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VII. Analiză privind cadrul legislativ din domeniul serviciilor 
sociale din Anglia

Scurt istoric  

Anglia  este împărţită în nouă regiuni: East of England, EastMidlands, Greater London, NorthEast, 
North West, South East, South West, WestMidlands şi Yorkshire and theHumber. La rândul lor, 
aceste regiuni sunt împărţite în comitate administrative şi autorităţi unitare, cu excepţia Londrei 
Mari, care este împărţită în „burguri”.

Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord6 (engleză United Kingdom of Great Britain and 
NorthernIreland) este o ţară insulară în Europa de Vest. 

Este compus din patru ţări tradiţionale: Anglia, Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord, precum şi 
din mai multe teritorii dependente. Capitala sa este oraşul Londra.

Regatul Unit este format din ţările constituente Anglia, Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord. 
Fiecare ţară constituentă are propriile subdiviziuni, după cum urmează:

  Anglia este împărţită în nouă regiuni, iar regiunile în comitate administrative şi autorităţi 
unitare, cu excepţia Londrei Mari, care este împărţită în „burguri”.

  Scoţia este împărţită în 32 de zone de consiliu;

  Ţara Galilor constă din 22 de autorităţi unitare: 10 „burguri-comitat”, 9 comitate şi 3 
oraşe;

  Irlanda de Nord  este divizată în 26 de districte.

În secolul al XlX-lea în Anglia a fost adoptat pentru prima dată principiul potrivit căruia pe lângă 
serviciile de sănătate finanţate din fonduri publice, administrate în conformitate cu Legea Săracilor, 
autorităţile locale au libertatea de a dezvolta servicii sociale destinate comunităţii. Costurile 
serviciilor prestate beneficiarilor erau suportate din bugetele locale şi contribuţia beneficiarilor.

Apariţia unor structuri private (independente) cum au fost organizaţiile (non-profit), în principal 
bazate pe voluntariat, au jucat un rol important în furnizarea de servicii de asistenţă medicală 
şi socială, mai ales pentru persoane în vârstă şi cu dizabilităţi, de multe ori în colaborare cu 
autorităţile locale.

Acest cadru legal a fost preluat şi în perioada de după război şi implementat în cadrul „Statului 
bunăstării” („Welfare Status”).

Începând cu anul 1948, prestarea serviciilor de sănătate a devenit accesibilă şi gratuită,  iar 
Autorităţilor locale li s-a delegat responsabilitatea de a organiza activitatea de asistenţă socială 
fie în cadrul autorităţii locale, fie prin intermediul unor organizaţii, instituţii independente, însă 
sub supravegherea strictă a acesteia. 

Din anul 1950 accentul a început să fie pus mai mult pe îngrijirea comunitară faţă de  îngrijirea 
instituţională care domina mai înainte. Îngrijirea comunitară lua în considerare preferinţele 
beneficiarului şi convingerea că această abordare va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii 
persoanelor în vârstă şi cu dizabilităţi, la îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a tratamentelor 
medicale, respectiv va reduce costurile îngrijirii într-o perioadă în care exista o preocupare 
continuă privind acoperirea nevoilor de servicii şi o dificultate în coordonarea serviciilor de 

6 http://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Unit_al_Marii_Britanii_%C8%99i_Irlandei_de_Nord
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sănătate şi asistenţă socială care era în strânsă legătură cu creşterea costurilor serviciilor prestate 
în cadru instituţional.

Începând cu anul 1980, s-a început un proces de accelerare în ceea ce priveşte serviciile de 
îngrijiri comunitare şi mai ales a furnizării acestor servicii în sectorul privat. Ca urmare a acestor 
schimbări au crescut cheltuielile pentru asistenţa socială în sectorul privat şi au fost reduse 
cheltuielile publice. 

Între anii 1990 şi 2000, guvernul a depus efort pentru ameliorarea situaţiei legate de creşterea 
costurilor serviciilor de asistenţă socială în mediul privat şi a acordat o atenţie mai mare şi sprijin 
serviciilor comunitare prin îmbunătăţirea suportului oferit autorităţilor locale, fiind criticat de 
nenumărate ori pentru subfinanţarea serviciilor de asistenţă socială în acea perioadă.

Principalele prevederi ale reglementărilor naţionale în domeniul 
serviciilor sociale din  Anglia

În vederea descrierii şi prezentării reglementărilor legislative, a mecanismelor de organizare şi 
funcţionare, a sistemului de servicii sociale din Anglia considerăm că este necesară o descriere 
sumară a sistemului din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord.  

