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Introducere 
 
Cum ne asigurăm că îmbătrânirea populației nu va pune presiune suplimentară pe sistemul 
public de pensii? Cum sprijinim evitarea riscului de sărăcie în rândul persoanelor vârstnice? În 
ce măsură persoanele din grupa de vârstă (55-64 de ani) sunt încurajate să rămână active pe 
piața muncii? Cum asigurăm o relație bazată pe cooperare și înțelegere între generații? Cum 
încurajăm independența persoanelor vârstnice și transferul de cunoștințe între generații? 
Sunt câteva dintre întrebările la care încercăm să răspundem prin acest raport.  
 
Discursul la adresa vârstnicilor în România are adeseori componente negative, aducând la 
lumină stereotipuri și prejudecăți ce confirmă o ruptură între generații. Dacă la nivelul 
cunoașterii comune, auzim percepții conform cărora vârstnicii nu respectă regulile de izolare 
socială, tinerii sunt cei care plătesc pensiile vârstnicilor, vârstnicii vor doar mărirea pensiilor 
etc., la nivelul cunoașterii științifice, datele cu privire la aceste prejudecăți sunt limitate. 
Subiectul relațiilor dintre generații nu a fost de mare interes pentru cercetători.  
La nivel european, abordările față de vârstnici diferă în funcție de spațiul cultural și sistemele 
sociale, manifestându-se în diferențe între politicile publice dedicate, însă preocuparea pentru 
integrarea lor este tot mai mare pe măsură ce populația întregului continent îmbătrânește, 
punând presiunea atât pe sistemele sociale, cât și pe forța de muncă.  
 
Analizând datele demografice ale României, observăm o creștere a speranței vieții și scăderea 
natalității, astfel că ponderea vârstnicilor în totalul populației este în creștere. Deși o speranță 
de viață mai mare ar putea determina o creștere a duratei vieții profesionale, acest lucru nu 
se întâmplă. Din contră, rata adulților cu vârste cuprinde între 55 și 64 de ani care sunt activi 
pe piața muncii este în de doar 50%, ceilalți fie sunt inactivi, fie s-au pensionat deja. 
Inactivitatea vârstnicilor (55-64 de ani) poate fi explicată printr-o serie de factori incluzând – 
nivelul scăzut de competențe digitale și de alte abilități competitive pe o piață a muncii 
dinamice, discriminare la adresa vârstnicilor, proporție redusă a vârstnicilor (55-64 de ani) 
care participă la educație pe tot parcursul vieții, precum și starea de sănătate precară. Mai 
mult decât atât, domeniile în care activizează angajații vârstnici (55-64 de ani) sunt cele în care 
salariile sunt mai reduse și în care cerințele privind nivelul de educație este și el redus. În acest 
context, în România grupul vârstnicilor este printre grupurile cele mai afectate de criza 
economică și socială provocată de pandemia de COVID- 19. 
 
Obiectivele acestui raport sunt: 

1. Analiza contextului european și național privind îmbătrânirea activă și rolul vârstnicilor 
pe piața muncii; 

2. Analiza datelor studiului exploratoriu la nivelul partenerilor sociali din România privind 
managementul vârstei și abordarea inter-generațională; 

 
Raportul este realizat în cadrul proiectului european „Bridging the Age Gap - Development of 
social partners’ initiatives for managing are related challenges”1, implementat în parteneriat, 
coordonatorul parteneriatului fiind MGYOSZ – Ungaria, iar ceilalți parteneri sunt din Slovenia, 
Macedonia, Muntenegru, Slovacia, România și Croația și co-finanțat de Comisia Europeană. 

 
1 Mai multe detalii despre proiect: http://agegap.eu/#project 

 

http://agegap.eu/#project
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Proiectul reprezintă baza pentru implementarea Acordului Cadru privind îmbătrânirea active 
și abordarea inter-generațională2, semnat pe 8 martie 2017 de partenerii sociali europeni.  

Context european 
 

Îmbătrânirea populației 

Unul dintre paradoxurile actuale este acela că, deși speranța de viață este mult mai mare 
comparativ cu acum 100 sau 200 de ani, procentul vârstnicilor (55-64 de ani) care sunt activi 
pe piața muncii este relativ redus. Odată cu creșterea speranței de viață, statele europene au 
modificat și vârstele de pensionare, crescându-le, pe de o parte pentru că rămân o perioadă 
cât mai îndelungată activi, indivizii au șanse mai mari să își păstreze independența financiară, 
socială, fizică, iar pe de altă parte, pentru ca presiunea financiară asupra sistemelor publice 
de pensii să fie mai redusă.  
În 2018, aproximativ 33% din populația statelor UE (28) era reprezentată de persoane cu 
vârste peste 55 de ani, iar estimările arătau că în anul 2050 este așteptat ca acest procent să 
crească până la 41% (Eurostat, 2019).  
Îmbătrânirea populației este un fenomen îndelung dezbătut și foarte actual, având impact pe 
termen mediu și lung asupra instituțiilor sociale și, implicit, asupra vieții economice și sociale.  
 

Figura 1. Piramida populației, UE (28), 2018 și 2020 

 
Sursa: Eurostat, 2019, p. 16 

Așa cum reiese din piramida vârstelor, baza acesteia este mai îngustă ca urmare a scăderii 
natalității la nivel european, în timp ce mijlocul acesteia este mai larg (populația adultă). În 
anul 2050 când populația adultă din 2018 va ajunge la vârsta de pensionare, procentul 
persoanelor vârstnice va crește semnificativ.  

 
2 European Social Partners’ Autonomous Framework Agreement On Active Ageing And An Inter-Generational 
Approach, Martie 2017, disponibil online la https://www.businesseurope.eu/publications/european-social-
partners-autonomous-framework-agreement-active-ageing-and-inter 

https://www.businesseurope.eu/publications/european-social-partners-autonomous-framework-agreement-active-ageing-and-inter
https://www.businesseurope.eu/publications/european-social-partners-autonomous-framework-agreement-active-ageing-and-inter
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Cu o populație vârstnică tot mai numeroasă, este de așteptat ca soluția cea mai la îndemână 
să fie menținerea cât mai îndelungată a acestora pe piața muncii – fie prin integrarea parțială 
după momentul atingerii limitei de pensionare, fie prin creșterea vârstei de pensionare.  
 

Rata de ocupare a vârstnicilor 

Deși la nivel european, procentul persoanelor vârstnice (cu vârste cuprinse între 55 și 64 de 
ani) ocupate a crescut treptat de la 40% în 2005 ajungând la 59% în 2019 (Eurostat, 
TESEM050), discrepanțele dintre statele UE sunt majore. Dacă în Islanda 81% dintre vârstnici 
(55-64 ani) erau activi pe piața muncii în anul 2019, în Luxemburg sau Grecia, doar 43% dintre 
populația cu aceeași vârstă era încă activă (Eurostat, TESEM050).  
 

Tabel 1. Țări cu cele mai mari rate de vârstnici (55-64 ani) activi  vs. țări cu cele mai mici rate –2019 

Țara Procent vârstnici 
activi 

Țara Procent vârstnici 
activi 

Islanda 81% Luxembourg 43.1% 
Suedia 78% Grecia 43.2% 
Germania 73% Croația 43.9% 
Estonia 73% România 45.1% 
Danemarca 71% Slovenia 47.8% 

Sursa: Eurostat, TESEM050 

România se află în lista țărilor cu cele mai mici rate de ocupare a vârstnicilor, în anul 2019, 
doar 45% dintre cei cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani erau angajați.  
 
Analizând situația ocupării vârstnicilor, remarcăm și un decalaj între femei și bărbați, astfel, 
proporția femeilor cu vârste între 55 și 64 de ani care lucrează este mai mică comparativ cu 
cea a bărbaților (Comisia Europeană, 2015). 
 

Tabel 2. Țări cu cele mai mari rate de femei vârstnice (55-64 ani) active vs. țări cu cele mai mici rate –2016 

Țara % femei 
vârstnice 
active 

% bărbați 
vârstnici 
activi 

Țara % femei 
vârstnice 
active 

% bărbați 
vârstnici 
activi 

Suedia 73.5% 77.5% Grecia 27.2% 46.2% 
Estonia 66.5% 63.7% Malta 26.4% 61.8% 
Danemarca 63.6% 71.9% Croația 31.6% 45.1% 
Germania 63.5% 73.7% Luxemburg 32.4% 46.4% 
Finlanda 63% 59.8% Slovenia 33.4% 43.6% 
Lituania 62.8% 66.8% România 33.6% 53% 

Sursa: Prelucrarea datelor din SEMESTRUL EUROPEAN- ADECVAREA ȘI SUSTENABILITATEA PENSIILOR 

 
Decalajul dintre femei și bărbați este cel mai mare în Malta, de peste 35 de puncte procentuale 
în detrimentul femeilor. România are și ea o diferență de aproximativ 19 puncte procentuale 
între procentul femeilor și bărbaților cu vârste de 55 – 64 ani activi pe piața muncii.  
Cel mai adesea, participarea limitată a femeilor pe piața muncii după 55 de ani se 
concretizează într-o durată mai mica a duratei vieții profesionale și, implicit, o pensie mai mică 
(Comisia Europeană, 2016). Pensiile femeilor sunt în medie cu 36% mai mici decât cele ale 
bărbaților la nivelul UE (Comisia Europeană, 2016).  
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Durata medie a vieții profesionale în statele membre UE (28) în anul 2016 a fost de 35,6 ani, 
cu o diferență de 5 ani între bărbați  și femei (Comisia Europeană, 2016).   

 

Riscul sărăciei pentru persoanele vârstnice 

În Europa, 16% dintre persoanele aflate în grupa de vârstă 50-64 de ani se aflau în risc de 
sărăcie după transferurile sociale (Eurostat, TESSI012), ratele variind foarte mult între țări - de 
la un minim de 6% în Danemarca până la 24% în Letonia. România se află din nou în 
clasamentul țărilor cu cele mai mari rate ale persoanelor 50-64 de ani care se află în risc de 
sărăcie (Eurostat, TESSI012).  

Un alt indicator relevant pentru nivelul de trai este deprivarea material severă. La nivelul UE 
(28) în anul 2017, rata persoanelor cu vârste aflate în deprivare materială era de 7%. Deși la 
nivel mediu, nu pare o rată ridicată, dacă analizăm în profunzime, remarcăm diferențe mari 
între țări – de la 29% rata deprivării materiale în Bulgaria la 1% în Suedia. Atât în cazul ratei 
sărăciei, cât și în cazul ratei deprivării materiale pentru grupa de vârstă 55-64 de ani, nu există 
diferențe semnificative de gen. Însă acestea devin mai pregnante în momentul în care indivizii 
ajung la vârsta de pensionare.  
 

