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În prezentul articol sunt analizate sistemele de asistenţă socială care funcţionează pe teritoriul Uniunii Europene, 

evidenţiindu-se scopul acestora şi provocările care sunt puse în faţa instituţiei juridice de asistenţă socială. De aseme-
nea, au fost examinate sistemele de asistenţă socială a statelor membre din Europa Centrală şi de Est, care se deosebesc 
considerabil din punct de vedere al eficienţei şi eficacităţii beneficiilor sociale asupra bunăstării sociale a populaţiei, în 
comparaţie cu ţările vestice, care dispun de sisteme moderne de asistenţă socială în care domină prestaţiile universale, 
care asigură tuturor cetăţenilor o viaţă demnă.
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SOME REFLECTIONS REGARDING THE LEGAL REGULATION OF SOCIAL ASSISTANCE IN THE 
EUROpEAN UNION

 In this article, the social assistance systems functioning on the territory of the European Union were analyzed, 
highlighting their purpose and the challenges that are put in front of the legal institution of social assistance. Also, 
the social assistance systems of the member states located in Central and Eastern Europe, which differ considerably 
in terms of the efficiency and effectiveness of social benefits of the social welfare of the population were examined, 
compared to Western countries, which have modern systems of social assistance in which universal benefits dominate, 
that ensures a dignified life for all citizens.
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QUELQUES RéFLEXIONS SUR LA RéGLEMENTATION jURIDIQUE DE L’ASSISTANCE SOCIALE                                                                                      
DANS L’UNION EUROpéENNE

Dans cet article, les systèmes d’assistance sociale opérant sur le territoire de l’Union européenne ont été analysés, 
mettant en évidence leur finalité et les défis qui se posent à l’institution juridique de l’assistance sociale. Les systèmes 
d’assistance sociale des ètats membres situés en Europe centrale et orientale ont également été examinés, qui diffèrent 
considérablement en termes d’efficience et d’efficacité des prestations sociales sur le bien-être social de la population, 
par rapport aux pays occidentaux, qui disposent de systèmes d’assistance sociale moderne dans laquelle dominent les 
prestations universelles, qui garantit une vie digne à tous les citoyens.

Mots-clés: assistance sociale, prestations sociales, Union européenne, Europe centrale et orientale, bien-être social.
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Introducere

În conformitate cu standardele internaţionale, 
în cadrul comunităţii europene, cetăţenii se bucură 
de un nivel de trai ridicat şi majoritatea populaţiei 
îşi poate asigura independent un nivel de bunăs-
tare adecvat. Statele membre, dispunând de cele 
mai eficiente şi bine elaborate sisteme de protecţie 
socială din lume, ocupând unul dintre locurile de 
frunte în ceea ce priveşte bunăstarea, dezvoltarea 
umană şi calitatea vieţii. Astfel, în cadrul artico-
lul dat, prin intermediul metodei comparative, am 
evidenţiat, cele mai moderne sisteme de asistenţă 
socială din cadrul comunităţii europene, şi impac-
tul intervenţiei europene în domeniul social. De 
asemenea, cu ajutorul metodei analitice, am efec-
tuat o analiză a elementelor uniforme de referinţă, 
standardele predefinite şi criteriile de performanţă 
în materia drepturilor sociale, care sunt necesare a 
fi îndeplinite de către statele membre, în vederea 
menţinerii calităţii de membru.

 Europa, spaţiu cu tradiţie în protecţia socială, 
este supusă unei noi provocări aceea de a promova 
un nou model social bazat pe solidaritate şi coo-
perare între autorităţile publice şi societatea civilă. 
Tot mai mulţi susţinători ai Europei sociale afir-
mă că „viitorul aparține unui sistem proiectat pen-
tru stabilirea unor noi forme de echilibru, pentru 
combaterea sărăciei, a excluderii sociale şi pentru 

îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor membrilor so-
cietăţii”. [3, p. 8]

În acest context remarcăm, că Uniunea Europea-
nă acordă o atenţie deosebită dezvoltării protecţiei 
sociale în spaţiul European, în special pune accent 
pe problematica asigurărilor sociale, însă provocările 
aduse de globalizare, consecinţele îmbătrânirii popu-
laţiei, deprivarea materială cu care se confruntă cetă-
ţenii europeni, scot în evidenţă importanţa primordi-
ală a instituţiei asistenţei sociale. Astfel, asigurarea 
socială reprezintă instrumental de bază, care asigură 
cetăţenilor europeni un nivel de bunăstare, iar asis-
tenţa socială reprezintă pilonul principal care sprijină 
cetăţenii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate materială, 
morală, financiară, dincolo de limitele ce determină 
sfera de manifestare a asigurărilor sociale.