Fiecare ţară constituentă a Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord  îşi organizează 
serviciile sociale în concordanţă cu legislaţia adoptată de guvernele ţărilor constituente. În 
Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord organizarea şi asigurarea accesului persoanelor 
la servicii sociale finanţate din fonduri publice revine următoarelor instituţii:

  În Anglia revine Serviciului Naţional de Sănătate;

  În Scoţia, instituţia responsabilă este Serviciul Naţional de Sănătate din Scoţia;

  În Ţara Galilor, instituţia responsabilă este Serviciul Naţional de Sănătate din Ţara Galilor;

  În Irlanda de Nord, instituţia responsabilă este Serviciul de Sănătate şi Asistenţă Socială 
din Irlanda de Nord.

Fiecare sistem funcţionează independent pe baza politicilor adoptate de guvernele ţărilor 
constituente respectiv: Guvernul scoţian, Guvernul Ţării Galilor, Guvernul Irlandei de Nord şi  
Guvernul Angliei.

În ciuda finanţării şi a administrării separate a acestor instituţii nu există nici o discriminare 
atunci când un rezident al unei ţări din Regatul Unit necesită tratament într-o altă ţară. În cazul 
serviciilor sociale care necesită o implicare complexă şi de lungă durată, de regulă, beneficiarul 
este mutat la un serviciu de îngrijire şi asistenţă în ţara de origine în cazul în care starea de 
sănătate a acestuia permite acest lucru.

Sistemul de servicii sociale din Anglia

În literatura de specialitate sunt enumerate legile de bază care reglementează furnizarea serviciilor 
de îngrijire şi asistenţă. În Anglia, serviciile sociale sunt furnizate pe baza reglementărilor naţionale 
care reglementează numai cadrul de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Consiliile 
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locale, autorităţile locale care sunt însărcinate cu organizarea serviciilor sociale stabilesc prin 
hotărâri locale modul în care îşi organizează propriile servicii sociale în funcţie de nevoile şi 
resursele locale disponibile. 

Legislaţia cadru reglementează aspectele legate de respectarea unor cerinţe generale obligatorii 
în procesul de organizare, furnizare şi finanţare a serviciilor sociale.

Legislaţia cadru care reglementează furnizarea serviciilor sociale include următoarele legi:

  Legea Asistenţei Naţionale din anul 1948 („National Assistance Act„ 1948);

  Legea Serviciilor sociale ale Autorităţilor Locale din anul 1970  („Local Authority Social 
Services Act” 1970);

  Legea persoanelor cu boli cronice şi a persoanelor cu dizabilităţi din anul 1970 („Chronically 
Sick & Disabled Person’s Act” 1970);

  Legea Naţională a Serviciilor de Sănătate  din anul 1977 („National Health Services Act” 
1977);

  Legea Sănătăţii Mentale din anul 1983 („Mental Health Act” 1983);

  Legea Îngrijirii Comunitare (Plăţi directe) din anul 1996 („Community Care (Direct 
Payments) Act” 1996 );

  Legea Serviciilor de Sănătate din anul 1968 („Health Services Act „ 1968);

  Legea Îngrijirii Comunitare (Plata pentru întârziere) din anul 2003 („Community Care 
(Delayed Discharges) Act” 2003);

  Legea Naţională a Serviciilor de Sănătate şi a Îngrijirii Comunitare din 1990   („NHS 
&Community Care Act” 1990);

  Legea Persoanelor cu Disabilităţi din anul 1986 („Disabled Persons Act” 1986);

  Legea Asistenţilor/ Îngrijitorilor (Recunoaştere şi Servicii) din anul 1995 („The Carers 
(Recognition& Services) Act” 1995);

  Legea Asistenţilor/ Îngrijitorilor (Şanse Egale) din anul 2004 („Carers (Equal Opportunities) 
Act” 2004);

  Legea Sănătăţii şi a Asistenţei Sociale din anul 2001 („Health and Social Care Act” 2001).

Acest studiu se limitează numai la legislaţia generală deoarece o prezentare mai detaliată  ar 
necesita un studiu separat datorită complexităţii şi diversităţii de legi şi acte normative care 
reglementează toate aspectele legate de organizarea, funcţionarea, finanţarea serviciilor sociale. 

În Anglia fiecare consiliu local este responsabil pentru organizarea şi furnizarea de servicii de 
asistenţă socială pentru populaţia locală prin respectarea reglementărilor legislative. 

Fiecare persoană care are nevoie de servicii sociale are dreptul la o evaluare. Procesul de evaluare 
a nevoilor este primul pas în acordarea unui serviciu social. 

Fiecare Consiliu Local îşi organizează serviciile de asistenţă socială pe baza evaluării nevoilor 
comunităţii luând în considerare resursele locale disponibile. De asemenea pot înfiinţa diferite 
servicii sau pachete de servicii sociale în afara celor obligatorii care sunt reglementate prin legi 
naţionale. Fiecare Consiliu Local îşi stabileşte criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de 
către persoana care urmează să beneficieze de pe urma acestor servicii recomandate. Criteriile 
de eligibilitate pe baza cărora persoanele cu nevoi sociale accesează diferitele servicii sociale 
respectă legislaţia cadru naţională.
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Consiliile Locale au posibilitatea de a subcontracta serviciile sociale identificate a fi necesare 
pentru comunitate către furnizorii de servicii sociale private (agenţii), care pot fi organizaţii 
private, agenţi economici, organizaţii de voluntariat, cum ar fi ”Age UK” sau ”Age Concern”.

