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1. Context 

Evoluțiile demografice se află printre prioritățile agendei politice a UE. Creșterea speranței de 

viață în ultimii aproximativ 10 ani prezintă, în același timp, oportunități și provocări, cere o 

dezbatere amplă cu privire la impactul pe care îl are asupra cetățenilor, dar și asupra societății 

în ansamblul ei (în ce privește creșterea economică, sustenabilitatea fiscală, asistența medicală 

și îngrijirea pe termen lung, bunăstarea și coeziunea socială etc.). 

Pilonul european al drepturilor sociale stabilește o serie de principii care se referă direct sau 

indirect la domeniile afectate de îmbătrânire.  

Cartea verde privind îmbătrânirea populației a fost prevăzută în Programul Comisiei Europene 

pentru anul 2020.  

În iunie 2020, Comisia a prezentat un raport cu privire la principalele aspecte ale schimbărilor 

demografice și impactul probabil al acestora1. 

La 27 ianuarie 2021, Comisia Europeană a lansat o dezbatere publică privind răspunsul la 

consecințele îmbătrânirii populației.  

2. Prezentarea documentului 

Noutatea adusă de Cartea verde constă în abordarea bazată pe ciclul de viață, care ia în 

considerare faptul că etapele tradiționale (formare, educație, viață activă, pensionare) au 

devenit mult mai flexibile și impun găsirea unui echilibru adecvat între soluțiile durabile 

                                                 
1 A se vedea Comisia Europeană – Impactul schimbărilor demografice în Europa.  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_50_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home/highlights
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_251_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_37_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_37_RO_ACTE2_f.pdf
https://ec.europa.eu/romania/news/20200617_raport_schimbari_demografice_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20200617_raport_schimbari_demografice_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_ro
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pentru sistemele de protecție socială și consolidarea solidarității între generații și a echității 

între tineri și persoanele în vârstă. 

Documentul abordează atât acțiunile necesare acestui nou tip de abordare, cât și o serie de  

probleme apărute în acest nou context.  

 Punerea bazelor (formarea)  

 poate conduce la prevenirea, limitarea și amânarea unora dintre provocările legate de 

îmbătrânire; 

 se bazează pe două concepte active: îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate, 

pe de o parte și învățarea pe tot parcursul vieții, pe de altă parte.  

Aceste acțiuni se regăsesc în  Agenda pentru competențe în Europa,  Comunicarea Comisiei 

privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025, Planul de acțiune pentru 

educația digitală  

Probleme ridicate:  

 Cum pot copiii și tinerii să fie mai bine pregătiți pentru perspectiva unei speranțe de 

viață mai mari? 

 Ce fel de sprijin poate oferi UE statelor membre? 

 Care sunt cele mai importante obstacole în calea învățării pe tot parcursul vieții de-a 

lungul ciclului de viață? 

 În ce etapă a vieții ar putea avea impact maxim abordarea acestor obstacole? 

 Cum ar trebui abordat acest aspect în mod specific în zonele rurale și în regiunile 

îndepărtate? 

 Valorificarea la maximum a vieții profesionale  

Comisia propune o serie de acțiuni pentru atingerea acestui obiectiv: 

 atragerea unui număr mai mare de persoane pe piața forței de muncă (cu accent pe 

promovarea nediscriminării, a egalității de gen, a atragerii migranților și a persoanelor 

vârstnice etc.); 

 promovarea productivității, inovării și oportunităților de afaceri; 

 promovarea unei perspective teritoriale în ce privește ocuparea forței de muncă și 

productivitatea, precum și a componentei digitale. 

Probleme ridicate: 

 Ce tip de sprijin este necesar la nivelul UE și cum se pot valorifica exemplele de 

mentorat de succes în materie de inovare socială între tinerii antreprenori și cei în 

vârstă?  

 Cum pot politicile UE să ajute regiunile mai puțin dezvoltate și zonele rurale să 

gestioneze îmbătrânirea și depopularea? 

 Cum pot să utilizeze mai bine economia vârstei a treia teritoriile UE afectate de dubla 

provocare a depopulării și a îmbătrânirii populației? 