Noțiuni generale privind asistenta socială la 
nivelul Uniunii Europene

Asistenţa socială la nivelul Uniunii Europene, re-
prezintă un ansamblu de măsuri, prestaţii în bani şi 
în natură, acordate cu scopul de a sprijini cetăţenii 
europeni care se confruntă cu diverse riscuri sociale 
şi se află în situaţii de vulnerabilitate. Fiecare stat 
membru, are propriul sistem de asistenţă socială, de 
aceea organizarea, funcţionarea, finanţarea intră în 
responsabilitatea fiecărei ţări. Însă, Comunitatea Eu-
ropeană, joacă un rol important în coordonarea siste-
melor de asistenţă socială naţionale, prin intermediul 

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ                                
ПОМОЩИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

В данной статье анализируются системы социальной помощи, действующие на территории Европейского 
Союза, выделяются их цели и проблемы, которые ставятся перед правовым институтом социальной помощи. 
Системы социальной помощи государств Центральной и Восточной Европы, которые значительно отличаются 
с точки зрения эффективности и действенности пособий на социальное благополучие населения, также были 
изучены в сравнении со странами Западной Европы, где работают современные системы социальной помощи и 
в которых преобладают универсальные пособия, обеспечивающие всем гражданам достойную жизнь. 

Ключевые слова: социальная помощь, социальные пособия, Европейский Союз, Центральная и Восточная 
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legislaţiei comunitare, astfel, acordând tuturor cetă-
ţenilor asistenţă socială adecvată în interiorul comu-
nităţii europene. Sistemele de protecţie şi asistenţă 
socială a statelor membre nu sunt identice. Fiecare 
stat are propriul sistem în mod independent în func-
ţie de istorie, nivelul de dezvoltare, cultură, resurse 
financiare etc. Însă există un cadru normativ Euro-
pean care stabileşte anumite standarde europene şi 
puncte de referinţă care statele se obligă să le imple-
menteze la nivel naţional prin intermediul politicilor 
sociale adoptate.

În literatura de specialitate, sistemul de asistenţă 
socială naţional este definit ca totalitatea instituţii-
lor cu funcţii sociale, a programelor şi serviciilor 
de natură socială, a prestaţiilor şi intervenţiilor con-
crete din partea specialiştilor acordate persoanelor 
aflate în dificultate. [2, p. 19] Acestea au elemente 
structurale comune, dar din punct de vedere al con-
ţinutului, acestea diferă în funcţie de influenţa mai 
multor factori istorici, administrativi, economici şi 
politici. [4, p. 8] Susținem opinia autorilor români, 
deoarece, calitatea de membru al comunităţii euro-
pene impune ţărilor comunitare anumite standarde 
sociale, care statele se obligă să le implementeze 
prin intermediul politicilor sociale naţionale, însă 
nivelul de dezvoltare a sistemelor de asistenţă soci-
ală diferă de la o ţară la altă în funcţie de o multitu-
dine de factori naţionale, care influențează pozitiv 
sau negativ eficienţa şi eficacitatea sistemelor de 
protecţie si asistenţă socială.

Principiile comune ale sistemelor naţionale soci-
ale ale statelor membre sunt: creşterea economică, 
protecţie socială, variind accentul pus pe fiecare din-
tre acestea. Toate statele UE au însă la bază, în do-
meniul social, trei caracteristici comune: [6, p. 10]

Cetăţenia socială,v  care completează cetăţenia 
civilă şi politică şi are ca principiu de bază echitatea, 
privită nu ca egalitate a veniturilor, ci ca egalitate 
în faţa legii şi din punctul de vedere al drepturilor 
politice, economice şi sociale.

