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CAPITOLUL 1
Introducere
Europa înregistrează cel mai înalt grad de îmbătrânire demografică
comparativ cu celelalte continente, considerându-se că a atins deja un stadiu critic.
În documentele europene sunt prevăzute măsuri de mărire a vârstei de pensionare,
legale și de facto, și de creștere a ratei de ocupare1 a populației de vârstă adultă
superioară (50-65 ani). Se pune accent pe flexibilizarea momentului pensionării, prin
eliminarea interdicțiilor de muncă după o anumită vârstă și atragerea vârstnicilor în
activități cu program redus de lucru, compensând astfel o parte din pensie cu câștig
salarial.
În prezent, la nivelul Uniunii Europene, mediana de vârstă este de 43,1 ani,
însă conform ultimelor estimări făcute de Eurostat, în 2050 vârsta medie a cetățenilor
Uniunii va fi de 49 ani. Segmentul de populație cu vârsta de 65 de ani și peste va
reprezenta, în 2050, mai mult de 29% din populația Uniunii Europene.
Deja a început să se resimtă scăderea populației în vârstă de muncă a Uniunii
Europene, în timp ce numărul locuitorilor cu vârste de 65 de ani și peste continuă să
crească în fiecare pe an. În perioada 2019-2080, se preconizează că ponderea
populației în vârstă de muncă va scădea în mod constant până în 2050 înainte de a
se stabiliza într-o anumită măsură, în timp proporția persoanelor în vârstă va fi în
creștere: persoanele în vârstă de 65 de ani și peste vor reprezenta 29,1% din
populația UE până în 2080, în comparație cu 19,8 % înregistrat în 2018.
Declinul populației active și îmbătrânirea forței de muncă constituie o altă
tendință majoră, care caracterizează evoluțiile demografice ale Europei, punând
probleme economice și sociale deosebite. Reducerea populației în vârstă de muncă
poate avea, drept consecințe, probleme structurale pe piața muncii. Tranziția
demografică va reduce, progresiv, disponibilitățile în resurse umane, pe piața muncii.
În 1995, rata de ocupare medie în EU–15, pentru populația de 15–64 ani era de 60%

Rata de ocupare: raportul dintre populația ocupată în vârstă de 15 ani și peste și totalul populației
de aceiași grupă de vârstă, exprimat procentual.
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și se estimează, potrivit proiectului „Strategia Europa 2020“, ca până în 2020, să
ajungă la 70%.
Creșterea ponderii grupei de vârstă de 55–64 ani pune problema îmbătrânirii
active2, a politicilor de ocupare și a reformei sistemului de pensionare. Fenomenul de
îmbătrânire a populației active va modifica talia și structura acestei categorii și va
duce la mărirea dezechilibrelor între grupurile de vârstă activă. Încă din anii ’90,
creșterea populației în vârstă de muncă a devenit lentă iar, în unele regiuni europene,
aceasta a început să scadă. Îmbătrânirea face să apară necesitatea modificării
practicilor în materie de gestionare a vârstei la locul de muncă și pe piața muncii,
influențată de schimbările demografice, de talia și structura populației în vârstă de
muncă, adică forța de muncă disponibilă a unei țări. După 1993, Europa a intrat întro fază de transformări rapide ale populației ei active, proporția tinerilor diminuânduse într-o manieră semnificativă. Acest declin demografic va dura mai multe zeci de
ani, afectând în cele din urmă tot ansamblul țărilor-membre, chiar dacă intensitatea
și ritmul variază de la țară la țară și de la regiune la regiune.
Creșterea ponderii grupei de vârstă de 55–64 ani implică aspecte legate de
politicile de ocupare și reforma pensionării. În majoritatea statelor membre populația
în vârstă de muncă a încetat să mai crească după anul 2012, unele state atingând
acest stadiu încă din 2000 (Italia, Germania). Numărul și ponderea persoanelor
vârstnice se vor mări în continuare, în timp ce participarea la viața activă se va
diminua. Vor trebui luate decizii politice privind oportunitatea rămânerii în muncă a
adulților de o anumită vârstă și a „tinerilor seniori”, pentru a reduce raportul de
dependență. Partea mai în vârstă a populației active3 va crește sensibil, pe de o parte
din rațiuni privind tendințele demografice, iar pe de altă parte, pentru că este puțin
probabil să poată continua, pe termen lung, recurgerea la pensionarea anticipată.
Astfel trebuie conștientizată necesitatea de a menține în activitate un număr
crescut de lucrători în vârstă și, în consecință, se impune o nouă abordare a tuturor
problemelor legate de raportul între vârstă și piața muncii. Dezbaterea privind
prelungirea vieții active este accentuată de provocarea reformei sistemului de

Îmbătrânirea activă, conform definiției dată de Organizația Mondială a Sănătății, reprezintă un proces
de optimizare a oportunităților de sănătate, participare și securitate, cu scopul de a îmbunătăți calitatea
vieții oamenilor în vârstă. A fi activ se referă aici la implicarea pe plan social, economic, cultural și
spiritual a cetățeanului, nu neapărat la capacitatea de a fi activ fizic, de a participa la acțiuni ce necesită
forță de muncă.
3
Populația activă din punct de vedere economic reprezintă populația ocupată plus șomerii.
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protecție socială și a sistemului fiscal, considerate o parte integrantă a unei strategii
în favoarea creșterii ocupării. Tendințele demografice și cele de pe piața muncii vor
reclama o politică de încurajare a vârstnicilor să rămână în activitate, dar aceasta nu
va da rezultate, dacă lucrătorii nu au calificările corespunzătoare exigențelor
întreprinzătorilor. Îmbătrânirea populației active necesită noi abordări privind raportul
între vârstă, pe de o parte, și productivitate, organizarea muncii, stimularea motivației,
prezervarea stării de sănătate, reducerea stresului și a riscului de boli profesionale,
pe de altă parte. Perspectiva participării crescute a femeilor pe piața muncii implică
probleme conexe, cum ar fi reconcilierea muncii cu responsabilitățile familiale și
egalitatea șanselor în privința educației, formării, remunerării și oportunităților
carierei.
Concluzia principală privind repercusiunile îmbătrânirii populației asupra
ocupării este că Europa intră într-o fază de îmbătrânire demografică rapidă, care
afectează condițiile de bază pentru funcționarea pieței forței de muncă. Este vorba
de o provocare de natură structurală, pe care decidenții politici de la toate nivelurile
vor trebui s-o aibă în vedere în deceniile următoare.
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CAPITOLUL 2
Procesul de îmbătrânire: efecte și provocări individuale
Bătrânețea nu reprezintă o etapă omogenă de viață, ci un ciclu care se
manifestă diferențiat de la o persoană la alta. Această ultimă perioadă a vieții include
mult mai mulți ani decât oricare dintre perioadele de dezvoltare umană. Percepția și
atitudinea față de persoanele în vârstă a pendulat de-a lungul timpului și în diferite
spații geografice între respect, venerație (uneori până la divinizare) și ignorare,
marginalizare, ironizare.
În societățile tradiționale, vârstnicilor li se acorda de cele mai multe ori un înalt
respect. În rândul culturilor care includeau grupurile de inițiere, bătrânii aveau un
cuvânt important de spus – adesea decisiv – cu privire la problemele importante ale
comunității. În cadrul familiilor, autoritatea bărbatului și a femeii creștea odată cu
vârsta. În schimb, în societățile industrializate, oamenii în vârstă tind să își piardă
autoritatea atât la nivelul familiei, cât și la nivelul comunității sociale mai largi.
Societatea actuală valorizează diferit persoanele vârstnice, comparativ cu
societățile tradiționale în care vârstnicii erau apreciați. Astăzi vârstnicii reprezintă o
problemă socială, încheierea activității profesionale îi transformă în „întreținuți”, iar ei
trăiesc cu sentimentul inutilității și al marginalizării.
Trecerea în categoria vârstnicilor, în cultura tradițională, reprezenta adeseori
marca apogeului statusului dobândit de un individ. În societățile moderne,
pensionarea tinde să atragă consecințe contrare. Nemaitrăind împreună cu copiii, și
adesea retrăgându-se total din munca plătită, oamenii în vârstă pot întâmpina
dificultăți în a considera ultimii ani ai vieții ca fiind satisfăcători. Se consideră, de
regulă, că cei care au făcut față cu succes bătrâneții au reușit deoarece au apelat la
resursele lor interioare, devenind mai puțin interesați de situația materială pe care leo oferă viața. Și după cum prea bine știm, această situație materială este una precară
presărată de lipsuri financiare. Iar odată cu pensionarea, ei pot deveni mai săraci
decât fuseseră vreodată înainte.
Trecerea la „vârsta a treia” presupune o serie de modificări în plan social,
psihologic și biologic, modificări care supun individul la un anumit stres. Pentru ca el
5

să reușească să se adapteze la schimbările și pierderile experimentate în această
perioadă a vieții, trebuie să accepte anumite lucruri.
Îmbătrânirea și bătrânețea, nu sunt sinonime, deoarece bătrânețea este starea
ce caracterizează grupa de vârsta a persoanelor de peste 60 de ani, iar îmbătrânirea
este procesul prin care individul parcurge drumul de la normal la patologic, diferența
dintre acestea fiind de grad, nu de natură. Prin urmare, diferențele dintre indivizi, sunt
determinate de gradul de instalare a diferitelor limitări funcționale, efectele timpului
fiind ireversibile. Declinul biologic, nu se manifestă uniform la toți indivizii. În fața
îmbătrânirii nu suntem egali. Starea de sănătate influențează foarte mult procesul de
îmbătrânire, deoarece nu toate organele și funcțiile noastre psihologice îmbătrânesc
în același ritm, unele își păstrează capacitățile funcționale, iar altele se deteriorează
suferind chiar un proces patologic.
Știința care studiază toate modificările morfologice, fiziologice, psihologice și
sociale, pe care timpul le imprimă asupra organismului uman, este gerontologia.
Știința care studiază mijloacele de luptă împotriva efectelor îmbătrânirii și se ocupă
cu aspectul terapeutic al gerontologiei, este geriatria.
Cu toate că procesul de îmbătrânire se manifestă diferit de la un individ la altul,
literatura de specialitate, stabilește totuși diferite periodizări ale vârstelor. Astfel,
Organizația Mondială a Sănătății consideră:
-

vârsta mijlocie, medie sau de tranziție, ca fiind vârsta până la 59 de ani;

-

perioada vârstnică fiind între 60 și 74 de ani;

-

bătrânețea, după 75 de ani;

-

longevitatea, fiind perioada de după 85 de ani.

Alte subdiviziuni:
-

bătrâni-tineri: 60/65-75 ani;

-

bătrâni-bătrâni: peste 75 de ani.

Gradul în care un individ de vârsta a treia este capabil să efectueze diferite
activități cotidiene, determină trei categorii funcționale, după cum urmează:
-

independenții, sunt persoanele care fără nici o dificultate îndeplinesc toate
activitățile cotidiene cu care se confruntă;

-

fragilii, sunt persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea unor
activități cotidiene;
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dependenții, sunt cei care nu pot realiza singuri mai mult de o activitate și

-

de obicei include persoane de peste 75-85 de ani, fiind considerate a fi
persoane de vârsta a patra.
Evaluarea și încadrarea persoanelor vârstnice în grade de dependență, se face
conform H.G. nr. 886/05.10.2000 pentru aprobarea „Grilei naționale de evaluare a
nevoilor persoanelor vârstnice”.
Procesul de îmbătrânire, are o dimensiune socio-psiho-medicală, diferențele
individuale fiind mai pregnante ca la persoanele tinere, datorită experienței de viață
mai bogată, obiceiurilor adânc înrădăcinate, experienței profesionale îndelungate,
reacției în fața bolilor, toate aceste aducând în plan social o construcție socială a
bătrâneții.
Este important cum consideră persoanele de vârsta a treia, sensul propriei
existențe. Din punctul de vedere al modelului individualist de adaptare la îmbătrânire,
există trei factori care condiționează adaptarea:
-

tipul de personalitate;

-

satisfacția existențială;

-

integrarea socială.

Ca urmare a combinării acestor trei factori, se identifică gradul de maturizare al
individului de vârsta a treia, rezultând patru stiluri dominante de viață:
-

familist;

-

persoană care locuiește singură;

-

persoană care apreciază confortul;

-

persoană care trăiește din plin.

Pentru persoanele care nu se încadrează în categoria persoanelor de vârsta a
treia, este ușor să cadă pradă subiectivismului, deoarece reprezentarea socială a
vârstnicului este de persoană care nu mai poate oferi nimic, în afara sprijinului oferit
familiei.
Diferitele manifestări ale îmbătrânirii, fac imposibilă însă generalizarea de tipul
„toți pensionarii trebuie sa stea acasă cu nepoții”, sau „bătrânii nu mai trebuie să fie
interesați de politică”, deoarece diversitatea realităților între vârstnici și a formelor de
îmbătrânire, aduc alte niveluri de aspirații, iar idealurile sociale ale omului se
modifică, societatea fiind obligată să cunoască și să facă posibilă, aceste manifestări.
Vârsta a treia, este o perioadă foarte solicitantă, deoarece acum apar schimbări
dramatice cum ar fi pensionarea, pierderea partenerului de viață, apariția și
7

accentuarea bolilor, care fac tot mai greu de păstrat autonomia, părăsirea locuinței,
mutarea eventual într-o instituție de îngrijire sau pregătirea pentru neființă, iar toate
acestea impun individului să se schimbe și să se adapteze.
Reacțiile indivizilor la momentul pensionării este specific fiecăruia, ceea ce
determina o diversitate de modalități de adaptare. Momentul pensionării, poate fi un
factor major de stres mai ales la bărbați și se poate manifesta prin crize, tulburări de
adaptare, chiar moarte socială.
Motivul pentru care bărbații reacționează cu o intensitate mai mare la momentul
pensionării, este influențat de gradul de implicare mai mare al bărbaților în viața
profesională, comparativ cu femeile care sunt angajate, în paralel și în activitățile
casnice, care după pensionare reprezintă sarcina lor principală, ceea ce le face să
treacă mai ușor de pragul pensionării. Pentru bărbați, momentul pensionării
reprezintă pierderea rolurilor și a statusului care au fost cu greu câștigate, pierderea
este cu atât mai puternic resimțită, cu cât autoritatea sa profesională și rolul său social
erau mai mari.
Atitudinea față de pensionare, este condiționată și de factori de mediu, rural sau
urban, deoarece în mediul rural activitatea profesională a fost continuată în timpul
liber cu activități gospodărești, în schimb cei din mediul urban, în general, s-au
dedicat in totalitate activității profesionale, momentul pensionării reprezentând o
întrerupere bruscă a rutinei zilnice, accentuată de sentimentul inutilității, iar reacțiile
de adaptare fiind întârziate. Indivizii cu un nivel de școlarizare mediu, acceptă mai
ușor că nu mai sunt folositori din punct de vedere profesional, se conformează
statutului nou și nu întreprind nimic pentru al schimba.
Din perspectiva activităților dominante care dau sens vieții persoanelor
pensionate, există cinci tipologii4:
I. pensionare retragere. Persoana desfășoară activități destinate întreținerii
vieții, se retrage din viața socială, se deplasează puțin în afara casei, este vorba
de „moartea socială”.

