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Venitul echitabil
Nu s-a putut găsi o definiție clară.

„Venitul echitabil” este menționat de Organizația Internațională a Muncii (OIM) în definiția 
„muncii decente”. (Munca decentă sintetizează aspirațiile oamenilor în viața lor activă. Ea 
implică oportunități de muncă productivă, care asigură un venit echitabil, siguranță la locul de 
muncă și protecție socială pentru familie, perspective mai favorabile de dezvoltare personală 
și integrare socială, libertatea oamenilor de a-și exprima preocupările, de a organiza și 
participa la deciziile care le influențează viața, precum și egalitatea de șanse și de tratament 
pentru toate femeile și toți bărbații). OIM face referire la un venit echitabil, dar nu îl definește 
(a se vedea: 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lan
g--en/WCMS_071241/index.htm).

Salariul minim
Eurostat a definit salariul minim ca fiind salariul cel mai scăzut pe care un angajator este 
obligat prin lege să îl plătească angajaților săi. Salariul național minim de bază poate fi stabilit 
la un regim de salarizare la oră, la săptămână sau la lună, iar acest salariu minim este aplicat 
prin lege (de guvern), deseori după consultarea partenerilor sociali, sau direct, prin acord 
intersectorial național (în Uniunea Europeană, este cazul Belgiei și al Greciei). Salariul minim 
național se aplică de obicei tuturor angajaților, sau cel puțin unei largi majorități a angajaților 
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dintr-o țară. Unele țări prevăd anumite excepții, de exemplu, pentru lucrătorii tineri, pentru 
ucenici sau pentru lucrători cu handicap. Se raportează sumele brute, adică, înaintea 
deducerilor aferente impozitului pe venit și asigurărilor sociale, care variază de la o țară la 
alta. Legile privind salariul minim conțin prevederi pentru revizuirea regulată a regimului de 
salarizare, deseori fiind implicate negocieri tripartite în rândul guvernului, al sindicatelor și al 
angajatorilor, pentru a reflecta evoluția prețurilor și a salariilor, precum și alți factori 
economici. Salariul minim poate fi supus unei reevaluări automate (indexat cu indicele 
prețurilor de consum sau cu creșterea economică) sau unor creșteri discreționare (prin 
intermediul legislației). A se vedea: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage.

OIM a definit salariul minim ca fiind un nivel salarial, prevăzut în lege sau convenție, care 
reprezintă salariul minim posibil pe care un angajator are voie să îl plătească (a se vedea: 
Glosar de termeni privind dreptul muncii și relațiile de muncă).

Venitul minim
Definiția se găsește într-un studiu solicitat de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale a Parlamentul European (IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC2) referitor la rolul 
venitului minim în incluziunea socială în Uniunea Europeană, finalizat în 2007 (a se vedea: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file
=19891)

În studiul respectiv, venitul minim este definit ca fiind, în general, o formă de ajutor care nu 
aparține unei categorii anume. Ajutorul se acordă atunci când o persoană (sau o familie) nu 
dispune de mijloacele suficiente pentru a răspunde cheltuielilor necesare de trai. Prin urmare, 
venitul minim este, de regulă, complementar altor alocații de subzistență, contributive sau nu, 
și contribuie la crearea așa-numitei „plase de siguranță”. Drept urmare, pentru a înțelege 
structura venitului minim din fiecare țară, este important să se ia în considerare rolul acestuia 
în contextul sistemului mai general de ajutor social existent într-o țară:
 Majoritatea țărilor europene derulează, de fapt, politici specifice destinate să promoveze 

incluziunea socială a categoriilor-țintă specifice (șomerii, persoanele cu handicap, 
vârstnicii etc.) și politici mai ample de ajutor social care se adresează, la un mod mai 
general, persoanelor săraci;

 Unele țări tind să acorde prioritate măsurilor țintite/nominale și nu prevăd un venit minim 
legal sau au creat o „formă ușoară” de sistem de venituri minime;

 În sfârșit, există de asemenea țări în care politicile țintite lipsesc și nu există decât o 
singură măsură atotcuprinzătoare pentru toate situațiile de sărăcie. Este posibil să reiasă 
din tabelele următoare faptul că aproape toate țările europene dispun de un anumit tip de 
sistem de venituri minime care oferă ajutor social, însă există mari discrepanțe în ceea ce 
privește structura și categoriile vizate. Cu excepția Greciei și a Ungariei, pe alocuri a 
Italiei și Spaniei (în care nu există o măsură națională), toate celelalte state membre dispun 
de o formă generală de venit minim garantat pentru cei care nu au resurse suficiente.