În cazul în care serviciile sociale sunt furnizate de către o agenţie privată, Consiliului Local îi 
revine responsabilitatea de a asigura respectarea standardelor obligatorii ale serviciilor sociale 
furnizate.

Consiliile Locale din lipsa resurselor financiare pot diminua prestarea unor servicii sociale dar nu 
şi a serviciilor pe care sunt obligate prin lege să le asigure indiferent de dificultăţile financiare. 
În acest context tendinţa Consiliilor Locale este de a  presta servicii sociale mai cu seamă şi cu 
prioritate acelor persoane ale căror nevoi sunt urgente sau care necesită un sprijin complex.

Primul pas în procesul de accesare, acordare a unui serviciu social comunitar constă în evaluarea 
persoanei şi a nevoilor acesteia. Accesarea unui serviciu social este posibilă numai în cazul în care 
nevoile persoanei evaluate sunt eligibile conform legislaţiei generale în vigoare.

Serviciile sociale cele mai frecvent prestate pentru adulţi în Anglia sunt următoarele:

Servicii de ajutor şi îngrijire la domiciliu: 

 – pot include asistenţă pentru îmbrăcare, spălat, asigurarea curăţeniei,  prepararea hranei, 
cumpărături, administrarea medicamentelor, mobilizarea beneficiarului. Unele Consilii 
Locale nu oferă servicii de curăţenie în pachetul serviciilor de ajutor la domiciliu în 
vederea concentrării cheltuielilor în servicii sociale prioritare. În acest caz, beneficiarul 
poate apela la Servicii private sau voluntare de curăţenie.

 – mai includ şi alte servicii cum ar fi;

o Servicii de adaptare a locuinţei pentru a duce o viaţă independentă;

o Servicii de sprijin în cazul pierderii auzului şi a văzului.

Servicii Masa pe roti:

Acest serviciu include livrarea unei mese calde sau congelate la domiciliul beneficiarului. Serviciul 
masa pe roti oferă o masă caldă luând în considerare nevoile beneficiarului, mai ales aspectele 
legate de sănătate, cultură, religie.

Asigurarea acestui tip de serviciu cade în responsabilitatea Consiliilor Locale însă de regulă 
sunt furnizate de către agenţii private. Pentru acest tip de servicii în mod normal se percepe o 
contribuţie financiară din partea beneficiarului. 

Servicii de tele-asistenţă:

Foarte multe consilii locale oferă servicii de tele-asistenţă şi servicii de tele-medicină pentru a 
ajuta persoanele în vârstă şi sau cu dizabilităţi să trăiască în propria lor casă. Serviciile de tele-
asistenţă se bazează pe o tehnologie care poate ajuta la monitorizarea (prin centre de monitorizare 
de la distanţă) a beneficiarului în  ceea ce priveşte siguranţa şi sănătatea acestuia.

Serviciile de tele-asistenţă pot fi de mai multe tipuri în funcţie de nevoile beneficiarului şi de 
tehnologia utilizată, de exemplu: prin senzor de mişcare (alarmează centrul de monitorizare 
în cazul în care beneficiarul părăseşte patul şi nu se întoarce), buton de ajutor (prin apăsarea 
butonului de ajutor este alarmat centrul de monitorizare), sisteme de detectarea a scurgerilor de 
gaz, de fum, apă, lăsarea uşilor deschise, poziţionare prin GPS şi altele.
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Serviciile de tele-asistenţă sunt foarte variate şi sunt prestate atât de compartimente din cadrul 
consiliilor locale sau de către agenţii private sau organizaţii. În funcţie de reglementările locale 
aceste servicii pot include contribuţii din partea beneficiarilor sau pot fi prestate contra cost.

Servicii de Centru de zi:

Cele mai multe Consilii Locale oferă centre de zi pentru persoanele în vârstă. Centrele de zi pot 
oferi persoanelor în vârstă posibilitatea de a socializa, de a lua parte la activităţi şi de a beneficia 
de o masă caldă. Activităţile oferite în centrele de zi variază în funcţie de furnizorul de servicii, 
aceştia pot include orice alte activităţi benefice beneficiarilor cum ar fi de exemplu organizarea 
de cursuri, excursii. Unele din aceste centre de zi asigură şi  transportul la centru. Sunt centre 
de zi care sunt menite să ofere sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi sau boli, cum ar fi boala 
Alzheimer sau boala Parkinson. În  funcţie de zona în care funcţionează, centrul de zi poate fi 
gratuit sau contra cost conform metodologiei adoptate de Consiliul Local de care aparţine.

