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Nu o să ne referim strict la cifre, le aveţi în mape, iar obiectivele 

sunt îndeplinite. Am făcut o analiză şi am centralizat toate problemele 

care s-au concretizat într-o serie de propuneri de modificări legislative. O 

să mă refer strict la o problemă care ne priveşte pe toţi, fie la nivelul 

administraţiei centrale, ministere, fie la nivel de administraţie locală, 

primării, dar şi pe noi, cei care apărăm interesele, în mod special, celor 

din mediul rural. Este vorba de obiectivul major din cadrul proiectului, 

incluziunea socială. 

Excluziunea socială afectează indivizi și comunităţi în moduri foarte 

diverse, care nu pornesc doar de la sărăcie – aşa cum se consideră de 

obicei – ci şi de la neintegrare socială cauzată de neparticiparea la 

relaţiile sociale în care se implică majoritatea, de la lipsa unui loc de 

muncă, de la posibile disfuncţionalităţi familiale, de la discriminare sau 

intoleranţă ş.a.m.d. Excluziunea socială a unor persoane sau categorii 
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are cauze numeroase şi ia forme multiple, transmiţându‐se adeseori de 

la o generaţie la următoarea. Tocmai de aceea, combaterea fenomenului 

prin măsuri active de incluziune trebuie să aibă un caracter 

multidisciplinar şi să se bazeze pe o abordare  coordonată. 

De multe ori, în cadrul conferinţelor desfăşurate reprezentanţi ai 

administraţiei publice locale şi-au arătat reticenţa faţă de ideile expuse şi 

de sprijinul acordat fermierilor, care ar fi dorit să se informeze şi chiar să 

acceseze fonduri europene 

De multe ori au fost întâmpinate greutăţi, prin discuţii repetate, cu 

anumiţi factori decizionali care nu doreau să înţeleagă că trebuiau 

îndepliniţi anumiţi indicatori ai proiectului. Chiar membri ai administraţiei 

publice locale interpretau acţiunile din cadrul proiectului ca fiind solitare, 

propagandistice, cu scop de a umbri activitatea aleşilor locali. Însă, 

scopul era doar unul singur: conştientizarea factorilor decizionali locali de 

a realiza un dialog real între administraţie şi ceilalţi actori sociali 

(sindicate, patronate), dar mai ales să existe un dialog care să vizeze 

strict doar problemele şi soluţiile comunităţii, fără a implica interesele de 

grup sau de partid. 

În cadrul Pactului Teritorial pentru ocuparea forţei de muncă şi 

incluziune  socială în Regiunea Sud Est a fost semnată încă din anul 

2006 Carta privind efectele şomajului şi excluziunii sociale în Regiunea 

Sud Est şi în special cele ale şomajului pe termen lung şi ale concentrării 

acestuia în zone specifice în cadrul  anumitor comunităţi, semnatarii 

acestui angajament-parteneriat, consilii judeţene, prefecturi, AJOFM-uri, 

primării şi instituţii deconcentrate s-au obligat ca problemele 

comunităţilor să fie abordate într-un mod eficient şi să coopereze pentru 

promovarea dezvoltării economice, egalităţii şi progresului social, pentru 

crearea şi susţinerea ocupării forţei de muncă. A fost asumat 

angajamentul individual privind promovarea iniţiativelor pentru abordarea 



şomajului şi excluziunii sociale, încurajarea progresului şi dezvoltării 

economice. Deşi a trecut multă vreme de la semnarea acestui document, 

nu avem cunoştinţă să mai fi avut măcar o întâlnire, măcar de imagine, 

acest fapt ducând la creşterea numărului de asistaţi social 416 (Babadag 

– Tulcea 20 la sută din populaţia localităţii,  Homocea – Vrancea 16 la 

sută, Tuluceşti – Galaţi 17 la sută, Rasova – Constanţa 17 la sută, Tăcău 

– Brăila 18 la sută, Lopătari – Buzău 18 la sută), acestea fiind doar câte-

un exemplu din fiecare judeţ. Situaţia este în realitate mult mai gravă, 

interesul semnatarilor acestui pact fiind nul. 

Participarea în cadrul comisiilor de dialog social din prefecturi este 

o oportunitate pentru discutarea îmbunătăţirii aduse actelor normative şi 

legislative, care prin aplicarea lor pot duce la dezvoltarea comunităţilor 

vulnerabile din punct de vedere economic şi social. Acestea pot conduce 

la generarea de venituri pentru fermieri, gospodării individuale, asociaţii, 

crearea de locuri de muncă în mediul rural şi pot contribui la creşterea 

bugetelor locale. 
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