Protecţia împotriva distorsiunii pieței,v  ceea 
ce presupune plasarea indivizilor pe o poziţie mai 
importantă decât piaţa, astfel încît piaţa să nu fie cea 
care decide ce indivizi au dreptul să supraviețuiască 
şi care nu. Această protecţie nu exclude funcţionarea 
pieței, ci doar protejează individul de posibilele ne-
gative ale acesteia.

Renunţarea la caracterul de marfă al unor v 
bunuri, pentru o viaţă socială decentă, ca de exem-
plu educaţia şi asistenţa socială.

În prezent, politicile sociale în Uniunea Europea-
nă conţin trei componente de bază: politici privind 
ocuparea forţei de muncă şi piaţa muncii; asigură-
rii sociale şi asistenţa socială. Astfel, instrumentul 
principal prin care instituţiile europene încearcă să 
combată riscul de deprivare materială sunt asigură-
rile sociale. Prin urmare, asigurările sociale influ-
enţează structura, dinamica şi sfera de manifestare 
a asistenţei sociale, deoarece în cazul în care există 
un sistem eficient şi calitativ de asigurări sociale, 
duce la eficacitatea calitativă şi cantitativă a benefi-
ciilor de asistenţă socială. Mai mult ca atât, în cazul 
în care sistemul de asigurări sociale este eficient, 
surplusul fondurile colectate pot fi îndreptate spre 
finanţarea beneficiilor sociale din cadrul sistemului 
de asistenţă socială. 

În acest context, merită a fi apreciată opinia au-
torului român Nicolae Tudose, care menționează 
că înlănţuirea şi interdependenţa dintre cele trei 
componente, pot influenţa organizarea practicilor 
sociale, deoarece dimensiunea sistemelor de asis-
tenţă socială este invers proporţională cu cea a sis-
temelor de protecţie socială. Din păcate, situaţia în 
care se completează beneficiile de asigurări sociale 
prin prestaţii de asistenţă socială, are efecte nega-
tive, deoarece, cu cât gradul de cuprindere al siste-
mului de asistenţă socială este mai amplu, cu atât 
mai reduse sunt cuantumurile beneficiilor ce se pot 
furniza. Din acest punct de vedere, este necesar de 
a dezvolta un sistem eficient, echitabil şi echilibrat 
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care ar asigura o coerență a tuturor formelor de asi-
gurare a bunăstării cetăţenilor europeni.

Autorii romani opinează că asistenţa socială în 
momentul de faţă, este un domeniu ce conduce la 
efecte duale. În timp ce principala consecinţă favo-
rabilă a asistenţei sociale îmbracă forma unei spo-
riri a capacităţii productive ale individului, cu im-
plicaţii directe asupra creşterii economice viitoare 
a naţiunilor, accesul facil, uneori insuficient regle-
mentat, al populaţiei la beneficii de asistenţă socia-
lă este în măsură să genereze şi efecte defavorabile. 
[10, p. 68] Astfel, accesul neîngrădit al cetăţenilor 
la beneficii uneori prea generoase poate acţiona în 
detrimentul bunăstării viitoare, prin „descurajarea 
inserţiei profesionale şi a competitivităţii produc-
tive şi retragerea prematură de pe piaţa forţei de 
muncă.” Așadar, Organizaţia Internaţională a Mun-
cii, scoate în evidenţă un aspect negativ, al siste-
melor de asistenţă socială generoase, deoarece prin 
oferirea unor beneficii monetare generoase ca în 
statele înalt dezvoltate precum Germania, Suedia, 
Franţa ne pomenim în situaţia în care, tot mai puţini 
cetăţeni vor fi încadraţi în câmpul muncii şi se va 
pune o presiune considerabilă asupra fondurilor bu-
getelor asigurărilor sociale şi al asistenţei sociale.