Servicii de îngrijire temporară (Respite care):

Acest tip de servicii asigură îngrijirea beneficiarului în cazurile în care îngrijitorul nu poate asigura 
îngrijirea pentru o perioadă scurtă. Serviciul de îngrijire temporară pot fi asigurat şi prin sistemul 
serviciilor de sănătate în cazul în care beneficiarul suferă şi de o afecţiune medicală pentru care 
sunt necesare servicii şi supraveghere medicale. 

Modul de organizare şi funcţionare a serviciului şi a condiţiilor de acces la aceste servicii sunt 
reglementate de Consiliile Locale în al căror teritoriu administrativ sunt prestate serviciile de 
îngrijire temporară. Acest tip de Servicii poate fi furnizat şi de către agenţii sau organizaţii 
voluntare locale.

Servicii de locuinţe protejate:

Acest tip de servicii asigură un loc de locuit persoanelor care se confruntă cu dificultăţi şi nu mai 
pot trăi din diferite motive medicale şi sociale în propria lor casă. Aceste servicii sunt prestate 
atât de Consilii locale cât şi de agenţii private. Serviciile de locuinţe protejate pot diferi foarte 
mult în funcţie de nevoile pentru care trebuie să răspundă. De regulă sunt trei mari tipuri de 
locuinţe protejate, după cum urmează:

o  locuinţă protejată tip adăpost,

o  locuinţă protejată de tip adăpost cu servicii suplimentare şi

o  locuinţe de tip îngrijire. 

Diferenţa între cele trei tipuri de servicii consta în serviciile incluse, componente ale fiecărui tip de 
serviciu. Pentru beneficiarii care pot duce încă o viaţă independentă dar necesită o supraveghere 
se recomandă serviciul  locuinţă protejată tip adăpost, iar pentru acele persoane care nu mai pot 
duce o viaţă independentă se recomandă serviciul locuinţe de tip îngrijire.

Tipurile de servicii sociale prestate de către consiliile locale fie prin compartimente specializate, 
fie prin furnizorii de servicii sociale privaţi, pot fi foarte variate, în funcţie de nevoile şi resursele 
locale disponibile. Consiliile locale decid asupra modului de planificare, organizare şi finanţare a 
serviciilor sociale şi tocmai datorită acestei abordări pragmatice în Anglia există o varietate foarte 
mare de tipuri de servicii sociale.

Deoarece descrierea tuturor serviciilor existente nu este obiectul acestui studiu în continuare vom 
descrie obligaţiile legale ale consiliilor locale în ceea ce priveşte serviciile sociale.
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Obligativitatea asigurării serviciilor sociale de către consiliile locale

Consiliile locale:
 – au datoria de a oferi Servicii de locuinţe pentru adulţii peste 18 ani care au dizabilităţi, 

sau orice alte probleme şi necesită îngrijire sau alte Servicii sociale.

 – au datoria de a oferi consultanţă şi asistenţă socială, servicii, sprijin şi facilităţi pentru7:

o Reabilitarea şi adaptarea persoanelor cu dizabilităţi;

o Activităţi profesionale, culturale,  recreative şi servicii sociale.

 – au datoria de a furniza informaţii despre servicii relevante;8

 – au datoria de a stabili serviciile sociale care trebuie furnizate pentru persoane cu 
dizabilităţi9;

 – au datoria de a oferii servicii femeilor gravide şi persoanelor cu probleme de alcool şi 
droguri10;

 – au datoria de a oferi servicii sociale de suport persoanelor care sunt după externalizare şi 
au probleme de găzduire, familiale, au nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu, servicii 
de tip centru de zi11;

 – au datoria de a oferi plăţi în numerar pentru orice servicii de îngrijire comunitare pentru 
toate persoanele fizice pentru a satisface nevoile evaluate eligibile ale persoanelor cu 
dizabilităţi12; 

 – au obligaţia de a crea servicii pentru persoane în vârstă şi de a promova bunăstarea 
acestora13; 

 – au obligaţia de a oferi în timp util servicii comunitare de îngrijire persoanelor externate 
din spital la notificarea organismelor Naţionale de Servicii de Sănătate, în caz contrar 
au obligaţia de a plăti serviciile contractate de organismele Naţionale de Servicii de 
Sănătate;

 – au obligaţia de a evalua persoanele care solicită servicii sociale comunitare14;

 – au obligaţia de a asigura acces echitabil la serviciile sociale de îngrijire. Identifică dacă 
o persoană are „nevoi eligibile” pentru serviciile de asistenţă socială finanţate. Dacă 
nevoile sunt eligibile atunci acestea trebuie să fie satisfăcute prin servicii. 

