
Toată lumea are nevoie de un loc de muncă. 
Toți avem nevoie să câștigăm bani pentru 
a  trăi. La nivel personal, ocuparea forței 
de muncă oferă un grad de independență 
și de stimă față de sine și ajută un individ 
să se integreze în societate. Prin urmare, 
creșterea nivelului ocupării forței de muncă 
în Europa este o chestiune prioritară. Dacă 
numărul persoanelor care obțin un venit 
va putea crește, vom avea mai multă 
incluziune socială și mai puțină sărăcie. 
Dacă se dorește îndeplinirea acestor 
obiective în cadrul Uniunii Europene, 
este esențial ca toate statele membre să 
colaboreze și să își coordoneze politicile. 
Rolul Strategiei europene privind ocuparea 
forței de muncă (SEOFM) este de a ajuta la 
coordonarea politicilor de ocupare a forței 
de muncă ale statelor membre, precum și 
ale celor ale țărilor asociate și candidate.

SEOFM datează din 1997, când statele 
membre ale UE s-au angajat să stabilească 
un set de obiective și ținte comune pentru 
politica ocupării forței de muncă. Mai mult 
decât atât, acestea au convenit asupra unei 
proceduri specifice de monitorizare anuală. 

Statele membre își păstrează competența 
lor principală pentru propriile lor politici 
de ocupare a forței de muncă. Rolul Uniunii 
Europene este de a  consilia, monitoriza 
și coordona elaborarea politicilor. Statele 
membre pot conta pe sprijinul Fondului 
social european pentru punerea în aplicare 
a  politicilor de ocupare a  forței de muncă 
convenite.
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Colaborarea la nivelul UE este acum și 
mai importantă, pe măsură ce economiile 
naționale devin tot mai interconectate. 
Deși circumstanțele specifice naționale pot 
fi în continuare foarte diverse, ratele lor de 
creștere și de ocupare a  forței de muncă 
urmează tendințe și obiective comune. 
În acest context, există roluri importante 
pentru un număr de actori diferiți. 
Consiliul European va continua să ofere 
o  orientare generală pentru strategie, pe 
baza propunerilor Comisiei. Parlamentul 
European are un rol deosebit de important, 
nu numai în calitate de colegislator, dar 
și în calitate de organism care reprezintă 
cetățenii.

Va exista o  încurajare și o  promovare 
continuă a  contribuțiilor din partea 
părților interesate la nivel național și 
regional, precum și a  partenerilor sociali, 
în ceea ce privește elaborarea și punerea 
în aplicare a  programelor naționale de 
reformă. Instituțiile europene se bazează, 
de asemenea, pe aceste organisme 
să stabilească legături mai strânse cu 
cetățenii, în mod individual. În plus, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor ale Uniunii Europene 
vor continua să fie asociate îndeaproape.

Cu ajutorul instrumentelor oferite de 
SEOFM,  acestea ar trebui să ajute Uniunea 
Europeană în atingerea obiectivelor ambi-
țioase pe care și le-a impus pentru anul 2020: 
îmbunătățirea ratei ocupării forței de muncă 
la cel puțin 75 % din populația cu vârste 
cuprinse între 20 și 64  de ani, reducerea 
numărului persoanelor care abandonează 
școala timpuriu la 10 %, creșterea la 
40 % a procentului celor cu studii superioare 
și reducerea numărului persoanelor care 
trăiesc în sărăcie cu 20 de milioane.
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Orientările pentru ocuparea forței de 
muncă sunt piatra de temelie a  SEOFM. 
Ele sunt propuse de Comisia Europeană și 
elaborate pe baza unor priorități comune 
pe care statele membre le-au adoptat 
de comun acord pentru politicile lor de 
ocupare a forței de muncă. Orientările sunt 
adoptate de Consiliu după consultarea 
Parlamentului European și a  celorlalte 
organisme consultative.

Din 2005, orientările pentru ocuparea 
forței de muncă au fost integrate pe 
deplin cu orientările generale de politică 
economică, care acoperă domenii macro- 
și microeconomice. Din 2010, odată cu 
lansarea strategiei Europa 2020, există 
10 astfel de orientări integrate, dintre care 
ultimele patru (orientările 7-10) se referă în 
mod direct la SEOFM.

În fiecare an, în cadrul SEOFM, Comisia 
Europeană analizează politicile de 
ocupare a  forței de muncă adoptate de 
statele membre, în conformitate cu aceste 
orientări. Ulterior, aceasta elaborează un 
raport anual de evaluare a acestor politici de 
ocupare a  forței de muncă. De asemenea, 
ea face recomandări specifice fiecărei țări 
pentru acțiuni ulterioare, orientate spre 
îmbunătățirea situației ocupării forței de 
muncă.

