
În momentul de față, numeroase state europene, printre care România în mod special, se 
confruntă cu un paradox aparent în privința pieței muncii: pe de-o parte se înregistrează 
un deficit major în ceea ce privește forța de muncă, pe de altă parte, rata șomajului este 
relativ ridicată. În acest context, una dintre soluțiile care ar putea fi adoptate și în legislația 
românească ar fi programele de prestații necontributive legate de locul de muncă.

Acestea (PNCLM) reprezintă măsuri de politici publice prin care veniturile unor categorii 
de lucrători sunt sporite prin resurse de la bugetul de stat. Ele au un obiectiv dublu: 
stimularea persoanelor ne-ocupate voluntar să iasă din pasivitate, angajându-se, 
respectiv combaterea sărăciei în rândul angajaților (in-work poverty) pentru persoanele 
care prestează muncă în schimbul unui nivel salarial insuficient în raport cu necesitățile 
lor. PNCLM sunt deopotrivă măsuri sociale cât și de combatere a șomajului.

Pe cuprinsul Uniunii Europene, mai multe state au implementat diverse tipuri de scheme 
de PNCLM, majoritatea dovedindu-se utile în atingerea scopului pentru care au fost 
elaborate. În cele ce urmează examinăm modele din câteva state membre și formulăm o 
serie de recomandări pentru implementarea unor programe similare în România.
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Definiția și funcțiile PNCLM
Programele de prestații necontributive legate de locul de muncă – PNCLM 
(In-work benefits/IWB) reprezintă măsuri de politică publică ce au un dublu 
caracter: de protecție socială și de mijloace pentru asigurarea muncii decente, 
în același timp. Acestea reprezintă scutiri fiscale, indemnizații bănești sau 
alte forme de stimulente destinate indivizilor (sau gospodăriilor) care, deși 
lucrează, nu dispun de venituri suficiente pentru asigurarea unui trai decent.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) definește 
PNCLM ca fiind credite/scutiri fiscale permanente, cote de impozitare sau 
scheme similare de prestații sau stimulente în strânsă legătură cu un loc de 
muncă, concepute cu scopul dublu de a atenua, pe de-o parte, fenomenul 
angajaților aflați sub pragul sărăciei și, pe de altă parte, de a crește motivația 
de a intra în câmpul muncii sau de a-și păstra locul de muncă pentru lucrătorii 
cu venituri mici.

Sursa de finanțare a acestor măsuri este bugetul public. Tocmai de aceea, ele 
se află în centrul strategiilor legate de ideea de „muncă rentabilă” pentru că 
ridică nivelul de motivație al celor inactivi față de intrarea în câmpul muncii. 
PNCLM contribuie la crearea de locuri de muncă, întrucât cresc venitul 
disponibil al angajaților fără să ridice nivelul costurilor cu salarizarea pentru 
angajatori.Totodată, încurajează ocuparea forței de muncă prin asigurarea 
stabilității locului de muncă și creșterea atractivității acestora, altminteri mai 
slab remunerate. Aceste scheme ridică nivelul veniturilor pentru categoriile 
cele mai vulnerabile de lucrători și contribuie la o mai bună situație economică 
pentru întreaga gospodărie. Scopul ultim este acela de a asigura un echilibru 
între protecția grupurilor vulnerabile și integrarea lor în câmpul muncii.

Din implementarea unor programe naționale de prestații necontributive 
legate de locul de muncă au de câștigat toate părțile angrenate: statul, 
cetățenii și angajatorii.

Pentru stat:

• efectul scontat în principal este reducerea ratei șomajului, ceea ce 
echivalează cu atingerea unui deziderat major de politică socială și 
economică;

• în același timp, se atenuează decalajele salariale, sporește 
coeziunea socială și integrarea în viața economică a categoriilor 
defavorizate din punct de vedere economic și social;

• un câștig suplimentar este faptul că necesarul de fonduri pentru 
asigurări de șomaj și măsuri adiacente de protecție socială (precum 
venitul minim garantat/de incluziune) se diminuează pe măsură ce 
succesul schemelor de prestații crește.

Pentru destinatari:

• programele sunt benefice pentru că determină crearea de noi locuri de 
muncă, în special în ariile geografice sau sectoarele de activitate unde 
se înregistrează o lipsă de cerere, prin faptul că angajatorul plătește 
numai parțial salariile, restul fiind acoperit de la bugetul public;
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• cresc așadar șansele de angajare și, pe termen lung, de asigurare a 
unui loc de muncă stabil și pe durată nedeterminată;

• pe termen scurt, aplicarea schemelor înseamnă asigurarea 
mijloacelor de trai decent pentru categorii de populație care se 
situează în prezent sub pragul sărăciei.

Pentru angajatori:

• instituirea programelor de PNCLM vizează rezolvarea unei probleme 
sistemice - combat deficitul de forță de muncă. Pe termen scurt, 
extinderea resursei umane este facilitată pentru că statul acoperă o 
parte însemnată din cheltuielile de salarizare.

• pe termen mediu și lung, lucrătorii pe care schemele de PNCLM 
i-au atras în câmpul muncii își dezvoltă competențe specifice și 
acumulează experiență, crescând gradul de calificare a forței de 
muncă disponibile.

PNCLM au impact diferit în funcție de categoria salarială: în mod nesurprinzător, 
lucrătorii cu venituri relativ mici sunt mai receptivi la stimulente financiare 
decât persoanele cu venituri medii sau mari. Ca urmare, schemele de PNCLM 
destinate persoanelor cu venituri mici tind să aibă efecte pozitive semnificative 
asupra ocupării forței de muncă. În plus, PNCLM reprezintă o opțiune politică 
viabilă datorită raportului cost-beneficiu pozitiv pe care îl prezintă.

Clasificarea prestațiilor
Există patru tipuri principale de prestații necontributive legate de locul de 
muncă: scutiri fiscale parțiale legate de impozitul pe venit, reduceri de 
contribuții pentru asigurări sociale pentru angajați, indemnizații directe și 
forme speciale de ajutor de șomaj.