Modalitatea în care consiliile locale îşi organizează serviciile sociale comunitare presupune  diverse 
abordări şi metodologii, dintre care unele sunt similare, iar altele prezintă mari diferenţe.

  7 National Assistance Act 1948 - Section 21(1) 
  8 National Assistance Act 1948 - Section 29
  9 Chronically Sick & Disabled Person’s Act 1970 Section 1:
10 Chronically Sick & Disabled Person’s Act 1970 Section 2(1):
11 National Health Services Act 1977 - Section 21:
12 Mental Health Act 1983 - Section 117(2):
13 Community Care (Direct Payments) Act 1996:
14 Health Services Act 1968
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Mecanisme de organizare şi finanţare

Mecanismul de organizare a serviciilor sociale
În Anglia, Departamentul de Sănătate este departamentul guvernamental responsabil pentru 
furnizarea eficientă a serviciilor de sănătate şi asistenţă socială. 

Acesta pe lângă aspectele legate de servicii de sănătate este responsabil pentru:

 – stabilirea cadrului strategic de asistenţă socială pentru autorităţi locale;

 – stabilirea cadrului strategic de asistenţă socială pentru adulţi;

 – stabilirea alocării fondurilor destinate pentru susţinerea serviciilor sociale pentru adulţi.

Toate departamentele de servicii sociale ale consiliilor locale, agenţiile, organizaţiile de asistenţă 
socială care oferă servicii de îngrijire în mod direct persoanelor adulte trebuie să îndeplinească 
cerinţele stabilite de către Departamentul de Sănătate. Aceste cerinţe obligatorii decurg din 
aplicarea legislaţie de bază şi a actelor normative care reglementează cadrul legal pentru prestarea 
serviciile sociale.

Fiecare consiliu local este responsabil pentru organizarea serviciilor sociale destinate adulţilor 
care trăiesc pe raza teritorial administrativă a acestuia. Ca urmare, consiliile locale pot alege în 
a dezvolta propriile structuri în vederea prestării serviciilor sociale sau pot subcontracta aceste 
servicii sectorului privat (agenţii, organizaţii, sau alte structuri legal constituite).

Multe consilii aleg să furnizeze serviciile sociale prin furnizori de servicii sociale private prin 
contractarea acestor servicii.

Responsabilitatea asigurării standardelor obligatorii pentru serviciile furnizate revine însă 
consiliului local, chiar dacă serviciile sunt furnizate de către un furnizor de servicii sociale din 
mediul privat.

Mecanismul de finanţare a serviciilor sociale
În Anglia, serviciile sociale destinate adulţilor sunt finanţate din:

  fondurile guvernamentale care pe baza bugetului anual sunt alocate consiliilor locale în 
vederea susţinerii costurilor serviciilor sociale;

  fondurile guvernamentale care pe baza bugetului anual sunt alocate Departamentului de 
Sănătate în vederea susţinerii costurilor serviciilor îngrijirii sociale;

  contribuţii din partea persoanelor îngrijite la ”pachetul de servicii sociale” de care 
beneficiază;

  din veniturile beneficiarilor în cazul serviciilor prestate de către furnizori de servicii 
sociale private;

  din fondurile organizaţiilor voluntare şi de caritate.

Serviciile sociale de regulă sunt finanţate din bugetele consiliilor locale responsabile pentru 
asigurarea serviciilor sociale. 

Majoritatea serviciilor sociale prestate de către consiliile locale includ o contribuţie (taxă) din 
partea beneficiarului serviciului în cazul în care beneficiarul nu este considerat fără venit sau cu 
un venit considerat minim la care nu se calculează nici o contribuţie.
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Cuantumul contribuţiei (taxei) pe care beneficiarul îl plăteşte din veniturile sale (o parte din 
veniturile beneficiarului pot include şi prestaţiile sociale în bani, în vederea ajutorării la plata 
serviciilor sociale) este foarte diferit de la caz la caz şi diferă în funcţie de situaţia financiară, 
socială a beneficiarului, de zona în care locuieşte;  aceasta se calculează pe baza unei proceduri 
foarte complexe stabilite de către consiliile locale, respectând legislaţia cadru care reglementează 
aceste aspecte. Consiliile locale sunt obligate să respecte principiul perceperii unei contribuţii 
(taxe) rezonabile. 

Mai multe informaţii şi detalii privind modul de calcul al contribuţiei beneficiarului la costurile 
serviciilor sociale de care beneficiază se pot găsi pe site-ul: www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/
groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4117931.pdf

Singurele servicii sociale care sunt prestate gratuit de către consiliile locale sunt:

  serviciile post-îngrijire furnizate în conformitate cu secţiunea 117 din legea privind 
Sănătatea Mintală;

  serviciile de consiliere cu privire la serviciile sociale accesibile şi condiţiile de acces la 
aceste servicii;

  serviciile de evaluare a nevoilor beneficiarilor.