Organizaţia Internaţională a Muncii scoate în 
evidenţă alte trei mari provocări, care sunt puse în 
faţa instituţiei juridice de asistenţă socială, pe care 
cea din urmă trebuie să le gestioneze într-un mod 
cât mai eficient, şi anume: consecinţele îmbătrâ-
nirii populaţiei, globalizarea şi insuficienţa resur-
selor alocate. [7, p. 48] În această ordine de idei, 
putem menţiona că îmbătrânirea populaţiei asociată 
cu fenomenul de globalizare, reprezintă probleme 
importante care influenţează sustenabilitatea po-
liticilor sociale, în general, şi pe cea a sistemelor 
de protecţie socială şi asistenţă socială în special. 
Astfel, îmbătrânirea populaţiei, influenţează nega-
tiv din două puncte de vedere: în primul rând se 
accentuează dependenţa populaţiei faţă de pensii, 

indemnizaţii finanţate din fondurile asigurărilor so-
ciale, iar în al doilea rând, determină retragerea ma-
sivă de pe piaţa forţei de muncă, fapt ce influnţează 
negativ în vederea colectării fondurilor prin inter-
mediul contribuţiilor obligatorii şi taxelor, care pot 
fi ulterior alocate în vederea finanţării sistemului de 
asistenţă socială.

O altă provocare al domeniului asistenţă socială 
este insuficienţa resurselor alocate. Datele statistice 
arătă că din an în an, statele membre alocă tot mai 
puţini bani în vederea finanţării asistenţei sociale.

Autoarea Maria Bulgaru, reiterează că globa-
lizarea este un proces contradictoriu, cu multiple 
implicaţii pentru prosperitatea economică a ţărilor, 
creşterea posbilităţilor de angajare la nivel local, 
pentru bunăstarea indivizilor şi a familiilor lor, dar 
în acelaşi timp este şi un generator de multiple ris-
curi prin adâncirea inegalităţii, polarizării societăţii 
şi indivizilor din interiorul acestora. Iar globaliza-
rea are un impact diferit pentru vieţile oamenilor de 
pe întreg globul, iar efectele ei negative împing la 
periferia societăţii, în grupuri marginalizate şi ex-
cluse, mase mari de indivizi, care devin în primul 
rând beneficiari ai asistenţei sociale, ai sistemelor 
de protecţie socială. [5, p. 2]

În ţările industrializate din Uniunea Europeană, 
sistemele de asistenţă socială sunt înalt dezvolta-
te şi prevăd forme de asistenţă socială generoase, 
având la bază o finanţare adecvată de resurse, iar în 
ţările mai puţin dezvoltate, de asistenţă socială pot 
beneficia doar anumite categorii sociale, şi cuan-
tumul beneficiilor sunt mult mai reduse. De aceea, 
în ţările dezvoltate, în care se asigură protecţie so-
cială extinsă, cetăţenii devin dependenţi de aceste 
beneficii, iar în cazul ţărilor mai puţin dezvoltate, 
dependenţa de beneficii este redusă, ca urmare a 
„factorului psihologic, care asimilează statutul de 
beneficiar unui stigmat social, lipsei de informaţii 
pertinente cu privire la acces, birocraţiei ample, pe 
care o presupune solicitarea beneficiilor, puterea 
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discreţionară a factorilor publici care sunt în mă-
sură să limiteze gradul de deschidere a sistemului”. 
[7, p. 34] Astfel, putem constata, că paradoxal, dar 
cu cât statul este mai dezvoltat din punct de vedere 
economic (Germania, Franţa, Suedia), cu atât sis-
temul de asistenţă socială este mai generos, acor-
dând beneficii sociale universale considerabile, iar 
statele mai puţin dezvoltate, au un sistem social cu 
finanţare modestă, şi condiţii de elegibilitate rigide, 
birocraţie amplă, care permit unui număr limitat de 
cetăţeni să acceadă la prestaţii sociale.

Sistemele de asistenţă socială din fostele ţări 
socialiste, amplasate în Europa Centrală şi de Est 
(Ungaria, Polonia, Cehia, Bulgaria) reprezintă una 
dintre cele mai mari provocări ale ultimilor două 
decenii atât pentru conducerea ţărilor, cât şi pentru 
specialiştii la nivel european. Sistemele de asisten-
ţă socială a ţărilor fost socialiste erau fundamenta-
te pe principii şi practici socialiste, unde instituţia 
asistenţei sociale avea un rol nesemnificativ, un 
instrument care se aplica doar în situaţii excepţi-
onale. 