4

Guillemard Anne-Marie, La Retraite, une mort sociale, Editura Mouton, Paris, 1972, pp.143-154.
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II. pensionare-vârsta a treia. Persoana se implică în activități creatoare pentru
suplinirea activității profesionale. Orientarea pensionarului este spre lectură,
grădinărit, etc., activități desfășurate în compania altor persoane.
III. pensionare consum. Se manifestă fie prin activități de petrecere a timpului
liber prin participarea la diferite excursii, vacanțe, spectacole, fie prin activități
desfășurate în familie și cu membrii acestora.
IV. pensionare revendicare. Este vorba de pensionarul activ, care-și dedică
timpul liber activităților de obținere a drepturilor persoanelor de vârsta a treia,
ca urmare a faptului că se simte permanent nedreptățit, discriminat.
V. pensionare participare.
Legătura dintre resurse și practici este următoarea:
-

pensionarea de tip retragere, este condiționată de absența acumulărilor
și a potențialităților.

-

pensionarea de tip revendicare, este condiționată de existența doar a
unui tip de resurse.

-

pensionarea participare, este condiționată de existența unor potențialități
și a unor acumulări.

-

pensionarea-vârsta a treia, este caracterizată de existența a două tipuri
de resurse, dar de facturi inegale.

-

pensionarea de tip consum, este determinată de existența acumulărilor.

Pentru a putea discuta despre rolurile persoanelor vârstnice se impun teme
de reflecție după cum urmează:
-

înaintarea în vârstă, este izvor de bucurie ca urmare a independenței
financiare și a timpului liber din abundență?

-

vârstnicii percep retragerea din activitate, ca fiind bine-meritată după
foarte mulți ani de efort neîntrerupt?

-

achiziționarea unor roluri noi după pensionare, este condiționată de o
anumită competență și disponibilitate prezentă încă din viața activă
profesional?

-

strategiile de coping5 influențează modul în care se adaptează vârstnicul
la pierderea rolurilor odată cu înaintarea în vârstă ?

Procesul activ prin care un individ face față vieții și unei situații stresante și reușește să o
stăpâneasca. Acest proces are loc datorită autoaprecierii propriilor capacități și motivații.
5
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Rolurile persoanelor vârstnice se schimbă odată cu vârsta, chiar și așteptările
generațiilor mai tinere sunt diferite în funcție de vârsta persoanelor vârstnice. Rolurile
pe care le pierd, ca urmare a pierderii locului de muncă, a partenerului de viață sau
a limitărilor funcționale, obligă persoanele vârstnice la adoptarea altor roluri, proces
care este inclus în adaptarea individului la procesul de îmbătrânire. Societatea se
schimbă, implicit rolurile și așteptările societății privitor la modul în care vârstnicii
exercită aceste roluri, se schimbă. Vârstnicii din ziua de azi, sunt mai puțin singuri,
nivelul de școlarizare a crescut, majoritatea acestora nu mai este reprezentată de
agricultori așa cum era acum 30 de ani, iar din punct de vedere economic, cei care
au lucrat și lucrează încă în agricultură, contribuie la fondul de pensii. Speranța de
viață a crescut, ca urmare a progreselor în medicină și a confortului sporit. Vârstnicii
din ziua de azi, sunt mult mai toleranți.
În ceea ce privește rolurile, persoanele vârstnice, nu pierd doar unele roluri și
câștigă altele, ca urmare a nevoii de adaptare la noile realități cu care se confruntă,
ci pierd și din consistența rolurilor pe care le mai pot îndeplinii, datorită confuziei
societății în ceea ce privește rolul persoanei vârstnice. Persoanele de vârsta a treia
au asociate roluri de adult în societate, conform cărora se așteaptă de la ei:
implicarea în activități, rezolvarea de probleme, inițiativă, în timp ce, pe de altă parte,
vârstnicii sunt considerați neputincioși.
Nu puține sunt situațiile în care persoanele înaintate în vârstă, care din diferite
motive și-au pierdut locul de muncă, nu-și mai găsesc un altul, tocmai datorită imaginii
de persoane care nu mai sunt capabile să se ridice la nivelul cerințelor mereu în
schimbare ale societății moderne. Gradul în care sunt afectate persoanele vârstnice
de pierderea rolurilor pe care le-au avut, precum și disponibilitatea de a se adapta
noilor roluri, este strâns legată de domiciliu, vecinătate, capacitățile fizice, valorile
personale, religie, etnie, abilități, statut socio-economic, relațiile cu membrii familiei și
cu rudele. Reacția de adaptare a persoanelor vârstnice, în fața pierderii rolurilor, este
diferită de la un individ la altul, totuși se constată o influențare a comportamentelor
adaptive, de dinamica personalității și de modelele din viața activă. Se constată o
păstrare a preocupărilor, a preferințelor pentru un nucleu de activități pe toată durata
vieții, chiar dacă frecvența efectuării acestor activități este condiționată de starea de
sănătate și de schimbările survenite în viața individului. Vârstnicii, în încercarea de a
face față realităților cu care se confruntă, substituie rolurile pierdute cu unele similare,
în încercarea de a menține modalități tipice de adaptare la mediu. Astfel, persoanele
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care au fost comode toată viața și mari consumatoare de mass-media, după
pensionare, nu au cum să devină persoane active. Tot așa de bine o persoană foarte
activă, nu va putea abandona acest stil de viață, decât dacă starea de sănătate îi va
impune acest lucru. Îmbătrânirea cu succes, este condiționată de o personalitate
integrată pe toată perioada vieții. Problemele persoanelor de vârsta a treia, devin
teme de reflexie atât la nivel național, cât și la nivel european, din dorința de a oferi
servicii adaptate nevoilor diferite ale acestor persoane. Politicile pentru persoanele
vârstnice, trebuie să țină cont de opiniile și dorințele acestora, dar și de posibilitățile
fizice pe care le au, iar deciziile majore cum ar fi stabilirea vârstei de pensionare care
se dorește a fi de 65 de ani, să fie nuanțată de exemplu prin asigurarea dreptului
persoanei, de a decide singur vârsta de pensionare în intervalul 60-65 de ani.
Unii teoreticieni6 susțin că pensionarea și efectele ei negative sunt într-o relație
de inversă proporționalitate cu satisfacția în muncă. Fenomenul, însă, nu este
universal valabil și trebuie să fie raportat la diferitele tipuri de atitudini exprimate de
către vârstnici, care sunt grupate în:
-

dorința de a se odihni;

-

dorința de a rămâne activ;

-

insatisfacția față de activitatea trecută, asociată cu o poziție de resemnat;

-

atitudinea de frustrat, vinovat, plin de regrete față de o viață lipsită de sens.

De munca sa erau legate statusul7 și rolurile8 sale care acum decad, îl
egalizează doar cu ceilalți pensionari. Munca sa era canalul cel mai important de
alimentare informațională, ori ieșirea la pensie întrerupe, blochează acest canal și,
de unde înainte putea să apară stres-ul de suprasolicitare, acum se ivește la orizont
un altul, pe care l-am putea denumi “stres-ul de subsolicitare”. Pensionarul este
nevoit să-și petreacă o mare parte a timpului în casă “între patru pereți” iar orașele
moderne accentuează acest sentiment de claustrare cu efectele sale nocive.
Pregătirea psihică pentru acceptarea și adaptarea la pensionare presupune
câteva etape, sintetizate de Robert Atchley (Sociologia pensionării)9 în:

Ripon Albert, Elements de gerontologie sociale, Edition Privat, Toulouse, 1992, pp 75 – 112;
Se referă pur și simplu la poziția cuiva în societate.
8
Rolul social este un model normativ de acțiuni pe care un grup sau o societate le așteptă de la un
individ.
9
Atchley Robert, Social Forces and Aging: An Introduction to Social Gerontology, Editura Wadsworth
Publishing Co, USA, 1997, p 15.
6
7
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I.

faza de pre-pensionare, în care cei activi sunt sprijiniți emoțional pentru
a accepta ideea retragerii. Asistentul social poate să stimuleze
persoanele apropiate subiectului pentru ca acestea să-l familiarizeze cu
ideea pensionării;

II.

faza imediat următoare pensionării, în care subiectul își recapătă
plăcerea de a petrece timpul, călătorind, practicând sporturi, făcând
colecții, crescând nepoții, etc;

III.

faza dezamăgirii, în care se pierde încântarea de a fi pensionar;

IV.

faza reorientării, în care depășindu-și starea de dezamăgire caută o
variantă prin care să-i fie satisfăcută necesitatea de a fi activ din punct
de vedere social.

Unul din efectele pensionării constă în diminuarea veniturilor și apariția
dificultăților financiare, care se reflectă în pierderea poziției sociale și a prestigiului.
Nemulțumirile și lipsa satisfacțiilor datorate retragerii din activitate reprezintă un
semnal pe care asistenții sociali îl pot interpreta în mod dual: susținerea unor proiecte
care să aibă drept scop ameliorarea politicii sociale și protejarea efectivă a acestei
categorii de populație; reorientarea vârstnicilor spre activități care să permită
obținerea satisfacțiilor emoționale și financiare prin exersarea tuturor abilităților
deținute.
Specialiștii în psihosociologia vârstei a-III-a au încercat să corijeze abordările
discriminatorii elaborând două teorii:
I. Adepții teoriei activismului social susțin că persoanele aflate în situația
generată de retragerea din activitate încearcă să găsească satisfacție fie menținând
preocupările din perioada tinereții, fie identificând un substitut de genul activitate
voluntară sau sportivă. Pentru această categorie de vârstnici nevoia de prestigiu și
de stimă se constituie într-un argument în favoarea stilului de viață activ. În sprijinul
teoriei au fost aduse următoarele argumente:
 cei care își continuă activitatea la vârsta a III-a își mențin starea de sănătate;
 funcțiile cognitive sunt prelungite de activism;
 continuarea relațiilor sociale prin implicarea în diferite activități contribuie atât
la obținerea avantajelor materiale, cât și la evitarea izolării sociale.
II. Teoria lipsei de angajament sau dezinteresării susține că însăși societatea
încurajează retragerea din activitate iar nevoile vârstnicilor trebuie interpretate
diferențiat de nevoile persoanelor din alte categorii de vârstă. Corespunzător acestei
12

teorii sunt identificați subiecți pentru care activitatea sub diferite forme nu mai exercită
atracție.
N-ar trebui însă absolutizat nici unul dintre argumentele celor două teorii,
întrucât multitudinea preferințelor și temperamentelor relaționează firesc cu atitudini
variate. Predilecția spre introspecție a unor subiecți nu trebuie interpretată ca o
tendință de izolare socială, ci ca un refuz de angajare într-o activitate
nesatisfăcătoare. Esențială este armonizarea individului cu stilul de viață pentru care
optează, la care se adaugă respectarea preferințelor lui, în absența etichetării și
neglijării vârstnicului.
În ultimii ani a crescut și mai mult preocuparea pentru acest domeniu
ajungându-se la concluzia, aproape unanimă, că ieșirea la pensie poate fi asociată
cu o alterare rapidă a stării de sănătate, având un impact negativ atât asupra sănătății
mintale, cât și asupra celei fizice.
Muncești mai mult, trăiești mai mult! Asta ar fi deviza după care ar trebui să ne
ghidăm, dacă dorim să avem o viață lungă, lipsită de probleme de sănătate. Cel puțin
așa susțin experții, care spun că pensionarea are un impact extrem de negativ asupra
sănătății mentale și fizice ale omului. În cadrul unei cercetări elaborate de Institute of
Economic Affairs, s-a constatat că pensionarea crește cu până la 40% riscul de a
suferi de depresie și cu până la 60% riscul de a suferi de diverse tipuri de afecțiuni
de natură fizică. După ce ies din activitate, oamenii înregistrează o ușoara ameliorare
a stării generale, dar pe termen mediu și lung se constată o deteriorare a stării fizice
și psihice, apreciată de autori ca fiind „drastică”. Autorii studiului recomandă
încurajarea oamenilor să lucreze până la vârste cât mai înaintate și susțin că ridicarea
vârstei de pensionare în sistemul public este benefică sănătății.
Studiul, numit „Să muncim până mai târziu, să trăim mai sănătos: Relația dintre
activitatea economica, sănătate și politicile guvernamentale”, susține că menținerea
oamenilor în activitate cât mai mult nu este doar o necesitate economică, ci și o cale
de a-i ajuta să se bucure mai mult de o viață sănătoasă.
Potrivit unui alt studiu realizat de cercetători francezi, pensionarea la o vârstă
mai înaintată reduce riscul de demență senilă și Alzheimer. Echipa de la Institutul
Național pentru Sănătate și Cercetare Medicală (INSCM) a examinat dosarele
medicale a circa 430.000 lucrători independenți. Potrivit primelor constatări, în medie
la 12 ani de la ieșirea la pensie, 2,6% au dezvoltat o formă de demență senilă. O altă
observație a fost că riscul scade cu circa 3% pentru fiecare an suplimentar lucrat.
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Altfel spus, activitatea profesională constituie un factor important de stimulare
cerebrală, cu efect protector împotriva declinului facultăților mentale. Numeroase
studii au subliniat necesitatea de a întări capacitățile mentale și de a întreține relații
sociale pe tot parcursul vieții. Locul de muncă nu reprezintă singura alternativă,
importantă fiind menținerea cât mai îndelungată și cât se poate de energică a
facultăților (intelectuale, dar și fizice).
Specialiștii le recomandă salariaților să rămână la serviciu atâta timp cât le
permite starea de sănătate, cât timp condițiile le sunt favorabile și cât timp doresc să
o facă.
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CAPITOLUL 3
Incluziunea persoanelor vârstnice pe piața muncii
Celebrul demograf american Frank Wallace Notestein10 afirma că „problema
îmbătrânirii nu este o problemă, ci o privire pesimistă asupra marelui triumf al
omenirii.” Acest triumf se datorează progreselor înregistrate în ultimii ani în domeniul
cercetării științifice și a practicii medicale precum și evoluției firești a omenirii către
civilizație, care au dus la creșterea speranței de viață la naștere la nivel mondial,
astfel încât oamenii trăiesc tot mai mult.
Îmbătrânirea populației este una dintre cele mai importante provocări sociale
și economice cu care se confruntă societățile europene în secolul al XXI-lea.
Fenomenul deja a început să afecteze multe dintre statele lumii și va avea un
impact asupra majorității domeniilor economie, iar piața muncii nu face excepție de
la această regulă. Populația îmbătrânește și aceasta conduce la modificări
demografice pe piața muncii prin creșterea ponderii lucrătorilor în vârstă.
Forța de muncă din Europa cunoaște un proces de îmbătrânire și se
preconizează ca până în anul 2030, în numeroase țări, lucrătorii cu vârste între 55 și
64 de ani vor reprezenta cel puțin 30% din totalul forței de muncă.
În condițiile în care speranța de viață crește continuu și se mărește numărul și
ponderea persoanelor vârstnice în structura populației, multe state recurg la
creșterea vârstei de pensionare. În acest context este deosebit de importantă crearea
condițiilor ca oamenii în vârsta pre-pensionară și pensionară să nu fie discriminați pe
piața muncii, având posibilitate să rămână în câmpul muncii și să-și împărtășească
experiența acumulată.
În prezent, piața muncii se restructurează în funcție de două tendințe:
creșterea sectorului de servicii și micșorarea segmentului de populație activă. Pentru
a rezolva aceste probleme, guvernele și organizațiile trebuie să găsească o soluție

10

Frank Wallace Notestein (August 1902 - Februarie 1983) a fost un demograf american care a
contribuit semnificativ la dezvoltarea științei. El a fost directorul fondator al Oficiului pentru Studiul
Populației de la Universitatea Princeton, mai târziu președinte al Consiliului Populației, iar în perioada
1947–1948 a fost primul director-consultant al Diviziei Populației al Organizației Națiunilor Unite.
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prin care să extindă forța de muncă, iar cea mai bună soluție este promovarea
îmbătrânirii active a populației.