Tabel 3. Țările cu cele mai mari diferențe privind riscul sărăciei între femei și bărbați cu vârste peste 60 de ani – 2018 

 
% Femei % Bărbați Diferența  

Lituania 40.7 26.0 14.7 
Estonia 45.4 32.1 13.3 
Letonia 44.9 33.5 11.4 
Bulgaria 31.0 19.7 11.3 

Cehia 17.4 7.7 9.7 
România 25.1 17.1 8.0 
Slovenia 21.2 13.4 7.8 
Croația 30.1 23.3 6.8 
Luxembourg 16.3 9.9 6.4 
Austria 16.2 10.2 6.0 

Sursa: Eurostat, [ilc_pns1] 
 
La nivelul întregii Uniuni Europene (28) diferența dintre rata femeilor peste 60 de ani aflate în 
risc de sărăcie și rata bărbaților cu aceeași vârstă este de 3,4 puncte procentuale pentru anul 
2018. Cu toate acestea, diferențele la nivelul statelor membre sunt foarte mari, așa cum se 
poate observa din tabelul nr. 3.  
 

Discriminare pe criterii de vârstă 

Conform Eurobarometrului special din 2015 (Comisia Europeană, 2015)  percepția cetățenilor 
europeni este că factorul care dezavantajează cel mai mult accesul la un anumit loc de muncă 
este vârsta candidatului, dacă acest are peste 55 ani – 56% dintre respondenți au considerat 
că această caracteristică constituie un dezavantaj la angajare.  
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Figura 2. Criterii percepute ca dezavantaje la angajare (2015) 

 
 Sursa: SPECIAL EUROBAROMETER 437  

 
Și în cazul acestui indicator diferențele dintre state sunt mari, astfel, 78% dintre respondenții 
olandezi consideră că vârsta peste 55 de ani constituie un dezavantaj la angajare, în timp ce, 
la polul opus, se află Italia cu un procent mai redus al respondenților care percep vârsta de 
peste 55 ani ca pe un dezavantaj la angajare (40%).  

În ceea ce privește percepția asupra măsurilor luate de angajatori la locul de muncă pentru a 
promova diversitatea, 39% dintre respondenți au susținut că pentru promovarea persoanelor 
vârstnice măsurile sunt insuficiente. Acest procent (39%) este însă în scădere comparativ cu 
Eurobarometrul realizat în 2012 când proporția celor care susțineau că aceste măsuri sunt 
insuficiente era de 49% (Comisia Europeană, 2015).  
 

Participarea la învățare pe tot parcursul vieții 

Proporția adulților care participă la activități de formare și educație pe tot parcursul vieții 
rămâne încă foarte mică. Deși ținta stabilită prin Strategia 2020 (Comisia Europeană, 2010) 
era ca 15% din populația Uniunii să beneficieze de învățământ pe tot parcursul vieții, în 2018 
(Eurostat [trng_lfse_01]), doar 11% din populația adultă participase, cu o diferență mică între 
femei (12%) și bărbați (10%). Analizând rezultatele obținute de fiecare țară europeană, 
observăm că unele dintre ele au rezultate foarte slabe: România (0,9%), Bulgaria (2,5%) sau 
Croația (2,9%).  

Atunci când analiza este restrânsă la grupa de vârstă 55 -64 de ani, proporția este mai redusă: 
în medie, doar 7% dintre persoanele vârstnice (55-64 de ani) au participat la activități care pot 
fi încadrate ca învățare pe tot parcursul vieții (Eurostat [trng_lfse_01]). Țările cu cele mai mari 
rate ale vârstnicilor (55-64 de ani) care au beneficiat de învățare pe tot parcursul vieții sunt 
Suedia (24.9%), Finlanda (19.3%), Danemarca (18.3%). Țările care au cele mai mici rate sunt 
România (0.3%), Croația (0.5%), Grecia (0.8%).  
 

Tabel 4. Rata vârstnicilor (55-64 ani) care au participat la activități de învățare pe tot parcursul vieții –2019 

Țara % vârstnici care au 
beneficiat de învățare pe 
tot parcursul vieții 

Țara % vârstnici care au 
beneficiat de învățare pe 
tot parcursul vieții 

Suedia 24.9 România 0.3 
Finlanda 19.3 Croația 0.5 
Danemarca 18.3 Grecia 0.8 

56%

52%

46%

46%

Vârstă peste 55 ani

Imaginea (îmbrăcăminte,
prezentare)

Culoarea sau apartenența etnică

Dizabilitate

Criterii care sunt percepute ca dezavantaje la 
angajare (2015)
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Islanda 15.4 Slovacia 1.5 
Franța 14.3 Polonia 1.7 

Sursa: Eurostat [trng_lfse_01] 

Sănătatea vârstnicilor 

Nivelul de sănătate al unei persoane influențează semnificativ durata vieții profesionale. 
Indicatorul Eurostat [hlth_hlye] care măsoară numărul de ani de viață sănătoasă la naștere 
scoate în evidență o discrepanță majoră la nivelul statelor europene. Astfel, dacă media la 
nivel European (28) este de 63,6 ani sănătoși pentru un individ, în Letonia această medie este 
de 52 de ani, iar în Estonia de 54 de ani. Suedia și Malta sunt țările cu media numărului de ani 
de viață sănătoasă cea mai mare din UE cu peste 72 de ani. România se află sub media 
europeană cu o medie de 59,4 ani.  

În ceea ce privește media anilor sănătoși după 65 de ani, în valoare absolută, în anul 2018, 
media europeană (27) era de 10 ani pentru femei, respectiv de 9.8 ani pentru bărbați. În 
Suedia, femeile și bărbații în vârstă de 65 de ani trăiesc încă 16 ani fără probleme de sănătate. 
Pentru România, valoarea absolută a anilor de viață sănătoși după 65 de ani este de 5.9 ani 
pentru femei și 6.3 ani pentru bărbați (Eurostat [hlth_hlye)]), puțin peste jumătate din media 
europeană.  

Înaintarea în vârstă aduce și dificultăți în desfășurarea activităților de îngrijire proprie sau a 
gospodăriei, astfel, 26% dintre persoanele cu vârstă peste 65 de ani declarau în 2014 că au 
dificultăți severe în desfășurarea activităților de îngrijire (Eurostat, [hlth_ehis_tae]. În 
România, acest procent este cu aproximativ zece procente mai mare (35%).  
Pentru ca persoanele vârstnice să rămână active pe piața muncii o perioadă cât mai 
îndelungată este necesar a avea în vedere starea de sănătate a acestora, identificând politici 
publice la nivel național și european care pot contribui la o îmbunătățire a stării de sănătate a 
persoanelor vârstnice.  

 

Politici europene privind ocuparea vârstnicilor (55-64 ani) 

Având în vedere contextul european descris (fenomenul îmbătrânirii populației, rata redusă 
de ocupare a persoanelor vârstnice, riscul sărăciei, discriminarea pe criterii de vârstă sau 
participarea redusă la învățare pe tot parcursul vieții), în ultimii ani, instituțiile Uniunii 
Europene au depus eforturi pentru a crea un cadru unitar de sprijinire a statelor membre în 
procesele naționale de creștere a ponderii vârstnicilor care rămân activi pe piața muncii 
pentru o perioadă cât mai lungă, în măsura în care aceștia sunt apți de muncă. 
Unul dintre primele documente care surprinde interesul și asumarea Comisiei Europene 
pentru reducerea ratelor de șomaj în rândul vârstnicilor este Comunicarea „Către o Europă a 
Tuturor Vârstelor – Promovarea prosperității și a solidarității intergeneraționale”3 din anul 
1999. Comunicarea atrage atenția asupra provocările de la momentul respectiv legate de 
vârstă (cele mai multe fiind de actualitate și după 20 de ani) și face câteva recomandări de 
politică publică pentru a veni în întâmpinarea respectivelor provocări, accentuând necesitatea 
unor politici coerente și eficiente în domeniile ocupare, social, sănătate, dar și în ceea ce 

 
3 Denumirea originală a documentului este “Towards a Europe for All Ages - Promoting Prosperity and 
Intergenerational Solidarity” și este disponibil aici: 
https://ec.europa.eu/employment_social/social_situation/docs/com221_en.pdf 

 
 

https://ec.europa.eu/employment_social/social_situation/docs/com221_en.pdf
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privește combaterea discriminării vârstnicilor, inclusiv la locul de muncă (Comisia Europeană, 
1999).  
Prin Strategia Lisabona (Rodriguez, Warmerdam, & Triomphe, 2010), a fost stabilit ca țintă că 
până în 2020, rata persoanelor vârstnice care sunt active pe piața muncii să fie de 50%, astfel 
fiecare stat membru și-a asumat pe agenda publică legată de ocupare dezvoltarea de măsuri 
și acțiuni care să contribuie la atingerea indicatorului. La finalul anului 2009 (Employment, 
Social Affairs and Equal Opportunities, 2010), media ocupării vârstnicilor la nivelul statelor 
membre era de 46% și având în vedere efectele crizei economice începute în anul 2008, 
indicatorul nu a putut fi atins. Unele state europene precum Suedia (70%), Estonia (60%) sau 
Olanda (55%) au depășit ținta de 50%, în timp ce altele s-au aflat cu mult sub pragul stabilit – 
Malta (28%), Polonia (32%) sau Belgia (35%) (Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities, 2010), reflectând astfel disparitățile extrem de mari între state în acest 
domeniu. 
Ulterior, Strategia 2020 (Comisia Europeană, 2010) nu a mai inclus indicatori privind rata de 
ocupare a vârstnicilor, ci a rămas doar cu indicatorul privind ocuparea la nivelul întregii 
populații apte de muncă (25 – 64 de ani), indiferent de grupa de vârstă. 
Pe fondul adâncirii deficitului de forță de muncă, în 2017, partenerii sociali europeni 
(European Social Partners, 2017) au adoptat un acord cadru pe tema îmbătrânirii active și a 
abordării inter-generaționale prin care la nivel european a fost stabilit un set de acțiuni prin 
care: 

• Angajatorii, angajații și reprezentanții acestora să conștientizeze provocările actuale 
determinate de schimbările demografice; 

• Promovarea unor metode practice de promovare și management al îmbătrânirii active; 

• Menținerea unui mediu de lucru sigur, sănătos și productiv; 

• Dezvoltarea de metode inovative prin care angajații să rămână activi până la vârsta de 
pensionare.  

Acest acord cadru ar trebui să fie implementat în statele membre de partenerii naționali.  
 