Comisia Europeană menționează sistemele de venituri minime, care sunt definite ca fiind un
venit minim garantat care este subordonat controlului stării materiale, fiind un venit garantat 
necontributiv și universal, destinat să acționeze ca ultimă plasă de siguranță pentru protecția 
socială, pentru a evita ca cetățenii sau gospodăriile să ajungă la un nivel de sărăcie (severă) 
sau sub un standard decent de viață. Sistemele de venit minim garantat joacă un rol specific și 
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crucial în lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale, deoarece reprezintă ultima alternativă 
de protecție socială și o componentă principală a sistemelor globale de siguranță (a se vedea: 
Glosar de termeni privind protecția socială, incluziunea socială: termeni-cheie cu explicații).

OIM definește venitul minim garantat ca venitul care este garantat de stat pentru toate 
persoanele sau familiile al căror venit se află sub un anumit nivel fixat. Pot fi folosite diferite 
metode pentru a asigura venitul garantat: impozit pe venit negativ, prestații familiale, ajutor 
social etc. Unele sisteme includ un anumit tip de stimulente în favoarea muncii (a se vedea: 
Dicționarul OIM).

Venitul adecvat
În ceea ce privește acest termen, nu s-a găsit o descriere directă. Acesta a fost doar menționat 
în legătură cu incluziunea activă.

De exemplu:
Rezoluția Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la incluziunea persoanelor 
excluse de pe piața muncii, care solicită statelor membre să instituie ajutoare sociale adecvate 
în scopul combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, subliniază necesitatea unui nivel adecvat 
al ajutoarelor sociale, în temeiul Recomandării 92/441/CEE și al Recomandării 2008/867/CE
care trebuie să fie transparent, accesibil tuturor și durabil.

Sprijinul pe venit adecvat este definit în Recomandarea Comisiei din 3 octombrie 2008 
privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii (notificată sub numărul 
C(2008) 5737), care recomandă statelor membre:

Să recunoască dreptul fundamental al individului de a beneficia de resurse și asistență socială 
suficiente pentru o viață compatibilă cu demnitatea umană, în cadrul unei inițiative globale și 
constante de combatere a excluziunii sociale.
(i) Să își revizuiască sistemele de protecție socială, în funcție de necesități, luând în 
considerare principiile comune enumerate la punctul B din Recomandarea 92/441/CEE. În 
cadrul unei strategii de incluziune activă, dreptul la resurse suficiente ar trebui, în special:
- să se asocieze cu disponibilitatea activă pentru muncă sau formare profesională în vederea 
obținerii unui loc de muncă, pentru persoanele care dispun de condiții pentru o astfel de 
disponibilitate, sau să se supună, după caz, unor măsuri de integrare economică și socială, în 
cazul celorlalte persoane,
- să se asocieze cu politici considerate necesare, la nivel național, pentru integrarea economică 
și socială a persoanelor în cauză.
(ii) Să asigure punerea în aplicare a dreptului menționat în conformitate cu orientările practice 
de la punctele C(1), C(2) și C(3) din Recomandarea 92/411/CEE. În special, atunci când se 
stabilesc resursele necesare pentru o viață demnă, trebuie luate în considerare standardele de 
viață și nivelul prețurilor din statul membru respectiv în funcție de tipul și mărimea 
gospodăriei, utilizând indicatorii naționali adecvați. În cadrul unei incluziuni active, ar trebui 
stimulată căutarea unui loc de muncă în cazul persoanelor care pot munci, iar stimulentele ar 
trebui ajustate sau suplimentate în vederea satisfacerii nevoilor specifice.