3.1. Cadrul strategic privind forța de muncă
Discuțiile referitoare la îmbătrânirea forței de muncă au deseori o abordare
negativă, bazându-se pe „modelul deficitului prin îmbătrânire”. Din păcate accentul
este pus pe pierderea aptitudinilor, datorată accidentelor sau problemelor de
sănătate, care pare să se accentueze cu vârsta.
Piața muncii, în accepțiunea largă, include probleme legate de ocupare, șomaj
și calitatea muncii, de productivitate, câștiguri și costul muncii. Aceasta face ca piața
muncii să se afle printre subiectele cheie în dezbaterile sociale și politice din UE. Nu
întâmplător, Strategia Europa 2020 are ca prim indicator tocmai rata ocupării
populației. În acest sens, Strategia Europeană de Ocupare11 având ca obiectiv
crearea de locuri de muncă mai multe și mai bune în UE, necesită pentru urmărirea
rezultatelor un suport analitic și statistic care să ajute la evaluarea dezvoltărilor din
domeniul pieței muncii.
3.1.1. Strategia Europa 2020
Strategia Europa 2020 reprezintă un program pe zece ani (2010 – 2020) prin
care Uniunea Europeană își propune să creeze condiții pentru o creștere economică
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Strategia a fost dezvoltată și adoptată în
cadrul Consiliului European din 17 iunie 2010, pe fondul unei crize economice
profunde și al intensificării provocărilor pe termen lung, precum globalizarea,
presiunea asupra utilizării resurselor și îmbătrânirea populației. Europa 2020 ține cont
de particularitățile fiecărui stat membru, urmărind în același timp un program de
reforme coerente, având scopul general de a crește competitivitatea Europei,
bazându-se pe atuurile UE – piață unică, monedă comună, politici comune.
Strategia se fundamentează pe trei priorități tematice, care se întrepătrund și
se condiționează reciproc:
1. creștere economică inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe
cunoaștere și inovare;

11

European Employment Strategy – EES.
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2. creștere economică durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din
punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;

3. creștere economică favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o
rată ridicată a ocupării forței de muncă, în măsură să asigure coeziunea
economică, socială și teritorială.
În scopul definirii direcției în care vrea să evolueze UE, Comisia Europeană
și-a propus următoarele obiective principale:
 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă
un loc de muncă;
 3% din PIB al UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare;
 obiectivele „20/20/20”12 în materie de climă /energie ar trebui îndeplinite
(inclusiv o reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiții
favorabile în acest sens);
 rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel
puțin 40% din generația tânără ar trebui să aibă studii superioare;
 numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de
milioane.
3.1.2. Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă
Strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă și orientările privind
ocuparea forței de muncă, având ca temei juridic articolul 148 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, instituie un cadru de politică pentru implementarea
măsurilor în materie de ocupare a forței de muncă și piața muncii în conformitate cu
obiectivele Strategiei Europa 2020.
Strategia Europa 2020 și noua structură de guvernanță bazată pe Semestrul
European este menită să contribuie la efortul UE de a soluționa criza și de a elimina
cauzele acesteia. Succesul acestei strategii depinde de angajamentul asumat de UE
în ansamblu, de asumarea răspunderii de către Statele Membre, parlamentele
naționale, autoritățile locale și regionale și partenerii sociali, de realizarea unei

Obiectivele politicii energetice europene au fost sintetizate în forma „20/20/20” („Energie-Schimbări
climatice”) și se referă la directiva U.E. prin care s-a adoptat o nouă politică în legătură cu energia
regenerabilă fixându-se drept țintă obținerea a minimum 20% din necesarul energetic UE din surse
regenerabile, până în anul 2020.
12
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economii sociale de piață solide, competitive și funcționale, de implementarea
reformelor structurale și a acordurilor colective, precum și de promovarea unui dialog
social veritabil cu privire la politicile și măsurile macroeconomice.
Statele membre trebuie să își considere politicile economice și fiscale drept o
problemă de interes comun.
Introducerea Semestrului European și coordonarea consolidată a politicilor
financiare și economice sunt menite să lase Statelor Membre suficientă sferă de
acțiune și flexibilitate pentru a implementa o strategie bugetară, economică și socială
eficace, conformă Strategiei Europa 2020, care să asigure distribuția echitabilă și
dezvoltarea și care să ofere cetățenilor UE un nivel adecvat de servicii publice și
infrastructuri.
În plus, pentru a reacționa fată de tendința continuă de creștere a șomajului în
Uniunea Europeană, Comisia a lansat încă din aprilie 2012 un set de măsuri, care
formează așa – numitul Pachet privind ocuparea forței de muncă, care vizează:
 sprijinirea creării de noi locuri de muncă prin: reducerea impozitării forței
de muncă; utilizarea eficientă a subvențiilor pentru angajare; exploatarea
potențialelor sectoare – cheie, cum ar fi economia ecologică, tehnologia
informațiilor și comunicațiilor, asistența medicală;
 restabilirea dinamicii piețelor muncii prin: sprijinirea lucrătorilor care doresc
să

își schimbe locul de muncă sau să se reintegreze pe piața muncii;

mobilizarea tuturor actorilor implicați în implementarea reformelor necesare;
realizarea de investiții în dobândirea de competențe, pe baza unei mai bune
anticipări și

monitorizări a nevoilor pieței; promovarea liberei circulații a

lucrătorilor;
 consolidarea guvernanței în domeniul politicilor de ocupare a forței de
muncă prin: ameliorarea monitorizării acestora, împreună cu statele membre,
pentru a garanta că aspectele sociale și cele legate de ocuparea forței de
muncă beneficiază de aceeași atenție ca și cele economice.
Pachetul privind ocuparea forței de muncă se bazează pe Agenda pentru noi
competențe și locuri de muncă inclusă în Strategia Europa 2020 și este sprijinit de
Observatorul European pentru Ocuparea Forței de Muncă și de Programul de
Învățare Reciprocă.
Strategia Europa 2020 este o agendă destinată tuturor statelor membre, care
consideră și răspunde la diverse nevoi, diferite puncte de plecare și particularități
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naționale, pentru a promova creșterea economică, socială și politică a întregii Uniuni
Europene.
Pentru atingerea obiectivului referitor la creșterea ratei ocupării la cel puțin
75% a forței de muncă a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani UE
recomandă o mai mare implicare a lucrătorilor vârstnici și creșterea numărului
acestora pe piața muncii.
Piața actuală a muncii se confruntă cu o îmbătrânire a forței de muncă, de
aceea este necesar să privim munca și vârsta într-un alt mod decât doar în termenii
unei forțe de muncă îmbătrânite, având în vedere că nu există o statistică sau o
dovadă științifică clară care să ateste acest lucru. Iată de ce este necesară o abordare
pozitivă a situației: persoanele vârstnice nu își pierd aptitudinile, aptitudinile sunt cele
care se schimbă odată cu vârsta și adesea, în fapt, acestea se îmbunătățesc. Noi toți
trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să înțelegem că rămânerea pe piața muncii,
fie cu jumătate de normă sau cu normă întreagă, este benefică statului, societății în
care trăim și, nu în ultimul rând, vârstnicilor care decid amânarea momentului
pensionării. Trebuie ca lucrătorilor vârstnici să li se ofere oportunități mai bune pe
piața muncii.

3.2. Persoanele vârstnice și piața muncii la nivelul Uniunii
Europene
Populația Uniunii Europene este supusă unui proces de îmbătrânire, fără nici
o excepție (vechile state membre și cele noi). Astfel, în toate cele 28 de state membre
ale Uniunii Europene, se înregistrează o creștere a numărului populației de peste 65
de ani și a unei micșorări a segmentului de populație între 0-14 ani.
Îmbătrânirea trebuie să ocupe, deci, un loc important și central în procesul de
elaborare și adaptare la noul context demografic al politicilor din domeniul pieței forței
de muncă.
La 1 ianuarie 2018 populația Uniunii Europene a ajuns la aproximativ 512,6
milioane de persoane, de la 511,5 milioane persoane cât erau la 1 ianuarie 2017.
Creșterea populației cu 1,1 milioane de locuitori s-a datorat migrației nete.
După cum se poate observa din tabelul nr. 1 la nivelul anului 2018 populația
activă, cuprinsă între 15 și 64 de ani, se afla în scădere față de nivelul anului 2008 în
toate statele membre ale Uniunii Europene, excepție făcând Luxemburg.
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Tinerii (între 0 și 14 ani) au reprezentat 15,6% din populația UE, în timp ce
persoanele considerate a fi în vârstă aptă de muncă (între 15 și 64 de ani) au
reprezentat 64,7% din populație. Persoanele mai în vârstă (65 de ani sau peste) au
avut o pondere de 19,7% (o creștere de 0,3 puncte procentuale în comparație cu anul
precedent și cu 2,4 puncte procentuale (19,7 față de 17,1) în comparație cu 10 ani în
urmă).
Tabel nr. 1: Structura de vârstă a populației în funcție de principalele grupe de vârstă,
2008 și 2018 (% din populația totală)
Grupa
Grupa
Grupa
0-14 ani
15-65 ani
65 de ani și peste
2008
2018
2008
2018
2008
2018
U.E. - 28
15.8
15.6 
67.1
64.7 
17.1
19.7 
Austria
15.4
14.4 
67.5
66.9 
17.1
18.7 
17.0 
64.3 
18.7 
Belgia
16.9
66.0
17.1
Bulgaria
13.1
14.2 
69.1
64.8 
17.8
21.0 
15.7 
Cehia
14.2
71.2
65.1 
14.6
19.2 
Cipru
18.2
16.2 
69.4
67.9 
12.4
15.9 
Croația
15.5
14.5 
66.7
65.4 
17.8
20.1 
Danemarca
18.4
16.6 
66.0
64.1 
15.6
19.3 
Estonia
14.8
16.3 
67.7
64.1 
17.5
19.6 
Finlanda
16.9
16.2 
66.6
62.4 
16.5
21.4 
Franța
18.5
18.1 
65.1
62.2 
16.4
19.7 
Germania
13.7
13.5 
66.2
65.1 
20.1
21.4 
Grecia
14.6
14.4 
66.7
63.8 
18.7
21.8 
20.8 
Irlanda
20.4
68.8
65.4 
10.8
13.8 
22.6 
Italia
14.1
13.4 
65.7
64.0 
20.2
15.8 
Letonia
14.0
68.4
64.1 
17.6
20.1 
Lituania
15.5
15.0 
67.5
65.4 
17.0
19.6 
69.6 
Luxemburg
18.2
16.1 
67.8
14.0
14.3 
13.9 
67.3 
18.8 
Malta
16.1
70.0
13.9
17.9 
Marea Britanie
17.7
66.4
63.9 
15.9
18.2 
Olanda
17.9
16.1 
67.4
65.0 
14.7
18.9 
Polonia
15.5
15.2 
71.0
67.7 
13.5
17.1 
Portugalia
15.6
13.8 
66.7
64.7 
17.7
21.5 
România
16.3
15.6 
68.3
66.2 
15.4
18.2 
Slovacia
15.9
15.6 
72.0
68.9 
12.1
15.5 
15.0 
Slovenia
13.9
69.8
65.6 
16.3
19.4 
15.0 
Spania
14.6
69.0
65.8 
16.4
19.2 
17.7 
Suedia
16.8
65.7
62.5 
17.5
19.8 
Ungaria
15.0
14.5 
68.8
66.6 
16.2
18.9 
Sursa: Prelucrare CNPV după baza de date Eurostat
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La nivelul statelor membre ale UE, cea mai mare pondere a tinerilor din totalul
populației în 2018 a fost înregistrată în Irlanda (20,8%), în timp ce valoarea cea mai
scăzută a fost înregistrată în Italia (13,4%), urmată aproape de Germania (13,5%).
În ceea ce privește ponderea persoanelor cu vârsta de 65 de ani și peste în
populația totală, cele mai mari ponderi au înregistrat Italia (22,6%), Grecia (21,8%),
Portugalia (21,5%) și Germania (21,4%), în timp ce Irlanda a avut ponderea cea mai
scăzută (13,8%).
Un vechi adagiu spune că „nimeni nu întinerește”, iar în anii ce vin UE va trebui
să facă față acestei probleme. Vârsta mediană în UE este în prezent de 43,1 de ani,
dar până în 2050 ar putea ajunge la 49 de ani, ceea ce va însemna mai mulți
pensionari și mai puține persoane apte de muncă.
Figura nr. 1: Vârsta mediană a populației în UE, anul 2018 (ani)
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Vârsta mediană a populației din UE a fost de 43,1 ani la 1 ianuarie 2018.
Aceasta înseamnă că jumătate din populația UE era mai bătrână de 43,1 ani, iar
cealaltă jumătate, mai tânără. La nivelul statelor membre ale UE, vârsta mediană a
variat între 37,3 ani în Irlanda și 46,3 ani în Italia.
După cum putem observa din figura nr. 2, între anii 2002 și 2018 vârsta
mediană în UE a crescut cu 4,5 ani (în medie cu trei luni pe an), evoluând de la 38,6
ani la 42,8 ani.
Figura nr. 2: Evoluția vârstei mediane a populației la nivelul UE, 2002-2018 (ani)
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Sursa: prelucrare CNPV după baza de date Eurostat

Ratele de dependență a persoanelor vârstnice pot fi folosite pentru a studia
nivelul de suport oferit persoanelor mai tinere și /sau mai în vârstă de către populația
în vârstă de muncă; aceste rate fiind exprimate în funcție de dimensiunea relativă a
populațiilor mai tinere și /sau mai în vârstă raportată la populația în vârstă de muncă.
Rata de dependență a persoanelor vârstnice pentru UE a fost de 30,5% la 1
ianuarie 2018 (a se vedea figura nr. 3). Prin urmare, la fiecare persoană în vârstă de
65 de ani sau peste au existat puțin peste trei persoane în vârstă de muncă.
Rata de dependență a persoanelor vârstnice a variat pe teritoriul statelor
membre ale UE de la valorile cele mai scăzute de 20,6% în Luxemburg și 21,2% în
Irlanda, până la valorile cele mai ridicate de 35,2% în Italia, 34,2% în Finlanda, 34,1%
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în Grecia, ceea ce înseamnă aproximativ trei persoane în vârstă de muncă pentru
fiecare persoană în vârstă de 65 de ani sau peste.
Figura nr. 3: Rata de dependență a persoanelor de peste 65 de ani (față de
cele din grupa da vârstă de 15-64 ani)
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Îmbătrânirea populației este o tendință pe termen lung care a început cu
câteva decenii în urmă în Europa. Această tendință este vizibilă la nivelul
transformărilor structurii de vârstă a populației și se reflectă într-o pondere în creștere
a persoanelor în vârstă, cuplată cu o pondere în scădere a persoanelor în vârstă de
muncă, raportată la populația totală.
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Astfel putem observa din datele prezentate anterior că ponderea populației
cu vârstă de 65 de ani și peste se află în creștere în toate statele membre ale UE.
Creșterea ponderii relative a persoanelor vârstnice poate fi explicată prin sporirea
longevității, tendință care a devenit vizibilă de câteva decenii, pe măsură ce speranța
de viață a crescut și numărul de nașteri din ce în ce mai mic a dus la scăderea
ponderii numărului de tineri în totalul populației.
Figura nr. 4: Structura populației în funcție de principalele grupe de vârstă în UE, în
2018-2080 (% din populația totală)
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După cum putem observa din graficul de mai sus, ponderea persoanelor în
vârstă de 65 de ani sau peste, raportată la populația UE, este estimată să crească
cu aproape 10 puncte procentuale în perioada 2018-2080, de la 19,8% la 29,1%.
În același timp, se preconizează că ponderea populației în vârstă de muncă
va scădea în mod constant până în 2050 înainte de a se stabiliza într-o anumită
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măsură, în timp ce persoanele în vârstă vor reprezenta probabil o pondere în creștere
în populația totală. De aceea este necesar ca toate statele membre UE să crească
gradul de ocupare a lucrătorilor vârstnici și să-i încurajeze să rămână pe piața muncii
și după momentul pensionării prin creșterea duratei vieții profesionale. Având în
vedere numărul lor în continuă creștere lucrătorii vârstnici sunt soluția la problema
reducerii populației aptă de muncă.
În Uniunea Europeană, există în prezent preocupări serioase, atât de ordin
economic, dar și social, legate de creșterea gradului de ocupare în grupele de
populație vârstnică. În acest sens, se consideră că există încă mari rezerve pentru
menținerea pentru o perioadă cât mai lungă a populației în activități economice.
Aceasta ar avea efecte benefice atât în planul creșterii producției și al veniturilor
realizate de către populație din munca prestată, cât și al degrevării bugetelor
naționale de cheltuieli suplimentare pentru pensii, asigurări sociale și asistență.
Grupa de vârstă cea mai vizată în acest sens este aceea care cuprinde
populația între 55-64 ani, deci înainte de pensionare, după introducerea în ultima
vreme a unor sisteme de pensii în Europa adaptate noilor condiții ale fenomenului
general de îmbătrânire. Cu toată sporirea din ultimul deceniu a gradului de ocupare,
comparativ cu media pe ansamblul populației, pentru această grupă de vârstă se
înregistrează încă valori scăzute în țările UE. Trebuie precizat că în cazul grupei de
vârstă 55-64 de ani, diferența provine în principal din faptul că reformarea sistemului
de pensionare în majoritatea țărilor europene este încă în curs de implementare,
multe dintre femeile din această grupă de vârstă fiind deja ieșite la pensie, conform
vechilor prevederi legale în materie.
În cele ce urmează vom prezenta datele semnificative pentru conturarea
situației lucrătorilor vârstnici luând ca referință ultimii 10 ani, așa cum rezultă din
interpretarea datelor statistice colectate de către Eurostat13.
Creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă și prelungirea vieții
profesionale constituie obiective importante ale politicilor naționale și europene, încă
de la sfârșitul anilor 1990. Rata de ocupare a persoanelor cu vârste cuprinse între 55
și 64 de ani de la nivelul UE a înregistrat o creștere continuă de la 45,4 % în 2008