Însă odată cu dezvoltarea principiilor de echita-
te şi solidaritate socială la nivel european, a adus în 
evidenţă noi concepte precum sărăcia şi excluderea 
socială. Este regretabil faptul că cea mai importantă 
formă a asistenţei sociale în aceste ţări au rămas be-
neficiile sociale în formă monetară, care avea drept 
scop asigurarea unui nivel minim de trai. Totuşi, 
practica a demonstrat că această măsură a asistenţei 
sociale în primul rând nu a contribuit semnificativ 
la excluderea riscului social de depravare materi-
ală, iar în al doilea rând a dus la crearea unei de-
pendeţe dintre grupurile socialmente vulnerabile şi 
prestaţiile sociale acordate.

Cu toate, că s-au întreprins o multitudine de mă-
suri în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării sis-
temelor de asistenţă socială, carenţele şi lipsa de 
funcţionalitate au continuat să se transmită din an 
în an, conducând la apariţia unor noi probleme so-

ciale. Problema asistenţei sociale în Europa Cen-
trală şi de Est, este într-o continuă dezvoltare, şi 
până în prezent continuă să înregistreze schimbări 
fundamentale. În primul rând, importanţa asistenţei 
sociale se află pe ordinea de zi a factorilor de deci-
zie, în al doilea rând la nivel european sunt impuse 
ţinte comune de acţiune şi elemente uniforme de 
referinţă în domeniul social şi nu în ultimul rând 
aderarea la UE a impus o serie de standarde care 
sunt obligatorii de respectat în vederea menţinerii 
statutului de membru al UE.

Însă, nu putem contesta progresul înregistrat în 
vederea dezvoltării domeniul social în ţările situa-
te în Europa Centrală şi de Est, odată cu aderarea 
acestora la comunitatea europeană. Asftel, printre 
cele mai reuşite rezultate sunt: dezvoltarea dreptu-
rilor sociale ale cetăţenilor în domeniul asistenţei şi 
protecţiei sociale; definirea unui cadrul flexibil de 
coordonare socială în cadrul comunităţii europene; 
asigurarea solidarităţii sociale, finanţată din fondu-
rilor nerambursabile etc. Ca urmare, instituţiile UE 
vin cu o recomandare clară în domeniul social, în 
scopul promovării valorilor comune ale drepturi-
lor omului, a democraţiei şi a statului de drept, în 
condiţii de responsabilitate reciprocă, ca premisă a 
creşterii economice, dar mai ales sociale, sustena-
bile, favorabilă incluziunii sociale. [1, p. 15]

Deci, sistemele de asistenţă socială a statelor 
membre situate în Europa Centrală şi de Est, se 
deosebesc considerabil din punct de vedere al efi-
cienţei şi eficacităţii beneficiilor sociale asupra bu-
năstării sociale a populaţiei, în comparaţie cu ţările 
vestice, care dispun de sisteme moderne de asisten-
ţă socială în care domină prestaţiile universale, care 
asigură tuturor cetăţenilor o viaţă demnă.

Impactul intervenţei europene în domeniul so-
cial, nu este unitar la nivelul UE, deoarece pentru 
ţările care deja demult au statutul de membru al UE, 
intervenţia se limitează doar la continuarea practi-
cilor deja fundamentate de-a lungul timpului, însă 
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pentru noii membri ca de exemplu Romania, Bul-
garia, Lituania, Polonia etc, implicarea europeană 
duce la o reorganizare considerabilă a principiilor 
de organizare şi funcţionare a sistemului de asistenţă 
socială. În acelaşi context, menţionăm că intervenţia 
europeană acţionează în primul rând în vederea ges-
tionării problematicii protecţiei drepturilor sociale în 
mod uniform pe teritoriul UE, iar în al doilea rând 
cu scopul susţinerii liberei circulaţii a persoanelor în 
spaţiul european în condiţii non-discrimnatorii. Fără 
a contesta impactul favorabil al acestor abordări, 
unii autori consideră că “intervenţia comunitară este 
în sine un demers restrictiv ce limitează dezvoltarea 
şi implimentarea politicilor sociale naţionale”, [8, p. 
672] noi nu împărtăşim opinia aceasta deoarece in-
tervenţia europeană are o multitudine de aspect po-
zitive, care într-un final duc la dezvoltarea şi imple-
mentarea celor mai bune practice în domeniul social 
care contribuie la perfecţionarea sistemelor naţiona-
le de asistenţă socială.