Persoanelor adulte cu venituri mici le sunt asigurate diferite prestaţii sociale care sunt accesibile 
în vederea asigurării unui trai decent şi care asigură posibilitatea achiziţionării de servicii sociale 
sau a plăţii contribuţiilor stabilite pentru serviciile sociale de care persoana are nevoie.

Aceste prestaţii sunt accesibile în forma unor;

  credite de pensii;

  alocaţii de îngrijire;

  alocaţii de asistenţă;

  alocaţii din Fondul de viaţă independent;

  ajutoare pentru locuinţă;

  ajutoare pentru ingrijitor;

  ajutoare din Fondul social;

  ajutoare din fonduri caritabile.

Conform legislaţiei naţionale, pentru servicii sociale de tip îngrijire rezidenţială, persoana al cărui 
venit anual depăşeşte suma de £22.250 nu primeşte nici un fel de sprijin financiar din fondurile 
publice alocate susţinerii serviciilor sociale.

Valoarea imobilului sau a imobilelor persoanei îngrijite sunt incluse în baza de calcul a veniturilor 
individuale după 12 săptămâni de la accesarea unui serviciu rezidenţial, cu excepţia cazului în 
care în imobilul respectiv nu trăieşte nici o altă persoană (soţul sau partenerul de viaţă).

În cazul persoanelor a căror venit anual evaluat (venit care se calculează în conformitate cu 
normele naţionale care specifică ce tipuri de venituri şi active trebuie să fie incluse în acest calcul) 
este mai mic de £ 22,250, beneficiază de alocaţii săptămânale sau alte tipuri de presaţii sociale.

Indiferent de costul serviciilor sociale, beneficiarului îi va rămâne disponibilă suma de  £ 22.60  
reprezentând alocaţia personală săptămânală.

În cazul persoanelor care nu doresc să-şi valorifice bunurile imobile (casele de locuit) pot încheia un 
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contract cu consiliile locale prin care acestea vor acorda un împrumut fără dobândă beneficiarului 
până la vânzarea imobilului sau până în a 56-a zi de la decesul beneficiarului, proprietar al 
imobilului.

În Anglia, serviciile medicale la domiciliul beneficiarilor sunt furnizate gratuit. Începând cu anul 
2001, Departamentul de Sănătate a contribuit la susţinerea financiară a costurilor serviciilor de 
îngrijire la domiciliu a persoanelor adulte, care în urma evaluării au fost declarate eligibile pentru 
a beneficia de acest tip de servicii sociale, prin plata unei alocaţii săptămânale de la £ 103,80, 
până la £ 142,80 în funcţie de nevoile evaluate.

Departamentul de Sănătate (NHS) pe lângă serviciile enumerate mai sus oferă o serie de  servicii 
de tip „îngrijire continuă” (servicii care includ  îngrijirea sănătăţii, îngrijire personală la domiciliul 
beneficiarului, îngrijire la domiciliu, inclusiv cazare şi masă), aşa-numitele servicii fără evaluarea 
veniturilor, care pot fi furnizate beneficiarilor declaraţi eligibili şi care  sunt finanţate în proporţie 
de 100% din fondurile guvernamentale alocate Departamentului de Sănătate.

În ultima perioadă sistemul actual de finanţare a serviciilor de asistenţă socială din Anglia, destinat 
adulţilor, a fost criticat în mod repetat ca fiind abuziv, prea complex, costisitoar şi nesustenabil 
pe termen lung. Există o variaţie semnificativă pe plan local, o serie de reguli locale şi naţionale 
complicate în ceea ce priveşte eligibilitatea pentru accesarea diferitelor tipuri de servicii şi a 
modului de finanţare care se aplică elementelor serviciilor de asistenţă socială.

Sistemul de asistenţă socială cât şi finanţarea acestui sistem din mai multe surse financiare este 
extrem de complex. 

Una dintre problemele majore ale sistemului de finanţare a serviciilor sociale pentru adulţi o 
reprezintă sursele de finanţare ale diferitelor tipuri de servicii sociale pentru diferite categorii 
de beneficiari care se realizează prin diverse mecanisme şi proceduri diferite, necoordonate, 
care utilizează procese separate, de multe ori asemănătoare, de evaluare şi care de multe ori se 
suprapun.

De foarte multe ori beneficiarilor le este greu să înţeleagă mecanismele de finanţare şi limitele 
dintre serviciile oferite prin Departamentul de Sănătate, respectiv sistemul de asistenţă socială.

Procesul de evaluare a calităţii furnizării serviciilor sociale

Calitatea serviciilor sociale furnizate în Anglia este asigurată de către Comisia de calitate pentru 
îngrijiri (Care Quality Commission www.cqc.org.uk).

Comisia de calitate pentru îngrijiri este singura autoritate independentă care este responsabilă de 
calitatea serviciilor medicale şi sociale furnizate pentru adulţi în Anglia.