SEOFM utilizează un set de indicatori 
adoptați de comun acord (măsurători 
cuantificate, obiective și indicatori de 
referință) pentru a  monitoriza și a  evalua 
progresul și pentru a susține analiza Comi-
siei Europene. Indicatorii sunt adoptați de 
comun acord de statele membre și revizuite 
în mod regulat cu ajutorul Eurostat (1), biroul 
de statistică al UE.

SEOFM utilizează o  „metodă deschisă 
de coordonare”, prin care reprezentanții 
statelor membre se întâlnesc pentru 
a  discuta despre politicile și prioritățile 
privind ocuparea forței de muncă. Acest 
grup consultativ este numit Comitetul 
pentru ocuparea forței de muncă (2). În 
acest context, sunt încurajate învățarea 
reciprocă (3) și schimbul de bune practici 
privind politicile de ocupare a  forței de 
muncă. SEOFM contează, de asemenea, 
pe sprijinul unor experți independenți (4) 
din domeniul cercetării și al unor parteneri 
sociali pentru evaluarea priorităților sale.

(1) Site-ul internet al Eurostat 
www.epp.eurostat.ec.europa.eu

(2) Mai multe informații pe pagina de internet: 
www.ec.europa.eu/emco

(3) A se vedea, de asemenea, site-ul internet al 
programului de învățare reciprocă la adresa 
www.mutual-learning-employment.net

(4) www.eu-employment-observatory.net

Orientarea 1: Asigurarea calității și a durabilității finanțelor publice

Orientarea 2: Abordarea dezechilibrelor macroeconomice

Orientarea 3: Reducerea dezechilibrelor din zona euro

Orientarea 4:  Optimizarea sprijinului pentru cercetare-dezvoltare și inovare, 

consolidarea triunghiului cunoașterii și eliberarea potențialului 

economiei digitale

Orientarea 5: Utilizarea mai eficientă a resurselor și reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră

Orientarea 6: Îmbunătățirea mediului de afaceri și de consum și modernizarea bazei 

industriale pentru a asigura deplina funcționare a pieței interne

Orientarea 7:  Îmbunătățirea participării pe piața muncii în rândul femeilor și 

al bărbaților, reducerea șomajului structural și promovarea calității 

locurilor de muncă

Orientarea 8:  Dezvoltarea unei forțe de muncă calificate care să răspundă nevoilor 

pieței muncii și promovarea învățării pe tot parcursul vieții

Orientarea 9: Îmbunătățirea calității și a performanței sistemelor de educație și 

formare la toate nivelurile și creșterea participării la învățământul terțiar 

sau echivalent

Orientarea 10: Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei

Cum funcționează? Orientările integrate Europa 2020
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SEOFM s-a dezvoltat de-a lungul anilor ca 
răspuns la contextul politic în schimbare și 
la provocările economice. În 2005, SEOFM 
a  devenit parte integrantă a  Strategiei de 
la Lisabona pentru a crea „locuri de muncă 
mai multe și mai bune”. Cinci ani mai târziu, 
în fața crizei financiare, SEOFM încearcă să 
restabilească o creștere inteligentă, durabilă 
și incluzivă. Strategia Europa 2020 (5) 
a  definit instrumentele necesare pentru 
a  facilita recuperarea și pentru a  ajunge la 
o  economie socială de piață durabilă prin 
investiții în cercetare, cunoaștere și inovare. 
SEOFM a devenit tot mai interconectată cu 
politicile micro- și macroeconomice, și în 
special cu Pactul de stabilitate și creștere.

În acest context, prioritățile SEOFM au fost 
orientate către politici care contribuie la 
creșterea capitalului uman și a calității la locul 
de muncă. Educația și formarea profesională 
sunt esențiale pentru îmbunătățirea opor-
tunităților de angajare, mai ales atunci când 
este vorba despre tineri (6). De asemenea, este 
important să se creeze instrumente care să 
ajute la asigurarea corespondenței dintre 
educație și formare și locurile de muncă 
ale viitorului (7), pentru că aceasta va duce 
la creșterea productivității și la locuri de 

(5) www.ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm
(6) http://europa.eu/youthonthemove
(7) http://ec.europa.eu/social/main.

jsp?catId=822&langId=ro

muncă mai stabile. Pentru a  sprijini aceasta, 
este nevoie de servicii naționale adecvate 
de ocupare a  forței de muncă, precum și 
de cooperare între furnizorii de educație și 
organismele patronale.