Obiectivul politicilor ce vizează domeniul 
asistenţei sociale în Uniunea Europeană

 La etapa actuală principalul obiectiv al politi-
cilor ce vizează domeniul asistenţei sociale în Uni-
unea Europeană este centrat pe problematica pro-
tecţiei în faţa pierderilor financiare care pot duce 
la poziţionarea mijloacelor materiale ale cetăţenilor 
sub nivelul pragului de subzistenţa. [7, p. 72] Ast-
fel, însăşi Strategia Europa 2020, adoptată în luna 
iunie a anului 2010 a stabilit necesitatea „asigurării 
unei creşteri economice durabile favorabilă inclu-
ziunii, prin punerea accentului pe crearea de locuri 
de muncă şi pe reducerea sărăciei, pentru ca până în 
anul 2020, să aibă loc reducerea sărăciei cu cel puţin 
20 de milioane a numărului de persoane care suferă 
de sărăcie şi a excluziunii sociale”. [9] Cu regret, 
rezultatele nu sunt semnificative, deoarece în anul 
2018 numărul persoanelor care trăiesc în risc de să-
răcie sau excluziune socială în UE a scăzut doar cu 

6,8 milioane în comparaţie cu anul 2008. Pentru a 
elucida trăsăturile definitorii ale sărăciei (deprivare 
materială), este oportună noţiunea propusă de către 
Marchal S., şi van Mechelen N., conform căreia, 
„deprivarea materială este un indicator compus, ce 
se obţine prin agregarea a trei subindicatori: riscul 
de deprivare financiară (nr. gospodăriilor la nivelul 
cărora nivelul venitului total disponibil reprezintă 
mai puţin de 60 % din venitul brut pe economie), 
gradul de deprivare materială (nr. gospodăriilor la 
nivelul cărora puterea de cumpărare asociată bu-
nurilor de bază se situează sub pragul de 45%) şi 
numărul gospodăriilor cu intensitate foarte redusă 
a muncii (nr. gospodăriilor ai căror membri fie nu 
deţin un loc de muncă, fie nu prestează o activitate 
productivă formală cu caracter de permanenţă). [13, 
p. 10]

Aşa cum s-a menţionat anterior, preocuparea de 
bază a instituţiilor europene, este de a proteja cetă-
ţenii europeni de riscul social de deprivare materia-
lă, astfel, se evidenţiază importanţă primordială de 
a garanta fiecărei persoane un venit minim de trai, 
problema dată fiind conştientizată datorită eşecului 
de ansamblu a Strategiei de la Lisabona, în ceea ce 
priveşte diminuarea gradului de deprivare materi-
ală în spaţiul european. Mai mult ca atât, anumiţi 
cercetători, au adus în discuţie încă din anul 2003, 
efectele adverse ce puteau decurge din inerenta re-
strângere a ariei de manifestare a asigurărilor soci-
ale, cu consecinţe imediate asupra frecvenței acor-
dării şi nivelului beneficiilor de asistenţă socială. 