13

Eurostat este departamentul Comisiei Europene responsabil de publicarea unor statistici
comparabile pentru tot teritoriul UE.
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până la 58,7 % în 2018. Totuși, aceasta este în continuare inferioară ratei de ocupare
a persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 54 de ani.
Figura nr. 5: Rata de ocupare a persoanelor cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani
în UE, în 2008-2018 (% din populația 55 și 64 de ani)
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Pe grupe mari de vârstă, la nivelul UE, în 2018, ponderea cea mai mare a ratei
de ocupare se înregistra la persoanele cu vârsta între 25 și 54 de ani (80,5%). În
restul grupelor de vârstă, 15-24 ani și respectiv 55-64 ani, rata de activitate era cu
mult mai mică (35,4% și respectiv 58,7%).
Figura nr. 6: Rata de ocupare din UE, pe categorii de vârstă în anul 2018 (%)
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Sursa: prelucrare CNPV după baza de date Eurostat
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După cum se poate observa din graficul din figura nr. 7 în anul 2018 femeile
prezentau rate mai scăzute de ocupare față de bărbații din aceeași categorie de
vârstă, 55-64 de ani. Tendință care se poate observa la orice categorie de vârstă.
Figura nr. 7: Rata de ocupare a persoanelor cu vârste cuprinse între 55
și 64 de ani în UE, în funcție de gen în 2018 (%)
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La nivelul Uniunii Europene, rata de ocupare pentru categorie de vârstă 55-64
de ani a fost în medie de 58,7%, în anul 2018, în creștere cu 13,3% față de anul
2008.
De exemplu, pentru două din țările cu cele mai ridicate rate de activitate a
lucrătorilor vârstnici (55-64 de ani) în anul 2018, respectiv Suedia și Germania (77,9%
și respectiv 71,4%), printre factorii motivanți se numărau:
 disponibilitatea locurilor de muncă cu program de lucru parțial;
 deținerea propriei afaceri;
 recompensarea amânării pensionării;
 valorile culturale;
 inițiativele venite din partea guvernelor (subvenții oferite lucrătorilor vârstnici
pentru deschiderea propriei afaceri, asistența acestora în găsirea unui loc de
muncă etc.);
 starea de sănătate (Suedia avea, în anul 2017, printre cele mai ridicate
speranțe de viață la naștere (80,8 ani la bărbați și 84,1 ani la femei).
În anul 2018, persoanele care au împlinit 65 de ani și peste reprezentau doar
6,1% din totalul persoanelor care aveau un loc de muncă la nivelul statelor membre
ale UE. Dintre aceștia cea mai mare pondere a persoanelor vârstnice care aveau un
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loc de muncă o deținea categoria de 65-69 de ani (13,4%), urmată de cei cu vârste
între 70-74 de ani (6,1%) și cei de 75 ani și peste (1,4%).
Tabelul nr. 2: Rata de ocupare a lucrătorilor vârstnici, pe grupe de vârste în UE, în
2018
(%)

55-64 ani

65-69 ani

70-74 ani

75 ani și peste

UE - 28
Austria

58.7

13.4

6.1

1.4

54

9,4

5,6

2,0

Belgia

50,3

5,3

2,5

1,2

Bulgaria

60,7

13,9

3,3

0,8

Cehia

65,1

13,9

6,8

1,6

Cipru

60,9

15,8

7,2

3,9

Croația

42,8

5,7

2,1

1,2

Danemarca

70,7

19,1

6,4

:14

Estonia

68,9

33,3

16,6

:

Finlanda

65,4

14,1

7,3

:

Franța

52,1

6,5

2,9

0,6

Germania

71,4

17,0

7,7

2,0

Grecia

41,1

10,6

1,8

0,4

Irlanda

60,4

22,2

10,0

4,2

Italia

53,7

12,3

4,1

1,0

Letonia

65,4

24,6

10,5

:

Lituania

68,5

22,0

7,8

2,7

Luxemburg

40,5

3,3

:

:

Malta

49,7

8,1

5,3

1,3

Marea Britanie

65,3

21,9

10,5

3,2

Olanda

67,7

17,0

7,3

1,8

Polonia

48,9

10,5

4,9

1,1

Portugalia

59,2

19,1

12,8

6,1

România

46,3

16,7

13,4

:

Slovacia

54,2

8,1

3,4

:

Slovenia

47

8,6

4,6

2,0

Spania

52,2

6,1

1,6

0,3

Suedia

77,9

23,8

10,7

:

Ungaria

54,4

6,9

3,8

:

Sursa: baza de date Eurostat (lfsa_ergan)

14

„:” date nedisponibile
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Cea mai mare pondere a lucrătorilor vârstnici din categoria de vârstă de 6569 de ani se regăsea în Estonia (33,3%), Letonia (24,6%) și Suedia (23,8%). La polul
opus se află Luxemburg (3,3%), Croația și Belgia (5,3% respectiv 5,7%). Estonia
este pe primul loc și la ocuparea vârstnicilor de 70-74 de ani, cu o pondere de 16,6%.
Persoanele vârstnice de 75 de ani și peste înregistrează rate de ocupare mult
mai mici decât ceilalți vârstnici, o pondere ridicată a lucrătorilor vârstnici de 75 de ani
și peste regăsindu-se în Portugalia (6,1%), urmată de Irlanda (4,2%) și Cipru (3,9%).
Această scădere a ratelor de ocupare o dată cu înaintarea în vârstă este o
tendință normală deoarece îmbătrânirea presupune și diminuarea progresivă a
capacității de muncă. Această diminuare se datorează degenerării fizice din cauza
bolilor cronice dezvoltate în tinerețe sau a apariției celor asociate cu îmbătrânirea.
Având în vedere că lucrătorii vârstnici din categoria 55-64 de ani sunt într-o
stare de sănătate mai bună decât cei de 65 de ani și peste, politicile ocupaționale ale
Uniunii Europene îi vizează în primul rând pe aceștia pentru ca aceștia să rămână
mai mult timp pe piața muncii.
Figura nr. 8: Durata medie a vieții profesionale15 în UE în funcție de gen, în
perioada în 2008-2018 (ani)
45.0
40.0
35.0
30.0

34.3

36.2

37.3

38.6

31.1

25.0

33.7

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
UE - 28

Masculin
2008

Feminin

2018

Sursa: prelucrare CNPV după baza de date Eurostat

15

Indicatorul „durata medie a vieții profesionale” măsoară numărul mediu de ani în care o persoană,
în vârstă de 15 ani, se poate aștepta să fie activă pe piața forței de muncă, fie angajat, fie șomer, pe
durata vieții sale.
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La nivelul anului 2018, cetățenii din Uniunea Europeană au muncit în medie
36,2 ani, în creștere cu aproximativ 2 ani comparativ cu 2008, arată datele publicate
de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
Figura nr. 9: Durata medie a vieții profesionale în UE, în anul 2018 (ani)
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În rândul statelor membre ale UE, Irlanda a avut anul trecut cea mai
îndelungată durată așteptată a vieții profesionale (46,3 ani), urmată de Suedia și
Olanda (41,9 ani și, respectiv, 40,5 ani) și Danemarca (39,9 ani). La polul opus,
perioada activă dura mai puțin de 33 de ani în Letonia (31,8 ani), Croația (32,4 ani),
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Grecia (32,9 ani), Bulgaria (33,1 ani), Belgia (33,2 ani), Polonia și România (ambele
cu 33,5 ani).
În perioada 2008-2018, durata medie a vieții profesionale a crescut în aproape
toate statele membre ale UE, excepție făcând Danemarca (-0,1 ani). Cea mai
semnificativă creștere a duratei medii a vieții profesionale a fost înregistrată în Malta
(+6,6 ani), Ungaria (+5,4 ani) și Luxemburg (+4,7 ani). Creșterea generală a duratei
așteptate a vieții profesionale în rândul statelor membre ale UE a fost în general
determinată de schimbarea perioadei active pentru femei.
După cum putem observa din figura nr. 8, în perioada 2008 - 2018, durata vieții
profesionale a crescut mult mai rapid pentru femei (33,7 ani în 2018 comparativ cu
31,1 ani în 2008, sau cu 2,6 ani mai mult) decât pentru bărbați (38,6 ani în 2018 față
de 37,3 ani în 2008, sau cu 1,3 ani mai mult).
Creșterea participării femeilor la piața forței de muncă și a ratei de ocupare a
femeilor pot stimula creșterea economică și pot atenua riscurile sociale și la adresa
finanțelor publice legate de îmbătrânirea populației. Pierderile din PIB pe locuitor care
pot fi atribuite diferențelor de gen de pe piața forței de muncă au fost estimate, în
Europa, ca ajungând până la 10%16.
Acestea sunt elemente esențiale pentru atingerea obiectivului principal al
Strategiei Europa 2020 ce prevede ca 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20
și 64 de ani să aibă un loc de muncă în 2020.
Din comunicatul de presă al Eurostat, emis în data de 5 aprilie 2019, reiese că
la nivelul anului 2018 din cele 28 state membre ale UE doar 13 și-au atins deja
obiectivul de angajare pentru Europa 2020 (tabelul nr. 2 din anexe). Rata de ocupare
a forței de muncă peste 75% a fost înregistrată doar în Suedia (82,6%), Cehia și
Germania (79,9%), Estonia (79,5%), Olanda (79,2%), Regatul Unit (78,7%),
Danemarca (78,2%), Lituania (77,8%), Letonia (76,8%), Finlanda (76,3%), Austria
(76,2%), Portugalia și Slovenia (75,4%). Între aceste state membre, Cehia,
Germania, Estonia, Letonia, Lituania, Portugalia, Slovenia și Suedia și-au îndeplinit
sau au depășit deja obiectivele naționale pentru 2020 pentru acest indicator încă din
anul 2018. Pe de altă parte, cea mai mică rată de ocupare a fost observată în Grecia
(59,5%), urmată de Italia (63,0%), Croația (65,2%) precum și Spania (67,0%).

Cuberes David și Teignier-Baqué Marc, Aggregate Costs of Gender Gaps in the Labor Market: A
Quantitative Estimate, Journal of Human Capital 10 (3), 2016, p 14.
16
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3.3. Dinamica pieței muncii din România pentru persoanele
vârstnice
Evoluțiile demografice, modificările structurale și de volum ale resurselor de
muncă din România din ultimii 10 ani au generat un context general mai puțin
favorabil pentru creșterea cu succes a ratei de ocupare în rândul lucrătorilor vârstnici
din categoria 55-64 de ani.
Evoluția ascendentă de îmbătrânire demografică va avea efecte mult mai
importante pentru perioadele următoare, iar proiectarea și, mai ales implementarea
eficientă a creșterii ratelor de ocupare în rândul persoanelor de peste 55 de ani,
trebuie să se realizeze prin stabilirea legăturilor cauzale dintre resursele demografice
disponibile și rezultatele dorite.
În continuare ne propunem să prezentăm principalele caracteristici ale pieței
muncii din România, pentru ca mai apoi să ne concentrăm atenția asupra
segmentului numit lucrători vârstnici și potențialul reprezentat de aceștia.
3.3.1. Aplicarea Strategiei Europa 2020 în România
Criza economică și financiară din 2008 a evidențiat dubla necesitate de a
accelera procesul reformelor existente la nivel european pentru a promova creșterea
economică și crearea de noi locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene, respectiv
de a intensifica coordonarea politicilor economice ale fiecărui stat membru. Astfel
Uniunea Europeană a pus în aplicare strategia Europa 2020 pentru a promova o
creștere inteligentă, durabilă și inclusivă. Ca răspuns la criza economică și pentru a
sprijini strategia Europa 2020, UE a dezvoltat, de asemenea, o nouă metodă de
coordonare a politicilor economice și bugetare ale fiecărui stat membru: semestrul
european17.
În elaborarea obiectivelor Europa 2020, UE a ținut seama de eterogenitatea
membrilor săi, astfel încât obiectivele propuse să fie relevante pentru toate cele 27
de state, câte erau în 2010, respectiv 28 în prezent. În același timp, a fost aleasă o

17

Semestrul european reprezintă un ciclu de coordonare a politicilor economice și bugetare în cadrul
UE. Face parte din cadrul de guvernanță economică al Uniunii Europene. Semestrul european se
concentrează asupra perioadei de 6 luni de la începutul fiecărui an, de unde și numele său –
„semestru”. În timpul semestrului european, statele membre își aliniază politicile bugetare și
economice la obiectivele și normele convenite la nivelul UE
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abordare flexibilă, obiectivele europene fiind transpuse în obiective naționale, care
să respecte particularitățile fiecărei țări.
În martie 2010, România a stabilit, sub coordonarea Departamentului pentru
Afaceri Europene din cadrul Guvernului României, țintele naționale Europa 2020,
pornind de la concluziile din același an ale Consiliului European. Principalele domenii
de acțiune vizate de România sunt:
1. Ocuparea forței de muncă


o rată de ocupare a forței de muncă de 70 % în rândul populației cu
vârste cuprinse între 20 și 64 de ani.

2. Cercetare și dezvoltare


alocarea a 2% din PIB al UE pentru cercetare și dezvoltare.

3. Schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei


reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de nivelurile
înregistrate în 2005;



creșterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%;



creșterea cu 24% a eficienței energetice.

4. Educație


reducerea sub 11,3% a ratei de părăsire timpurie a școlii;



creșterea la peste 26,7% a ponderii absolvenților de studii superioare
în rândul populației în vârstă de 30-34 de ani.

5. Lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale


reducerea cu cel puțin 580.000 a numărului persoanelor care suferă
sau riscă să sufere de pe urma sărăciei și a excluziunii sociale.

În acest context România, în concordanță cu politicile Uniunii Europene (UE),
cu scopul susținerii atingerii țintei de ocupare naționale (70% rata de ocupare în anul
2020 pentru grupa de vârstă 20 – 64 ani) asumate ca urmare a obiectivelor globale
prevăzute în Strategia Europa 2020:
1. Îmbunătățirea funcționării pieței muncii:
 Reforma legislației privind relațiile de muncă;
 Reforma legislației privind dialogul social;
 Combaterea muncii nedeclarate;
 Prelungirea vieții active.
2. Facilitarea tranzițiilor de la șomaj sau inactivitate către ocupare:
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 Modificarea cadrului legal în domeniul stimulării ocupării forței de muncă;
 Măsuri active de ocupare;
 Dezvoltarea capacității instituționale a Serviciului Public de Ocupare – la nivel
național, regional și local.
3. Consolidarea competențelor profesionale:
 Reforma cadrului legal privind formarea profesională a forței de muncă
 Formarea profesională continuă a lucrătorilor
4. Creșterea calității ocupării persoanelor rezidente în mediul rural, a tinerilor și
femeilor:
 Creșterea competitivității sectorului agricol și asigurarea sustenabilității pe
termen lung a zonelor rurale;
 Integrarea pe piața muncii a tinerilor și a femeilor.
În contextul noului proces de monitorizare si evaluare a progreselor fiecărui
stat membru pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, angajamentele
asumate de Romania și gradul de realizare sunt evaluate anual în cadrul Semestrului
European, iar pe baza acestui proces de evaluare sunt emise Recomandări Specifice
de Țară, aprobate de Consiliul European la propunerea Consiliului UE.
3.3.2. Statistici privind ocuparea forței de muncă din România
Conform comunicatului Institutul Național de Statistică, publicat cu ocazia Zilei
mondiale a populației18, la 1 ianuarie 2018 populația rezidentă19 a României a fost de
19530,6 mii locuitori, iar populația feminină, majoritară, a însumat 9977,4 mii
persoane, reprezentând 51,1% din totalul populației rezidente.
Comparativ cu 1 ianuarie 2010, la 1 ianuarie 2018 se remarcă adâncirea
fenomenului de îmbătrânire demografică prin reducerea populației tinere și creșterea
ponderii celei vârstnice (de 65 ani și peste) de la 15,44% la 18,18% (+36,3 mii
persoane). Populația adultă (15-64 ani) reprezintă 66,19% din total, în scădere cu
114,8 mii persoane față de începutul anului 2010.
După cum se poate observa din figura nr. 10, la 1 ianuarie 2008, ponderea
populației de 0‐14 ani în total populație era mai mare decât cea vârstnică, cu timpul

În anul 1987, data de 11 iulie a fost marcată în întreaga lume ca Ziua Mondială a Populației. Această
zi a fost aleasă și declarată ca atare de Organizația Națiunilor Unite pentru că atunci populația lumii a
atins pragul de 5 miliarde.
19
Populația rezidentă cuprinde totalitatea persoanelor (cetățenie română, străină sau fără cetățenie)
care au reședința obișnuită în România, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.
18
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acest raport s-a inversat treptat, astfel încât la 1 ianuarie 2018, ponderea populației
vârstnice20 (18,18%) în total populație a depășit ponderea populației tinere21
(15,63%).
Figura nr. 10: Ponderea populației tinere și vârstnice în totalul populației rezidente,
înregistrată la 1 ianuarie 2008 și 2018
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Evoluțiile semnificative înregistrate în societate, precum scăderea natalității,
menținerea unui spor natural

negativ, migrația internațională, schimbarea

comportamentului demografic al cuplurilor căsătorite, sunt numai o parte dintre
factorii considerați răspunzători de scăderea populației rezidente și, implicit a
modificării structurii acesteia pe grupe de vârstă, precum și a scăderii populației
ocupate.
Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în anul 2018
populația activă era de 9069 mii persoane, din care 8689 mii persoane ocupate și
380 mii șomeri (definiție conform criteriilor Biroului Internațional al Muncii22).
Populația vârstnică reprezintă o resursă insuficient folosită a economiei
României, aspect care face dificilă atingerea unei rate de ocupare de 70% conform
angajamentului asumat de țara noastră în cadrul strategiei Europa 2020. În România,

Categoria de vârstă de 65 ani și peste.
Categoria de vârstă cuprinsă între 0 și 14 ani.
22
În România se calculează două serii de date referitoare la rata șomajului. Rata șomajului BIM se
calculează de către Institutul Național de Statistică, conform definiției Biroului Internațional al Muncii.
Rata șomajului înregistrat, a cărei determinare este atribuție a ANOFM, se calculează în funcție de
numărul de șomeri înregistrați în baza de date a ANOFM.
20
21
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rata de ocupare a forței de muncă în rândul populației cu vârsta cuprinsă între 25 și
54 de ani este cu numai 1 punct procentual mai mare față de media din UE, în timp
ce aceeași rată pentru populația cu vârsta între 55 și 64 de ani este cu 12,4 puncte
procentuale mai mica (tabelul nr. 1 din anexe).
Astfel în privința ocupării în rândul vârstnicilor, în anul 2018 România se situa
cu mult sub media UE (58,7%) cu o rată a ocupării de 46,3%. Înaintea anului 2000,
România se afla printre țările cu cea mai mare ocupare în rândul vârstnicilor, de peste
50%. După intrarea în vigoare a Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte
drepturi de asigurări sociale, ocuparea în rândul vârstnicilor a scăzut cu peste 10
puncte procentuale.
După cum putem observa și din tabelul de mai jos în anul 1998 rate de ocupare
a celor din grupa de vârstă 55-64 de ani era de 51,3%.
Tabelul nr. 3: Rata de ocupare a populației de 15 ani și peste pe grupe de vârstă,
sexe și medii, în anii 1998, 2008 și 2018
Sexe
Medii
Perioada
TOTAL
1998
2008
2018
MASCULIN
1998
2008
2018
FEMININ
1998
2008
2018
URBAN
1998
2008
2018
RURAL
1998
2008
2018

Grupe de vârstă

Total
populație
de 15 ani
și peste

Total
15-64
ani

59,9
53,7
52,7

64,7
62,6
64,8

37,2
28,2
24,7

77,8
80,0
77,6

82,5
83,3
83,8

76,5
73,5
80,0

51,3
42,4
46,3

34,9
14,6
8,6

67,1
62,5
61,9

71,3
70,9
73,2

42,7
34,1
28,9

84,7
87,9
86,4

88,3
91,5
91,5

83,9
83,0
87,7

59,8
52,2
57,9

40,8
17,4
10,4

53,2
45,4
44,0

58,2
54,3
56,2

31,5
22,1
20,3

70,7
71,7
68,0

76,7
74,8
75,7

69,4
64,4
71,8

43,9
33,8
35,7

30,7
12,8
7,4

52,2
51,3
53,4

58,5
59,9
65,8

25,7
21,0
16,7

76,7
81,7
81,1

82,0
84,1
87,3

72,2
71,8
82,0

23,5
30,3
41,5

4,9
1,8
1,7

68,8
56,6
51,9

72,7
66,4
63,5

51,7
37,5
31,7

79,2
77,4
72,4

83,5
82,2
79,2

82,2
76,2
77,5

73,5
57,3
53,0

54,0
24,7
15,2

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
ani
ani
ani
ani
ani

65 ani
și
peste
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Așa cum era de așteptat rata ocupării în rândul vârstnicilor de sex feminin, a
fost cu mult mai mică față de cei de sex masculin. Astfel rata ocupării în rândul
vârstnicilor de sex masculin, în anul 2018, era de 57,9% (cu 22,2 puncte procentuale
mai mare decât cea a femeilor vârstnice ocupate), comparativ cu anul 1998 când era
de 59,8% (cu 15,9% puncte procentuale mai mare decât cea a femeilor vârstnice
ocupate), datorita scăderii mai accentuate a ratei de ocupare a femeilor de 55-64 ani
(8,2 puncte procentuale) față de rata de ocupare a bărbaților de 55-64 ani (1,9 puncte
procentuale).
La nivelul anului 2018 rata de ocupare a celor din grupa de vârstă 55-64 de
ani din mediul rural (53,3%) era mai mare decât cea din urban (41,5%), diferența de
11,5 puncte procentuale fiind explicată prin creșterea ponderii non-salariaților din
agricultură (în principal lucrători pe cont propriu și lucrători familiali).
Dacă analizăm evoluția ratelor de ocupare a populației din grupa de vârstă 5564 de ani de acum 20 de ani (figura nr. 1 din anexe), pe medii de rezidență, observăm
că în anul 1998 în mediul rural erau de aproape 3 ori mai multe persoane ocupate
decât în urban. În anul 2008 decalajul dintre cele două rate de ocupare pe medii de
rezidență reducându-se prin creșterea valorii ratei de ocupare a vârstnicilor din
mediul urban concomitent cu scăderea ocupării din rural.
În regiunea București Ilfov, unde forța de muncă este absorbită de sectorul
serviciilor, rata de ocupare a populației din grupa 55-64 de ani s-a aflat cu puțin sub
media pe țară, înregistrând în anul 2018 o valoare de 41,1%.
În regiunea București este concentrată cea mai importantă piață a forței de
muncă din țară. În regiune sunt prezente toate ramurile industriale, București-Ilfov
reprezentând principala aglomerare industrială din țară, dar forța de muncă s-a
reorientat masiv, pe parcursul ultimilor ani, spre servicii, care în prezent contribuie
cel mai mult la economia regiunii. Tot aici se înregistrează cel mai alert ritm de
creștere a unor sectoare precum construcțiile și imobiliarele, evoluții rapide
înregistrând și activitățile de retail, de distribuție și de management.
Mediul economic al regiunii este atractiv pentru investițiile directe, pentru
structura instituțională existentă, pentru forța de muncă calificată și pentru sistemul
de comunicații mai dezvoltat decât în alte regiuni ale țării. Conform datelor statistice
ale ANOFM, cei mai importanți angajatori din regiune, ca număr de salariați erau: CN
Poșta Română SA, SC OMV Petrom SA, RCS&RDS, CNCF CFR SA, Kaufland
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România, SC Carrefour România, SNTFC CFR Călători SA, SC Mega Image SRL,
Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Societatea de Transport București.
Figura nr. 11: Rata de ocupare23 a populației de 55-64 de ani, pe regiuni de
dezvoltare, în anul 2018

Sursa: prelucrare CNPV după baza tempo INS

Din analiza ponderilor populației ocupate din grupa 55-64 de ani, după
programul de lucru, putem observa faptul că majoritatea de 89,4% erau angajați cu
program de lucru complet. Analiza distribuției persoanelor ocupate după programul
de lucru, pe sexe, pune în evidență deosebiri semnificative între lucrătorii vârstnici,
astfel femeile au într-o proporție mai mare contracte de muncă cu program de lucru
parțial (+3,85%).

Proporția populației ocupate din grupa de vârstă 55-64 ani în populația totală din aceeași grupă de
vârstă 55-64 ani.
23
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Figura nr. 12: Ponderea populației ocupate de 55-64 de ani, după programul de
lucru, pe sexe, în anul 2018 (%)
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Distribuția populației ocupate în grupa de vârstă de 55-64 de ani după statutul
profesional ne arată că ponderea salariaților (65,69%) era cea mai ridicată, urmată
de cea a lucrătorilor pe cont propriu (24,3%), iar cea mai mica fiind cea a celor care
sunt patroni (1,22%).
Figura nr. 13: Ponderea populației ocupate în grupa de vârstă de 55-64 de ani după
statutul profesional, total și pe sexe, în anul 2018 (%)
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Analiza după statutul profesional arată că lucrătorii vârstnici de sex masculin
aveau o rată de ocupare mai mare decât cea a femeilor la trei din cele patru categorii.
Proporția femeilor în rândul lucrătorilor pe cont propriu este de sub 18% față de a
bărbaților de 29,03%, mai mult, în rândul patronilor, numărul femeilor este de aproape
3 ori mai mic decât al bărbaților. Singura categorie unde sunt mai multe femei ocupate
decât bărbați este cea a lucrătorilor familiali neremunerați, unde ponderea femeilor
este de 19,35%, față de cea a bărbaților de numai 1,61%. Dar aici nu putem vorbi de
un aspect pozitiv, ba chiar dimpotrivă este în detrimentul femeilor care astfel
înregistrează venituri mici sau chiar nici un venit, care după împlinirea vârstei legale
de pensionare se traduce în pensii mici și un nivel scăzut de trai. Probabil unul din
motivele acestei supra ocupări în categoria lucrătorilor familiali neremunerați fiind și
faptul că în general femeile sunt cele ce își asumă responsabilitățile gospodăriilor.
Figura nr. 14: Ponderea populației ocupate din grupa de vârstă de 55-64 de ani după
domeniul de activitate al economiei naționale, în anul 2018 (%)
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După cum putem reiese din figura nr. 14, putem afirma că repartiția populației
ocupate din categoria 55-64 de ani, pe activități ale economiei naționale, în anul
2018, arată că 19,95 % din totalul persoanelor ocupate erau concentrate în industria
prelucrătoare, urmată îndeaproape de sectorul agricol cu 19,77% în, iar 14,78% în
comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Aceste trei principale domenii de activitate
concentrând împreună aproape 25% din totalul lucrătorilor vârstnici ocupați. Restul
de 75% fiind împărțite de către 16 domenii de activitate: construcțiile înregistrând cea
mai mare rată de ocupare dintre acestea de 8,06%, iar cea mai mica fiind de 0,2% în
tranzacții imobiliare.
În prezent, România, cu toate eforturile depuse, se află încă mult în urma
mediei europene, în ceea ce privește nivelul dezvoltării economico-sociale, în general
și al productivității muncii la nivel național. Una dintre cauzele fundamentale o
reprezintă decalajele încă foarte mari care separă România în plan structural de
situația statelor UE dezvoltate.
În ceea ce privește distribuția forței de muncă vârstnice pe domenii de
activitate ale economiei naționale prin compararea situației din România cu nivelurile
medii ale statelor membre UE în anul 2018 (figura nr. 2 din Anexe), putem observa
că discrepanțele față de media europeană devin vizibile:
 în UE domeniul de activitate în care sunt ocupați cei mai mulți lucrători
vârstnici este învățământul (18,73%), în schimb ce în România acesta
este al optulea ca pondere a populației ocupate din grupa de vârstă de
55-64 de ani după domeniul de activitate (4,25%);
 domeniul industriei prelucrătoare ocupă primul loc la ponderea
lucrătorilor vârstnici români (19,95%), iar în UE acest domeniu este al
șaptelea ca pondere a populației ocupate din grupa de vârstă de 5564 de ani (3,63%);
 dacă în România agricultura (19,77%) și industria prelucrătoare
(19,95%) își dispută prima poziție ca principal domeniu de activitate
unde lucrează cea mai mare parte a populației de 55-64 de ani, în UE
agricultura (9,79%) este al patrulea domeniu de activitate având
aproape jumătate din ponderea primului clasat (învățământ).
În cazul României se poate observa că agricultura este supradimensionată în
privința populației ocupate pe care o deține, în detrimentul altor sectoare economice.
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Aceasta, în condițiile în care, într-o economie modernă, agricultura își restrânge
considerabil proporția populației ocupate în raport cu celelalte ramuri.
Analizând datele din figura nr. 15 putem observa că cea mai mare pondere a
populației ocupate din grupa de vârstă de 55-64 de ani pe niveluri de educație o
deține cei cu studii scăzute (17,85%), adică cei care au absolvit cel mult ciclul
gimnazial. Următorii ca pondere sunt absolvenții de studii medii, 14,56%, și doar
8,59% dintre lucrătorii seniori au studii superioare. Astfel putem concluziona că pe
măsură ce scade nivelul de educație, scade și gradul de ocupare în rândul categoriei
de vârstă 55-64 de ani.
Figura nr. 15: Ponderea populației ocupate din grupa de vârstă de 55-64 de ani total,
pe sexe și nivele de educație, în anul 2018 (%)
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Pe niveluri de educație, în funcție de sexul lucrătorilor vârstnici, femeile cu
studii scăzute înregistrează ponderi mai mari decât bărbații, 21,72% față de 15,38%.
În schimb ponderea populației masculine ocupate din grupa de vârstă de 55-64 de
ani cu studii medii și superioare este mai mare decât cea a femeilor: 15,47% față de
13,23%, respectiv 9,72% față de 7,55%.
Având în vedere estimările cu privire la continuarea tendinței de creare de
locuri de muncă care să solicite un nivel de educație ridicat, ponderea populației
ocupate cu studii superioare în total populație ocupată trebuie să își continue evoluția
ascendentă.
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Sperăm ca în viitor să se înregistreze o tendință de creștere a ponderii
populației ocupate (55-64 de ani) cu studii superioare în totalul lucrătorilor vârstnici,
astfel ajungându-se la o îmbunătățire a calității locurilor de muncă destinate acestei
categorii. De asemenea este de dorit ca să existe și o tendință de creștere a
numărului de femei vârstnice (55-64 de ani) cu studii medii și superioare.
Învățarea pe tot parcursul vieții trebuie să fie văzută ca o parte esențială pentru
a avea o viață profesională mai lungă în condiții mai bune și mai bine remunerată. În
România, populația cu educație medie și superioară începe să-și piardă ponderea în
forța de muncă încă de la vârsta de 35-44 ani, respectiv 45-54 de ani; iar cea cu un
nivel de studii scăzute înregistrează creșteri de la vârsta de 45 de ani (figura nr.3 din
anexa). Probabil că acest fenomen nu se va schimba cel puțin pentru următorii ani
dacă lucrătorii de vârstă mijlocie, cei în vârstă și angajatorii lor nu sunt convinși de
beneficiile învățării pe tot parcursul vieții.
3.3.3. Provocări specifice pieței muncii din România
În prezent, în condițiile îmbătrânirii populației, economia românească se
confruntă cu probleme serioase în domeniul utilizării forței de muncă, cu o serie de
distorsiuni pe piața muncii, care se traduc prin coexistența unui deficit de forță de
muncă, în anumite ramuri economice sau zone geografice, cu slaba utilizare a
acesteia pe ansamblu.
Politicile publice adoptate în ultimii ani cu impact direct pe piața forței de
muncă se manifestă în prezent prin blocarea intrării tinerilor pe piața muncii și ieșirea
de pe piața muncii a persoanelor cu o poziție vulnerabilă (contracte temporare,
vârstnici, persoane cu nivel scăzut de educație, persoane cu dizabilități etc.).
Principale provocări specifice pieței muncii din România:


Demografice: procesul continuu și lent de scădere a populației României (spor
natural negativ și sold negativ al mobilității și migrației externe); reducerea
numărului populației active și îmbătrânirea forței de muncă;



Participare pe piața muncii: ponderea ridicata a populației ocupate în agricultură;
nivelul mai scăzut de participare pe piața muncii în rândul femeilor în comparație
cu cel al bărbaților; nivelul ridicat al riscului de sărăcie și excluziune socială și, în
special, a sărăciei în ocupare (in-work poverty); nivelul ridicat al șomajului în
rândul tinerilor; ponderea ridicată a șomerilor de lungă durată în numărul total de
șomeri;
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Competențele forței de muncă și participarea la învățarea pe tot parcursul vieții:
 nivelul educațional al forței de muncă (15 ani și peste) scăzut în comparație
cu media UE 28;
 nivel scăzut al utilizării TIC24 de către populație, precum și utilizarea lor
limitată în economie; participarea redusă la programe de învățare pe tot
parcursul vieții;
 insuficiența fondurilor și a măsurilor de stimulare fiscală, adresate atât
angajatorilor cât și angajaților în domeniul formării profesionale continue;



Măsuri active de ocupare a forței de muncă:
 nivel scăzut de investiție și participare redusă a șomerilor și a altor categorii
vulnerabile pe piața muncii la măsuri active de ocupare; măsurile de
formare profesională în totalul măsurilor active ocupă un loc secundar;
 insuficienta monitorizare a impactului măsurilor active asupra diverselor
grupuri cărora li se adresează.
În conformitate cu Monitorul performanței ocupării forței de muncă (EPM) 25,

document utilizat pentru identificarea principalelor provocări existente la nivelul
Uniunii Europene, cât și la nivelul fiecărui stat membru în parte, provocările specifice
pieței muncii din România identificate se refera la:


Participarea pe piața muncii:
 Rata de ocupare a femeilor redusă;
 Participare scăzută a lucrătorilor vârstnici pe piața muncii;
 Nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor și al tinerilor NEET26;
 Durata redusă a vieții profesionale;



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

și

personalizare insuficientă a

măsurilor

de

ocupare;

funcționarea deficitară a serviciilor de ocupare;

Tehnologia informației și a comunicațiilor.
EPM se bazează pe informațiile furnizate de Cadrul Comun de Evaluare (JAF), care reprezintă un
sistem de evaluare bazat pe indicatori, elaborat de către Comitetul de Ocupare (EMCO) în colaborare
cu Comitetul de Protecție Socială (SPC) și Comisia Europeană și care acoperă arii generale și
specifice de politică aflate sub umbrela Orientărilor Integrate în domeniul Ocupării forței de muncă.
26
Acronimul definește un tânăr care nu mai este în sistemul de învățământ și care nu lucrează sau
nu este pregătit pentru muncă.
24
25

44



Sisteme de securitate socială adecvate și orientate spre ocupare:
 Acoperire și nivel inadecvat al beneficiilor de șomaj, capcana sărăciei, risc
de sărăcie în muncă, capcana salariilor mici;



Echilibrul muncă - viața personală:
 Furnizarea insuficientă a facilităților de îngrijire de calitate a copiilor și/sau
a persoanelor dependente;
 Incidență ridicată a inactivității și a muncii cu timp parțial involuntare
(involuntary part-time employment);



Egalitate de gen:
 Decalaj înalt între femei și bărbați în ceea ce privește rata de ocupare;



Îmbunătățirea ofertei de competențe și a productivității, învățarea pe tot parcursul
vieții:
 Neadecvarea

calificărilor,

sistem

de

previzionare

insuficientă

a

competențelor;
 Participarea populației adulte în educație și formare profesională la un nivel
persistent redus;


Îmbunătățirea sistemelor de formare și educație:
 Incidență ridicată a părăsirii timpurii a școlii;
 Atractivitate scăzută a educației și formării profesionale;
 Furnizare insuficientă a oportunităților de educație de înaltă calitate.

3.3.4. Politici publice destinate lucrători vârstnici din România
În vederea încurajării și sprijinirii lucrătorilor vârstnici de a continua activitatea
pe piața muncii, la nivelul țării noastre există o singură măsură legislativă de
realizare a acestui fapt: și anume art. 85 din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
Articolul 85 din legea sus menționată prevede:
Alin. (1) Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în
vârstă de peste 45 de ani sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor
monoparentale sunt scutiți, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuției datorate la
bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferentă persoanelor încadrate din aceste
categorii, și primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare persoană angajată
din aceste categorii, o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe țară garantat

45

în plată, în vigoare, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel
puțin 2 ani.
Alin. (5) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, șomeri care în termen de
3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia
anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu
îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar, pe
perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă egală cu
un salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, acordată din
bugetul asigurărilor pentru șomaj.
Astfel putem observa că în realitate măsurile pentru încurajarea lucrătorilor
vârstnici să-și continue activitatea, sau să fie păstrați în câmpul muncii de către
angajatori, sunt la un nivel minim.

*
*

*

În încheiere, sumarizând toate datele prezentate mai sus, putem contura un
profil al lucrătorului vârstnic român (55-64 ani): acesta este de gen masculin,
absolvent de studii medii, lucrează în regiunea de nord-est a României ca salariat
în industria prelucrătoare sau chiar agricultură (având în vedere diferența mica de
ocupare între aceste două domenii de activitate, de numai 0,18% în defavoarea
agriculturii) și are un contract de muncă cu normă întreagă.
Figura nr. 16: Profilul angajatului vârstnic român (55-64 ani) realizat de CNPV pe
baza datelor statistice disponibile la nivelul anului 2018
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CAPITOLUL 4
Modele de bune practici pentru sprijinirea lucrătorilor vârstnici
de a-și continua activitatea
Pe măsură ce profilul forței de muncă din Europa se schimbă, acordarea de
asistență lucrătorilor vârstnici va deveni din ce în ce mai importantă. Nu poate fi pusă
la îndoială experiența pe care o dețin aceștia, însă oportunitățile în schimbare de pe
piața muncii pot impune o modificare a practicilor de lucru și o reconversie a
competențelor. Sprijinirea lucrătorilor mai vârstnici în păstrarea unor locuri de muncă
adecvate înseamnă și că angajatorii trebuie să implementeze practici de lucru
adaptate vârstei. Oferind mai multe oportunități de lucru cu fracțiune de normă, ore
de lucru flexibile sau un mediu de lucru adaptat, angajatorii vor avea mai multe șanse
să își păstreze expertiza angajaților vârstnici, în beneficiul ambelor părți.
În continuarea vom prezenta modele de bune practici realizate de către țările
membre ale Uniunii Europene cu scopul creșterii ratei de ocupare a lucrătorilor
vârstnici.
Administrația locală a orașului Naantali din Finlanda - Aproximativ un sfert
dintre cei 1.200 de funcționari publici din orașul Naantali au vârste de peste 55 de
ani. Administrația a înțeles că, dată fiind structura de vârstă și lipsa lucrătorilor tineri,
s-ar putea confrunta cu un deficit de forță de muncă dacă nu oferă un sprijin mai
structurat personalului. Soluția adoptată a fost un program de gestionare a vârstei
menit să reducă numărul concediilor medicale și să crească vârsta medie de
pensionare. Programul include evaluări ale performanței în vederea identificării
nevoilor lucrătorilor cu vârste de peste 55 de ani și a adaptării muncii în funcție de
acestea.
Gestionarea vârstei la întreprinderea Berner Ltd. din Finlanda - Din cei
380 de angajați ai întreprinderii Berner Ltd., un producător din industria chimică, 20%
au vârste de peste 55 de ani. Confruntată cu această structură de vârstă, societatea
a pus în aplicare un program de gestionare a vârstei dedicat „seniorilor”, cu scopul
de a anticipa și a planifica mai bine repartizarea personalului pe ture. Programul
prezintă patru direcții: formarea cadrelor de conducere, îmbunătățirea mediului și a
comunității de la locul de muncă, menținerea și stimularea capacitații de muncă a
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fiecărei persoane, precum și crearea unei rezerve de personal. Astfel, pensionarea
din motive de incapacitatea de muncă a fost aproape eradicata, iar vârsta medie de
pensionare a crescut.
Munca este mai sănătoasă la orice vârstă la Dartex, un atelier de cusut
din Polonia - Dartex este o întreprindere mica cu 14 angajate. Lucrătoarele își petrec
majoritatea zilei de lucru așezate, făcând mișcări repetitive și solicitante pentru ochi
și fiind expuse permanent la zgomot și vibrații. Pornind de la problemele semnalate
de angajate, angajatorul a adoptat o inițiativă menită să amelioreze mediul de lucru
și să reducă numărul absențelor cauzate de îmbolnăviri. Inițiativa s-a concretizat în
echipamente noi, într-o mai bună organizare a muncii și țn contractarea unui
consultant extern în vederea atenuării problemelor legate de iluminat, zgomot și
vibrații.
Experimentul pilot destinat angajaților vârstnici din uzina BMW din
Dingolfing, Germania - marele producător german de mașini, BMW, confruntânduse cu ceea ce experții în demografie numesc „tsunami gri” (creșterea numărului
persoanelor cu părul grizonat) a lansat un proiect pilot prin care să se pregătească
pentru îmbătrânirea angajaților săi. Astfel a strâns în uzina din Dingolfing o echipă de
muncitori care au fost întrebați ce ar trebui făcut pentru ca situația la locul de muncă
să fie îmbunătățită. Când aceștia au spus că îi dor picioarele, s-au conceput pantofi
speciali și s-au făcut pardoseli din lemn, unora asigurându-li-se posibilitatea să
lucreze stând pe un scaun de frizer adaptat liniei de asamblare. De asemenea, alte
schimbări au constat în reproiectarea instrumentelor pentru o prindere mai ușoară,
în instalarea unor monitoare noi de calculator, cu caractere mai mari și a unor lupe
suspendate, precum și amenajare unor locuri unde muncitorii se pot întinde, în mod
corespunzător și terapeutic, în timpul pauzelor. Această ultimă inovație s-a dovedit
utilă nu numai în timpul lucrului, angajații afirmând că au mai multă energie atunci
când ajung acasă.
Rezultatele celor cca. 70 de mici modificări făcute la locul de muncă, în
vederea scăderii erorilor și a reducerii oboselii fizice, au fost imediate, constând în:
creșterea productivității cu 7%, randamentul salariaților vârstnici fiind la fel de ridicat
ca al celor tineri și calitatea obținută fiind chiar superioară, datorită experienței
acestora; absenteismul nu diferă de cel al ansamblului grupului; rata defectelor, pe
această linie de asamblare a scăzut la zero.
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Acest proiect este doar una dintre numeroasele măsuri concepute pentru a
păstra angajații la locul de muncă cât mai mult timp, BMW oferind personalului său,
printre altele, controale medicale riguroase, cursuri de alimentație echilibrată,
programe de fitness și, cel mai important, o gamă largă de ore flexibile.
Introducerea de către Continental AG a sistemului denumit "semaforul
la locul de muncă" - marele concern internațional cu sediul în Germania, producător
de componente auto (anvelope, sisteme de frânare, sisteme de control al stabilității,
etc.) a realizat o analiză a locurilor sale de muncă cu scopul de a adapta cerințele
posturilor cu nevoile angajaților în vederea păstrării angajaților vârstnici care
operează într-un mediu ce necesită forță fizică și rezistență.
După terminarea acestui studiu, Conti a introdus așa-numitul "semafor la locul
de muncă", un sistem de identificare a locurilor de muncă care sunt potrivite pentru
lucrătorii de orice vârstă (verde), a celor care au nevoie de îmbunătățire (galben) și a
locurilor de muncă care nu sunt pentru diverse vârste (roșu).
Culorile au fost atribuite fiecărui loc de muncă în urma realizării unui profil care
include oboseala fizică, cerințele de concentrare, condițiile de iluminare, zgomot,
vibrații și temperaturile. Continental AG a concluzionat că un total de 25% până la
30% dintre locurile sale de muncă industriale sunt în curs de reproiectare cu scopul
adecvării lor pentru lucrătorii mai în vârstă.
Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții prin acordarea de cursuri
gratuite persoanelor vârstnice active din Brno, Republica Cehă – programul
autorităților locale din Bron denumit „Senior Akademie” (Academia Seniorilor) se
adresa persoanele vârstnice active (55 de ani și peste) care erau interesate de
educație continuă, de viața socială și comunitară.
Proiectul se baza pe colaborarea dintre Poliția municipală din Brno și Poliția
statală (sediul regional), Brigada de pompieri (sediul regional), Tribunalul Regional
Brno, Administrația vamală, Asociația pentru Protecția Consumatorilor, Banca
Națională a Cehiei etc. În același timp, instituția favorizează implicarea vârstnicilor
în viața comunității, întrucât absolvenții devin colaboratori ai Poliției din Brno ca
asistenți în prevenirea criminalității.