Cele mai multe studii indică faptul că PNCLM au efecte pozitive inclusiv ca factor 
decisiv - putând determina inclusiv luarea hotărârii personale de a se angaja 
în câmpul muncii sau nu. Dovezile privind aspecte mai puțin determinante 
(cum ar fi cele privind numărul ore lucrate) sunt mai puțin categorice. În acest 
sens, elaborarea unor scheme adecvate de PNCLM este crucială pentru a 
evita situația în care mulți beneficiari lucrează în realitate un număr infim de 
ore pe un salariu egal cu unul pentru normă întreagă. Prestațiile ar trebui, 
de asemenea, să încurajeze o creștere progresivă a orelor lucrate de către 
beneficiari, pe măsură ce aceștia devin mai angajabili și mai productivi în 
baza competențelor dobândite la locul de muncă și a experienței. Unele state 
membre (ca Olanda sau Belgia) au instituit un prag minim privind numărul 
de ore din programul de lucru (minim 15 ore/săptămână). Altele au decis să 
impună condiția contractului cu normă întreagă drept criteriu de eligibilitate 
(de exemplu, Irlanda și Regatul Unit).

Un alt factor important este echilibrul dintre venit și „efectul de substituție”, 
întrucât poate influența deciziile individuale de a se angaja sau nu: ceea ce 
trebuie evitat este eventuala reducere a orelor de lucru din cauza creșterii 
veniturilor disponibile pe seama prestațiilor legate de locul de muncă - practic, 
obținerea aceluiași nivel de venit necesită mai puțin efort. În schimb, pentru 
evitarea acestui efect, PNCLM ar trebui puse în corelație cu salariul orar și cu 
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un posibil surplus rezultat din venitul minim: văzând că se poate câștiga mai 
mult pe oră lucrată, lucrătorii vor fi încurajați să lucreze mai multe ore.

Situația din România
În cadrul politicilor de ocupare a forței de muncă din țara noastră, PNCLM 
au fost introduse relativ recent și au o arie de aplicare destul de restrânsă. 
Opțiunile legiuitorului în favoarea unuia sau altui tip de PNCLM oscilează între 
indemnizații directe și forme speciale ale ajutorului de șomaj. Ambele sunt 
reglementate de legislația specială din materia protecției sociale, în speță de 
legile privind venitul minim garantat/de incluziune.

Venitul minim garantat (VMG) reprezintă sprijinul financiar acordat de stat 
familiilor și persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul 
asigurării nivelului de trai minimal, prevenirii și combaterii sărăciei și riscului 
de excluziune socială. VMG este o prestație necontributivă, adică una care 
nu este condiționată de îndeplinirea unui stagiu de cotizare, cum este 
cazul asigurărilor sociale și pentru șomaj sau a celor de sănătate. În cazul 
prestațiilor necontributive, criteriul principal de eligibilitate este situația 
materială obiectivă a beneficiarului. Pentru a atinge un nivel al venitului 
considerat îndestulător pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanelor/
gospodăriilor situate sub pragul sărăciei, acestea beneficiază de ajutor social 
lunar. Fără a intra în detalii privind condițiile de acordare și diversele variabile 
luate în calcul la stabilirea valorii ajutorului social, se poate considera că suma 
standard pe care o primesc beneficiarii lunar este, în prezent, în valoare de 
149 de lei. Ajutorul social a fost introdus în România în anul 19951, devenind 
o componentă a venitului minim garantat introdus prin Legea 416/20012. 
Din 2023 va intra în vigoare o lege3 care schimbă denumirea acestuia în 
venit minim de incluziune care, pe lângă actualul VMG, va regrupa mai multe 
beneficii necontributive într-un singur act normativ.

Pentru un studiu de caz, putem lua drept etalon cazul unui părinte singur, cu 
doi copii în îngrijire, care locuiește în mediul rural. Simplificând la maximum 
schema de calcul pentru toate componentele care alcătuiesc venitul minim 
de incluziune, valoarea totală maximă de care poate beneficia (cu începere de 
la 1 ianuarie 2024) această familie este de 560 de lei4, ceea ce, completat cu 
venituri proprii din alte surse (pentru care pragul maxim permis de lege pentru 
compatibilitatea cu VMI este de 600 lei) însumează un venit lunar de 1.159 
lei („în mână”). Cel mai probabil, angajarea presupune, raportat la exemplul 
avut în vedere, deplasarea zilnică spre și dinspre locul de muncă, ceea ce 
implică pe de-o parte costuri de transport, care diminuează venitul disponibil, 
apoi lăsarea minorilor de unii singuri pe durata programului de lucru (nu pot 
fi duși și luați de la școală, respectiv supravegheați după terminarea orelor). 
Presupunem că o parte din necesitățile alimentare (și nu numai) ale familiei 
sunt acoperite prin realizarea activităților agricole secundare (zootehnie și 

1 Legea 67/1995 privind ajutorul social

2 Legea 416/2001 privind venitul minim garantat

3 Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune

4 260 lei (ajutor de incluziune) + 240 lei (ajutorul pentru familia cu copii, cazul familiei   
 monoparentale cu 2 copii) + 60 lei (supliment de energie, situația: consum energie electrică  
 + gaze naturale + combustibili solizi) = 560 lei
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horticultură domestică) pentru care, tot așa, în situația angajării nu ar mai 
exista timp. Având în vedere că salariul minim net pentru munca cu program 
normal și normă întreagă este de 1.898 de lei, se poate observa cum există 
situații în care nivelul venitului de incluziune poate fi suficient de ridicat încât 
să devină atractiv în raport cu munca salariată.

România nu este „o țară de asistați social” așa cum este rostogolit adesea 
acest mit în mass-media: datele ultimului recensământ național (2022) arată 
o populație de 19.053.815 de rezidenți. Numărul beneficiarilor de ajutor 
social a fost, în octombrie 2022, de 155.596 potrivit datelor centralizate de 
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), așadar nici 1% 
din populația totală. Potrivit buletinului statistic lunar al INS pentru aceeași 
lună, efectivul salariaților la nivel național era de 5.080.800 de persoane. La 
aceștia se adaugă 231.868 șomeri înregistrați la Agențiile Județene pentru 
Ocuparea Forței de Muncă - persoane aflate în mod oficial în căutarea unui loc 
de muncă. Ceea ce trebuie avut în vedere este numărul persoanelor inactive, 
dar apte de muncă; potrivit tot INS, acesta se situa în 2021 în jurul cifrei de 
227.500. Pentru persoanele care sunt inactive, dar care nu caută de muncă, 
programele de PNCLM pot fi de ajutor în vederea intrării în câmpul muncii.