[12, p. 425-446] Ulterior, realitatea a demonstrat că 
în numeroase ţări europene, inclusiv în ţările scan-
dinave, intervalul 1990 – 2008 a marcat o diminua-
re a beneficiilor oferite pe baze sociale comparativ 
cu deceniile precendente, [14, p. 10] fapt pentru 
care prin intermediul Strategiei Europa 2020 s-a în-
cercat conturarea generică a diferenţelor existente 
între sistemele de asistenţă socială la nivel intra- şi 
internaţional, pentru a se explora nu neapărat posi-
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bilitatea de dezvoltare a unei modalităţi unitare de 
acordare a beneficiilor, ci mai curând, cea de uni-
formizare a drepturilor garantate. [10, p. 73] 

Astfel, scopul de bază ale instituţiilor europe-
ne în domeniul social est uniformizarea drepturi-
lor cetăţnilor în materie de asistenţă socială, însă 
formele, cuantumurile şi condiţiile de acordare a 
drepturilor sociale, au punct de plecare realitatea 
particulară a fiecărui stat membru. Chiar dacă ma-
joritatea prestaţiilor sociale sunt stabilite în func-
ţie de specificul social din fiecare regiune, anumite 
drepturi, sunt universale, ca de exemplu garantarea 
unui venit minim.

Aşadar, majoritatea statelor europene sunt pre-
ocupate, de asigurarea unui venit minim tuturor 
persoanelor aflate în situaţii de vulnerabilitate fi-
nanciară, însă totuşi nu putem vorbi despre un drept 
universal în acest sens. Acest tip de beneficiu mo-
netar lipseşte în unele ţări europene precum Italia 
şi Slovacia. Chiar mai mult ca atât, în unele state 
membre, ca de exemplu Marea Britanie şi Spania, 
acestă prestaţie monetară nu are un caracter univer-
sal, ci reprezintă o prestaţie categorială, deoarece 
se acordă în funcţie de apartenenţa la o anumită ca-
tegorie socială, ca de exemplu şomerilor.

În acest context putem remarca, că în ultimii 
ani, instituţiile europene acordă o deosebită aten-
ţie aspectelor ce ţin de asigurarea unui venit minim 
de existenţă tuturor persoanelor aflate în situaţie 
de vulnerabilitate financiară. În acest sens, Parla-
mentul European, în conformitate cu conceptul 
unor doctrinari, referitoare la noţiunea de deprivare 
materială, şi-a exprimat opţiunea conform căreia 
„obiectivul principal al sistemelor naţionale de ga-
rantare al venitului minim este acela de combatere 
a sărăciei şi de promovare a unei societăţi inclu-
zive în întreaga Europă, nivelul corespunzător al 
venitului minim ar trebui să fie echivalent cu cel 
puţin 60% din venitul mediu pe economie”. [13, p. 
19] În acest context, tot mai mulţi autori, au scos în 

evidenţă importanţa corelării cuantumului minim 
al venitului garantat pe baze sociale cu standardele 
minimale din buget, atfel spus cu echivalentul mo-
netar al bunurilor şi serviciilor care compun coşul 
minim de consum. [14, p. 10] De aceea, în confor-
mitate cu această corelare, noi considerăm, că in-
stituţiile statului cu funcţii sociale, ar putea asigura 
un nivel minim, care să poată satisface necesităţile 
în plină concordanţă cu condiţiile sociale şi econo-
mice a categoriilor sociale aflate în pragul sărăciei 
din fiecare stat comunitar, deoarece nici pragul de 
subzistenţă şi nici limita în raport cu gradul de ex-
punere al persoanei la aceasta se evaluează, nu sunt 
uniforme pe teritoriul comunităţii europene.

Ca exemplu, în cazul Irlandei spre exemplu, 
pragul deprivării materiale este poziţionat deasupra 
limitei comunicate prin Strategia Europa 2020, în 
timp ce în alte ţări, cu un nivel superior de dezvol-
tare economică (Olanda, Austria), acest prag este 
stabilit la o valoare ce reprezintă între 40-50% din 
venitul mediu brut pe economie. [14, p. 19] O situ-
aţie identică o întâlnim şi în cadrul fostelor ţări so-
cialiste, ca de exemplu, Bulgaria, Estonia, Slovacia 
unde nivelul abia atinge pragul de 40 %. Astfel, în 
cadrul statelor înalt dezvoltate, venitul minim are 
o valoare ridicată, însă statele membre cu un nivel 
de dezvoltare modest, valoare venitul minim este 
redus, din cauza că se alocă fonduri publice reduse, 
astfel, încercându-se să se acorde sprijin finaciar 
unui număr cât mai mare de persoane în situaţii de 
vulnerabilitate.