Venitul de bază
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Se pare că nu există o definiție sau descriere la nivelul UE. Venitul de bază este menționat în 
unele publicații ale UE, ca depinzând de standardul de viață din fiecare stat membru, precum 
și în unele surse din afara UE.

De exemplu:

Rețeaua globală a venitului de bază (a se vedea: BIEN
http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html) definește venitul de bază ca fiind 
un venit acordat în mod necondiționat tuturor persoanelor, în mod individual, fără testarea 
mijloacelor de existență sau obligativitatea de a munci. Este o formă de venit minim garantat 
care diferă de cele care există în prezent în numeroase țări europene, sub trei aspecte 
importante:
 este plătit indivizilor, și nu gospodăriilor;
 este plătit indiferent de orice alt venit obținut din alte surse;
 este plătit fără a impune prestarea vreunei munci sau acceptarea unui loc de muncă oferit. 

Fundația pentru venitul de bază global (a se vedea: Ce este venitul de bază global? Definiții și 
argumente http://www.globalincome.org/English/Global-Basic-Income.html) definește 
venitul de bază ca fiind un venit minim garantat. Pe lângă acest venit minim „de bază”, 
oamenii pot câștiga un venit prin muncă, așa cum procedează în prezent. Venitul de bază 
constituie baza unui sistem de securitate socială și este suplimentat de asigurări sociale și alte 
prestații de boală, șomaj etc. Un venit de bază integral asigură fiecărei persoane mijloacele 
pentru acoperirea nevoilor elementare. Acestea includ, în primul rând, nevoile fundamentale 
de supraviețuire: apă potabilă, alimente, îmbrăcăminte, adăpost și asistență medicală primară. 
Cei mai mulți sunt de acord că educația este, de asemenea, o necesitate de bază. Alte nevoi 
sunt considerate de bază în funcție, printre altele, de condițiile climatice și valorile culturale.

Salariul de subzistență
OIM definește salariul de subzistență ca fiind nivelul salarial suficient pentru a răspunde 
nevoilor de trai esențiale ale unei familii medii într-o anumită economie (a se vedea: 
Dicționarul OIM).

OCDE îl definește ca fiind un salariu suficient de ridicat pentru a permite unui lucrător să își 
păstreze un anumit standard de viață (a se vedea: Salariul de subzistență).

Pensia
Eurostat definește pensia ca fiind plăți periodice destinate să mențină venitul beneficiarului 
după pensionare provenit din activități profesionale lucrative la vârsta standard, sau să sprijine 
venitul persoanelor vârstnice (a se vedea: Pensia pentru limită de vârstă).

OCDE o definește ca fiind plata acordată unui membru al fondului de pensii (sau persoanelor 
aflate în întreținerea acestuia) după pensionare (a se vedea: Pensia
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5200).

Pensionarea
Pentru acest termen nu s-au găsit definiții, ci numai pentru termeni precum prestație pentru 
pensionare, vârstă de pensionare etc.



CM\831338RO.doc 5/7 PE448.920v01-00

RO

Vârsta legală de pensionare
Vârsta legală de pensionare în UE este, pentru cea mai mare parte a persoanelor, de la 60 de 
ani în sus, în majoritatea cazurilor, 65 de ani (a se vedea: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-135/EN/KS-80-07-135-
EN.PDF).

Pensionarea anticipată
Eurostat definește pensionarea anticipată ca aplicându-se în principal lucrătorilor care au optat 
pentru o pensie anticipată din cauza factorilor economici (probleme pe piața muncii, 
dificultăți în sectoare specifice ale economiei etc.). A se vedea: Pensionarea anticipată.

OCDE o definește ca fiind o situație în care o persoană decide să se pensioneze mai devreme 
și să beneficieze de prestațiile de pensie mai devreme decât la vârsta normală de pensionare (a 
se vedea: Pensionarea anticipată).

Pensionarea progresivă
Eurostat definește pensionarea progresivă ca fiind o situație în care o persoană poate să se 
pensioneze și să primească prestații de pensionare, aceasta continuând în același timp să 
lucreze (de obicei, cu fracțiune de normă) și cotizând la sistemul de pensii (a se vedea: 
Pensionarea progresivă).