Comisia de calitate pentru îngrijiri are rolul de a supraveghea şi asigura calitatea serviciilor sociale 
furnizate de către autorităţile locale sau de către alţi furnizori privaţi, organizaţii voluntare. 

Scopul declarat al Comisiei de calitate pentru îngrijiri este de a se asigura că  persoanele beneficiare 
ale serviciilor sociale primesc servicii de calitate conform standardelor stabilite. De asemenea, 
Comisia de calitate pentru îngrijiri doreşte ca în urma activităţii derulate să contribuie la:
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  îmbunătăţirea serviciilor de sănătate şi asistenţă socială destinată adulţilor;

  punerea beneficiarilor de servicii pe primul loc şi asigurarea drepturilor acestora;

  remedierea practicilor neconcordante cu standardele serviciilor furnizate;

  asigurarea expertizei şi a cunoştinţelor dobândite în vedere îmbunătăţirii calităţii 
serviciilor sociale.

Temeiul legal pe baza căruia Comisia de calitate a îngrijirii îşi desfăşoară activitatea este 
reglementat prin:

Legea Serviciilor de Sănătate şi a îngrijirii sociale din 2008 şi normele de aplicare ale acesteia 
(„The Health and Social Care Act” 2008);

Reglementările privind înregistrarea de către Comisia de calitate pentru îngrijiri din anul 2009 
(„The Care Quality Commission (Registration) Regulations” 2009).

Comisia de calitate pentru îngrijiri înregistrează atât furnizorii cât şi managerii serviciilor sociale 
în cazul în care aceştia respectă cerinţele legale şi standardele cu privire la prestarea serviciilor 
sociale de calitate.

Nici un furnizor de servicii sociale nu are dreptul de a presta servicii sociale fără să fie înregistrat 
la Comisia de calitate pentru îngrijiri. Nici un furnizor de servicii sociale nu poate furniza servicii 
sociale fără un manager înregistrat la Comisia de calitate pentru îngrijiri. 

Managerii care îşi desfăşoară activitatea la un furnizor de servicii sociale sunt obligaţi să se 
înregistreze la Comisia de calitate pentru îngrijiri.

Furnizorii de servicii sociale, respectiv managerii care lucrează în cadrul serviciilor sociale au 
obligativitatea descrisă mai sus. În cazul în care aceste cerinţe obligatorii nu sunt respectate 
furnizarea serviciului social este considerată nelegală şi atrage după sine consecinţele legii civile 
şi penale.

Furnizorii de servicii sociale înregistraţi la Comisia de calitate pentru îngrijiri au obligaţia de a 
respecta orice schimbare survenită şi publicată a condiţiilor de înregistrare, respectiv a legislaţiei 
în domeniul relevant activităţii pe care o desfăşoară. Aceeaşi regulă este valabila şi pentru 
managerii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor servicii sociale.

Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să semnaleze orice neregulă, abuz de care iau cunoştinţă, 
pe parcursul prestării  servicilor sociale, către Comisia de calitate pentru îngrijiri. 

Serviciile de consiliere, care facilitează accesul persoanelor cu nevoi sociale la servicii sociale 
furnizate de consilii locale, agenţii private, organizaţii de voluntariat asigură asistenţă beneficiarilor 
serviciilor sociale despre modul în care se pot adresa cu nemulţumirile lor legate de serviciile 
sociale de care au beneficiat, către Comisia de calitate pentru îngrijiri. Aceste servicii de consiliere 
şi informare pun la dispoziţia beneficiarilor de servicii sociale ghiduri care descriu modalitatea de 
a se adresa Comisiei de calitate pentru îngrijiri, dacă este cazul.

Comisia de calitate pentru îngrijiri verifică periodic calitatea şi modul de respectare a condiţiilor 
obligatorii ale serviciilor sociale prestate de către furnizorii de servicii sociale înregistraţi.  În 
cazul constatării de nereguli sunt proceduri de remediere a disfuncţionalităţilor, iar în cazul în 
care se constată încălcarea gravă a condiţiilor obligatorii se poate ajunge la suspendarea dreptului 
furnizorului de servicii sociale de a furniza serviciile.
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Procesul de externalizare a furnizării serviciilor sociale

Consiliile locale din Anglia pot opta între:

  a organiza prestarea serviciilor sociale pentru comunitate;

  a externaliza total sau parţial prestarea serviciilor sociale comunitare.

Majoritatea consiliilor locale aleg să externalizeze furnizarea serviciilor sociale comunitare, 
deoarece în acest fel pe lângă reducerea costurilor furnizării serviciilor sociale comunitare, 
contribuie la creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate, deoarece externalizarea serviciilor se 
realizează pe baza competiţiei furnizorilor de servicii sociale înregistraţi.