Legea VMG prevedea înainte o anumită PNCLM sub formă de indemnizație 
directă, prin care familiile și persoanele singure cu venituri nete lunare până 
la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a 
cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puțin un membru 
al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, 
are statut de funcționar public sau prestează o activitate, realizând venituri cu 
caracter salarial. Printr-o modificare5 la Legea VMG care a intrat în vigoare 
la începutul anului în curs, această prevedere a fost eliminată și înlocuită cu 
o formă specială de prelungire a ajutorului de șomaj, în sensul că în situația 
în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se angajează 
cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru 
o perioadă de cel puțin 24 de luni, acordarea ajutorului social se prelungește 
pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării6. 
Reglementarea este în vigoare până la 1 ianuarie 2024, când va intra în 
vigoare noua lege privind VMI.

Potrivit prevederilor acesteia, facilitatea privind prelungirea ajutorului de 
șomaj în condițiile descrise mai sus se păstrează și, în plus față de aceasta, 
în situația în care unul sau mai mulți membri ai familiei realizează venituri în 
baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau a altei forme 
legale de angajare sau membrii familiei desfășoară activități independente ori 
agricole, 50% din totalitatea acestora, dar nu mai mult de 500 de lei/familie, 
nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei.7

5 OUG 101/2021

6 Legea 416/2001 privind VMG, art. 63

7 Legea 196/2016 privind VMI, art. 11
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În România, există o serie de politici menite să încurajeze intrarea în câmpul 
muncii a unor categorii considerate defavorizate sub acest aspect. Acestea 
nu trebuie confundate cu PNCLM, întrucât obiectivul lor este incluziunea 
socială a unor categorii de populație, și nu acoperirea necesarului de forță 
de muncă. În plus, beneficiarul acestora este angajatorul, nu angajatul, ca 
în cazul „primelor de activare”. Pe scurt, conform Legii 76/2002, angajatorii 
primesc subvenții dacă angajează persoane din următoarele categorii:

• tineri NEET (persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și 25 de ani, 
care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu 
participă la activități de formare profesională;

• tineri cu risc de marginalizare, beneficiari ai contractelor de 
solidaritate;

• șomeri de lungă durată;
• persoane cu handicap (în cazul companiilor care au obligația prin 

lege de a angaja persoane cu handicap, dacă depășesc numărul 
reglementat);

• șomeri care sunt unici susținători ai familiilor monoparentale;
• șomeri de peste 45 de ani și șomeri aproape de pensie (șomeri care, 

în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinesc condițiile 
pentru a solicita pensia anticipată parțială/pentru limită de vârstă);

Pe lângă acestea, mai există politici de încurajare a ocupării persoanelor 
cu parcursul educațional proaspăt finalizat. Concret, statul subvenționează 
angajatorii pentru angajarea absolvenților, absolvenților de învățământ 
superior, interni și pentru organizarea de programe de ucenicie.

Concordia consideră că PNCLM sunt preferabile acestor tipuri de finanțări 
întrucât reprezintă o motivație de a ieși din pasivitate pentru persoanele 
neocupate, fiind în același timp și măsuri de protecție socială de care 
destinatarii beneficiază nemijlocit. Astfel, credem că ele sunt binevenite 
pentru ocuparea forței de muncă și încurajăm completarea cadrului legal 
privind PNCLM cu mai multe elemente inspirate din modele care s-au dovedit 
funcționale deja în alte state.

Abordări naționale8 în privința elaborării schemelor de 
prestații necontributive legate de locul de muncă (PNCLM)
O analiză pe tema PNCLM, datând din 2016, arată că în majoritatea statelor 
membre UE funcționează cel puțin unul dintre următoarele subtipuri de PNCLM: 
transferuri directe, ajutor pentru șomaj adaptat, respectiv scutiri fiscale. Cel 
puțin unul dintre acestea trei au fost identificate în cazul următoarelor state: 
Irlanda, Regatul Unit, Finlanda Suedia, Danemarca, Austria, Belgia, Franța, 
Luxemburg, Olanda, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Ungaria și 
Slovacia. Numărul țărilor din partea de sud a Europei cu astfel de scheme în 
vigoare a crescut între 2008 și 2016: de la două treimi la 87%. Un exemplu 
interesant este Croația, care în 2008 nu făcea parte din UE, dar în 2016 
instituise deja astfel de scheme.

8 Modele descrise sunt preluate din policy paper-ul „In-work benefits and their role in  supporting  
 employment” publicat de BusinessEurope, organizație la care Concordia este afiliată.
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PNCLM implementate la nivel național se adresează în principal lucrătorilor 
din grupurile vulnerabile: aceștia pot fi lucrătorii din sectoare cu program de 
lucru atipic (în cazul Maltei) sau lucrători imigranți șomeri (în cazul Suediei).

Malta: sumă forfetară pentru lucrătorii din sectoarele cu program de lucru 
atipic
Guvernul maltez a anunțat că, începând cu anul în curs, va introduce o nouă 
formă de prestație legată de locul de muncă în valoare de 150 euro pe an 
pentru lucrătorii din sectorul privat cu program de lucru atipic (serile, în 
weekend sau în schimburi/ture). Schema (care, deși bugetată, încă nu a intrat 
în vigoare) ar urma să se adreseze lucrătorilor din sectoare precum HORECA, 
servicii administrative și suport, artizanat, transport, depozitare și cu vânzări 
(cu amănuntul dar și en-gros). Pentru a beneficia de schemă, venitul anual 
individual nu trebuie să depășească 20.000 euro. Lucrătorii sunt eligibili 
pentru prestație numai dacă au lucrat cel puțin șase luni pe parcursul unui an 
calendaristic într-unul din sectoarele menționate. Schema ar urma să ajute 
aproximativ 40.000 de lucrători, valoarea sa reprezentând aproximativ 10% 
din impozitul pe venit pe care îl plătesc aceștia. Valoarea totală a prestației 
redistribuite acestor lucrători ar urma să fie de 6 milioane de euro.