Flexisecuritatea rămâne principalul instru-
ment pentru combaterea șomajului pe 
termen lung și a segmentării piețelor forței 
de muncă. Dispozițiile contractuale flexibile 
și sigure, serviciile de ocupare a  forței de 
muncă de prim rang, sistemele eficiente de 
securitate socială, toate susținute de un nivel 
înalt și eficient al învățării pe tot parcursul 
vieții, ar trebui să conducă la tranziții ușoare 
în materie de ocupare a forței de muncă, fie 
acestea de la educație la locul de muncă, 
fie de la o stare de neocupare profesională 
la un loc de muncă.
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de comun acord pentru politicile lor de 
ocupare a forței de muncă. Orientările sunt 
adoptate de Consiliu după consultarea 
Parlamentului European și a  celorlalte 
organisme consultative.

Din 2005, orientările pentru ocuparea 
forței de muncă au fost integrate pe 
deplin cu orientările generale de politică 
economică, care acoperă domenii macro- 
și microeconomice. Din 2010, odată cu 
lansarea strategiei Europa 2020, există 
10 astfel de orientări integrate, dintre care 
ultimele patru (orientările 7-10) se referă în 
mod direct la SEOFM.

În fiecare an, în cadrul SEOFM, Comisia 
Europeană analizează politicile de 
ocupare a  forței de muncă adoptate de 
statele membre, în conformitate cu aceste 
orientări. Ulterior, aceasta elaborează un 
raport anual de evaluare a acestor politici de 
ocupare a  forței de muncă. De asemenea, 
ea face recomandări specifice fiecărei țări 
pentru acțiuni ulterioare, orientate spre 
îmbunătățirea situației ocupării forței de 
muncă.

SEOFM utilizează un set de indicatori 
adoptați de comun acord (măsurători 
cuantificate, obiective și indicatori de 
referință) pentru a  monitoriza și a  evalua 
progresul și pentru a susține analiza Comi-
siei Europene. Indicatorii sunt adoptați de 
comun acord de statele membre și revizuite 
în mod regulat cu ajutorul Eurostat (1), biroul 
de statistică al UE.

SEOFM utilizează o  „metodă deschisă 
de coordonare”, prin care reprezentanții 
statelor membre se întâlnesc pentru 
a  discuta despre politicile și prioritățile 
privind ocuparea forței de muncă. Acest 
grup consultativ este numit Comitetul 
pentru ocuparea forței de muncă (2). În 
acest context, sunt încurajate învățarea 
reciprocă (3) și schimbul de bune practici 
privind politicile de ocupare a  forței de 
muncă. SEOFM contează, de asemenea, 
pe sprijinul unor experți independenți (4) 
din domeniul cercetării și al unor parteneri 
sociali pentru evaluarea priorităților sale.

(1) Site-ul internet al Eurostat 
www.epp.eurostat.ec.europa.eu

(2) Mai multe informații pe pagina de internet: 
www.ec.europa.eu/emco

(3) A se vedea, de asemenea, site-ul internet al 
programului de învățare reciprocă la adresa 
www.mutual-learning-employment.net

(4) www.eu-employment-observatory.net

Orientarea 1: Asigurarea calității și a durabilității finanțelor publice

Orientarea 2: Abordarea dezechilibrelor macroeconomice

Orientarea 3: Reducerea dezechilibrelor din zona euro

Orientarea 4:  Optimizarea sprijinului pentru cercetare-dezvoltare și inovare, 

consolidarea triunghiului cunoașterii și eliberarea potențialului 

economiei digitale

Orientarea 5: Utilizarea mai eficientă a resurselor și reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră

Orientarea 6: Îmbunătățirea mediului de afaceri și de consum și modernizarea bazei 

industriale pentru a asigura deplina funcționare a pieței interne

Orientarea 7:  Îmbunătățirea participării pe piața muncii în rândul femeilor și 

al bărbaților, reducerea șomajului structural și promovarea calității 

locurilor de muncă

Orientarea 8:  Dezvoltarea unei forțe de muncă calificate care să răspundă nevoilor 

pieței muncii și promovarea învățării pe tot parcursul vieții

Orientarea 9: Îmbunătățirea calității și a performanței sistemelor de educație și 

formare la toate nivelurile și creșterea participării la învățământul terțiar 

sau echivalent

Orientarea 10: Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei

Cum funcționează? Orientările integrate Europa 2020
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SEOFM s-a dezvoltat de-a lungul anilor ca 
răspuns la contextul politic în schimbare și 
la provocările economice. În 2005, SEOFM 
a  devenit parte integrantă a  Strategiei de 
la Lisabona pentru a crea „locuri de muncă 
mai multe și mai bune”. Cinci ani mai târziu, 
în fața crizei financiare, SEOFM încearcă să 
restabilească o creștere inteligentă, durabilă 
și incluzivă. Strategia Europa 2020 (5) 
a  definit instrumentele necesare pentru 
a  facilita recuperarea și pentru a  ajunge la 
o  economie socială de piață durabilă prin 
investiții în cercetare, cunoaștere și inovare. 
SEOFM a devenit tot mai interconectată cu 
politicile micro- și macroeconomice, și în 
special cu Pactul de stabilitate și creștere.