Și Comitetul Economic și Social European a adoptat, în 2019, o opinie cu privire la îmbătrânirea 
activă în contextul noilor realități din câmpul muncii (European Economic and Social 
Committee, 2019), subliniind că Statele membre au conștientizat problema îmbătrânirii 
populației și au implementat anumite politici, însă acestea sunt mai degrabă cazuri izolate, în 
timp ce chestiunea devine tot mai complexă în contextul avansului tehnologic și dinamica 
mediului profesional.   
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Context național 
 

Îmbătrânirea populației 

Îmbătrânirea populației este un fenomen cu care se confruntă și România, așa cum poate fi 
observat și în piramida populației de mai jos (realizată pe baza estimărilor Institutului Național 
de Statistică privind populația României în anul 2020). Piramida ne indică faptul că numărul 
copiilor și tinerilor este mai mic (piramida fiind mai îngustă la bază) decât numărul persoanelor 
adulte (ponderea cea mai mare este reprezentată de grupa de vârstă 40-44 ani – generația 
baby boom). Practic în aproximativ 15-20 de ani populația adultă din prezent va ajunge la 
pensie, iar numărul mare de persoane vârstnice coroborat cu creșterea speranței de viață va 
pune o presiune majoră pe sistemul public de pensii (pilonul I). 

 
Figura 3. Piramida vârstelor în România (estimare pentru anul 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sursa: Prelucrarea autorilor în baza datelor furnizate de INS 
 

Speranța de viață la naștere a crescut semnificativ în ultimii ani în România, ajungând în 2018 
la o medie de 75 (Eurostat, SDG_03_10), cu o valoare mai mare pentru femei (79 ani) și mai 
scăzută pentru bărbați (72). Deși speranța de viață este în creștere în România, aceasta este 
în continuare cu aproximativ 5 ani mai mică decât media europeană. Creșterea speranței de 
viață ar trebui să vină cu un efect și asupra ratei vârstnicilor care lucrează și, implicit, asupra 
vârstei de pensionare.  
 
În anul 2020, vârsta de pensionare în România este de 65 de ani pentru bărbați și 61 de ani 
pentru femei, urmând ca până în 2030 această vârstă pentru femei să crească la 63 de ani, iar 
treptat cele 2 vârste să fie egale (Comisia Europeană, 2016).  
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Femeile vârstnice sunt mai predispuse riscului de sărăcie în România (și la nivelul Uniunii 
Europene) ca urmare a duratei vieții profesionale mai mici și a salariilor mai reduse decât ale 
bărbaților obținute pe durata vieții active. Astfel, pensiile femeilor din România sunt în medie 
cu 28% mai mici decât ale bărbaților, procentul situându-se puțin sub media europeană de 
30% (Eurostat, [ilc_pnp13]).  
 

Figura 4. Speranța de viață la naștere România vs. UE (2007-2018) 

 
Sursa: Eurostat  [SDG_03_10] 

 

Participarea vârstnicilor pe piața muncii 

În 2019, 48% dintre românii cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani erau activi pe piața muncii, 
o proporție care a crescut treptat în ultimii ani de la 39% în 2005 (Eurostat, TESEM050). În 
ciuda creșterii evidente (de aproape 10%), România se află între țările europene cu cele mai 
mici rate de ocupare a vârstnicilor. Practic, în 2019, România încă nu atinsese ținta stabilită 
prin Strategia Lisabona de a ajunge la o rată a ocupării vârstnicilor de 50% până în anul 2010.  
În anul 2017, din numărul total de pensionari din România (5054090), 37% aveau vârste 
cuprinse între 45 și 64 de ani (Confederația Patronală Concordia, 2019). Aceste date ne oferă 
o imagine asupra presiunii puse pe sistemul de pensii din România, explicând totodată, parțial, 
rata mică de ocupare a persoanelor din această categorie de vârstă 

Analizând datele privind ocuparea vârstnicilor segregate pe gen (Eurostat [lfsa_ergan]), 
observăm o diferență semnificativă între rata ocupării femeilor vârstnice (de 36.5%) 
comparativ cu rata ocupării bărbaților aflați în aceeași grupă de vârstă (60%). Dintre vârstnicii 
care erau activi în anul 2018, 18% se aflau în risc de sărăcie, de data aceasta, bărbații fiind cei 
mai afectați de riscul sărăciei – 20% dintre bărbații cu vârste între 55 și 64 de ani care erau 
angajați se aflau în risc de sărăcie comparativ cu 13% dintre femei (Eurostat, [ilc_iw01]).  
În medie, 21% dintre românii cu vârste între 55-64 ani se află în risc de sărăcie (indiferent de 
statutul ocupațional), nu există diferențe semnificative de gen privind acest indicator 
(Eurostat, [ilc_li02]). 
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Figura 5. Rata de ocupare a vârstnicilor (55-64 ani) – România vs. UE 

 
Sursa: Eurostat, TESEM050 

 

Cea mai mare parte a vârstnicilor (55-64 ani) din România ocupați lucrau în 2019 în agricultură, 
industria prelucrătoare și comerț, acestea fiind printre domeniile în care veniturile obținute 
sunt mai mici. La celălalt capăt al spectrului, cu cei mai puțini vârstnici angajați sunt domeniile 
care țin de artă și divertisment, activități financiare și asigurări, respectiv informare și 
comunicații (Eurostat, [lfsa_egan2])4.  

Tabel 5. Distribuția angajaților (55-64 ani) din România  în funcție de activități economice în anul 2019 5 

Domeniul de activitate Mii 

Agricultură, silvicultură și pescuit 348.8 

Industria prelucrătoare 215.2 

Comerțul cu ridicata și amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor 125.4 

Construcții 91.5 

Transporturi și depozitare 63.9 

Activități privind sănătatea umană și asistența socială 56.1 

Învățământ 53.0 

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii 42.8 

Servicii administrative și activități de sprijin 35.5 

Furnizarea energiei electrice, gazelor naturale, aburului și aerului condiționat 18.5 

 Furnizarea apei lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de 
depoluare 18.2 

Activități specializate, științifice și tehnice 17.6 

Alte activități de servicii 17.1 

Servicii de cazare și restaurante 16.5 

 
4 Pentru 2 domenii de activități economice România nu a furnizat date pentru anul 2019 – activități imobiliare și 
activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale.  
5 Pentru mai multe detalii despre sectoarele economice, consultați Regulamentul (CE) 1893/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al 
activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, 
precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice Text cu relevanță pentru SEE.  
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Industria extractivă și exploatare în cariere 8.7 

Informare și comunicații 8.3 

Activități financiare și de asigurări 7.9 

Arte, spectacole și activități recreative 7.8 

Activități ale gospodăriilor în calitate de angajatori; activități nediferențiate ale 
gospodăriilor în calitate de producători de bunuri și servicii pentru uz propriu 7.2 

Sursa: Eurostat, [lfsa_egan2] 

 
Din toate domeniile menționate mai sus, domeniile în care ponderea femeilor este cea mai 
mare sunt sănătatea (73% dintre persoanele 55-64 ani care lucrau în 2019 în acest sector erau 
femei) și învățământul (70% dintre persoanele 55-64 ani care lucrau în 2019 în acest sector 
erau femei). De asemenea, o proporție ridicată a femeilor se observă și în cazul activităților 
științifice și tehnice sau altor servicii. Domeniul cu cea mai redusă pondere a femeilor în cazul 
grupei de vârstă 55 – 64 ani este cel al construcțiilor.  
 
 

Tabel 6. Ponderea  femeilor active (55-64) pe fiecare tip de activitate economică6 –  2019 

Domeniul de activitate % Femei 

Activități privind sănătatea umană și asistența socială 73.3% 

Învățământ 70.4% 

Activități specializate, științifice și tehnice 54.0% 

Alte activități și servicii 53.2% 

Comerțul cu ridicata și amănuntul; repararea autovehiculelor și 
motocicletelor 

49.6% 

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii 46.7% 

Agricultură, silvicultură și pescuit 43.7% 

Industria prelucrătoare 35.0% 

Servicii administrative și activități de sprijin 21.7% 

Furnizarea apei lucrări de canalizare, activități de gestionare a 
deșeurilor și de depoluare 

19.8% 

Industria extractivă și exploatare în cariere 14.9% 

Furnizarea energiei electrice, gazelor naturale, aburului și aerului 
condiționat 

14.1% 

Transporturi și depozitare 13.0% 

Construcții 5.1% 
Sursa: Prelucrarea autorilor în baza datelor Eurostat, [lfsa_egan2] 

 
 

Competențe digitale și învățare pe tot parcursul vieții 

Competențele digitale reprezintă, în ultimii ani, o resursă extrem de utilă pe piața muncii, 
inclusiv în România. Dezvoltarea acestor competențe nu a fost o prioritate pentru generațiile 
anterioare, așa cum a devenit în perioada contemporană. Absența sau nivelul scăzut al acestor 
competențe poate reprezenta un dezavantaj critic pe piața muncii.  

 
6 Calculat ca raport între numărul de femei angajate în domeniul respectiv și numărul total de persoane (55-64 
ani) raportate ca fiind ocupate în acel domeniu. Pentru domeniile care nu se regăsesc în acest tabel, România nu 
a raport date pentru anul 2019.  
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În România, conform datelor Eurostat din 2019 [isoc_sk_dskl_i], doar 18% din populația cu 
vârste cuprinse între 55 și 64 de ani are competențe digitale de bază sau peste (pondere care 
a cunoscut o îmbunătățire în ultimii ani - în 2015, doar 10% dintre vârstnici 55-64 de ani 
declarau același lucru). Media la nivel european (28) pentru același indicator era de 40% în 
anul 2019. Așa cum era de așteptat, dacă ajungem la grupa de vârstă următoare (65-74 de 
ani), rata persoanelor care au aceste competențe digitale de bază este și mai mică, de doar 
7%.  

În ceea ce privește utilizarea internetului, 33% dintre vârstnicii din grupa de vârste 55-64 de 
ani foloseau internetul zilnic în anul 2019, în timp ce media europeană (28) era de 66% 
(Eurostat, [isoc_ci_ifp_fu]). 

Mai mult decât în România, în anul 2019, doar 6% dintre companii au realizat training-uri 
pentru dezvoltarea/ îmbunătățirea competențelor TIC pentru angajații lor (media la nivel UE 
28 fiind de 4 ori mai mare, respectiv 24% ) (Eurostat, [isoc_ske_ittn2]).  

România se află pe ultimul loc între statele UE (28) în ceea ce privește învățarea pe tot 
parcursul vieții. Deși ținta stabilită la nivel european prin Cadrul European de cooperare în 
educație și formare a fost de 15% până în 2020, România a reușit să atingă (la nivelul întregii 
populații adulte) o rată de 1,3% de persoane adulte care au beneficiat de învățare pe tot 
parcursul vieții7 (în anul 2019) (Eurostat, sdg_04_60). Având în vedere acest procent extrem 
de mic la nivelul întregii populații adulte (25-64 de ani), proporția persoanelor aflate în grupa 
de vârstă 55-64 de ani care au participat la vreun fel de educație formală sau informală 
(conform indicatorului Eurostat) este de sub 1% pentru anul 2019 (Eurostat, sdg_04_60).  
În acest context, șansele persoanelor cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani de a dezvolta 
abilități TIC pentru a se integra mai bine pe piața muncii sunt minimale.  
 