Suedia: Acorduri pentru intrarea în câmpul muncii pentru a facilita 
tranziția către o piață deschisă
În Suedia, nivelul șomajului a fost tot timpul ridicat în rândul celor cu un nivel 
scăzut de educație și/sau experiență de muncă redusă. Situația este cauzată 
în principal de salariile minime la niveluri ridicate prevăzute de contractele 
colective, de o legislație a muncii rigidă și de un număr redus al locurilor de 
muncă ce necesită doar un nivel scăzut de educație sau de experiență în 
muncă. Ca răspuns la criza refugiaților din 2015, partenerii sociali suedezi au 
semnat un contract preliminar în 2017 care a introdus o nouă schemă numită 
„acorduri de angajare la intrarea în câmpul muncii”.

Aceste „acorduri” sunt concepute în baza contractului colectiv național, dar 
trebuie completate de contracte sectoriale. Acestea vizează imigranții care 
nu s-au integrat pe piața muncii (șomeri de mai mult de 12 luni) și șomeri de 
lungă durată (fără loc de muncă de peste 24 de luni). Este semnat cu aceștia 
un contract cu durată determinată, de maximum 24 luni, dar cu scopul de a 
conduce la un contract pe durată nedeterminată. Angajatorul plătește o sumă 
fixă de 8.400 de coroane suedeze (aproximativ 780 euro) pe lună, inclusiv 
contribuțiile sociale. Aceasta echivalează, în medie, cu aproximativ 30% din 
costul minim al forței de muncă stabilit prin contractele colective. Statul oferă 
direct angajatului o prestație individuală neimpozitabilă. Suma variază în funcție 
de sector și poate ajunge până la 9.870 de coroane suedeze (aproximativ 920 
euro) pe lună. Prin urmare, angajatul primește, în total, un salariu net echivalent 
salariului minim în contractul colectiv de muncă aplicabil.

În plus, angajaților vizați li se vor furniza educația și/sau formarea relevante, 
convenite între angajat și angajator, cum ar fi cursuri de limbă. Companiile 
private de recrutare sunt implicate, prin proceduri de licitație specifice 
achizițiilor publice, pentru a oferi sprijin în corelarea între cererea și oferta 
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de muncă. Guvernul își propun ca programul să ofere locuri de muncă pentru 
10.000 de șomeri (numărul total al șomerilor din Suedia în februarie 2022 a 
fost de aproximativ 365.000).

Corelarea schemelor de PNCLM cu măsuri de îndrumare profesională în 
paralel, precum consilierea vocațională și, mai important, programe de 
recalificare și dezvoltare (upskilling) este foarte importantă, așa cum se 
întâmplă în Suedia, chiar dacă alte state, precum Italia, nu stabilesc neapărat 
o legătură între ele.

Italia: scheme extensive de PNCLM, dar necorelate cu componenta de 
dezvoltare profesională
În Italia există un sistem cuprinzător de stimulente pentru a încuraja 
accesul la piața forței de muncă pentru anumite grupuri și persoane aflate 
în situații defavorizate. În fiecare an, legea bugetului de stat se actualizează 
și integrează diferite tipuri de stimulente, în funcție de contextul economic și 
social național de moment. 

Sistemul este relativ complex și include stimulente fiscale și de contribuții 
sociale pentru angajatorii din sectorul privat care angajează persoane din 
grupuri vulnerabile. Unele sunt menite să promoveze angajarea sustenabilă 
a tinerilor (sub 35 de ani). Altele se aplică programelor de ucenicie care se 
adresează diferitelor grupe de vârstă: primele stagii de ucenicie sunt disponibile 
pentru cei cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani, cele profesioniste, pentru 
cei între 18-29. Există, de asemenea, stimulente destinate șomerilor cu vârsta 
de peste 50 de ani, femeilor aflate în șomaj și lucrătorilor care îi înlocuiesc pe 
ații care se află în concediu medical/maternal etc., beneficiarilor de Reddito 
di Cittadinanza (schema italiană de venit minim garantat) cât și beneficiarilor 
ajutorului de șomaj.

Legea italiană a bugetului de stat pe 2022 prevede stimulente suplimentare 
pentru angajatorii privați, care urmează să fie aplicate și în raport cu criza 
economică cauzată de pandemie. Aceste stimulente se aplică în cazul 
angajării persoanelor din grupuri specifice de lucrători: cei care au fost 
angajați în întreprinderi afectate de criză, tineri sub 36 de ani, persoane care 
trăiesc în cea mai dezavantajată zonă din Italia/regiunile sudice, lucrători cu 
contractul suspendat în baza Cassa integrazione (programe de lucru cu timp 
redus aplicate în timpul crizelor – pe modelul Kurzarbeit).

Evaluarea schemelor italiene de către Confederația patronală Confindustria

Confindustria, confederația patronală italiană, recunoaște faptul că PNCLM 
au un rol în a asista companiile și lucrătorii să depășească efectele crizei 
economice, cu siguranță agravată de pandemia Covid-19. Cu toate acestea, 
păstrează anumite rezerve cu privire la structura cadrului general pentru 
stimulente. Subliniază necesitatea de a depăși acest tip de abordare prin 
punerea în aplicare a unei reforme mai ample care vizează o reducere 
structurală a costurilor legate de muncă, în special în ceea ce privește 
contribuțiile angajatorilor la sistemul de securitate socială. În plus, orice 
politică ce oferă prestații legate de locul de muncă ar trebui să fie corelată cu 
acele inițiative ce țin de formarea, perfecționarea și recalificarea lucrătorilor, 
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consideră Confindustria. Programele privind formarea sunt esențiale pentru 
a recalifica forța de muncă în vederea obținerii de noi competențe (în 
special în ceea ce privește uceniciile și învățământul profesional secundar). 
Confederația italiană avertizează că fără o strânsă corelare cu formarea/
perfecționarea/recalificarea lucrătorilor, orice politică și măsură adoptată se 
va dovedi ineficace pe termen lung și nu va duce la creșterea ratei de ocupare 
a forței de muncă.