În acest context, prioritățile SEOFM au fost 
orientate către politici care contribuie la 
creșterea capitalului uman și a calității la locul 
de muncă. Educația și formarea profesională 
sunt esențiale pentru îmbunătățirea opor-
tunităților de angajare, mai ales atunci când 
este vorba despre tineri (6). De asemenea, este 
important să se creeze instrumente care să 
ajute la asigurarea corespondenței dintre 
educație și formare și locurile de muncă 
ale viitorului (7), pentru că aceasta va duce 
la creșterea productivității și la locuri de 

(5) www.ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm
(6) http://europa.eu/youthonthemove
(7) http://ec.europa.eu/social/main.

jsp?catId=822&langId=ro

muncă mai stabile. Pentru a  sprijini aceasta, 
este nevoie de servicii naționale adecvate 
de ocupare a  forței de muncă, precum și 
de cooperare între furnizorii de educație și 
organismele patronale.

Flexisecuritatea rămâne principalul instru-
ment pentru combaterea șomajului pe 
termen lung și a segmentării piețelor forței 
de muncă. Dispozițiile contractuale flexibile 
și sigure, serviciile de ocupare a  forței de 
muncă de prim rang, sistemele eficiente de 
securitate socială, toate susținute de un nivel 
înalt și eficient al învățării pe tot parcursul 
vieții, ar trebui să conducă la tranziții ușoare 
în materie de ocupare a forței de muncă, fie 
acestea de la educație la locul de muncă, 
fie de la o stare de neocupare profesională 
la un loc de muncă.
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Orientările pentru ocuparea forței de 
muncă sunt piatra de temelie a  SEOFM. 
Ele sunt propuse de Comisia Europeană și 
elaborate pe baza unor priorități comune 
pe care statele membre le-au adoptat 
de comun acord pentru politicile lor de 
ocupare a forței de muncă. Orientările sunt 
adoptate de Consiliu după consultarea 
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lansarea strategiei Europa 2020, există 
10 astfel de orientări integrate, dintre care 
ultimele patru (orientările 7-10) se referă în 
mod direct la SEOFM.

În fiecare an, în cadrul SEOFM, Comisia 
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(3) A se vedea, de asemenea, site-ul internet al 
programului de învățare reciprocă la adresa 
www.mutual-learning-employment.net

(4) www.eu-employment-observatory.net
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SEOFM s-a dezvoltat de-a lungul anilor ca 
răspuns la contextul politic în schimbare și 
la provocările economice. În 2005, SEOFM 
a  devenit parte integrantă a  Strategiei de 
la Lisabona pentru a crea „locuri de muncă 
mai multe și mai bune”. Cinci ani mai târziu, 
în fața crizei financiare, SEOFM încearcă să 
restabilească o creștere inteligentă, durabilă 
și incluzivă. Strategia Europa 2020 (5) 
a  definit instrumentele necesare pentru 
a  facilita recuperarea și pentru a  ajunge la 
o  economie socială de piață durabilă prin 
investiții în cercetare, cunoaștere și inovare. 
SEOFM a devenit tot mai interconectată cu 
politicile micro- și macroeconomice, și în 
special cu Pactul de stabilitate și creștere.

În acest context, prioritățile SEOFM au fost 
orientate către politici care contribuie la 
creșterea capitalului uman și a calității la locul 
de muncă. Educația și formarea profesională 
sunt esențiale pentru îmbunătățirea opor-
tunităților de angajare, mai ales atunci când 
este vorba despre tineri (6). De asemenea, este 
important să se creeze instrumente care să 
ajute la asigurarea corespondenței dintre 
educație și formare și locurile de muncă 
ale viitorului (7), pentru că aceasta va duce 
la creșterea productivității și la locuri de 

(5) www.ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm
(6) http://europa.eu/youthonthemove
(7) http://ec.europa.eu/social/main.

jsp?catId=822&langId=ro

muncă mai stabile. Pentru a  sprijini aceasta, 
este nevoie de servicii naționale adecvate 
de ocupare a  forței de muncă, precum și 
de cooperare între furnizorii de educație și 
organismele patronale.