Prejudecăți, stereotipuri și discriminare la adresa vârstnicilor 

Persoanele vârstnice se confruntă cu discursuri și atitudini stereotipice, bazate pe prejudecăți 
sau chiar acțiuni discriminatorii. Așa cum atrăgea atenția și OMS, este nevoie de o schimbare 
a perspectivei prin care privim vârstnicii, trebuie să lăsăm în urma percepția conform căreia 
aceștia reprezintă o povară pentru sistemele economice și sociale, în schimb, trebuie „să 
capitalizăm capacitatea umană pe care persoanele vârstnice o au” (Word Health Organisation, 
2016).  

Termenul folosit la nivel internațional cu privire la discursul negativ bazat pe vârstă, cel mai 
adesea îndreptat împotriva vârstnicilor este ageism definit ca „stereotipuri, prejudecăți și 
discriminare împotriva oamenilor pe baza vârstei acestora” (Word Health Organisation, 2016).  
Conform FRA (European Union Agency for Fundamental Rights, 2018), efectele ageism-ului 
sunt resimțite (1) la nivel individual prin discriminare pe piața muncii, lipsa accesului la numite 
bunuri și servicii, sărăcie și risc de a fi supus violenței; (2) la nivel de grup prin provocări și 
riscuri de a experimenta violări ale drepturilor omului și (3) la nivelul întregii societăți prin 
subminarea solidarității inter-generaționale. Intersecția mai multor identități care pot fi 
percepute ca negative, atrag cu sine riscuri economice și sociale mai mari. Raportul FRA 
(European Union Agency for Fundamental Rights, 2018) subliniază că grupul vârstnicilor 
migranți și romi sunt cele mai afectate de discriminarea la adresa vârstnicilor.  

 
7 Indicatorul Eurostat care măsoară învățarea pe tot parcursul vieții este definit ca proporția persoanelor cu 
vârste între 55 și 64 de ani care au beneficiat de educație și formare formală sau non-formală în ultimele 4 
săptămâni înainte de realizarea sondajului. Mai multe detalii aici.  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190517-1
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În România, discursurile publice negative îndreptate împotriva vârstnicilor apar în special în 
preajma alegerilor cu analize legate de opțiunile de vot ale acestora8, dar și în perioada de 
izolare socială în contextul pandemiei de coronavirus în care vârstnicii au fost etichetați drept 
persoanele care nu se conformează regulilor de distanțare socială9. 

Discriminarea pe criterii de vârstă nu este un subiect foarte mediatizat în România, probabil 
pentru că aceasta este mai puțin vizibil în spațiul public. Totuși, conform unui sondaj de opinie 
(TNS, 2015), 28% dintre respondenți considerau că acest tip de discriminare se află pe locul al 
2-lea în topul priorităților instituțiilor publice. Un alt sondaj de opinie cu privire la nivelul 
discriminării din România comandat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 
(IRES, 2019) include doar întrebări minimale despre vârstă, din datele acestuia nu putem să 
tragem o concluzie despre fenomenul discriminării pe criterii de vârstă.  

În schimb, Eurobarometrul Special 437 (2015) include o întrebare relevantă pentru acest 
subiect, respectiv „În țara dvs., când o companie dorește să angajeze pe cineva și trebuie să 
aleagă între doi candidați cu abilități și calificări egale, care dintre următoarele criterii, 
dezavantajează unul dintre candidați?”. 52% dintre respondenții români au spus că vârsta de 
peste 55 ani reprezintă un dezavantaj la angajare (Eurobarometrul Special 437 2015).  

În perioada 2002 – 2018, 274 de petiții privind discriminarea pe criterii de vârstă au fost 
primite de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD, 2019).  
 

Politici publice pentru vârstnici și solidaritate inter-generațională 

Guvernul României și-a asumat în 2015 tema îmbătrânirii active și a protecției vârstnicilor 
prin intermediul Strategiei care stabilește cele 3 obiective strategice în acest domeniu:  
(1) prelungirea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice,  
(2) promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice și  
(3) obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță pentru persoanele cu nevoi 
de îngrijire de lungă durată (Guvernul României, 2015).  
Strategia menționează faptul că ar trebui eliminate practicile discriminatorii la locul de muncă 
pe criterii de vârstă, însă nu sunt specificate măsuri clare prin care se poate obține acest 
deziderat. Ca multe alte strategii românești, nici aceasta nu are elementele de bază pentru a 
putea fi pusă în practică: buget, indicatori, plan de monitorizare și evaluare, rapoarte de 
monitorizare . 

Prin Strategia Națională de ocupare a forței de muncă (2014-2020), România și-a propus ca 
până în 2020 să ajungă la o rată de 70% ocupare a forței de muncă pentru grupa de vârstă 20-
64 ani (Guvernul României, 2014), deși ținta la nivel european era de 75%. În anul 2019, rata 
de ocupare pentru cetățenii aflați între 20 și 64 de ani a fost de aproximativ 71%, îndeplinind 
astfel indicatorul asumat, dar în continuare, ne aflăm sub media europeană (Eurostat, 
T2020_10). Guvernul României menționează în această Strategie că unul dintre obiective este 
„Creșterea participării pe piața muncii a persoanelor în vârstă”, fără a stabili însă o țintă, 
practic, chiar și îmbunătățirea cu 1% a participării vârstnicilor pe piața muncii constituie 
atingerea obiectivului. Deși Strategia menționează un mecanism de monitorizare și evaluare 

 
8 Un exemplu de astfel de discurs: https://www.aktual24.ro/batranilor-astora-care-tot-voteaza-psd-ul-voua-nu-
va-este-rusine-mesajul-extraordinar-al-unui-sofer-de-tir-la-ce-dracu-au-mai-luptat-ma-parintii-vostri-pe-front-
in-razboaie/ 
9Un exemplu de astfel de discurs: https://republica.ro/zdistantare-sociala-la-iasi-in-plina-pandemie-de-
coronavirus-100-de-persoane-multi-varstnici-au-participat 

 

https://www.aktual24.ro/batranilor-astora-care-tot-voteaza-psd-ul-voua-nu-va-este-rusine-mesajul-extraordinar-al-unui-sofer-de-tir-la-ce-dracu-au-mai-luptat-ma-parintii-vostri-pe-front-in-razboaie/
https://www.aktual24.ro/batranilor-astora-care-tot-voteaza-psd-ul-voua-nu-va-este-rusine-mesajul-extraordinar-al-unui-sofer-de-tir-la-ce-dracu-au-mai-luptat-ma-parintii-vostri-pe-front-in-razboaie/
https://www.aktual24.ro/batranilor-astora-care-tot-voteaza-psd-ul-voua-nu-va-este-rusine-mesajul-extraordinar-al-unui-sofer-de-tir-la-ce-dracu-au-mai-luptat-ma-parintii-vostri-pe-front-in-razboaie/
https://republica.ro/zdistantare-sociala-la-iasi-in-plina-pandemie-de-coronavirus-100-de-persoane-multi-varstnici-au-participat
https://republica.ro/zdistantare-sociala-la-iasi-in-plina-pandemie-de-coronavirus-100-de-persoane-multi-varstnici-au-participat
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concretizate într-un raport anual al implementării strategiei, rapoartele de monitorizare nu 
sunt publicate pe site-ul Ministerului Muncii.  

Cea de-a 3-a strategie relevantă este Strategia Națională de Învățare pe Tot Parcursul Vieții 
2015 -2020 (Guvernul României, 2016) care ar fi putut să stabilească niște direcții de acțiune 
și ținte aferente pentru creșterea participării vârstnicilor la învățarea formală și non-formală 
pe tot parcursul vieții, însă acest lucru nu se întâmplă. Deși la analiza situației, este menționată 
și rata extrem de scăzută a vârstnicilor care beneficiază de educație pe tot parcursul vieții, 
direcțiile de acțiune sunt adresate doar vag și persoanelor vârstnice. Mențiunea cea mai 
explicită despre aceștia este legată de faptul că ar trebui adaptată o eventuală consiliere 
privind utilitatea învățării pe tot parcursul vieții în funcție de grupa de vârstă.  
Strategia Națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (2015-2020) include 
câteva aspecte legate de vârstnici din perspectiva menținerii acestora pe piața muncii – 
„Sprijin financiar pentru implementarea măsurilor de îmbătrânire activă, de ex. pentru 
angajarea vârstnicilor în întreprinderi sociale” sau „Să asigure o durată mai mare de viață 
sănătoasă și locuri de muncă pentru populația vârstnică aptă de muncă” (Ministerul Muncii, 
2015).  

Pentru stimularea angajatorilor să încadreze în muncă persoane vârstnice, Legea 76/200210 
actualizată în 2020 stabilește beneficiile pe care aceștia le pot primi. Astfel, angajatorii care 
angajează șomeri cu vârste peste 45 de ani pe o perioadă de minim 12 luni vor primi o sumă 
în valoare de 2250 lei cu „obligația menținerii raportului de muncă sau serviciu cel puțin 18 
luni”. Dacă, însă, angajatorul decide să întrerupă aceste raporturi de muncă înainte de timpul 
minim stabilit prin lege (18 luni), acesta va trebui să restituie toți banii încasați pentru 
respectiva persoană11.  

Deși există o serie de documente programatice care menționează faptul că îmbătrânirea 
populației coroborată cu procente scăzute ale vârstnicilor care lucrează reprezintă o problemă 
pe care România ar trebui să o rezolve cât mai curând, nu există o asumare pentru măsuri și 
obiective cât mai specifice, la fel cum nu există nici o analiză a impactului măsurile existente 
(ex. nr. de persoane angajate în baza stimulentelor de inserție din Legea 76/2002).  
  

 
10 LEGE Nr. 76/2002 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă. Textul integral poate fi consultat aici.  
11 Nu există date publice cu privire la impactul acestei măsuri. 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/2019/Lege_76_2002_aprilie_2019.pdf
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Managementul vârstei la locul de muncă – perspectiva partenerilor 
sociali din România 
 

Metodologie 

În perioada septembrie 2019 – februarie 2020, Confederația Patronală Concordia a desfășurat 
un studiu cantitativ, realizând o anchetă prin chestionar pe tema managementului vârstei și a 
abordării inter-generaționale. Chestionarul a fost distribuit în format online mai multor 
angajatori din România, precum și partenerilor sociali reprezentativi, membrii în Comitetul 
Economic și Social, iar 50 dintre aceștia au răspuns pozitiv invitației de a completa 
chestionarul.  
Una dintre limitele acestui studiu este numărul mic de chestionare aplicat (50), practic, 
aceasta reprezintă o cercetare exploratorie care ar trebui să fie continuată pe baza 
rezultatelor incipiente obținute.  
 