PNCLM pot fi gândite astfel încât să permită combinarea diferitelor beneficii 
(ca în Danemarca), sau  pot fi înlocuite de programele de stat pentru 
activare (cazul Ungariei). Ultimele par însă a fi mai puțin eficace în sprijinirea 
tranziției către piața liberă a forței de muncă.

Danemarca: subvenția „bonus” de la locul de muncă + mai puține deduceri
Danemarca oferea, în trecut, o majorare a salariului pentru șomerii de lungă 
durată care se angajau. Un „bonus” de genul acesta creează un imbold 
pentru a găsi un loc de muncă și, în același timp, evită scăderea valorică 
a  bugetului pentru ajutorul de șomaj. În plus, permite acumularea de 
experiență profesională și astfel sprijină capacitatea de inserție profesională 
a beneficiarilor. Această schemă este „rentabilă” pentru stat numai dacă 
aduce rezultate pozitive în materia ocupării forței de muncă prin direcționarea 
către cei care altfel nu și-ar fi găsit un loc de muncă.

Statul danez a avut două scheme de „bonusuri” pentru angajare 
(Obpræmieordninger) în perioadele 2011-2012 și 2012-2014. Schema 
din 2011-2012 a fost adresată părinților singuri, în timp ce cea din 2012-
2014 viza șomerii de lungă durată beneficiari de ajutor social. Un centru 
independent de cercetare și analiză sub autoritatea Ministerului danez de 
Interne și al Spațiilor Locative a concluzionat că schemele nu au înregistrat 
efectul scontat asupra ocupării forței de muncă sau a nivelului salarial.

Schemele puse în aplicare în perioada 2017-2019 au introdus o majorare a 
salariului pentru șomerii pe termen lung (care beneficiază de ajutor de șomaj 
sau se califică pentru indemnizația de venit minim garantat). Cei care au fost 
șomeri pentru o perioadă mai lungă (în cazul beneficiarilor de venit minim: 47 
de săptămâni din ultimele 52; în cazul beneficiarilor ajutorului de șomaj: 71 
săptămâni din ultimele 78) pot obține un spor echivalent cu 10% din salariul 
lor, cu un plafon de 336 euro pe lună pentru o perioadă maximă de 18 luni, 
dacă se angajează. Suma maximă totală a fost de 6.048 euro. Nici această 
schemă nu și-a demonstrat vreun impact semnificativ asupra ocupării forței 
de muncă pentru persoanele care beneficiază de venit minim garantat în 
timpul șomajului. Chiar și atunci când nivelul sporului a fost crescut, nu s-a 
înregistrat niciun efect pozitiv.

Recent, guvernul danez a decis să reintroducă o subvenție temporară pentru 
locul de muncă. Din 2024, se va aplica persoanelor care au fost șomeri și 
beneficiari ai venitului minim pentru cel puțin un an în ultimii trei ani. Subvenția, 
neimpozitabilă, se va ridica la 672 euro, sumă forfetară, după șase luni într-un 
loc de muncă menținut. Această schemă expiră la mijlocul anului 2025.
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În Danemarca, la fel ca și în restul Europei, există o lipsă sistemică de forță 
de muncă atât în sectorul privat, cât și în cel public. Prin urmare, obiectivul 
unui alt tip de PNCLM introdus în Danemarca este de a face munca să fie 
atractivă din punct de vedere financiar. Una dintre recomandările formulate 
în 2021 a introdus un nou model pentru deduceri în beneficii pentru salariul 
câștigat. Aceasta prevede că persoanele cu cel mai mic venit minim ar putea 
să câștige 540 EUR (sau să lucreze opt ore pe săptămână într-un loc de 
muncă) fără deduceri din venitul minim. Această recomandare trebuie încă 
discutată la nivel politic în Danemarca. În plus, guvernul danez a decis să nu 
renunțe la interdicția de a cumula pensia de stat (inclusiv pensiile anticipate) 
cu veniturile suplimentare obținute de beneficiar sau partenerul de viață al 
acestuia. Acest amendament, care urmează să intre în vigoare, va face ca 
angajarea să fie mai atractivă pentru pensionari.

Ungaria: Angrenarea în lucrări publice în loc de stimulente pentru 
ocuparea forței de muncă
Din 2010, indemnizația de șomaj în Ungaria este plătită doar pentru trei luni 
și este concepută descrescător (este egală cu 90% din fostul salariu în prima 
lună, apoi scade la 80-70%). Sistemul de angrenare a șomerilor în lucrări 
publice, introdus în 2008, este o practică larg răspândită, indiferent de  istoricul 
personal, calificări sau situație socială. Programul de lucrări publice este 
organizat de administrațiile municipale și este separat de piața liberă a muncii.

Recent, guvernul a introdus subvenții pentru lucrătorii care reușesc să își 
găsească locuri de muncă în sectorul privat. În plus, există diferite stimulente 
„pro-angajare”: rambursarea costurilor de călătorie în timpul căutării unui loc 
de muncă, beneficii pentru promovarea mobilității, etc.

Evaluarea schemelor maghiare de către Confederația patronală 
BusinessHungary

BusinessHungary subliniază că sistemul de angrenare în lucrări publice 
nu menține nicio legătură cu piața liberă și că prin „capturarea” oamenilor 
în schemă, în special a celor cu competențe scăzute sau din zonele rurale, 
nu facilitează (re)integrarea lor pe piața „reală” a muncii. De asemenea, 
subliniază că schema nu dispune de o componentă de formare pentru a 
alinia competențele beneficiarului la nevoile pieței forței de muncă „din viața 
reală”. Această componentă ar fi deosebit de relevantă în eventualitatea 
creșterii deficitului de forță de muncă și a nepotrivirilor de competențe. 
BusinessHungary consideră că stimulentele financiare sunt importante, dar 
trebuie să fie însoțite de măsuri corespunzătoare privind formarea, organizate 
și furnizate în strânsa cooperare a tuturor actorilor implicați: municipalitățile, 
serviciile publice de ocupare a forței de muncă și partenerii sociali.