 Noi oportunități și provocări după pensionare 

Comisia propune o serie de acțiuni pentru atingerea acestui obiectiv: 

 menținerea în activitate după pensionare (mobilitatea activă, activități de voluntariat, 

învățarea intergenerațională etc.); 

 combaterea sărăciei la vârste înaintate; 

 promovarea unor sisteme de pensii adecvate, echitabile și sustenabile. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_274_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_625_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_625_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_624_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_624_RO_ACTE_f.pdf
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Probleme ridicate: 

 Ce servicii ar trebui instituite sau îmbunătățite pentru a asigura autonomia, 

independența și drepturile persoanelor în vârstă și pentru a le permite acestora să 

participe în societate? 

 Cum poate UE să sprijine persoanele în vârstă vulnerabile care nu sunt în măsură să își 

protejeze propriile interese financiare și personale, în special în situații 

transfrontaliere?  

 Cum pot fi reduse și abordate riscurile de sărăcie la vârste înaintate?  

 Cum se pot asigura pensii adecvate pentru persoanele (în mare parte femei) care își 

petrec perioade lungi din viața lor profesională desfășurând activități neremunerate 

(adesea, servicii de îngrijire)? 

 Ce rol ar putea juca pensiile suplimentare în asigurarea unor venituri adecvate din 

pensii? Cum ar putea fi extinse acestea în întreaga UE și care ar fi rolul UE în acest 

proces? 

 Satisfacerea nevoilor din ce în ce mai mari ale unei populații în curs de îmbătrânire 

Comisia are în vedere: 

 satisfacerea nevoilor de asistență medicală și de îngrijire pe termen lung ale unei 

populații în curs de îmbătrânire; 

 asigurarea mobilității, conectivității și accesibilității; 

 reducerea diferențelor teritoriale în ceea ce privește accesul la îngrijire și servicii; 

 îmbunătățirea bunăstării prin solidaritatea între generații. 

Probleme ridicate: 

 Cum poate sprijini UE eforturile statelor membre de a reconcilia o acoperire adecvată 

și accesibilă din punct de vedere financiar a asistenței medicale și a îngrijirii pe termen 

lung cu sustenabilitatea fiscală și financiară? 

 Cum poate UE să sprijine statele membre în abordarea provocărilor comune în materie 

de îngrijire pe termen lung? 

 Care sunt aspectele de care trebuie să se țină seama în cazul zonelor cu densitate 

scăzută a populației?  

 Cum pot persoanele în vârstă să beneficieze de avantajele digitalizării mobilității și a 

serviciilor de sănătate? 

 Ce măsuri ar putea fi luate pentru a preveni singurătatea și izolarea socială a 

persoanelor în vârstă?  

 Ce rol pot juca locuințele multigeneraționale și acest mod de viață în planificarea 

urbană și rurală în ceea ce privește abordarea provocărilor legate de îmbătrânirea 

populației?  

 

3. Poziții ale  instituțiilor UE 

 

3.1. Parlamentul European 

 În proiectul de raport referitor la îmbătrânirea populației vechiului continent – 

posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea populației după 2020 (din 11 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-PR-657302_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-PR-657302_RO.pdf
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septembrie 2020) este evidențiat rolul persoanelor în vârstă în societățile din UE, precum și 

necesitatea de a le oferi acestora o îngrijire adecvată, de a preveni singurătatea la o vârstă 

înaintată și de a beneficia de experiența și cunoștințele lor. De asemenea, deputații europeni au 

solicitat combaterea cu fermitate a tuturor formelor de discriminare, de infracționalitate și de 

excluziune cu care se confruntă persoanele în vârstă. Raportul prevede, de asemenea, 

instituirea unui „An al îmbătrânirii demne”, care ar trebui să vizeze, printre altele, 

consolidarea legăturilor intergeneraționale și prevenirea singurătății la o vârstă înaintată. 

