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Provocarea demografică cu care se confruntă Uniunea 
Europeană se referă la faptul că, pe parcursul următorilor 
20 de ani, vârsta medie a populației active va crește, iar 
numărul persoanelor de vârstă activă va scădea. În același 
timp, presiunea pusă pe sistemele de securitate socială 
va crește odată cu creșterea speranței de viață.  Pentru a 
atinge o dezvoltare economică și socială mai sustenabilă, 
UE și-a stabilit o țintă pentru creșterea ratei de angajare 
în rândul persoanelor vârstnice. Pentru ca această mă-
sură să aibă succes, guvernele, partenerii sociali și organi-
zațiile lor trebuie să colaboreze pentru a dezvolta aptitu-
dinile și capacitatea de inserție profesională a persoanelor 
vârstnice, menținând totodată sănătatea, motivația și 
capacitățile lucrătorilor pe măsură ce aceștia îmbătrâ-
nesc.  Partenerii sociali europeni (BusinessEurope, SME 
United, CEEP și ETUC) au adoptat pe 8 martie 2017 un 

acord cadru referitor la îmbătrânirea activă și o abordare 
intergenerațională . Acest acord asigură un mediu de lucru 
sănătos, sigur și productiv și permite lucrătorilor de orice 
vârstă să rămână activi până la vârsta legală de pension-
are. De asemenea, facilitează transferul de cunoștințe și 
experiență între generații la locul de muncă și are în vedere 
realitățile naționale demografice și ale pieței muncii, care 
sunt într-o continuă schimbare. Proiectul AGEGAP este un 
parteneriat între confederații patronale din Ungaria, Slo-
venia, Slovacia, Croația, România, Muntenegru și Mace-
donia de Nord, cu scopul să asigure asistență partenerilor 
sociali naționali în procesul de implementare a acordului 
cadru al partenerilor sociali europeni.  Proiectul este cof-
inanțat de către Comisia Europeană. Vă rugăm să vizitați 
website-ul proiectului nostru pentru mai multe informații: 
www.agegap.eu

Această broșură a fost pregătită în cadrul proiectului ”AGEGAP” (VS/2019/0031).
Acest proiect este cofinanțat de către Comisia Europeană în marja programului VP/2018/001, Sprijin pentru dialogul social
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în cadrul organizațiilor lor, iar companiile mari au mai multă disponibilitate să gestioneze aceste probleme
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