Academia Seniorilor a fost recunoscută de

Ministerul de Interne al Republicii Cehe, drept cea mai bună practică în domeniul
prevenirii criminalității pentru anul 2011.
Sistemul de învățare pe tot parcursul vieții pentru persoanele în vârstă a inclus
patru niveluri de programe educaționale și două scheme de muncă voluntară
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comunitară. Programele postuniversitare au fost concepute pentru persoanele în
vârstă care au încheiat programele anterioare și urmăreau consolidarea și
completarea cunoștințelor dobândite în timpul studiului intensiv. După finalizarea
programului de studiu avansat (introdus în anul universitar 2011/2012), absolvenții
au avut mai multe oportunități de a se angaja și de a participa activ la o serie de
activități sociale și educaționale. În perioada 2006-2016, 3.404 de vârstnici activi au
urmat cursurile.
Creșterea rolului jucat în economie și societate pentru persoanele de
peste 50 de ani din Ungaria și Slovacia – proiectul denumit „Economic Silver”
urmărește dezvoltarea de instrumente pentru susținerea îmbătrânirii sănătoase și
active, pentru stimularea ocupării forței de muncă și reducerea sărăciei în rândul celor
de peste 50 de ani.
Proiectul a fost implementat în regiunile Transdanubiene Centrale și de Vest
din Ungaria, în Bratislava și în regiunea de Vest a Slovaciei. În cadrul proiectului sau organizat activități educaționale pentru peste 250 de peste 50 de ani pe utilizarea
dispozitivelor inteligente; administrare electronică în scopuri fiscale, comerciale și de
consum; și căutarea unui loc de muncă, inclusiv CV-ul și pregătirea interviului. De
asemenea au fost organizate cursuri de engleză, maghiară și slovacă între 32 și 128
de ore.
Au fost organizate ateliere, conferințe și schimburi de bune practici privind
îmbătrânirea și ocuparea forței de muncă; îmbătrânirea și inovarea, care au acoperit
noile tehnologii și viața independentă; îmbătrânirea și competitivitatea afacerilor; și
produse și servicii legate de îmbătrânirea sănătoasă.
Întâlnirile cu oficialii publici din șase județe maghiare și regiunile slovace au
implicat discuții despre strategiile de îmbătrânire și conceptul mai larg al economiei
argintului: bunuri și servicii care se încadrează în potențialul de cumpărare al
persoanelor în vârstă și care răspund nevoilor lor.
Având în vedere creșterea dimensiunii segmentului demografic de peste 50
de ani în ultimii ani, a devenit important să privim îmbătrânirea ca pe o oportunitate,
mai degrabă decât ca o problemă. Persoanele în vârstă au nevoie de ajutor pentru a
le permite să rămână la muncă mai mult, iar piața trebuie să se adapteze nevoilor lor.
Evenimentele Silver Economy au urmărit să risipească imaginea negativă a
procesului de îmbătrânire, subliniind rolurile importante pe care le pot juca vârstnicii
în calitate de consumatori, angajatori sau angajați.
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Proiectul a identificat companii și organizații din regiunea de frontieră dintre
Ungaria și Slovacia relevante pentru grupul țintă și a creat o rețea de suport din partea
acestor organisme. Un catalog de bunuri și servicii ale membrilor rețelei a fost
publicat pe site-ul web al proiectului și au fost create instrumente de marketing.
Sprijinirea lucrătorilor vârstnici și a mediului organizațional în adaptarea
la tranzițiile legate de vârstă și la cerințele de lucru – colaborarea coordonată de
Asociația Habilitas, urmărește îmbunătățirea incluziunii sociale a lucrătorilor vârstnici
(vârsta 55+).
Proiectul BeOld: Erasmus+ (http://www.beold.eu/) are ca scop îmbunătățirea
integrării seniorilor pe piața muncii, fiind o colaborare între “Asociatia Habilitas –
Centru de Resurse și Formare Profesionala”, Universitatea din București și
Confederația Națională Sindicala “Cartel ALFA”, și partenerii lor europeni (Centre For
Advancement Of Research And Development In Educational Technology Ltd-Cardet
din Cipru, Documenta din Spania, Anziani E Non Solo din Italia si KMOP din Grecia).
Proiectul, finanțat de programul Erasmus+ Parteneriate Strategice, s-a
desfășurat pe o durată de 2 ani și s-a încheiat în septembrie 2019. BeOLD a urmărit
actualizarea abilităților și sprijinirea lucrătorilor în vârstă pentru o mai bună adaptare
la locul de muncă și pentru o mai bună ocupare a forței de muncă și să implice
angajatorii în luare unor măsuri de sprijin pentru lucrătorii în vârstă, rezultând o
societate incluzivă pe piața forței de muncă.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:


abordarea integrată pentru sporirea participării persoanelor în vârstă la locul
de muncă: elaborarea unei metodologii de consiliere vocațională pentru
lucrătorii în vârstă și a unui program de instruire pentru managementul
companiilor. Acest lucru va oferi oportunități de învățare pentru lucrătorii în
vârstă, o motivație sporită a muncii și va schimba climatul organizațional printro abordare incluzivă;



promovarea incluziunii sociale a persoanelor în vârstă prin integrarea lor mai
bună la locul de muncă, prin împuternicirea acestora prin consiliere și
educație;



combaterea discriminării pe criterii de vârstă la locul de muncă și promovarea
activităților de învățare și mentori între generații, în companii;



realizarea unui model de politică publică pentru sprijinirea lucrătorilor în vârstă.
Grupurile țintă abordate în proiect au fost:
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lucrătorii în vârstă (peste 55 de ani) din companii private;



manageri de resurse umane / manageri / coordonatori ai companiilor private
din diferite sectoare (industrie, cooperative, servicii etc.);



diferiți factori interesați la nivel local / regional / național (autorități publice).
Proiectul a încercat dezvoltarea unei metodologii de consiliere vocațională

pentru lucrătorii în vârstă, utilizând diferite metode active și inovatoare de învățare,
pentru a-și actualiza abilitățile și pentru a face față tranzițiilor vârstei, și un program
de formare pentru managementul companiilor, pentru a combate discriminarea pe
criterii de vârstă la locul de muncă și încurajarea învățării inter-generaționale și a
mentoratului.
Proiectul a reușit elaborarea a patru rezultate:
1. E-book – Raport transnațional: Generații @ muncă – Bariere și resurse ale
diferitelor generații la locul de muncă.
Rezultatul va oferi baza pentru dezvoltarea celorlalte produse. În special, va furniza
informații generale privind sprijinul, la nivel organizațional și societal, acordat
lucrătorilor în vârstă din țările în care se desfășoară proiectul (Romania, Cipru, Italia,
Spania si Grecia).
2. Metodologie de consiliere vocațională pentru o muncă mai bună a lucrătorilor
în vârstă.
Produsul va fi un pachet de formare care va oferi formatorilor, consilierilor vocaționali,
educatorilor de adulți care lucrează cu lucrători în vârstă, resurse și metodologii
pentru a îmbunătăți capacitatea de angajare a lucrătorilor în vârstă și oportunități de
dezvoltare a unor noi căi de dezvoltare a carierei.
3. Program de instruire pentru manageri de resurse umane, manageri,
coordonatori, directori de organizații / instituții.
Rezultatul va fi un pachet de formare destinat managerilor de resurse umane,
managerilor, coordonatorilor, directorilor de organizații /instituții care angajează
personal multigenerațional. Instruirea va oferi resurse pentru a adapta mediul
organizațional tuturor generațiilor, precum și pentru a combate stereotipurile cu
privire la lucrătorii în vârstă și pentru a organiza programe de mentorat
intergenerațional.
4. Ghid cu recomandări de politici publice privind sprijinirea lucrătorilor în vârstă
Ghidul va rezuma celelalte rezultate ale proiectului și lecțiile învățate. Acesta va fi
promovat în rândul factorilor interesați relevanți din țările proiectului (și anume:
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sindicate, asociații de seniori, asociații patronale, agenții VET, servicii de ocupare a
forței de muncă, factori de decizie) și va contribui la o mai bună gestionare a politicilor
de îmbătrânire activă în UE.
Creșterea angajărilor lucrătorilor vârstnici de către hipermarketurile din
România – începând cu anul 2016 angajatorii din domeniul alimentar au început să
se orienteze specific către persoanele vârstnice.
În ediția 2016/2017 a studiului ManpowerGroup privind Deficitul de Talente,
când 72% dintre angajatorii români au spus că nu reușesc să ocupe posturile
vacante, ponderea celor care formulau strategii specifice de atragere a angajaților
vârstnici și a femeilor a urcat la 19%.
Kaufland are peste 170 de angajați pensionari, cât și angajați vârstnici, care
lucrează part-time sau full-time, ponderea acestora fiind de peste 1% din totalul
numărului de angajați. Cel mai vârstnic angajat Kaufland este din Tulcea, are în jur
de 72 de ani și lucrează în companie de peste șase ani.
Până la o treime dintre candidații recrutați de Manpower în 2016 pentru posturi
din magazine, supermarketuri și hypermarketuri sunt vârstnici. Per ansamblu, media
de vârstă a angajaților din domeniul alimentar a crescut în 2016. Vârstnicii preferă
posturile de casierie, unde activitatea fizică este limitată, în timp ce posturile din
raioanele magazinelor (la raft sau în depozit) sunt mai atractive pentru persoanele de
vârstă mijlocie decât pentru vârstnici, pentru că implică efort fizic și statul în picioare
pe perioade mai îndelungate.
Promovarea îmbătrânirii active și adaptarea muncii la nevoile lucrătorilor
vârstnici prin intermediul programele de formare oferite în cadrul proiectului
“Manageri competenți pentru întreprinderi responsabile – #businessresponsabil”,
cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3:
Locuri de muncă pentru toți – organizat și susținut de către Camerele de Comerț și
Industrie din regiunea de dezvoltare Nord-Est a României.
Oferta de cursuri și evenimente la care angajații din firmele din Nord-Estul țării
pot participa cuprinde cursuri de competențe antreprenoriale, manager de proiect,
manager de responsabilitate socială, manager de inovare, inspector resurse umane,
manager de resurse umane, sesiuni de instruire business, un workshop pe tema
„Învățarea pe tot parcursul vieții” sau conferințe pe tema „Creșterea competitivității
IMM-urilor din Regiunea Nord-Est prin inovare” și „Promovarea îmbătrânirii active și
adaptarea muncii la nevoile lucrătorilor vârstnici”.
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*

*

Analizând toate aceste eforturi depuse atât de autoritățile statului, cât și de
angajatori sau de organizațiile neguvernamentale, putem concluziona că se poate
lucra, în mod eficient, la orice vârstă; condiția necesară fiind responsabilizarea și
implicarea tuturor în realizarea de strategii menite să prevină și să gestioneze
îmbătrânirea salariaților și să vegheze să mențină o bună calitate a vieții la locul de
muncă, adaptând organizarea ergonomică a muncii astfel încât să permită salariaților
în vârstă să fie competitivi și sănătoși.
Populația Europei, inclusiv cea a României, este în scădere, fapt ce va duce la
un gol pe piața forței de muncă. Lucrătorii vârstnici vor fi cei care vor umple aceste
neajunsuri, conform strategiilor europene.
În prezent piața muncii din România nu are o ofertă prea bogată pentru această
categorie de angajați, însă este nevoie de o schimbare a mentalității și a cadrului
legislativ. Nu putem să încercăm să ne aliniem la cerințele Uniunii Europene doar din
considerente pur economice. Este nevoie să ne gândim cum să ajutăm și să facilităm
rămânerea în activitate a celor de peste 55 de ani astfel încât să fie un câștig de
ambele părți, pentru că în final nu este vina acestor persoane dacă nu rămân pe piața
muncii. Cu toții suntem responsabili pentru integrarea lor. Întreaga situație trebuie
concepută ca un parteneriat între instituțiile statului, angajatori și angajați vârstnici,
care în final să se dovedească benefic pentru toți cei implicați.
Politicile de ocupare a forței de muncă din statele membre ale Uniunii Europene
trebuie să fie direcționate în principal către creșterea ratei de ocupare a segmentului
de vârstă cuprins între 55-64 de ani. Acest segment trebuie menținut și integrat pe
piața muncii prin creșterea atractivității oportunităților, beneficiilor asociate angajării
și adaptarea mediului de lucru nevoilor unor angajați mai vârstnici.
Pentru aceasta trebuie să reformăm imaginea creată despre îmbătrânire și să
punem în practică zi de zi principiile îmbătrânirii active. Trebuie să învățăm să
motivăm oamenii pentru ca aceștia să adopte o conduită și un mod de viață prin care
vârstă înaintată poate fi într-adevăr activă, devenind o etapă productivă a vieții, în
cazul în care se primește motivare și sprijin de la cei din jur.
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Îmbătrânirea activă începe la locul de muncă și presupune să ne schimbăm
modul în care înțelegem vârsta înaintată, să mutăm mai departe delimitarea dintre
„tânăr” și „vârstnic” odată cu creșterea speranței de viață, precum și să apreciem mai
mult sprijinul și experiența pe care ni le pot oferi, și chiar ni le oferă, persoanele în
etate în toate domeniile vieții. De asemenea, îmbătrânirea activă înseamnă să
sprijinim mai bine persoanele vârstnice care au nevoie de acest lucru, astfel încât
problemele de sănătate să nu ducă în mod automat la excludere și la dependența
excesivă de ceilalți, iar viața să fie una demnă.
Numai printr-o îmbătrânire activă va reuși Europa să facă față provocărilor
generate de schimbările demografice, de aceasta depinzând prosperitatea sa și
coeziunea socială viitoare.
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CAPITOLUL 5
Concluzii și propuneri
Rezolvarea problemelor legate de subocupare în țările Uniunii Europene, între
care și România, devine vitală în contextul actual al îmbătrânirii demografice și în
raport cu cerințele ambițioase stipulate în Strategia Europa 2020.
Ne aflăm aproape de finalul anului 2019 și se apropie cu pași repezi data de
încheiere a „Strategiei Europa 2020” pentru o creștere inteligentă, durabilă și
incluzivă, prin urmare, trebuie să reflectăm asupra următorului ciclu de politici pentru
Europa.
Sperăm că autoritățile române să conștientizeze că populația vârstnică este o
resursă slab folosită a economiei, iar fără creșterea ocupării lucrătorilor vârstnici va
fi dificilă, dacă nu imposibilă, atingerea gradului de ocupare de 75% asumat în cadrul
Strategiei Europa 2020. Însă România se află aproape de atingerea obiectivului
național de 70% în ceea ce privește rata de ocupare a persoanelor cu vârste între 20
și 64 de ani, înregistrând 69,9% în anul 2018.
Dacă nu luăm măsuri concrete pentru a crește rata de ocupare a lucrătorilor
vârstnici, putem pierde, în anii care vor urma, impulsul câștigat cu greu, chiar dacă
acesta este unul mic. Dimpotrivă, dacă efectuăm reformele necesare, putem asigura
un nivel mai ridicat de ocupare al lucrătorilor vârstnici și astfel să cream un viitor mai
bun pentru toți cetățenii statelor membre UE, fie ei tineri sau vârstnici.
În acest context statele, mai mult astăzi ca în trecut, trebuie să-și intensifice
eforturile pentru găsirea celor mai adecvate măsuri care să permită inversarea
trendului de descreștere a ratei ocupării sau cel puțin să-l stopeze. În caz contrar,
efectele pot fi dintre cele mai grave, nu doar pe plan economic, dar și pe plan social
și chiar politic.
Asigurarea unei vieți mai sănătoase, mai productive, participative și
independente este de o importanță esențială atât pentru persoanele vârstnice, cât și
pentru restul societății. Aceste aspecte vor avea, de asemenea, o influență puternică
asupra dezvoltării macroeconomice viitoare a țării.
Pentru a atinge obiectivul României privind ocuparea forței de muncă în 2020
este nevoie de creșterea semnificativă a ratei de ocupare a forței de muncă în rândul
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populației vârstnice, de aceea în următoarele rânduri propunem să se implementeze
o serie de măsuri pentru susținerea prelungirii vieții active.
Propuneri pentru creșterea ratei de ocupare în rândul lucrătorilor
vârstnici (55-64 ani)