Profilul respondenților 

Respondenții din cadrul acestui studiu reprezentau în cea mai mare măsuri patronate (23) sau 
sindicate (16). 11 dintre respondenți erau reprezentanți ai altor tipuri de organizații precum 
societăți comerciale, ONG-uri, institute de cercetare, companii de stat etc.  
 

Tabel 7. Tipologia organizațiilor respondente 

Tipul organizației Nr. respondenți 
Patronat 23 
Sindicat 16 

Altul 
- societate comercială 

-ONG 
- institut cercetare 

11 

 
În ceea ce privește forma de proprietate a organizațiilor respondente, 18 dintre acestea sunt 
companii, 17 organizații private naționale, 8 sunt organizații de stat de la nivel național și 3 
sunt organizații de stat de la nivel local. Ramurile economice în care organizațiile respondente 
activează sunt diverse, însă 22 dintre acestea desfășoară activități economice industriale (Cod 
CAEN B-C-D-E). Alte 8 organizații respondente își desfășoară activitatea în domeniul 
hotelurilor și restaurantelor (Cod CAEN I), 5 desfășoară activități profesionale, științifice și 
tehnice (Cod CAEN M); alte ramuri economice în care sunt încadrate celelalte organizații 
respondente sunt: intermedieri financiare și asigurări (Cod CAEN K), sănătate și asistență 
socială (Cod CAEN Q), Administrație publică și apărare (Cod CAEN O) etc.  

 
Tabel 8. Forma de proprietate a organizațiilor respondente 

Forma de proprietate a organizației Nr. respondenți 

Companie/grup multinațional 18 

Organizație privată națională 17 

Organizație de stat, nivel național 8 

Organizație de stat, nivel local 3 
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Cea mai mare parte a entităților care au răspuns chestionarului (32) sunt organizații mari cu 
peste 250 de angajați, 7 dintre ele sunt medii (numărul de angajați este între 50 și 250 de 
angajați), 5 sunt mici (între 11 și 50 de angajați), iar 3 au sub 10 angajați12.  
 

Perspective asupra abordării inter-generațională 

Percepția respondenților asupra generației tinere este că mai degrabă aceasta nu este 
suficient de loială și motivată, iar acest fapt constituie o problemă din perspectiva 
angajatorilor care, însă, poate fi rezolvată. 6 dintre cei 50 de respondenți consideră că această 
problemă cauzează mari dificultăți, în timp ce pentru 10 dintre respondenți nivelul 
nesatisfăcător de loialitate și motivație creează neajunsuri serioase. Doar 4 dintre respondenți 
au răspuns că aceasta nu este o problemă. Aceste răspunsuri indică o imagine mai degrabă 
negativă a respondenților (cei mai mulți dintre aceștia fac parte din structuri de management) 
față de generația tânără.  

O altă problemă percepută de către respondenți este cea a fluctuației mari a angajaților tineri; 
astfel, 20 de respondenți consideră că fluctuația mare a tinerilor angajați creează neajunsuri 
serioase sau chiar dificultăți mari. Doar 6 dintre respondenți consideră că fluctuația tinerilor 
nu reprezintă deloc o problemă.  

Problema cea mai mare percepută de respondenți este faptul că oportunitățile profesionale 
din străinătate sunt mai atractive pentru tinerii din România, 28 de respondenți (mai mult de 
jumătate din totalul respondenților) au evaluat această problemă ca producând neajunsuri 
serioase sau creând mari dificultăți. Doar 4 dintre participanții la studiu au considerat că 
existența oportunităților profesionale atractive din străinătate nu reprezintă o problemă.  
În general, respondenții nu consideră că nivelul de cunoștințe al generațiilor mai vechi este 
depășit, 16 dintre respondenți au menționat că aceasta nu este deloc o problemă, iar 11 au 
declarat că sunt doar mici neplăceri. Există și un număr de 15 respondenți care consideră că 
în organizațiile lor există această problemă, dar poate fi rezolvată.  
 

Tabel 9. Perspective asupra abordării inter-generaționale 

 
1. Nu este 
o 
problemă 

2. Sunt 
mici 
neplăceri 

3. Avem această 
problemă, dar o 
putem rezolva 

4. Creează 
neajunsuri 
serioase 

5. Cauzează 
mari 
dificultăți 

Generația tânără are un nivel 
nesatisfăcător de loialitate și 
motivație; 

4 10 20 10 6 

Fluctuația tinerilor angajați este 
foarte mare. 

6 10 14 16 4 

Oportunitățile profesionale din 
străinătate sunt mai atractive 
pentru tineri decât cariera în țară 

4 5 13 16 12 

Nivelul de cunoștințe al 
generațiilor mai vechi este uneori 
depășit. 

16 11 15 8 0 

Există reticență în rândul 
generației mai în vârstă față de 
soluțiile IT&C. 

7 15 17 7 4 

 
12 3 organizații respondente nu au răspuns la această întrebare.  
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Persoanelor din generații diferite 
le este greu să accepte culturile de 
muncă ale celorlalți. 

9 10 21 10 0 

Starea de sănătate a angajaților 
mai în vârstă este un motiv de 
îngrijorare. 

10 21 8 9 2 

Managementul nu se 
concentrează asupra valorificării 
potențialelor beneficii ale forței 
de muncă îmbătrânite și a 
cooperării la locul de muncă între 
diferite generații. 

12 12 13 11 2 

 
Respondenții au conștientizat existența unei reticențe în rândul generației vârstnice față de 
digitalizare, 15 dintre aceștia (din totalul de 50) au considerat că sunt mici neplăceri cauzate 
de reticența angajaților mai în vârstă față de TIC, iar 17 dintre participanții la studiu susțin că 
aceasta este o problemă, care, însă, poate fi rezolvată.  

Îmbinarea culturilor de muncă diferite între generații este percepută ca o dificultate pentru 
angajatori; 21 dintre respondenți consideră că persoanelor din generații diferite le este greu 
să accepte culturile de muncă ale celorlalți, dar aceasta este o problemă care poate fi 
rezolvată, în timp ce din perspectiva altor 10 respondenți astfel de situații cauzează neajunsuri 
serioase.  

În ceea ce privește starea de sănătate a angajaților vârstnici, părerile sunt diferite. Dacă 10 
dintre participanții la studiu consideră că aceasta nu este deloc o problemă, pentru 21 (din cei 
50 de respondenți) starea de sănătate a angajaților mai în vârstă poate determina mici 
neajunsuri. O parte dintre respondenți (9) susțin că sănătatea angajaților vârstnicilor cauzează 
neajunsuri serioase.  

Abordarea managementului privind cooperarea dintre generații la locul de muncă și 
incluziunea vârstnicilor este evaluată parțial pozitiv (probabil și pentru că respondenții fac 
parte din structuri de management, aceste răspunsuri ar trebuie corelate cu răspunsuri ale 
angajaților). 12 dintre respondenți susțin că nu există probleme ce țin de management în ceea 
ce privește valorificarea beneficiilor forței de muncă îmbătrânite și a cooperării la locul de 
muncă între diferite generații, în timp ce alți 12 participanți la studiu menționează că există 
doar mici neajunsuri legate de acest aspect. La unele locuri de muncă însă pare că nu există 
practici privind abordarea inter-generațională, 11 dintre respondenți considerând că această 
problemă cauzează neajunsuri serioase.  
 

Tabel 10. Importanța cooperării intre generații 

 
Mai degrabă 
neimportant 

Nici important, nici 
neimportant 

Mai degrabă 
important 

Competențele diferitelor generații se 
completează reciproc. 

1 5 44 

Transferul de cunoștințe între generații este 
important. 

0 1 49 

Prezența diferitelor culturi de muncă 
consolidează organizația. 

3 4 43 

Practicile de comunicare ale diferitelor 
generații pot fi bine combinate. 

1 13 36 

 



 22 

Participanții la studiu consideră că este importantă și foarte importantă cooperarea între 
diferite generații la locul de muncă. Cea mai mare susținere (44 dintre respondenți) a primit-
o enunțul conform căruia transferul de cunoștințe este important, iar următorul enunț în 
ordinea importanței percepute de respondenți este cel legat de competențele diferitelor 
generații care se completează reciproc. Enunțul care a primit cea mai mică susținere este legat 
de combinarea practicilor de comunicare ale diferitelor generații.  
Resursele financiare (32 de respondenți) alături de resurse tehnice/ tehnologice (31 de 
respondenți) sunt principale resurse necesare pentru a face față provocărilor inter-
generaționale.  
 

Practici de management al vârstei la locul de muncă 

Cele mai multe dintre organizațiile respondente (15) au menționat faptul că provocările legate 
de probleme inter-generaționale au fost marginalizate ca urmare a necesității continue de a 
asigura forță de muncă de calitate și stabilă. Alți 10 reprezentanți ai organizațiilor respondente 
au susținut că încă nu a apărut această provocare, în timp ce 9 dintre participanții la studiu 
(din 50) au declarat că preferă să angajeze persoane cu vârste medii  și evită să angajeze 
personal sub 25 de ani și peste 55 de ani. Doar 6 dintre organizațiile participante la studiu au 
un program pentru elaborarea unei strategii inter-generaționale.  
 

Tabel 11. Răspunsurile organizațiilor la provocările inter-generaționale 

Cum a răspuns organizația dvs. la provocările inter-generaționale? Nr. răspunsuri 

Necesitatea asigurării forței de muncă pentru funcționarea continuă a marginalizat 
provocările legate de problemele inter-generaționale. 

15 

Această provocare nu a apărut încă. 10 

Angajatorii nu solicită ajutor de la nicio asociație, ei preferă să-și rezolve singuri 
problemele inter-generaționale. 

9 

Obiectivul angajatorilor este de a angaja forță de muncă în special din generația medie, 
ei tind să evite atât generațiile sub 25 de ani, cât și peste 55 de ani. 

9 

Organizația noastră are deja un program pentru elaborarea unei strategii inter-
generaționale. 

6 

Criteriile specifice pentru managementul vârstei sunt deja incluse în contractul colectiv 
al organizației noastre. 

1 

 
Doar o mică parte a organizațiilor respondente au implicat sindicatele în activități de 
management al vârstei (11 organizații din 50), iar alte 12 organizații participante la studiu au 
declarat că, deși nu au implicat până acum sindicate sau alte organisme de reprezentare în 
acțiuni care vizează managementul vârstei, intenționează să facă acest lucru în viitor. Acolo 
unde există programe de management al vârstei, mai degrabă au fost inițiate de angajatori, 
decât de sindicate.  

Pe de altă parte, 15 dintre aceste organizații respondente au răspuns că nu există activități 
privind managementul vârstei în organizație, motiv pentru care nu a fost nevoie de implicarea 
sindicatelor în acest domeniu. 11 dintre organizații participante la studiu nu au deloc sindicate.  
 