Flexisecuritatea rămâne principalul instru-
ment pentru combaterea șomajului pe 
termen lung și a segmentării piețelor forței 
de muncă. Dispozițiile contractuale flexibile 
și sigure, serviciile de ocupare a  forței de 
muncă de prim rang, sistemele eficiente de 
securitate socială, toate susținute de un nivel 
înalt și eficient al învățării pe tot parcursul 
vieții, ar trebui să conducă la tranziții ușoare 
în materie de ocupare a forței de muncă, fie 
acestea de la educație la locul de muncă, 
fie de la o stare de neocupare profesională 
la un loc de muncă.

61

62

63

64

70

71

65

66

67

68

69

200919981997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ra
ta

 d
e 

oc
up

ar
e 

(%
)

An

Provocările cu care se confruntă SEOFM Rata de ocupare a populației cu vârste între  
20 și 64 de ani în UE în perioada 1997-2009

54

Sursă: Eurostat

©
 iS

to
ck



Toată lumea are nevoie de un loc de muncă. 
Toți avem nevoie să câștigăm bani pentru 
a  trăi. La nivel personal, ocuparea forței 
de muncă oferă un grad de independență 
și de stimă față de sine și ajută un individ 
să se integreze în societate. Prin urmare, 
creșterea nivelului ocupării forței de muncă 
în Europa este o chestiune prioritară. Dacă 
numărul persoanelor care obțin un venit 
va putea crește, vom avea mai multă 
incluziune socială și mai puțină sărăcie. 
Dacă se dorește îndeplinirea acestor 
obiective în cadrul Uniunii Europene, 
este esențial ca toate statele membre să 
colaboreze și să își coordoneze politicile. 
Rolul Strategiei europene privind ocuparea 
forței de muncă (SEOFM) este de a ajuta la 
coordonarea politicilor de ocupare a forței 
de muncă ale statelor membre, precum și 
ale celor ale țărilor asociate și candidate.

SEOFM datează din 1997, când statele 
membre ale UE s-au angajat să stabilească 
un set de obiective și ținte comune pentru 
politica ocupării forței de muncă. Mai mult 
decât atât, acestea au convenit asupra unei 
proceduri specifice de monitorizare anuală. 

Statele membre își păstrează competența 
lor principală pentru propriile lor politici 
de ocupare a forței de muncă. Rolul Uniunii 
Europene este de a  consilia, monitoriza 
și coordona elaborarea politicilor. Statele 
membre pot conta pe sprijinul Fondului 
social european pentru punerea în aplicare 
a  politicilor de ocupare a  forței de muncă 
convenite.

Ce este Strategia europeană privind ocuparea 
forței de muncă?

Strategia europeană 
privind ocuparea forței 
de muncă
Eforturi de îmbunătățire 
a ocupării forței de muncă 
în Europa

1

Colaborarea la nivelul UE este acum și 
mai importantă, pe măsură ce economiile 
naționale devin tot mai interconectate. 
Deși circumstanțele specifice naționale pot 
fi în continuare foarte diverse, ratele lor de 
creștere și de ocupare a  forței de muncă 
urmează tendințe și obiective comune. 
În acest context, există roluri importante 
pentru un număr de actori diferiți. 
Consiliul European va continua să ofere 
o  orientare generală pentru strategie, pe 
baza propunerilor Comisiei. Parlamentul 
European are un rol deosebit de important, 
nu numai în calitate de colegislator, dar 
și în calitate de organism care reprezintă 
cetățenii.

Va exista o  încurajare și o  promovare 
continuă a  contribuțiilor din partea 
părților interesate la nivel național și 
regional, precum și a  partenerilor sociali, 
în ceea ce privește elaborarea și punerea 
în aplicare a  programelor naționale de 
reformă. Instituțiile europene se bazează, 
de asemenea, pe aceste organisme 
să stabilească legături mai strânse cu 
cetățenii, în mod individual. În plus, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor ale Uniunii Europene 
vor continua să fie asociate îndeaproape.

Cu ajutorul instrumentelor oferite de 
SEOFM,  acestea ar trebui să ajute Uniunea 
Europeană în atingerea obiectivelor ambi-
țioase pe care și le-a impus pentru anul 2020: 
îmbunătățirea ratei ocupării forței de muncă 
la cel puțin 75 % din populația cu vârste 
cuprinse între 20 și 64  de ani, reducerea 
numărului persoanelor care abandonează 
școala timpuriu la 10 %, creșterea la 
40 % a procentului celor cu studii superioare 
și reducerea numărului persoanelor care 
trăiesc în sărăcie cu 20 de milioane.
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