Externalizarea furnizării serviciilor sociale se realizează prin respectarea legislaţiei cu privire la 
achiziţii publice15. Consiliile Locale elaborează Caietul de achiziţii pe baza căreia furnizorii de 
servicii sociale care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pentru a participa, depun Ofertele. 

Ofertele furnizorilor de servicii sociale calificaţi sunt evaluate. Comisia de evaluare decide 
atribuirea contractului furnizorului de servicii sociale care a întrunit punctajul cel mai mare 
conform metodologiei de evaluare aplicată. În cazul în care serviciile sociale care se doresc a 
fi externalizate acoperă un număr mare de beneficiari sau servicii, consiliile locale pot decide 
gruparea în loturi a serviciilor sociale, pe număr de beneficiari sau pe tip de servicii. În acest caz 
pot aplica mai mulţi furnizori de servicii sociale pentru diferite loturi de servicii care se doresc 
a fi externalizate.  Durata externalizării serviciilor sociale poate varia de la un an la trei ani, sau 
chiar mai mult în unele condiţii.

Achiziţia serviciilor sociale de regulă se realizează prin procedură electronică. Autorităţile locale 
care doresc subcontractarea parţială sau totală a unor servicii sociale destinate persoanelor adulte 
sunt obligate să completeze formularele on-line în vederea pregătirii şi lansării procedurii de 
achiziţie respectând principiile care stau la baza metodologiei aplicate.

De regulă, sunt utilizate trei tipuri de documente care au ca scop informarea ofertanţilor despre:

  termenele şi condiţiile prestării şi furnizării serviciilor sociale;

  specificaţiile serviciilor sociale care se doresc a fi furnizate de către ofertantul câştigător;

  metodologia de evaluare a ofertelor şi a atribuirii contractului de furnizare a serviciului 
social. 

În unele cazuri sunt utilizate proceduri de evaluare în două etape. 

În prima etapă sunt declaraţi eligibili acei ofertanţi care în cadrul ofertelor depuse au fost 
declaraţi eligibili din punctul de vedere a respectării cerinţelor, condiţiilor de eligibilitate privind 
participarea la procedura de ofertare. 

În general aceste condiţii de eligibilitate se referă la următoarele aspecte:

  ofertantul să fie înfiinţat, autorizat conform legislaţiei şi reglementărilor în vigoare;

  ofertantul să deţină toate documentele de autorizare (valabile în perioada de ofertare) 
necesare pentru a funcţiona în domeniul cerut;

15 Achiziţiile Publice sunt derulate în conformitate cu Regulamentul privind Contractul Public din 2006, care 
implementează  Directiva CE 2004/18/, cu privire la achiziţiile publice.
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  ofertantul să aibă capacitatea de a furniza serviciile sociale;

  ofertantul să aibă experienţa minimă în domeniul specificat;

  ofertantul să nu fie în faliment;

  ofertantul să prezinte garanţii financiare etc.

În a doua etapă participă numai acei ofertanţi care au fost declaraţi eligibili  în prima etapă. 

Comisia de evaluare în această etapă punctează oferta tehnică care trebuie să includă de regulă 
următoarele aspecte legate de furnizarea serviciului social:

  calitatea serviciilor sociale furnizate (Calitatea serviciilor pe care ofertantul o va furniza 
este evaluată pe baza rapoartelor întocmite de Comisia de calitate pentru îngrijiri - 
autoritate independentă care este responsabilă de calitatea serviciilor medicale şi sociale 
furnizate pentru adulţi în Anglia);

  capacitatea ofertantului de a oferi servicii conform caietului de sarcini (resurse umane 
specializate, echipamente, metode şi tehnici utilizate, etc.);

  preţul / costul serviciilor sociale (de regulă este indicată o sumă minimă şi o sumă maximă 
care poate fi acceptată de către autoritatea contractantă).

Procentajul alocat celor trei criterii generale cel mai frecvent este de 40% pentru calitatea 
serviciilor furnizate, 20% pentru capacitatea ofertantului şi 40% preţul ofertei.

Procesul de externalizare a serviciilor sociale din Anglia este un model de bună practică pentru 
ţările care vor să adopte politici sociale în care doresc să acorde o atenţie mai mare rolului 
furnizorilor de servicii sociale din domeniul privat.







Titlul proiectului: „Creşterea gradului de implementare a legislaţiei privind 
serviciile sociale la nivel local în contextul procesului de descentralizare” SMIS 
10845 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 „Inovaţie în administraţie”

Editorul materialului: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Data publicării: mai 2012

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

Date de contact
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Direcţia Implementare şi Administrare Proiecte Finanţate din 
Fonduri Europene Nerambursabile

Adresă: Str. Dem. I. Dobrescu Nr. 2, Sector 1, Bucureşti 
Tel./fax: 021.314.69.37

E-mail: implementareproiecte@mmuncii.ro
www.mmuncii.ro 

www.serviciisociale.info