Tabel 12. Implicarea partenerilor sociali în activități de management al vârstei 

Organizația dvs. este deja implicată sau intenționează să implice sindicate și / sau alte 
organisme reprezentative activitățile de management al vârstei? 

Nr. 
răspunsuri 

Nu, pentru că nu există activități privind managementul vârstei în organizația noastră. 15 

Încă nu, dar intenționăm să facem acest lucru. 12 
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Da, am implicat sindicatele. 11 

Nu, deoarece nu există sindicate în organizația noastră. 11 

 
Dintre elementele care pot contribui la asigurarea unui management eficient al vârstei, 
respondenții au considerat că în momentul alocării sarcinilor principalele criterii avute în 
vedere trebuie să fie capacitatea și cunoștințele angajaților, nu vârsta acestor (45 dintre 
respondenți au considerat acest aspect ca fiind important sau foarte important). Al doilea 
element cel mai important în managementul vârstei este (din perspectiva a 43 de respondenți) 
existența unui program de transfer de cunoștințe între generații. Printre elementele de 
management al vârstei evaluate ca fiind importante sau foarte importante de către 
reprezentanții organizațiilor participant la studiu este prezența unui mentor sa a unui 
instructor dintre angajații seniori care să îi întâmpine și sprijine pe angajații mai noi în procesul 
de acomodare, dar și creșterea gradului de conștientizare a importanței atitudinii pozitive și a 
promovării diversității de vârstă. Înființarea unui organism consultativ pentru bune practici în 
domeniul managementului vârstei a primit cea mai mică susținere din partea respondenților 
(doar 25 dintre respondenți consideră această măsură importantă sau foarte importantă).  
 
 

Tabel 13. Importanța diferitelor elemente de management al vârstei 

 
Mai degrabă 
neimportant 

Nici important, 
nici neimportant 

Mai degrabă 
important 

Capacitatea, abilitățile și cunoștințele angajaților 
trebuie considerate la alocarea sarcinilor, nu vârsta 
acestora. 

1 3 45 

Un mentor sau un instructor dintre angajații seniori 
trebuie să întâmpine și să-i prezinte pe colegii mai tineri 
în mediul de lucru. 

2 6 41 

Programe de transfer de cunoștințe / abilități de la 
lucrători mai tineri la vârstnici și vice-versa. 

1 5 43 

Crearea băncilor de cunoștințe. 4 9 34 

Creșterea gradului de conștientizare a importanței 
atitudinii pozitive și a promovării diversității de vârstă. 

3 5 41 

Înființarea unui organism consultativ pentru bune 
practici în domeniul managementului vârstei. 

10 12 25 

Colaborarea cu instituții de învățământ, cu servicii 
publice de angajare, cu agenții de recrutare 

5 12 30 

 
Doar 9 dintre respondenți consideră că au bune practici privind managementul vârstei în 
organizație. Aceste bune practici constau în: „Promovare cultura organizațională: tinerii 
lucrează alături de cei mai experimentați, promovare imagini angajați proprii de toate vârstele 
etc.”; „întâlniri periodice cu pensionarii, schimb de experiență cu specialiști recunoscuți care 
s-au pensionat, diseminarea experienței acumulate, modele de bune practici sau de soluții de 
succes”; „Program de mentorat (transfer de cunoștințe)”.  
 

Perspective asupra învățării pe tot parcursul vieții 

Majoritatea organizațiilor respondente (41 din 50) consideră că eforturile pe care le realizează 
pentru sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții sunt suficiente. Doar 3 dintre respondenți au 
susținut că eforturile organizațiilor pe care le reprezintă sunt insuficiente.  
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De asemenea, cei mai mulți dintre respondenți (44) susțin că în organizațiile lor deja există 
programe de instruire pentru angajați, indiferent de vârstă pentru ca aceștia să își mențină și 
dezvolte cunoștințele și competențele necesare pe tot parcursul profesional. În ceea ce 
privește motivarea angajaților să învețe noile tehnologii și, implicit, să își dezvolte 
competențele digitale, 40 dintre organizațiile participante la studiu au declarat că deja 
realizează acest lucru. Elementele care sunt cel mai puțin practicate de către organizații sunt: 
promovarea planurilor personalizate de carieră (27) și planificarea profesională în funcție de 
managementul vârstei (18).  
 

Figura 7. Elemente de învățare pe tot parcursul vieții introduse de organizații 

 
 

Concluzii ale studiului cantitativ 

Studiul exploratoriu oferă doar o perspectivă asupra modului în care angajatorii dispuși să 
participe la studiu abordează tema managementului vârstei și a inter-generaționalității. Una 
dintre concluziile acestuia este că e nevoie de o cercetare amplă, reprezentativă pentru a avea 
o imagine unitară asupra modului în care angajatorii se raportează la vârstă și care sunt 
acțiunile concrete prin care aceștia utilizează abordarea inter-generațională. O astfel de 
cercetare poate fi realizată doar în măsura în care angajatorii mai întâi conștientizează 
importanța subiectului și apoi devin dispuși să îi aloce timp și să reflecteze.  
Principalele concluzii ale analizei sunt: 

44

40

27

18

Instruire pentru angajați de toate vârstele

Motivarea angajaților să învețe noi tehnologii

Promovarea planurilor personalizate de carieră

Planificare profesională în funcție de managementul 
vârstei

Elemente de învățare pe tot parcursul vieții introduse de organizații

Figura 6. Percepția organizațiilor asupra propriilor eforturi pentru 
susținerea învățării pe tot parcursul vieții 

 

41

3
6

Organizația dvs. face destule eforturi pentru 
susținerea învățării permanente a angajaților?

Da

Nu

Nu încă, dar 
intenționăm să 
facem acest lucru
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• Cele mai multe dintre organizațiile respondente (15) susțin că  provocările legate de 
probleme inter-generaționale au fost marginalizate ca urmare a necesității continue 
de a asigura forță de muncă de calitate și stabilă; 

• Doar o mică parte a organizațiilor respondente au implicat sindicatele în activități de 
management al vârstei; 

• Dintre elementele care pot contribui la asigurarea unui management eficient al vârstei, 
respondenții au considerat că în momentul alocării sarcinilor principalele criterii avute 
în vedere trebuie să fie capacitatea și cunoștințele angajaților, nu vârsta acestor; 

• Doar 9 dintre respondenți consideră că au bune practici privind managementul vârstei 
în organizație; 

• Majoritatea organizațiilor respondente consideră că eforturile pe care le realizează 
pentru sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții sunt suficiente; acest lucru nu este 
reflectat la nivel național, România fiind pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește 
proporția adulților care beneficiază de învățare pe tot parcursul vieții; 

• Percepția respondenților asupra generației tinere este mai degrabă negativă cu privire 
la etica muncii și motivație, prin comparație, aceleași valori sunt trăsături apreciate ale 
generației mature; 

• Printre principalele dificultăți ale generației în vârstă la locul de muncă – reticența la 
adoptarea de noi tehnologii; problemele de sănătate nu sunt pe în capul listei; 

• În general, respondenții nu consideră că nivelul de cunoștințe al generațiilor mai vechi 
este depășit și acordă importanță transferului de cunoștințe; 

• Din perspectiva managementului inter-generațional, o barieră importantă este 
dificultatea generațiilor diferite să accepte culturile de muncă ale celorlalți. 
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Studiu de caz  - Analiza campaniei de recrutare a vârstnicilor, Mega 
Image, 2017 

Compania Mega Image, unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din România 
având o rețea de peste 750 de magazine la nivel național, are, în anul 2020, peste 900 de 
angajați cu vârsta de peste 55 de ani. Mega Image este unul dintre puținii angajatori din 
România care au înțeles că vârstnicii reprezintă o resursă care poate fi folosită pe piața 
muncii, contribuind chiar la rezolvarea dificultăților cu care angajatorii se confruntă, respectiv 
volatilitatea personalului și eforturi constante de a găsi oameni potriviți pentru posturile 
disponibile.   

De-a lungul timpului, Mega Image a avut campanii de recrutare focusate pe diversitate și pe 
incluziunea grupurilor care sunt mai puțin căutate pe piața muncii: vârstnici, persoane cu 
dizabilități, refugiați, minori, mame singure, studenți. În acest mod, a fost combinată nevoia 
companiei de personal cu nevoile de angajare ale acestor grupuri.  

Campania de recrutare din 2017 care a vizat persoanele vârstnice a avut drept obiectiv 
creșterea numărului de angajați cu vârste de peste 50 de ani cu 15% și creșterea angajaților 
pensionați cu 50%, , încurajând angajarea persoanelor care provin din grupuri vulnerabile și 
creând un mediu divers de muncă. Abordarea utilizată pentru a atinge aceste obiective a fost 
orientarea spre nevoile grupului țintă, în acest caz vârstnici. Mega Image a oferit angajaților 
vârstnici, și nu numai, posibilitatea de a își alege programul de muncă în funcție de abilitățile 
și opțiunile fiecăruia.  
 
Canalele de comunicare utilizate pentru această campanie au fost diverse, de la promovarea 
în cadrul propriilor magazine până la promovarea la radio sau pe site-uri de angajare. 
Complementar acestor metode de promovare, Mega Image a realizat un parteneriat cu unul 
dintre centrele care vizează vârstnicii, respectiv Serviciul Asistența Persoanelor Vârstnice prin 
Centrele de Zi pentru Vârstnici și Cluburile Pensionarilor Cluj; acest parteneriat a contribuit la 
răspândirea mesajului și s-a concretizat în angajarea vârstnicilor membri ai centrului.  

Campania a fost primită pozitiv de clienți care au apreciat că magazinele Mega Image 
promovează diversitatea și luptă activ împotriva discriminării de vârstă, compania fiind 
percepută interesată și apropiată de comunitate.  

La finalul anului 2017, Mega Image avea o creștere de aproximativ 18% a angajaților cu vârste 
de peste 50 de ani, iar aceștia aveau o pondere de 13% din totalul angajaților.  
Recunoașterea companiei ca un angajator model din perspectiva promovării angajării 
vârstnicilor a venit și din partea Bussiness Review Awards prin decernarea premiului pentru 
cea mai bună inițiativă privind angajatul. Premiul a fost câștigat pentru campania de recrutare 
a vârstnicilor din anul 201713.  