3.2. Consiliul UE  

 La 8 iunie 2020 au fost publicate concluziile pe tema „Provocările demografice – calea 

de urmat”, prin care Comisia Europeană este invitată să dezvolte un instrument interactiv care 

să aibă o bază comună la nivelul UE pentru obținerea de date actuale, coerente, fiabile, 

comparabile și accesibile, defalcate în funcție de sex și de vârstă, pentru a aborda evoluțiile 

demografice. 

 La 12 octombrie 2020, au fost publicate concluziile privind drepturile omului, 

participarea și bunăstarea persoanelor în vârstă în era digitalizării  în care Comisia Europeană 

este invitată să ia în considerare dedicarea unui capitol din lucrarea sa intitulată „Carte verde privind 

îmbătrânirea” drepturilor persoanelor în vârstă, inclusiv drepturilor persoanelor în vârstă cu 

handicap.  

3.3. Comitetul Economic și Social European 

 La 5 mai 2020, în avizul pe tema „Provocările demografice din UE în contextul 

inegalităților economice și de dezvoltare” se precizează că situația demografică actuală a UE 

necesită o abordare holistică, care să cuprindă politici sociale și economice, politici active 

privind piața forței de muncă și coeziunea, măsuri speciale pentru lucrătorii în vârstă, politici 

privind îmbătrânirea activă și în stare bună de sănătate. 

3.4. Comitetul European al Regiunilor 

 La 14 octombrie 2020, în avizul „Schimbările demografice: propuneri privind 

măsurarea și combaterea efectelor negative în regiunile UE”  se salută inițiativa de analiză a 

impactului schimbărilor demografice asupra diverselor grupuri sociale și asupra zonelor și 

regiunilor europene și de prezentate a unor măsuri pentru a răspunde acestor provocări. 

4. Situația în România 

 În Raportul de țară din 2020 privind România, referitor la problematica îmbătrânirii 

populației și a consecințelor acestui fenomen, se precizează: 

 populația României a scăzut în ultimele decenii și se preconizează că va scădea în 

continuare; 

 raportul de dependență dintre populația vârstnică și cea activă se va dubla, ajungând de 

la 26,3 % în 2016 la 52,8 % în 2070; 

 deficitul bugetar ridicat și costurile tot mai mari legate de îmbătrânirea populației determină 

riscuri ridicate în materie de sustenabilitate a finanțelor publice pe termen lung; 

 sistemul de pensii din România se confruntă cu provocări legate de durata medie 

scăzută a vieții profesionale și de îmbătrânirea populației; 

 îmbătrânirea populației are un impact negativ asupra adecvării pensiilor și asupra 

cheltuielilor viitoare cu asistența medicală, precum și asupra viabilității pe termen lung a 

finanțelor publice; 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8324-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8324-2020-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/10/12/improving-the-well-being-of-older-persons-in-the-era-of-digitalisation-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/10/12/improving-the-well-being-of-older-persons-in-the-era-of-digitalisation-council-adopts-conclusions/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.232.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AC%3A2020%3A232%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.232.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AC%3A2020%3A232%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR4647&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR4647&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-romania_ro.pdf
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 pentru a contracara declinul demografic și deficiențele structurale existente, trebuie 

luate atât măsuri de activare pe piața forței de muncă, cât și măsuri de consolidare a 

competențelor; 

 în ciuda îmbătrânirii rapide a populației, nu au fost adoptate măsuri în materie de 

îmbătrânire activă. 

 La nivel guvernamental s-a elaborat:  

 Strategia naționala pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor 

vârstnice pentru perioada 2015 – 2020. 

5. Documentele consultate: 

 Carte Verde privind îmbătrânirea populației - Promovarea solidarității și a 

responsabilității între generații. 

 Dezbatere publică privind răspunsul la impactul îmbătrânirii populației. 

 Raport cu privire la principalele aspect ale schimbărilor demografice și impactul 

probabil al acestora. 

 Proiectul de raport referitor la îmbătrânirea populației vechiului continent – posibilități 

și provocări legate de politica privind îmbătrânirea populației după 2020. 

 

 

 

 

Dana Honciuc 

24 februarie 2021 

http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-DSS/2015-09-21-sn-ia-2020-HG_MO.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_50_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20200617_raport_schimbari_demografice_ro
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-PR-657302_RO.pdf

