
Recomandări de
politici pentru
grupurile vulnerabile



Crearea unui sistem de
servicii de telemedicină
în beneficiul celor mai vulnerabile grupuri

din contextul COVID-19

Crearea unui mediu de reglementare favorabil pentru telemedicină, 

actualizând politicile și legislaţia pentru a permite operaţionalizarea și 

utilizarea telemedicinei. Politicile vor aborda practicile de sănătate, etica, 

confidenţialitatea, protecţia datelor, interoperabilitatea și securitatea etc., 

precum și schemele de acoperire financiară pentru serviciile de telemedicină. 

Beneficii: Limitarea contactului faţă-în-faţă și expunerea la 

potenţiala contagiune cu COVID-19, reducând lipsa de acces 

la servicii de sănătate.

Propuneri
RECOMANDĂRILE DE POLITICI GV 



Utilizarea megadatelor
și a noilor dovezi
pentru a asigura protecția (sau profilaxia) populației

Punerea la dispoziţie a megadatelor și a noilor dovezi pentru a asigura protecţia 

(sau profilaxia) populaţiei; în același timp, asigurând că orice colectare și utilizare a 

datelor cu caracter personal (pentru urmărirea contacţilor) se face respectând 

dreptul la confidenţialitate.

Beneficii: Limitarea răspândirii bolii informând persoanele 

despre interacţiunea cu persoanele infectate; O mai bună 

monitorizare și politici pentru autorităţi; Asigurarea utilizării 

corespunzătoare a datelor și a drepturilor de confidenţialitate.

Propuneri
RECOMANDĂRILE DE POLITICI GV 



Creșterea plăților de
asistență socială
și extinderea acoperirii de protecție socială către cele

mai vulnerabile persoane în prezent care nu pot

accesa prestațiile sociale

Protejarea celor săraci și vulnerabili, oferindu-le sprijin financiar suplimentar. 

Sunt avute în vedere două opţiuni principale: fie extinderea acoperirii programului 

principal „Ajutor Social”, fie o formă personalizată de venit temporar de bază 

(majorare lunară până la un prag al sărăcie predefinit sau o abordare forfetară).

Beneficii: Oferirea unui colac de salvare gospodăriilor sărace, 

copiilor care trăiesc în sărăcie și altor grupuri vulnerabile care 

altfel ar fi alunecat și mai mult în sărăcie.

Propuneri
RECOMANDĂRILE DE POLITICI GV 



Protejarea celor mai
vulnerabili
persoanele în etate, cu sprijin social sporit, prin

angajarea asistenților sociali suplimentari

și/sau a ajutorului alimentar

Pachet combinat de distribuţie a alimentelor (pe termen scurt) și angajarea 

asistenţilor sociali suplimentari (circa 2000, pe termen lung), pentru a 

acoperi nevoia crescută și a reduce timpul de așteptare pentru persoanele în 

vârstă cu vulnerabilităţi grave (adică dizabilităţi).

Beneficii: Protejarea persoanelor în etate, în primul rând a 

celor care trăiesc singuri, în jur de 125 de mii de gospodării. 

De asemenea, crearea locurilor de muncă pentru tinerii NEET, 

femeile vulnerabile și migranţii reveniţi.

Propuneri
RECOMANDĂRILE DE POLITICI GV 



Program de răspuns la
violența domestică

Sprijinirea actorilor publici și privaţi locali în facilitarea accesului la centre 

de plasament, crearea grupurilor de sprijin, a sprijinului juridic și 

terapeutic și a sprijinului pentru îmbunătăţirea guvernării și capacităţii 

actorilor locali.

Beneficii: Victimele vor fi mai bine protejate, adăpostite și 

îngrijite și vor fi ele însele pregătite să ia măsuri.

Propuneri
RECOMANDĂRILE DE POLITICI GV 



Conectarea la învățare a
copiilor vulnerabili

Îmbunătăţirea procesului de e-learning prin crearea condiţiilor de 

digitalizare a curriculum-urilor învăţământului public, disponibilitatea 

platformelor standardizate de formare și asigurarea conectivităţii la 

Internet și a infrastructurii IT de bază pentru învăţământul online.

Beneficii: Acces îmbunătăţit la educaţie pentru studenţi prin 

e-learning și procese hibride.