De-a lungul anilor, Mega Image a investit în comunicarea dintre personalul aparținând unor 
generații de vârstă diferite, în momentul de față mândrindu-se cu prezența a 3 generații la 
nivel național. Din perspectiva reprezentanților companiei, atuul lor atunci când vine vorba de 
gestionarea diversității, inclusiv din punct de vedere generațional, este comunicarea internă 

 
13 Anca Alexe. 2018. BR Awards 2018: Discover the winner of the Best Employer Initiative 
award. Available at: https://business-review.eu/news/br-awards-2018-discover-the-winner-
of-the-best-employer-initiative-award-160068 

https://business-review.eu/news/br-awards-2018-discover-the-winner-of-the-best-employer-initiative-award-160068
https://business-review.eu/news/br-awards-2018-discover-the-winner-of-the-best-employer-initiative-award-160068
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eficientă pe toate nivelurile. Înțelegerea și promovarea valorii adăugate pe care fiecare 
generație o are reprezintă o altă metodă de management al vârstei.  
Elementele care au contribuit la creșterea numărului de vârstnici din companie sunt: 

• Conștientizarea valorii adăugate pe care o pot aduce persoanele vârstnice și 
dezvoltarea unei campanii țintite pe tema angajării persoanelor cu vârste de peste 50 
de ani; 

• Abordare flexibilă și adaptată la nevoile angajatului prin oferirea posibilității de a opta 
pentru zile și ore de lucru; 

• Dezvoltarea relațiilor inter și intra generaționale la locul de muncă prin comunicare 
eficientă. 

 
Fotografie – Premiul câștigat de Mega Image în 2017  
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Concluzii și recomandări 
Ca în multe alte domenii, și în zona de activare pe piață muncii a persoanelor vârstnice 
România stă prost. Prost spre foarte prost! Marea problemă nu este că nu avem o strategie 
coerentă în această zonă (și nu ne referim la cele puse pe hârtie ci la cele care sunt și 
implementate și produc efecte reale), ci mai ales la faptul că nici nu pare că înțelegem nevoia 
de a investi în această zonă. Încă se speră că România va reuși să-și atragă resursa umană înalt 
calificată care acum lucrează prin Europa, fără a se avea în vedere că acest lucru este 
improbabil atât timp cât nivelul de salarizare și condițiile de viață din țară sunt net inferioare 
țărilor din vest.   

În paginile acestui raport am încercat să prezentăm, într-o formă sintetică, provocările pe care 
piața muncii și societatea românească le au, provocări care, în lipsa unor măsuri coerente, vor 
deveni din ce în ce mai mari.  

Sumarizate, acestea pot fi descrise în doar câteva rânduri: 
- Persoanele vârstnice sunt, la modul general vorbind, victime ale etichetării sociale 

care, nu de puține ori, se poate transforma în acțiuni discriminatorii. Pandemia COVID 

19 a făcut vizibil în mai mare măsură acest clivaj, ”bătrânii” României fiind unul dintre 

”țapii ispășitori” preferați de întreaga societate; 

- Forța de muncă provenită din rândul persoanelor de peste 55 de ani este foarte slab 

folosită, concepte de genul ”îmbătrânire activă” fiind folosite mai degrabă în 

documente strategice ”de sertar” decât în politicile sociale implementate; 

- Formarea profesională continuă de care are parte forța de muncă provenită din 

rândul populației de peste 55 de ani este una profund deficitară și, chiar și atunci 

când există, nu are în vedere profilul solicitat de angajatori (ex: competențele digitale); 

- Starea de sănătate a persoanelor vârstnice este precară, iar numărul de ani de viață 

sănătoși așteptați la naștere este de aproximativ 60 de ani, însă o mare parte a 

populației se confruntă cu diverse probleme de sănătate care nu le permit să își 

desfășoare activitățile zilnice; 

- Politicile și strategiile din domeniu sunt creionate haotic și nu oferă un cadru coerent 

pentru încurajarea și susținerea menținerii pe piața muncii a persoanelor vârstnice.   

Cam aceleași puncte le putem enunță și după ce am analiza situația altor grupuri considerate 
ca fiind vulnerabile în România. Exagerând un pic, și facem asta doar din dorința de a sublinia 
un aspect extrem de îngrijorător identificat și în alte studii care fac referire la grupuri supuse 
marginalizării (ex: romi, persoane cu dizabilități, mediul rural etc.), programele de pregătire a 
forței de muncă din România par a avea în vedere doar ”persoanele tinere albe, super-
sănătoase, de gen masculin și din provenind din mediul urban”.  Poate și de aceea suntem 
campionii Uniunii Europene cam la toți indicatorii de sărăcie, având peste 20% din populație 
care trăiește în stare de deprivare materială severă (INS, 2019).   

Cu cât răspunsul societății românești întârzie să apară, cu atât procesul de dezvoltare a 
României va fi mai serios încetinit. România nu este o țară atractivă pentru forța de muncă 
bine calificată oferită de muncitorii străini și nici nu este foarte bine pregătită pentru a 
internaliza valorile diversității pe care fluxul de muncitori ne-români ne obligă să le 
internalizăm. În plus, costurile social-economice pe care le aduc cu sine importul de forță de 
muncă sunt mult mai mari și mai nesustenabile, decât cele necesare activării pe piața muncii 
a resurselor umane pe care România le are la ea acasă. A nu se înțelege că autorii acestui 
raport susțin în vreun fel vreo măsură restrictivă pentru atragerea forței de muncă provenită 
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din afara României, ba chiar considerăm acest lucru ca o măsură care este de dorit și care 
poate răspunde rapid nevoile exprimate de economia românească. Ceea ce noi promovăm 
este nevoia unui echilibru între investițiile pe care le facem în programele de creștere a 
competențelor pe care forța de muncă din România trebuie să le aibă nevoie și importul de 
forță de muncă, echilibru care poate genera dezvoltarea coerentă realizată atât a mediului de 
afaceri cât și a reducerii clivajelor existente în societatea românească.  

Continuând același mod de investiție de până acum, nu ne putem aștepta la modificări. Sunt 
câteva zone demografice în care România trebuie să investească mai mult și mai coerent decât 
a făcut-o, și anume în populația de etnie romă, în tinerii proveniți din mediul rural, în nevoia 
de a activa cât mai multe persoane cu dizabilități și a ține cât mai mult populația vârstnică 
angrenată pe piața muncii. 

Ținând cont de piramida vârstelor pe o arătăm în acest raport, este evident că fără a susține 
o politică reală care să sprijine îmbătrânirea activă, în viitorul foarte apropiat România riscă 
să cedeze sub greutatea propriilor indicatori demografici. Îmbătrânirea accelerată a 
populației face extrem de posibilă realitatea în care în anul 2060 peste 60% din populația 
activă a României să aibă peste 65 de ani, lucru care, dacă ceva nu se schimbă în modul de 
percepție și valorizare a vârstnicilor, nu poate aduce nimic bun. Transformarea demografică și 
eventuala presiunea fiscală generată de nevoile persoanelor de peste 65 de ani pot 
îngenunchea un sistem care nu se simte prea bine nici acum, în condițiile în care demografic 
încă stăm bine față de ceea ce se preconizează că va fi. 

Acest raport este scris într-o perioadă de criză medicală, socială și economică cu care România 
nu s-a mai confruntat în ultimii 30 de ani. Deși nu avem încă datele necesare pentru a analiza 
modul în care această criză a afectat populația vârstnică putem anticipa un scenariu destul de 
pesimist pentru vârstnici, iar ulterior vom propune o soluție pentru acest scenariu.  

La sfârșitul lunii aprilie 2020, în România, erau 1,3 milioane de contracte de muncă suspendate 
și reziliate14. În momentul de față, nu avem informații publice cu privire la grupele de vârstă 
cele mai afectate de suspendarea/ rezilierea contractelor de muncă. Știm însă că cele mai 
afectate domenii economice sunt: industria prelucrătoare, comerțul, servicii hoteliere și 
restaurante12. Așa cum a reieșit din datele Eurostat analizate în conținutul raportului, în 
industria prelucrătoare  lucrau, în 2019, 215.000 persoane cu vârste între 55 și 64 de ani (a 2-
a activitate economică din România după numărul angajaților 55-64 de ani), iar în comerț (cu 
ridicata și amănuntul) erau angajați 125000 persoane cu vârste între 55-64 de ani. Cumulând 
la aceste date cu privire la sectorul privat, măsura guvernului de a elimina posibilitatea 
cumulării pensiei cu salariul în mediul public, există astfel riscul ca o mare parte dintre aceștia 
să își fi pierdut locul de muncă din cauza crizei. Aproape jumătate dintre persoanele din grupa 
de vârstă 51-65 de ani nu aveau economii puse deoparte în starea de urgență (IRES, 2020), 
procentul fiind cel mare comparativ cu celelalte grupe de vârstă.  

Iar întrebarea pe care o adresăm este: care sunt șansele ca persoanele cu vârste între 55 și 64 
de ani să își găsească un nou loc de muncă după trecerea crizei? Ținând cont de reticența 
angajatorilor de a angaja persoane vârstnice (descrisă și în conținutul raportului), dar și de 

 
14 Adevărul din spatele cifrelor privind șomajul tehnic, 23 aprilie 2020. Disponibil online: 
https://www.rfi.ro/economie-120499-adevar-cifre-somaj-tehnic 
 
 

https://www.rfi.ro/economie-120499-adevar-cifre-somaj-tehnic


 30 

lipsa unei strategii guvernamentale care să îi echipeze pe aceștia cu competențele cerute de 
angajatori, ne putem imagina că aceste șanse sunt minimale. 

De asemenea, calitatea vieții a fost afectată de pandemia de COVID-19 pentru persoanele 
vârstnice în România: 44% dintre persoanele cu vârste între 51 și 65 de ani s-au simțit singuri 
în perioada stării de urgență, 43% din persoanele aparținând aceluiași grup de vârstă au simțit 
frică la gândul că ar putea să se infecteze și să moară, iar pentru 42% frica lipsei alimentelor 
de bază a reprezentat o realitate (IRES, 2020).  

Concluzionând acest scenariu, persoanele cu vârste peste 55 de ani sunt afectate de criza 
actuală atât din perspectivă economică, cât și din perspectiva calității vieții, iar dacă nu vor fi 
luate măsuri urgente și concrete această situație se poate înrăutăți.  

Scenariul pozitiv presupune asumarea unor decizii guvernamentale care să prioritizeze 
inserția și menținerea persoanelor de peste 55 de ani pe piața muncii în condițiile unei 
îmbătrâniri active și a promovarea beneficiilor abordării inter-generaționale.  

Câteva direcții strategice  pe care le propunem în zona de politici publice: 

• Sprijinirea persoanele vârstnice să fie motivate și susținute să aibă o viaţă mai 
sănătoasă, mai fericită şi mai activă din punct de vedere economic și social atât pentru 
sine cât şi pentru comunităţile din care fac parte.  

• Eforturile statului  să se mute din zona de asistență în zona de sporire a gradului de 
independenţă şi de găsire a unor oportunităţi de creştere a veniturilor şi de 
participare în cadrul comunităţii, tocmai pentru că știm că sistemul de acompaniere 
actual (pensie) nu este sustenabil.   

• Încurajarea populaţiei tinere să nu împiedice eforturile populaţiei mai în vârstă în 
vederea atingerii acestor obiective conștientizând faptul ceea ce vrem să construim 
azi, mâine ne va fi disponibil și nouă. 

