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referitor la propunerea legislativa pentru modiflcarea si completarea 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si a legii nr.196/2016 

privind venitul minim de incluziune (b79/l 1.03.2021)
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In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, si art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic si Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat si a legii nr.196/2016 privind venitul minim de 

incluziune (679/11.03.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in 

§edinta din data de 30.03.2021, desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarele

observatii:

• O parte a propunerilor solutiei legislative nu tine cont de realitatile din teren, in special cu 

privire la situatia SPAS §i AJOFM, dar si a beneficiarilor de ajutor social:

> Adaugarea unor responsabilitati noi SPAS-urilor, in ceea ce priveste analiza 

dificultatilor de angajare a persoanelor beneficiare de ajutor social, nu este 

oportuna. in mediul rural, la nivelul lunii ianuarie 2021, doar 175 de comune (din 

totalul de 2861) aveau servicii sociale acreditate la nivelul SPAS, cu alte cuvinte,
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dispuneau de un asistent social cu studii superioare. La nivelul SPAS, lucratorii 

sociali cu studii medii (personalul cu atributii de asistenta sociala) nu sunt 

pregatiti in prezent sa realizeze o analiza a dificultatilor de angajare ale 

persoanelor, in mod profesionist. Aceste dificultati sunt extrem de complexe, 

tinand de nivelul de studii, de abilitatile profesionale limitate, de contextul de 

viata al persoanei, de eventuale limitari fimctionale etc. Evaluarea tuturor acestor 

elemente se realizeaza cu instrumente specializate, cu care opereaza asistentul 

social si consilierul de ocupare. Cele mai multe din SPAS-urile rurale nu au 

aceste categorii de personal. Cu atat mai putin ar trebui sa fie evaluata 

performanta SPAS-urilor pe criterii care tin de angajarea persoanelor vulnerabile 

pe piata muncii. Aceste atributii (de evaluare a abilitatilor profesionale, de 

mediere pe piata muncii, de asistenta pentru angajare) revin in prezent AJOFM- 

urilor, iar acestea sunt cele care ar trebui sa isi dezvolte mijloacele pentru a le 

pune in practica, la nivelul judetului.

> Expunerea de motive mentioneaza, la pag. 5, faptul ca propunerea legislativa 

vizeaza §i o ’’intarire a rolului AJOFM in procesul de consiliere a beneficiarilor de 

ajutor social”. In realitate, se propune la art.I pct.l alin. (4^) doar o activitate 

suplimentara de consiliere post-angajare in raport cu beneficiarul, cu acordul 

angajatorului. AJOFM are prin lege atributii curente de mediere §i de consiliere 

pe piata muncii. Consilierea post-angajare face parte integranta din aceste 

atributii. In prezent, AJOFM nu numai ca nu isi indepline§te aceste atributii, dar 

nu dispune de angajati care sa poata asigura in teritoriu o consiliere eficienta a 

tuturor persoanelor care au nevoie de acest serviciu. In medie, la nivelul AJOFM- 

urilor este angajata o singura persoana cu atributii de mediere pe piata muncii, iar 

aceasta nu poate acoperi (in mod evident) nevoia de asistenta a persoanelor aflate 

in cautarea unui loc de munca, de la nivelul intregului judet. Se pune problema 

cum va putea asigura AJOFM consilierea post-angajare a persoanelor vulnerabile, 

in localitatile unde se vor fi angajat aceste persoane, daca in prezent AJOFM nu 

poate realiza nici evaluarea dificultatilor de angajare, transferata prin aceasta 

propunere legislativa catre SPAS-uri.

• Beneficiarii de ajutor social devin obligati, prin masurile propuse, ”sa se prezinte la 

AJOFM ori de cate ori sunt solicitati (...), in vederea medierii pentru incadrarea in munca 

sau pentru participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca”. Se 

impune a fi precizat modul in care vor fi sprijiniti beneficiarii vulnerabili, aflati la 

distanta semnificativa* de ora§ul a carui agentie locala organizeaza aceste activitati de 

mediere sau stimulare a ocuparii fortei de munca, si cu precadere cei care locuiesc in
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satele fea conexiune regulata cu autobuzele sau trenurile care ajung in aceste ora§e, 

pentru a se putea prezenta ”ori de cate ori este nevoie” la aceste activitafi. Trebuie 

mentionat ca sumele necesare pentru transportul dus-intors al beneficiarilor la aceste 

activitati pot ajunge, cumulativ pe durata unei luni, la valori pe care persoana nu le poate 

acoperi din veniturile proprii. De asemenea, este important de precizat ca exista sate 

aflate la 10-12 km de satul re§edinta de comuna, in care nu exista navete regulate pana la 

satul re§edinta de comuna (astfel incat persoana sa poata ajunge la o cursa intrajudeteana 

care leaga comuna de ora§ul cel mai apropiat).

• Nu este inclusa in propunerea legislativa niciuna din masurile active de angajare propuse 

anterior de societatea civila, in special cele legate de cre§terea capacitatii AJOFM de a 

evalua corect abilitafile profesionale ale persoanelor vulnerabile, sau de colaborarea 

AJOFM cu fumizorii privati de servicii de mediere ocupationala §i asistenta post- 

angajare, care opereaza in proximitatea localita|ilor acestor beneficiari de ajutor social. 

Este necesar ca aceste solutii alternative sa fie incluse in propunerea legislativa, pentru ca 

ele vor intari cu adevarat capacitatea AJOFM de a raspunde nevoilor specifice ale acestor 

persoane in cautarea unui loc de munca, cat mai aproape de localitatile de re^edinta ale 

persoanelor.

Pre^edinte,
Bogdan SIMION ^
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