Propuneri
RECOMANDĂRILE DE POLITICI GV 



Facilitarea înființării și funcționării

serviciilor alternative de
îngrijire a copiilor

Facilitarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor/de zi, atât pentru 

copiii preșcolari, cât și pentru copiii cu vârstă școlară, unde copiii pot fi 

găzduiţi atunci când nu sunt la grădiniţă sau școală, pentru a permite 

părinţilor să meargă la muncă. Îmbunătăţirea politicii de îngrijire a copilului 

și a cadrului de reglementare.

Beneficii: Îmbunătăţirea îngrijirii copiilor pentru a permite 

părinţilor să meargă la muncă. 

Propuneri
RECOMANDĂRILE DE POLITICI GV 



Sprijin pentru o
avansare mai bună
și recuperarea după decuplarea de la

consumul și producerea nedurabile

Obiectivul este de a stimula redresarea fiscală ecologică prin pachete de 

ajutorare a decuplării creșterii economice post-pandemice de la impactul 

asupra mediului.

Beneficii: Politica este menită să ajungă dincolo de punerea 

pe picioare a economiilor și mijloacelor de trai, spre 

asigurarea durabilităţii redresării și sporirii rezistenţei 

societăţii la șocurile viitoare.

Propuneri
RECOMANDĂRILE DE POLITICI GV 



Reprofilarea profesională
pentru tinerii NEET și migranții reveniți 

Stimularea furnizorilor de formare pentru a organiza programe speciale de 

formare pentru tineri și migranţii reveniţi pentru a-i ajuta să-și dezvolte abilităţile și 

să se pregătească pentru locuri de muncă în diferite sectoare cu cerere mare de 

forţă de muncă.

Beneficii: Programul de reprofilare profesională își propune 

să formeze tinerii NEET și migranţii reveniţi cu privire la 

competenţe specifice necesare în diferitele sectoare cu 

cerere mare de forţă de muncă.

RECOMANDĂRILOR DE POLITICI GV 

Propuneri



Program pentru asigurarea accesului adecvat la informații adecvate

migrație legală a forței de
muncă, bazată pe drepturi
și bine-informată

Un program de informare care ar putea include servicii distincte care ar putea 

consilia și orienta potenţialii migranţi cu informaţii generale despre emigrare, 

contracte de muncă mai bune și protecţia drepturilor lor.

Beneficii: Migranţii își înţeleg mai bine situaţia legală și drepturile și iau decizii 

în cunoștinţă de cauză. Guvernul monitorizează tendinţele migraţiei.

Propuneri
RECOMANDĂRILE DE POLITICI GV 



Sporirea rezistenței gospodăriilor,

dezvoltându-le capacitatea de a economisi prin

educație și disciplină
financiară
 

Un program educaţional care vizează bazele educaţiei financiare și sensibilizarea cu 

privire la cheltuieli, prin prezentarea principiilor practice de gestionare a banilor, 

bugetare lunară și economii.

Beneficii: Campaniile educaţionale vor permite gospodăriilor și grupurilor 

vulnerabile să consolideze rezistenţa prin economii sporite și disciplină 

financiară.

RECOMANDĂRILE DE POLITICI GV 

Propuneri



Sprijinirea sistemului
statistic național
pentru adaptarea la noile realități aferente COVID-19

și consolidarea noilor capacități de colectare, (re)utilizare

și diseminare a datelor și a noilor dovezi

Crearea unei capacităţi suplimentare, în special la BNS, de a genera noi dovezi 

bazate pe module ad-hoc și modificate, noi instrumente și metodologii pentru 

colectarea datelor la distanţă, utilizarea datelor administrative, bazate pe registre și 

megadate disponibile de la autorităţile publice.

Beneficii: Beneficii transversale largi pentru Guvern, factorii de 

decizie și partenerii de dezvoltare prin disponibilitate de 

calitate, frecvenţă și actualitate mai ridicate a datelor și dovezi 

pentru evaluarea și recuperarea de la impactul COVID-19.

RECOMANDĂRILE DE POLITICI GV 

Propuneri



Aplicarea principiilor și
practicilor bunei guvernări
pentru răspunsul și redresarea de la COVID-19

O serie de iniţiative de guvernare care cuprind principiile guvernării deschise 

și inovatoare, care pot încuraja comunicarea eficientă, aborda dezinformarea, 

susţine digitalizarea și chiar dezvolta oferirea soluţiilor de către cetăţeni la 

problemele publice.

Beneficii: Beneficii transversale largi pentru Guvern, factorii de decizie și 

partenerii de dezvoltare, un cadru politic mai coerent, aliniat la Agenda 

2030 și ODD naţionalizate.

RECOMANDĂRILE DE POLITICI GV 

Propuneri