dezvoltarea unor inițiative de transfer a cunoștințelor și a expertizei în muncă
din partea lucrătorilor în vârstă către angajații tineri (programe de mentorat).
Studiile în domeniu demonstrând că un model organizațional de succes este
cel de tip multigenerații, bazat pe o integrare la locul de muncă a
competențelor diferitelor generații;



adaptarea mediului de lucru și a securității la locul de muncă în conformitate
cu nevoile lucrătorilor vârstnici. Pentru a face progrese, angajatorii, inclusiv cei
din sectorul public, trebuie să asigure condiții de muncă mai sănătoase
angajaților vârstnici;



revizuirea politicilor de resurse umane destinate angajaților vârstnici, care pot
avea succes doar dacă sunt implementate avându-se în vedere eliminarea
discriminării pe motive de vârstă de pe piața muncii;



recunoașterea dreptului la reducerea programului de lucru, cu suportarea
costurilor salariale aferente reducerii normei de muncă din bugetele locale
pentru femeile de 55 de ani și peste care au în îngrijire un membru al familiei,
vârstnic dependent;



partajarea locurilor de muncă, angajați care împart responsabilitățile unui loc
de muncă cu normă întreagă și primesc salarii și beneficii conform timpului
lucrat;



comprimarea programului de lucru pentru a permite angajaților vârstnici să
lucreze cu normă întreagă, dar un număr mai mic de zile pe săptămână;



fixarea unui plafon în termeni de proporție maximă de lucrători vârstnici din
totalul personalului unei organizații care poate fi concediată în cazul
reducerilor de personal;



interzicerea muncii suplimentare în cazul lucrătorilor vârstnici sau stabilirea
unui număr maxim de ore suplimentare pentru lucrătorii cu vârste de 55 de ani
și peste sau care mai au 5 ani până la pensionare;



creșterea perioadelor de preaviz începând cu vârsta de 45 de ani sau pentru
cei care mai au 5 ani până la pensionare, în legătură cu tipul de contract,
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protejând lucrătorii vârstnici cu o vechime mai mare în muncă și contracte de
muncă pe perioadă nedeterminată sau cu durată determinată de cel puțin 2
ani;


favorizarea unei tranziții între muncă și pensionare, în favoarea unei retrageri
progresive;



elaborarea de programe de consiliere psihologică și consiliere pre-pensionare
cu privire la efectele retragerii din activitate asupra nivelului veniturilor și
evidențierea alternativelor în termeni de ocupare;



reglementarea prin lege ca persoanele vârstnice să-și poată continua
activitatea și după pensionare la locul de muncă, sau în alte domenii alese de
aceștia;



acordarea de facilități fiscale angajatorilor care încadrează în muncă persoane
de peste 55 de ani în vederea stimulării incluziunii pe piața muncii a
persoanelor vârstnice;



adoptarea de măsuri fiscale (precum reduceri la impozitarea salariului sau
acordarea de bonusuri la pensie) angajaților vârstnici pentru mobilizarea lor în
direcția prelungirii vieții active;



susținerea investițiilor în dezvoltarea programelor de orientare și formare
profesională la locul de muncă pentru a creștere nivelul de competențe al forței
de muncă vârstnice;



sporirea nivelului de competențe și corelării acestora cu cerințele pieței muncii
prin extinderea la nivel național a rețelei de centre de consiliere, orientare și
reconversie profesională, inclusiv evaluarea gratuita a abilităților și
competențelor;



încurajarea formării profesionale pe tot parcursul vieții, calificarea și
recalificarea forței de muncă pentru a facilita adaptarea acestora la noile
procese tehnologice și ocuparea în sectoare cu potențial de creștere
economică;



modificarea Codului Muncii prin înlesnirea accesului angajaților vârstnici la
forme flexibile de organizare a timpului muncii;



creșterea participării pe piața muncii a lucrătorilor vârstnici de gen feminin prin
luarea de măsuri suport în vederea reconcilierii vieții profesionale cu cea de
familie;
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dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura facilități de îngrijire a copiilor și a
serviciilor suport pentru îngrijirea membrilor de familie dependenți.
Îmbătrânirea populației este una dintre provocările esențiale cu care se

confruntă România. Efectele preconizate ale fertilității reduse, ale ratei mari a
migrației și ale creșterii speranței de viață în următoarele câteva decenii vor influența
profund economia României și societatea în general. Chiar dacă au fost legiferate și
implementate diferite politici ca răspuns la procesul actual și preconizat de
îmbătrânire a populației, până acum aceste demersuri au fost de obicei limitate la
anumite domenii de politică. De-a lungul timpului, a devenit din ce în ce mai clar că
este nevoie de o abordare strategică, unitară pentru această mare provocare ce
necesită un efort bine planificat și susținut. Pentru a atinge obiectivul național de 70
de procente - rată de ocupare a forței de muncă pentru populația cu vârsta între 20
și 64 de ani până în anul 2020, România trebuie să crească semnificativ rata de
ocupare a populației active. Rata relativ redusă de ocupare a populației vârstnice din
România poate fi atribuită unei multitudini de factori care privesc atât politicile
naționale, cât și percepțiile sociale față de acest segment de populație.
Pe viitor, se preconizează, de asemenea, că venitul suplimentar din muncă va
deveni mai important pentru populația în vârstă, deoarece se estimează că rolul
sistemului de pensii de a furniza venituri populației vârstnice din România va scădea,
atât în ceea ce privește acoperirea populației, cât și nivelul pensiilor. Mobilizarea
lucrătorilor în direcția prelungirii vieții active nu va comporta doar avantaje financiare,
grație creșterii veniturilor și viitoarelor drepturi de pensie, ci și alte avantaje, mai puțin
cuantificabile, dar de ordin calitativ precum ameliorarea bunăstării individuale dar și
a stimei de sine a indivizilor, încurajarea schimburilor între generații, promovarea
diversității de vârstă în ocupare etc.
Munca la vârste înaintate trebuie deci să fie încurajată, deoarece rezultatele
pot fi pozitive, atât pentru cei în cauză, respectiv pentru creșterea economică a
României. În timp ce necesitatea unei vieți active mai lungi nu este încă universal
acceptată de societatea românească, unele segmente ale populației au o atitudine
pozitivă față de această idee, inclusiv femeile, persoanele cu un grad mai ridicat de
educație și persoanele care au dificultăți financiare.
Promovarea unui grad mai mare de ocupare în rândul populației în vârstă va
necesita, prin urmare, o schimbare a atitudinilor sociale, revizuirea actualelor legi și
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reglementări, modificări în politicile de resurse umane ale angajatorilor, schimbări ale
mediului fizic și organizațional la locul de muncă și adoptarea politicilor de învățare
pe tot parcursul vieții.
În viitor fără încurajarea participării lucrătorilor vârstnici la o viața activă există
riscul apariției unui deficit de resurse umane și profesionale care cu siguranță va
afecta întreaga societate în ansamblul ei, fie tineri sau vârstnici.
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Anexe
Tabelul nr.1: Rata ocupării forței de muncă în țările membre UE, pe categorii de vârstă, pe
sexe, în anul 2018 (%)
Grupa 15-24 ani

Grupa 25-54 ani

Grupa 55-64 ani

Total

Masculin

Feminin

Total

Masculin

Feminin

Total

Masculin

Feminin

UE - 28

35.4

37.4

33.4

80.5

86.3

74.7

58.7

65.4

52.4

Austria

51.3

53.9

48.7

84.6

87.8

81.3

54.0

63.5

44.8

Belgia

25.0

26.4

23.5

80.4

84.5

76.2

50.3

55.1

45.6

Bulgaria

20.7

24.2

17.0

80.1

83.5

76.5

60.7

65.4

56.4

Cehia

28.4

32.2

24.3

87.5

94.4

80.1

65.1

74.0

56.6

Cipru

31.3

27.3

35.0

80.4

86.2

75.0

60.9

70.3

51.9

Croația

25.6

30.5

20.3

77.0

80.4

73.5

42.8

51.0

35.2

Danemarca

57.3

55.8

58.8

82.7

86.2

79.0

70.7

74.9

66.4

Estonia

41.7

43.5

39.9

84.2

89.5

78.7

68.9

65.9

71.5

Finlanda

44.0

42.6

45.5

82.5

85.3

79.5

65.4

64.3

66.5

Franța

30.4

32.9

27.7

81.2

85.8

76.8

52.3

54.1

50.5

Germania

47.2

48.8

45.4

84.9

89.0

80.6

71.4

76.1

66.9

Grecia

14.0

15.9

12.0

68.9

79.6

58.2

41.1

53.3

30.0

Irlanda

40.3

41.2

39.3

79.2

85.7

72.9

60.4

68.6

52.3

Italia

17.7

20.8

14.3

69.8

80.3

59.4

53.7

64.2

43.9

Letonia

33.1

35.5

30.6

82.7

84.6

80.7

65.4

66.3

64.7

Lituania

32.4

34.1

30.6

84.6

85.2

84.1

68.5

70.5

66.9

Luxemburg

28.4

28.4

28.4

83.9

88.0

79.7

40.5

45.5

35.2

Malta

50.4

48.9

52.0

83.0

93.3

71.8

49.7

67.1

32.1

Marea Britanie

50.6

51.4

49.9

84.3

89.8

78.8

65.3

70.3

60.6

Olanda

63.9

62.8

65.2

84.6

89.2

79.9

67.7

76.6

58.8

Polonia

31.0

34.7

27.0

82.4

88.1

76.5

48.9

59.8

39.1

Portugalia

27.2

29.3

25.1

84.3

87.5

81.4

59.2

64.5

54.6

România

24.7

28.9

20.3

80.6

88.7

72.1

46.3

57.9

35.7

Slovacia

27.5

34.0

20.6

81.2

87.9

74.4

54.2

58.4

50.4

Slovenia

35.2

38.9

31.1

87.5

90.0

84.8

47.0

52.2

41.9

Spania

21.7

22.7

20.5

74.7

80.8

68.6

52.2

59.7

44.9

Suedia

45.1

43.6

46.8

86.8

89.1

84.3

77.9

80.0

75.8

Ungaria

29.0

33.4

24.3

84.1

90.4

77.7

54.4

65.5

44.9

Sursa: Baza de date Eurostat
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Figura nr. 1: Evoluția ratei de ocupare a populației de 55-64 de ani din România,
pe medii de rezidență, în perioada 1998-2018, (%)
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Sursa: prelucrare CNPV după baza tempo INS
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Figura nr. 2: Ponderea populației ocupate din grupa de vârstă de 55-64 de ani
după domeniul de activitate al economiei naționale, în anul 2018, la
nivelul statelor membre UE (%)
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Sursa: prelucrare CNPV după baza de date Eurostat
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Figura nr. 3: Evoluția populației ocupate din România (15-64 ani) pe nivele de
educație, în anul 2018
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Tabelul nr.2: Rata ocupării forței de muncă (20-64 ani) în țările membre UE în anul
2018 și ținta națională propusă de fiecare stat în cadrul strategie Europa
2020 (%)

Stat membru UE

Valori ale ratei
ocupării în anul
2018

Valori ale ratei ocupării
asumate la nivel național
pentru în anul 2018

Suedia
Germania
Cehia
Estonia
Olanda
Marea Britanie
Danemarca
Lituania
Letonia
Finlanda
Austria
Portugalia
Slovenia
Malta
Ungaria
Irlanda
Cipru
Bulgaria
Slovacia
Polonia
Luxembourg
Franța
România
Belgia
Spania
Croația
Italia
Grecia

82.6
79.9
79.9
79.5
79.2
78.7
78.2
77.8
76.8
76.3
76.2
75.4
75.4
75
74.4
74.1
73.9
72.4
72.4
72.2
72.1
71.3
69.9
69.7
67
65.2
63
59.5

80
77
75
76
80
75
80
72.8
73
78
77
75
75
70
75
69
75
76
72
71
73
75
70
73.2
74
62.9
67
70

Sursa: prelucrare CNPV după baza de date Eurostat

65

Bibliografie


Albu Lucian-Liviu, Caraiani Petre, Iordan Marioara, Comisia Națională de
Prognoză. Perspectivele pieței muncii din România în contextul Strategiei
Europa 2020;



Atchley Robert, Social Forces and Aging: An Introduction to Social
Gerontology, Editura Wadsworth Publishing Co, USA, 1997;



Cuberes David și Teignier-Baqué Marc, Aggregate Costs of Gender Gaps in
the Labor Market: A Quantitative Estimate, Journal of Human Capital 10 (3),
2016;



Fontaine Roger, Psihologia îmbătrânirii, Editura Polirom, Iași, 2008;



Gavreliuc Alin, Discriminare socială în Chelcea S. și Iluț P. (coord.).
Enciclopedie de psihosociologie (pp. 116-117), Editura Economica, București,
2003;



Guillemard Anne - Marie, La Retraite, une mort sociale, Editura Mouton, Paris,
1972;



INS, Forța de muncă în România: Ocupare și șomaj în anul 2018, București,
2019;



Ripon Albert, Elements de gerontologie sociale, Edition Privat, Toulouse,
1992;



Institutul național de statistică, Ocupare și șomaj în 2015. Rezultate principale;
Comunicat presă nr. 100 din 18 Aprilie 2016;



O’Dempsey, Declan; Jolly, Schona și Harrop, Andrew; Age Discrimination
Handbook. Legal Action Group, Londra, 2006;

 Resurse web:


Asociația Habilitas, Sprijinirea lucrătorilor vârstnici și a mediului
organizațional în adaptarea la tranzițiile legate de vârstă și la cerințele de
lucru, disponibil online la data de 5.09.2019: http://www.beold.eu/;



Eurostat, Comunicat de presă: Employment rate of people aged 20 to 64 in
the EU reached a new peak at 73.2% in 2018, 25 aprilie 2019, disponibil
online la data de 5.09.2019:
66

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9747515/3-25042019-APEN.pdf/b226fab2-566d-4dad-a830-a22b9fa5c251;


Ministerul Muncii, Familiei și Justiției Sociale, Strategia națională pentru
ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, disponibil online la data de 5.09.2019:
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2018/SN_Ocupare_for
ta_munca_2018.pdf



Ministerul Muncii, Familiei și Justiției Sociale, Strategia națională pentru
promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 2015-2020,
disponibil online la data de 5.09.2019:
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publi
ce/2015-07-15_Anexa1_ProiectHG_SIA.pdf;



Șomănescu Cristina, O nouă tendință pe piața muncii: hypermarketurile
angajează vârstnici pe postul de casier, Economica. Net, 10 februarie 2017,
disponibil online la data de 5.09.2019:
https://www.economica.net/hypermarketurile-angajeaza-varstnici-pe-postulde-casier_132992.html;

 Informații statistice:
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu;
 http://ec.europa.eu;
 www.insse.ro.

67