 
Menționăm 3 recomandări concrete care ar trebui preluate urgent de către instituțiile statului 
responsabile în colaborare cu partenerii sociali: 
1. Asumarea unor indicatori privind inserția persoanele cu vârste între 55 și 64 de ani pe 
piața muncii la nivel național și, implicit, un plac de acțiune pentru atingerea respectivilor 
indicatori. Fără o asumare concretă a necesității investiției în creșterea vieții profesionale de 
calitate, sistemul economic și de pensii din România va intra în colaps pe termen lung; 
2. Analiza impactului  beneficiilor oferite angajatorilor pentru stimularea angajării 
persoanelor vârstnice, actualizarea acestora în cazul în care măsura nu este eficientă și o mai 
bună promovare a acestor beneficii; 
3. Dezvoltarea unor programe de reconversie profesională pentru persoanele peste 55 de ani 
și de actualizare/ dezvoltare a competențelor, inclusiv a celor digitale.  
 
Nu în ultimul rând, partenerii sociali, prin vocația lor naturală de aborda chestiunile ce țin de 
piața forței de muncă, trebuie să adreseze acest subiect și în România prin: 

- Negocierea și implementare Acordului Cadru european pe tema îmbătrânirii active 
- Urmărirea recomandărilor Comitetului Economic și Social European în promovarea 

unor politici sustenabile privind integrarea persoanelor vârstnice pe piața forței de 
muncă și susținerea îmbătrânirii active, în raport cu decidenții politici naționali 
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Anexa 1 – Chestionarul aplicat angajatorilor 
 

Chestionar 

Tara: VĂ RUGĂM SĂ ALEGEȚI DIN LISTĂ! 

Numele organizației (pe care o reprezentați în acest chestionar) – nu 

este obligatoriu: 

…............................................................  

Felul organizației/companiei: 

VĂ RUGĂM SĂ BIFAȚI RĂSPUNSUL POTRIVIT! 

❑ patronat 
❑ sindicat 

❑ altul, vă rugăm să precizați: ………………………………….. 

Poziția ocupată: ………………………………………...………....…..... 

 

1. Vă rugăm să notați fiecare problemă legată de generații prezentată mai jos, în funcție de 

importanța pentru organizația pe care o reprezentați.  

1: Nu este o problemă; 2: Sunt mici neplăceri; 3: Avem această problemă, dar o putem 

rezolva. 4: Creează neajunsuri serioase; 5: Cauzează mari dificultăți. 

Generația tânără are un nivel nesatisfăcător de loialitate și 

motivație;   

Fluctuația tinerilor angajați este foarte mare.  

Oportunitățile profesionale din străinătate sunt mai atractive 

pentru tineri decât cariera în țară  
 

Nivelul de cunoștințe al generațiilor mai vechi este uneori 

depășit. 
 

Există reticență în rândul generației mai în vârstă față de 

soluțiile IT&C. 

 

Persoanelor din generații diferite le este greu să accepte 

culturile de muncă ale celorlalți. 

 

Starea de sănătate a angajaților mai în vârstă este un motiv de 

îngrijorare. 

 

Managementul nu se concentrează asupra valorificării 

potențialelor beneficii ale forței de muncă îmbătrânite și a 

cooperării la locul de muncă între diferite generații. 

 

  
2. Vă rugăm să notați importanța potențială a cooperării între diferite generații într-un loc de 

muncă. Utilizați note de la 1 la 5 (1= neimportant, 5= foarte important)  

Competențele diferitelor generații se completează reciproc.  

Transferul de cunoștințe între generații este important.  

Prezența diferitelor culturi de muncă consolidează organizația.  

Practicile de comunicare ale diferitelor generații pot fi bine 

combinate. 

 

 

3. Cum a răspuns organizația dvs. la provocările intergeneraționale?  
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VĂ RUGĂM SĂ BIFAȚI răspunsul cel mai potrivit situației dvs.!  

Această provocare nu a apărut încă.  

Necesitatea asigurării forței de muncă pentru funcționarea 

continuă a marginalizat provocările legate de problemele 

intergeneraționale. 

 

Obiectivul angajatorilor este de a angaja forță de muncă în 

special din generația medie, ei tind să evite atât generațiile sub 

25 de ani, cât și peste 55 de ani. 

 

Angajatorii nu solicită ajutor de la nicio asociație, ei preferă să-

și rezolve singure problemele intergeneraționale. 

 

Organizația noastră are deja un program pentru elaborarea unei 

strategii intergeneraționale. 

 

Criteriile specifice pentru managementul vârstei sunt deja 

incluse în contractul colectiv al organizației noastre. 

 

 

4. Organizația dvs. este deja implicată sau intenționează să implice sindicate și / sau alte 

organe reprezentative ale angajaților în sprijinirea activităților sale management al vârstei?  

VĂ RUGĂM SĂ BIFAȚI RĂSPUNSUL RELEVANT! 

Nu, pentru că nu există activități privind managementul  

vârstei în organizația noastră. 

 

Nu, deoarece nu există sindicate în organizația noastră.  

Încă nu, dar intenționăm să facem acest lucru.  

Da, am implicat sindicatele.  

Dacă da, cine a inițiat programul de management al vârstei 

❑ angajatorul 

❑ sindicatul 

 

5. Vă rugăm să dați note de la 1 la 5 importanța diferitelor elemente de management al vârstei. 

(1 înseamnă neimportant, 5 înseamnă foarte important.)  

Capacitatea, abilitățile și cunoștințele angajaților trebuie 

considerate la alocarea sarcinilor, nu vârsta acestora 

 

Un mentor sau un instructor dintre angajații seniori trebuie să 

întâmpine și să-i prezinte pe colegii mai tineri în mediul de 

lucru, inclusiv să le arate modalități prin care-și pot atinge 

potențialul. 

 

Programe de transfer de cunoștințe / abilități de la lucrători mai 

tineri la vârstnici și vice-versa, inclusiv abilități IT și digitale, 

abilități transversale, abilități de relații cu clienții 

 

Crearea băncilor de cunoștințe, pentru captarea cunoștințelor 

specifice și informațiilor profesionale dezvoltate în interior și 

transmise către nou-veniți. 

 

Creșterea gradului de conștientizare a importanței atitudinii 

pozitive și a promovării diversității de vârstă, inclusiv 

considerarea diferitelor posibilități pentru echilibrul vârstelor 

în cadrul echipelor. 

 

Înființarea unui organism consultativ pentru bune practici în 

domeniul managementului vârstei. 

 



 34 

Colaborarea cu instituții de învățământ, cu servicii publice de 

angajare, cu agenții de recrutare, pentru a le încuraja să accepte 

o abordare bazată pe managementul vârstei 

 

 

6. Angajatorii trebuie să sprijine dezvoltarea abilităților și învățarea pe tot parcursul vieții 

angajaților, pentru a încuraja angajabilitatea lucrătorilor și a maximiza capitalul uman al 

companiilor, în termeni de competențe și know-how. 

Organizația dvs. face destule eforturi pentru susținerea învățării permanente a angajaților? 

❑ Da 

❑ Nu  

❑ Nu încă, dar intenționăm să facem acest lucru 

 

7. Compania dvs. a introdus elementele de învățare pe tot parcursul vieții specificate mai jos? 

VĂ RUGĂM SĂ PRECIZAȚI DA SAU NU   

 da nu 

Instruire pentru angajați de toate vârstele, pentru a 

menține și dezvolta cunoștințele și competențele 

necesare pe parcursul carierei lor  

  

Promovarea planurilor personalizate de carieră   

Motivarea angajaților să învețe noi tehnologii, în 

special pentru a-și dezvolta competențele digitale 

  

Angajatorii au în vedere aspecte legate de 

managementul vârstei atunci când planifică 

pregătirea profesională 

  

8. În opinia dumneavoastră, ce tip de resurse (UE sau naționale) ar fi necesare pentru a face 

față provocărilor intergeneraționale? VĂ RUGĂM SĂ BIFAȚI PRIMELE 2 ÎN ORDINEA 

IMPORTANȚEI!  

financiare  

tehnice/tehnologice  

de consultanță  

niciuna  

 
9. Organizația dvs. are inițiative speciale privind politica, cultura sau metodologia de 

management al vârstei pentru a fi împărtășite ca bune practici? VĂ RUGĂM SĂ BIFAȚI 

DA/NU! 

Da       Nu  

Dacă da, vă rugăm să le descrieți pe scurt: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………........................……………………………………………… 

Ați fi dispus să împărtășiți bune practici pe acest subiect cu unul dintre colegii noștri? 

Da         Nu 

Dacă da, vă rugăm să scrieți datele de contact: 

………………………………………………………………………………………………
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……………………………………......………………………………………........…………

…............................... 

 

În cele din urmă, câteva întrebări care să ne ajute să înțelegem mai bine rezultatele 

sondajului: 

 

1. Numărul de angajați din organizația dvs.: VĂ RUGĂM SĂ BIFAȚI CEL MAI POTRIVIT 

RĂSPUNS 

❑ 0 – 10 (micro) 

❑ 11 – 50 (mică) 

❑ 51 – 250 (mijlocie) 

❑ Peste 251 (mare) 

❑ Nu știu / nu răspund 

2. Ramura economică în care operează organizația dumneavoastră: VĂ RUGĂM SĂ BIFAȚI 

CEL MAI POTRIVIT RĂSPUNS 

❑ Agricultură, vânătoare și Servicii anexe (Cod CAEN A) 

❑ Industrie (Cod CAEN B-C-D-E) 

❑ Construcții (Cod CAEN F) 

❑ Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și reparearea autovehiculelor și 

motocicletelor (Cod CAEN G) 

❑ Transport și depozitare (Cod CAEN H) 

❑ Hoteluri și restaurante (Cod CAEN I) 

❑ Informații și comunicații (Cod CAEN J) 

❑ Intermedieri financiare și asigurări (Cod CAEN K) 

❑ Tranzacții imobiliare (Cod CAEN L) 

❑ Activități profesionale, științifice și tehnice (Cod CAEN M) 

❑ Activități de Servicii administrative și activități de Servicii suport (Cod CAEN N) 

❑ Administrație publică și apărare (Cod CAEN O) 

❑ Învățământ (Cod CAEN P) 

❑ Sănătate și asistență socială (Cod CAEN Q)  

 

3. Forma de proprietate a organizației dvs. VĂ RUGĂM SĂ BIFAȚI CEL MAI 

POTRIVIT RĂSPUNS 

❑ Persoană  fizică 

❑ Organizație privată națională 

❑ Companie/grup multinațional 

❑ Organizație de stat, nivel național 

❑ Organizație de stat, nivel local 

❑ Alta, VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI 

……………………………………………………………... 

Vă mulțumim pentru participare! 

 