Proiectarea unor scheme eficiente ar trebui să ia în considerare nu numai alte 
prestații la care potențialii beneficiari au dreptul, dar și patrimoniul lor (cum 
se întâmplă în Germania).
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Germania: PNCLM corelate cu evaluarea mijloacelor de trai
În Germania, în anumite circumstanțe, este posibil ca persoanele angajate să 
își completeze salariul cu fonduri suplimentare. Deși angajate, aceste persoane 
primesc o sumă suplimentară prin intermediul structurilor Arbeitslosengeld 
II (ALG II, cel mai scăzut nivel al indemnizației de șomaj). Aceasta poate fi 
solicitat în plus, pe lângă salariu, în cazurile în care salariul este insuficient 
pentru a acoperi costurile personale de trai sau costurile de trai ale unei 
gospodării (Bedarfsgemeinschaft). Persoanele care intră în sistem nu primesc 
întreaga sumă de ALG II pe care ar primi-o dacă ar fi șomeri – se acordă doar 
o suplimentare. Această sumă se calculează ținând cont de nevoile persoanei 
sau ale gospodăriei  și de venitul existent.

Ideea de bază pentru acest beneficiu este „principiul încurajării”: cu cât un 
individ câștigă mai mult, cu atât este mai mare diferența dintre venitul său 
total și suma pe care ar primi-o ca șomer. Criteriile de eligibilitate pentru a 
se califica pentru schema ALG II includ: starea de a fi „în nevoie de ajutor” 
(activele, cum ar fi activele imobiliare sau un portofoliu de acțiuni) și 
„beneficiile prioritare” (alocație pentru copii, alocație pentru părinți, pensie 
alimentară, pensiile pentru limită de vârstă aferente gospodăriei) vor fi luate 
în calcul ca venituri înainte la stabilirea valorii sumei adiționale.

Evaluarea schemelor germane de către Confederația patronală BDA

ALG II este, de asemenea, numit „venitul de bază/securitate socială de bază” 
și oferă un venit decent pentru toți cei care nu își pot acoperi cheltuielile de 
subzistență. Prin urmare, este bine ca și persoanele angajate să aibă acces 
la fondurile ALG II în cazurile în care salariul lor nu este suficient pentru a 
satisface nevoile de bază. Cu toate acestea, eligibilitatea ar trebui să se aplice 
exclusiv acestor persoane și să nu fie diluate/extinse. Principiul de „încurajare 
și provocare” trebuie să rămână prioritatea, ceea ce înseamnă că indivizii 
ar trebui să fie întotdeauna stimulați să fie autosuficienți. Prin urmare, ALG 
II, în funcția sa de PNCLM, trebuie să îndeplinească funcția de punte către 
ocuparea forței de muncă cu drepturi depline, cu un salariu care acoperă pe 
cont propriu cheltuielile de trai ale individului.

Cum pot fi concepute scheme eficiente de PNCLM?
Programele de PNCLM urmăresc intrarea în câmpul muncii pentru cei care nu 
lucrează, fără însă a ridica nivelul costurilor salariale de partea angajatorilor 
– și, în același timp, combaterea fenomenului lucrătorilor sub pragul sărăciei. 
Reducerea nivelului contribuțiilor la asigurările sociale, în special pentru 
angajații slab remunerați, sau scutirile parțiale de impozit ar putea contribui la 
realizarea acestor obiective. Prestațiile trebuie acordate exclusiv angajaților 
slab plătiți și majoritatea lor ar trebui să vizeze angajarea cu normă întreagă.

Felul în care PNCLM interacționează cu alte tipuri de prestații necontributive 
și alte măsuri de protecție socială este iarăși relevant. În ultimă instanță, ele 
ajung să crească decalajul dintre nivelul veniturilor celor care lucrează și ale 
celor care sunt inactivi, motiv pentru care trebuie concepute și întrebuințate 
cu maximă atenție. Acest lucru este într-o oarecare măsură justificat pentru a 
face munca o opțiune cât mai atractivă decât „ne-munca”, dar trebuie să fie 
ponderată cu considerații ce țin de protecție socială, în special cu acele soluții 
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prevăzute pentru cei mai vulnerabili membri ai societății. În consecință, 
opțiuni de politică publică precum nivelurile și condițiile de eligibilitate ale 
prestațiilor care nu sunt legate de locul de muncă, sarcina fiscală asupra 
lucrătorilor cu salarii mici, reglementări care influențează nivelul salariilor și 
distribuția lor (de exemplu, cazul salariului minim) vor afecta funcționarea 
schemelor de prestații.

Schemele ar trebui să instituie stimulente financiare pentru indivizi inactivi 
pentru a intra în câmpul muncii. Prin urmare, la elaborarea lor, este important 
să se aibă în vedere diferența dintre nivelul valoric total pe care îl pot însuma 
diversele tipuri de ajutoare sociale  în cadrul gospodăriei (venit minim garantat, 
ajutoare de șomaj, ajutoare pentru chirii sau pentru încălzirea locuinței, 
alocații etc.) și salariul minim la care angajații pot spera prin alegerea de a se 
angaja în muncă.

Toate schemele de distribuție ar trebui să fie evaluate în baza efectului pe 
care îl au asupra gradului de ocupare a forței de muncă. Inițiativele noi/pilot 
ar trebui să fie gândite pe termen pre-determinat și ar trebui să fie evaluate 
recurgând la un grup de control care nu va primi niciun avantaj. Pentru o 
eventuală utilizare viitoare la o scară mai mare, este esențial să aibă impact 
pozitiv asupra ocupării forței de muncă și economiei în general. În caz contrar, 
există riscul ca acestea să fie mai degrabă nefaste decât benefice.

