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Întrebări frecvente 
privind incluziunea 
socială



1. Ce este 
incluziunea socială? 
Procesul de incluziune 
socială reprezintă ansamblul 
de măsuri şi acţiuni multidi-
mensionale din domeniile 
protecţiei sociale, ocupării 
forţei de muncă, locuirii, 
educaţiei, sănătăţii, informă-
rii-comunicării, mobilităţii, 
securităţii, justiţiei şi culturii, 
destinate combaterii excluzi-
unii sociale şi asigurării 
participării active a 
persoanelor la toate 
aspectele economice, sociale, 
culturale şi politice ale 
societăţii. (conform art. 6 lit. 
cc) din Legea nr. 292/2011 - 
Legea asistenţei sociale) 
 
2. Ce se înţelege prin 
protecţie socială? 
Protecţia socială se defineşte 
în contextul principiilor, 
valorilor şi tradiţiilor ce 
guvernează relaţiile sociale 

dintre indivizi, grupuri, 
comunităţi şi instituţii în 
statele Uniunii Europene şi 
reprezintă un ansamblu de 
măsuri şi acţiuni care au ca 
scop asigurarea unui anumit 
nivel de bunăstare şi securi-
tate socială pentru întreaga 
populaţie şi în mod special 
pentru anumite grupuri 
sociale. Protecţia socială 
cuprinde două componente 
de bază: asigurările sociale în 
sistem contributiv şi asistenţa 
socială noncontributivă. 
(conform art. 6 , lit. ee) din 
Legea nr. 292/2011 - Legea 
asistenţei sociale) 

3. Ce este un grup 
vulnerabil? 
Grupul vulnerabil 
desemnează persoane sau 
familii care sunt în risc de a-şi 
pierde capacitatea de satisfa-
cere a nevoilor zilnice de trai 
din cauza unor situaţii de 

boală, dizabilitate, sărăcie, 
dependenţă de droguri sau 
de alcool ori a altor situaţii 
care conduc la vulnerabili-
tate economică şi social. 
(conform art. 6 , lit. p) din 
Legea nr. 292/2011 - Legea 
asistenţei sociale) 

4.  Ce înţelegem prin 
“mediu social de viaţă”? 
Mediul social de viaţă reprez-
intă ansamblul condiţiilor de 
trai în familie şi/sau 
gospodărie, al relaţiilor 
sociale personale, inclusiv 
mediul în care persoana 
lucrează, este educată şi îşi 
desfăşoară activităţile sociale 
obişnuite. (conform art. 6 , 
lit. v) din Legea nr. 292/2011 
- Legea asistenţei sociale) 

5. Ce este sărăcia relativă? 
Sărăcia relativă este înţeleasă 
ca fiind situaţia unei 
persoane ale cărei resurse, în 
principal monetare, nu îi 
permit atingerea unui 
anumit nivel de bunăstare 

realizat de întreaga popu-
laţie din ţara respectivă. 
 
6. Ce este sărăcia absolută? 
Sărăcia absolută rezultă din 
numărul persoanelor care 
nu-şi pot permite un coş 
minim de consum. 
 
7. Ce se utilizează pentru 
măsurarea sărăciei? 
Se utilizează un set complex 
de indicatori statistici, care 
descriu dimensiunea, 
incidenţa, profilul şi gravi-
tatea fenomenului sărăciei 
din fiecare ţară, făcând 
posibilă totodată şi compara-
ţia internaţională. 
 
8. Care este principalul 
indicator pentru măsurarea 
sărăciei? 
Indicatorul principal îl 
constituie venitul bănesc 
disponibil al unei persoane, 
într-un anumit moment de 
timp. 
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