Un alt aspect care trebuie luat în considerare şi 
care determină valoarea venitului minim garantat 
este baza de referinţă, în conformitate cu care se 
apreciază valoarea ajutorului social, care ar răspun-
de nevoilor sociale ale cetăţenilor care locuiesc în 
diferite ţări din UE. Astfel, există ţări în care nu este 
fundamentat un mecanism standard de indexare, iar 
venitul se acordă sub forma unei sume forfetare ale 
cărui cuantum depinde de opțiunea factorului po-
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litic; similar, în alte state, ajustarea se dispune în 
funcţie de variaţia unuia dintre indicatorii econo-
mici de bază, precum indexul preţurilor de consum 
sau valoarea coşului zilnic de bunuri şi servicii. [10, 
p. 78]

Conform datelor prezentate, în majoritatea ţări-
lor comunitare, adaptarea suportului social minim 
se realizează, în conformitatea cu un anumit ele-
ment de referinţă, care este diferit în fiecare stat, 
astfel, în unele cazuri, acesta este ajustat la valoa-
rea coşului zilnic sau al salariului, fie esre ajustat 
la indicele preţurilor, scopul de bază în fiecare caz 
este de a răspunde cît mai bine la nevoile sociale ale 
categoriilor sociale care se află în diverse situaţii de 
dificultate.

Indiferent de faptul că în toate ţările ajustarea 
venitului minim în dependenţă de anumite elemente 
de referinţă, putem remarca că în multe ţări europe-
ne, acesta nu este suficient şi nu satisface nevoile 
esenţiale ale persoanelor aflate în situaţii de vulne-
rabilitate, mai mult ca atât, conform datelor prezen-
tate de instituţiile europene, dinamica numărului de 
persoane care sunt adâncite în sărăcie este în con-
tinuă creştere, şi au consecinţe semnficative asupra 
riscului de excluziune socială.

Bazându-ne pe analiza efectuată, nu putem con-
testa încercările Uniunii Europene de a anihila ris-
curile sociale, cu care se confruntă păturile sociale 
vulnerabile din cadrul comunităţii europene. Astfel, 
putem evidenţia, că la momentul de faţă fiecare stat 
membru dispune de anumite mecanisme şi instru-
mente de asistenţă socială, care vin în susţinerea 
persoanelor aflate în situaţii de dificultate, însă im-
pactul beneficiilor de asistenţă socială asupra bu-
năstării cetăţenilor este diferit, deoarece cuantumul, 
formele, tipurile, condiţiile de eligibilitate sunt 
diferite şi depind în ultimă instanţă de nivelul de 
dezvoltare a fiecărui stat membru. În acest context, 
putem constata, că atât factorii de decizie a statelor 
membre, cât şi instituţiile europene cu funcţii soci-

ale întreprind măsurile legislative şi economice în 
vederea îndeplinirii cu succes a celor trei scopuri 
primordiale a asistenţi sociale din Uniunea Euro-
peană şi anume: garantarea dreptului şi sprijinului 
la condiţii de viață decente, protecţia împotriva ris-
curilor sociale şi garantarea fiecărui cetăţean euro-
pean un nivel minim de trai.

Concluzii
Ca urmare a celor menţionate anterior, putem 

remarca, că la nivelul Uniunii Europene, sunt in-
stituite anumite standarde şi puncte de referinţă în 
domeniul asistenţei sociale, iar calitatea de mem-
bru UE le oferă oportunitatea de a accesa fonduri 
nerambursabile, de a-şi dezvolta politicile sociale, 
de a beneficia de practici de succes în materia drep-
turilor sociale şi de o continuă supraveghere şi co-
ordonare în vederea obţinerii unor rezultate cât mai 
bune. De asemenea, instituţiile europene sprijinină 
statele membre în vederea problemelor sociale cu 
care se confruntă întreg globul pământesc precum: 
globalizarea, insuficienţa resurselor alocate, îmbă-
trânirea populaţiei, nivelul redus de know-how şi 
lipsa de specialişti.
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