Provocări și posibile soluții
Merită remarcat faptul că programe multiple sunt adesea destinate 
acelorași categorii de beneficiari. Acest lucru duce la sarcini administrative 
suplimentare și poate genera confuzie atât de partea Guvernului cât și a 
beneficiarilor deopotrivă. O soluție interesantă ar fi introducerea unui „birou 
unic de asistență socială”, care ar stabili eligibilitatea pentru diferite programe 
și ar distribui indemnizațiile, atât cele contributive, cât și necontributive. De 
exemplu, în Marea Britanie, creditul fiscal pentru copii este plătit împreună 
cu creditul fiscal pentru programul Familia Muncitoare (Working Family Tax 
Credit), ceea ce îmbunătățește coordonarea între diferitele componente 
ale sistemului de protecție socială, promovează transparența în privința 
impozitării marginale efective și simplifică procedura de alocare.

Forma aleasă va avea un impact asupra metodei și frecvenței de plată, și va 
determina tipul de infrastructură instituțională necesară. Scutirile fiscale sunt 
percepute ca fiind eficiente și au avantajul că evită stigmatizarea asociată 
solicitării indemnizațiilor. Beneficiul este asigurat practic exclusiv prin 
pachetul salarial, ceea ce este pozitiv pentru beneficiar (plățile sunt mai dese 
decât una singură, la sfârșitul anului), dar adaugă o sarcină administrativă mai 
mare pentru angajatori.

A fost deja menționat că PNCLM trebuie gândite în corelare cu alte tipuri 
de beneficii. O completare indispensabilă oricărei scheme este îngrijirea de 
înaltă calitate a copiilor, componentă esențială pentru creșterea motivației 
femeilor de a munci. Costul îngrijirii copiilor este mereu un cost semnificativ 
legat de muncă pentru părinți, în special părinți singuri sau partenerul cu 
venitul mai mic din cuplu. Dovezile arată că este deosebit de important pentru 
femei, deoarece ele sunt în general mai receptive la forme de subvenții și 
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indemnizații pentru creșterea copilului decât la majorări salariale efective.

Merită menționat faptul că unele state membre oferă „prime de activare/
angajare” - o măsură specială pentru persoanele care încep să lucreze după 
o perioadă prelungită de șomaj sau inactivitate (de obicei, sub forma unei 
indemnizații forfetare). Ele pot fi totuși o soluție interesantă pentru creșterea 
atractivității și rezilienței schemelor de prestații. „Prima de activare/angajare” 
este disponibilă în opt din cele douăsprezece state membre UE care au introdus 
PNCLM. Acestea sunt destinate numai șomerilor de lungă durată (ca în Belgia 
și Irlanda) sau tuturor persoanelor care își găsesc de muncă (beneficiul 
condiționat de angajare în Olanda, de pildă. În Irlanda, prima este condiționată 
de tranziția către ocuparea unui loc de muncă cu normă întreagă; în Belgia și 
Olanda, există cerința unui prag minim de ore de program (minimum 15 ore/
săptămână). În plus, în Irlanda și în Olanda, sunt disponibile încă două plăți în 
valoare descrescătoare pentru cei ce rămân în câmpul muncii în fiecare dintre 
următorii doi ani. Punerea în aplicare a acestor plăți eșalonate ar trebui să ia 
în considerare necesitatea de a reveni la dinamica reală a economiei de piață 
în privința forței de muncă și să evite menținerea persoanelor într-un loc de 
muncă subvenționat de la bugetul de stat mai mult decât este necesar pentru 
revenirea la auto-suficiență, fără nevoia niciunui tip de ajutor social.

Criterii pentru evaluarea eficienței schemelor de PNCLM
Pentru a putea considera că prestațiile necontributive legate de locul de muncă 
conduc la rezultate pozitive, considerăm că ar trebui întrunite următoarele criterii:

• direcționarea adecvată către grupurile care sunt cele mai receptive 
la schimbări în privința stimulentelor financiare: în primul rând 
persoanele cu venituri mici, inclusiv părinții singuri cu copii și 
cuplurile cu o singură sursă de venit (cu sau fără copii), lucrătorii mai 
în vârstă și cei slab calificați. Direcționarea corectă se realizează cel 
mai bine la nivelul fiecărui stat membru, ținând seama de impactul 
pozitiv preconizat în ceea ce privește creșterea nivelului de ocupare a 
forței de muncă și economia corelativă pe partea resurselor publice, 
materializate în ajutorul de șomaj și alte indemnizații;

• condiții adecvate de eligibilitate: cel mai comun criteriu este condiția 
de a fi fost beneficiar de asistență socială timp de cel puțin un an 
pentru a se califica pentru primirea PNCLM. Astfel de cerințe trebuie 
luate în considerare cu atenție, evitând pe cât posibil menținerea 
oamenilor departe de piața forței de muncă sau descurajarea lor 
din a căuta un loc de muncă prin confortul pe care schemele l-ar 
putea asigura involuntar. O altă condiție problematică este nivelul 
de înstărire/câștiguri individuale și venit per gospodărie, întrucât 
stabilirea unor praguri atrage după sine efectul de stigmat pentru 
grupurile astfel individualizate; totodată, luarea în considerare 
a acestuia drept indicator poate avea un efect disuasiv legat de 
performanța angajatului;

• corelațiile adecvate dintre PNCLM și alte beneficii sunt deosebit de 
importante pentru asigurarea echității. Dovezile disponibile arată că 
eliminarea drastică a beneficiilor sociale clasice în favoarea creșterii 
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stimulentelor financiare ar fi de natură să ignore complexitatea 
multitudinii de nevoi sociale existente. În consecință, menținerea 
echilibrului corect între prestațiile non-contributive legate de locul 
de muncă și alte prestații este vitală;

• este importantă definirea corectă a unui prag de retragere/revocare 
a beneficiilor și de ieșire din schemă: în cazul unor beneficii mai 
generoase, retragerea ar trebui să fie mai rapidă, iar în cazul unor 
scheme mai puțin generoase – beneficii mai mici, rata de retragere 
este adaptată;

• nivelul adecvat al prestațiilor ar trebui să fie suficient de ridicat pentru 
a crea o diferență semnificativă între ajutorul social – sau, după 
caz, cumulul tuturor beneficiilor de protecție socială disponibile - și 
venitul din muncă. Nivelul optim depinde de factori precum nivelul 
mediu al salariilor lucrătorilor slab calificați, salariul minim și costul 
serviciilor de facilitare (de exemplu, transport, îngrijirea copiilor 
etc.). În general, o abordare cât mai țintită (și, în acest caz, de obicei, 
mai generoasă) ajută un număr mai mic de persoane, dar tinde să 
fie mai eficientă în încurajarea revenirii la autosuficiență materială;

• limite de timp adecvate: limitarea temporală a prestațiilor elimină 
tendința eventuală a beneficiarului de a nu-și depăși actuala 
condiție salarială, în același timp setând și un prag predictibil pentru 
cheltuielile pe care le implică programul. Este foarte important să fie 
definite cât mai corect limitele de timp: de exemplu, dovezile arată 
că PNCLM pentru cei slab calificați disponibile pentru o perioadă 
relativ limitată (6-12 luni) nu conduc la creșterea semnificativă 
a salariilor și poate duce la scăderea nivelului profesional sau la 
tranziția către un alt tip de program de asistență socială, în loc să 
contribuie la consolidarea autosuficienței pe termen lung. Pentru a 
genera rezultate semnificative, destinatarii prestațiilor trebuie să fie 
asistați în paralel de servicii publice sau private de ocupare a forței 
de muncă, pentru a îi ajuta să-și dezvolte capacitatea de inserție 
profesională în vederea obținerii unor oportunități de angajare cu 
normă întreagă și cât mai stabile;

• limitări legate de timpul de lucru: există argumente în sensul că 
PNCLM ar trebui să fie limitate la acele persoane care lucrează cu 
normă întreagă, pentru a evita situația în care beneficiarii aleg să 
lucreze cu timp parțial și să-și rotunjească veniturile cu ajutorul 
schemelor. Cu toate acestea, o astfel de abordare poate limita 
oportunitățile de angajare pentru cei care nu au altă alegere decât 
aceea de a lucra cu timp parțial, precum mamele cu copii mici, 
părinții singuri sau tinerii care-și continuă educația. Abordări diferite 
pot urmări rezultate diferite, având în vedere realitățile și nevoile 
fiecărui grup țintă în parte.

• la nivel UE, va fi necesară și o calibrare în raport cu venitul minim 
în măsura în care acesta va fi ajustat la nivel național ca urmare a 
adoptării unei Recomandări a Consiliului UE pentru un venit minim 
care să asigure incluziunea activă.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5706


Resurse utile
Acte normative:

• Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
• Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune
• Legea 292/2011 a asistenței sociale
• Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 

stimularea ocupării forței de muncă
• Legea 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei

Strategii guvernamentale:
• Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 

– Ministerul Muncii și Solidarității Sociale/Agenția Națională de 
Ocupare a Forței de Muncă

• Politici de incluziune socială pentru grupurile vulnerabile - Creșterea 
accesului pe piața muncii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și 
Locuințelor/Agenția de dezvoltare comunitară Împreună

Articole de presă:
• Guvernul a decis acordarea ajutorului social timp de 6 luni după 

angajarea beneficiarului pe un contract de minimum 2 ani
• Cifrele spun o altă poveste: „România degeaba” nu există
• Paradoxul șomajului în România. Sute de mii de oameni nu lucrează 

în timp ce firmele se plâng că nu au muncitori

Articole academice:
• What role for ‘in-work benefits’? A comparison of policies in EU 

Member States, 2006 –2017, PHD Thesis University of Bath, UK
• Analiza politicilor sociale de garantare a venitului minim și combatere 

a sărăciei în România 1996-2013, Universitatea Babeș-Bolyai
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https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183328
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133913
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33919
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/124905
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/SNOFM_2021-2027.pdf
https://www.agentiaimpreuna.ro/wp-content/uploads/2021/03/Politici-de-Incluziune-Sociala-pentru-Grupurile-Vulnerabile.pdf
https://www.agentiaimpreuna.ro/wp-content/uploads/2021/03/Politici-de-Incluziune-Sociala-pentru-Grupurile-Vulnerabile.pdf
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2021/09/15/video-guvernul-a-decis-acordarea-ajutorului-social-timp-de-6-luni-dupa-angajarea-beneficiarului-pe-un-contract-de-minimum-2-ani--780107
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2021/09/15/video-guvernul-a-decis-acordarea-ajutorului-social-timp-de-6-luni-dupa-angajarea-beneficiarului-pe-un-contract-de-minimum-2-ani--780107
https://beta.dela0.ro/cifrele-spun-o-alta-poveste-romania-degeaba-nu-exista/
https://romania.europalibera.org/a/paradoxul-somajului-romania/32246450.html
https://romania.europalibera.org/a/paradoxul-somajului-romania/32246450.html
https://purehost.bath.ac.uk/ws/portalfiles/portal/204966495/ABBAS_Joan_THESIS_FINAL_06_03_2020.pdf
https://purehost.bath.ac.uk/ws/portalfiles/portal/204966495/ABBAS_Joan_THESIS_FINAL_06_03_2020.pdf
http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2072.pdf
http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2072.pdf
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Confederația Patronală Concordia reprezintă 16 dintre cele mai importante sectoare 
ale economiei naționale și este partener de dialog social, reprezentativă la nivel 
național. Cu o contribuție de peste 26% din PIB și un total de peste 330.000 de angajați 
în aproape 2.000 de firme mari și mici, cu capital străin și autohton, Concordia este 
singura organizație din România membră în BusinessEurope, Organizația Internațională 
a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).

Din poziția de partener social reprezentativ, acordăm o importanță deosebită unei 
arii largi de subiecte printre care se numără piața muncii și dialogul social, educația, 
digitalizarea, protecția consumatorilor, viitorul transportului, fondurile europene, 
economia circulară. Investim experiența și resursele pentru ca împreună cu partenerii 
sociali să creăm o fundație solidă pentru o Românie a viitorului.

Acest material este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea Dialogului Social în 
România”, derulat de Confederația Patronală Concordia în parteneriat cu NHO – 
Confederația Patronală din Norvegia. Proiectul este sprijinit de Norvegia prin Granturile 
Norvegiene 2014-2021, în cadrul Programului „Dialog Social - Muncă Decentă”.

https://www.businesseurope.eu/
https://www.ioe-emp.org/
https://www.ioe-emp.org/
https://biac.org/