OIM definește pensionarea progresivă ca fiind o limitare progresivă a orelor de muncă pentru 
lucrătorii vârstnici (a se vedea: Dicționarul OIM).

OCDE o definește ca fiind o situație în care o persoană poate să se pensioneze și să primească 
prestații de pensionare, aceasta continuând în același timp să lucreze (de obicei, cu fracțiune 
de normă) și cotizând la sistemul de pensii (a se vedea: Pensionarea progresivă).

Sărăcia
Este greu de găsit în publicațiile UE o definiție a sărăciei; s-au găsit următorii termeni.

Sărăcia relativă
Sărăcia relativă se măsoară în raport cu standardul de viață de care se bucură majoritatea 
persoanelor într-o zonă dată, motiv pentru care aceasta variază în funcție de regiune. Uniunea 
Europeană utilizează o definiție relativă pentru a măsura sărăcia, și anume „numărul de 
persoane cu un venit disponibil sub 60 % din venitul disponibil mediu național”. Aceasta 
reflectă definiția sărăciei adoptată de șefii de stat europeni care consideră o persoană ca fiind 
săracă „dacă resursele sale sunt atât de insuficiente încât o împiedică să aibă un standard de 
viață considerat ca fiind acceptabil de societatea în care trăiește” (a se vedea: Glosar de 
termeni privind protecția socială, incluziunea socială: termeni-cheie cu explicații).

Sărăcia extremă
Persoanele care trăiesc în sărăcie extremă nu dispun de necesitățile indispensabile 
supraviețuirii, cum ar fi apa potabilă, alimentele, îmbrăcămintea, adăpostul și medicamentele 
esențiale (a se vedea: Glosar de termeni privind protecția socială, incluziunea socială: 
termeni-cheie cu explicații).
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Riscul de sărăcie
Se consideră că o persoană este expusă riscului de sărăcie atunci când aceasta trăiește cu un 
venit disponibil sub 60 % din venitul disponibil mediu național. În Uniunea Europeană, un 
astfel de venit redus este considerat insuficient pentru a păstra un standard de viață decent. 
Stabilirea faptului dacă o persoană care se află sub pragul de 60 % se confruntă într-adevăr cu 
sărăcia va depinde de o serie de factori, inclusiv relevanța pragului, perioada de timp în care 
trăiește cu acest venit relativ scăzut sau posesia și utilizarea altor bunuri, în special propria 
locuință. Aproximativ 16 % din cetățenii UE sunt expuși riscului de sărăcie. Factorii riscului 
de sărăcie includ șomaj de lungă durată sau locuri de muncă de o calitate scăzută, calificări 
educaționale inferioare, un mediu familial vulnerabil din punct de vedere social, handicap, 
sănătate precară, consum de droguri și alcoolism, precum și circumstanțe legate de minorități 
etnice sau familii de imigranți (a se vedea: Glosar de termeni privind protecția socială, 
incluziunea socială: termeni-cheie cu explicații).

Lipsurile materiale
Lipsurile materiale reprezintă situația în care o persoană este privată de bunurile și serviciile 
considerate necesare pentru a se bucura de un standard de viață decent în țara în care trăiește. 
Acestea includ situații în care o persoană se află într-o criză economică severă, nu își permite 
echipamente menajere de bază, trăiește în condiții precare de locuit sau nu poate participa la 
viața socială (activități recreative, vacanțe). Măsurile de atenuare a lipsurilor materiale oferă o 
perspectivă complementară asupra sărăciei față de cea oferită de măsurile convenționale de 
ajutor pentru venit (a se vedea: Glosar de termeni privind protecția socială, incluziunea 
socială: termeni-cheie cu explicații).

Eurostat definește rata riscului de sărăcie ca fiind numărul de persoane cu un venit disponibil 
echivalent (echivalat) sub pragul riscului de sărăcie, care este fixat la 60 % din venitul 
disponibil echivalent mediu național în urma transferurilor sociale (cum ar fi prestațiile de 
securitate socială). Acest indicator nu măsoară bunăstarea sau sărăcia, ci venitul scăzut în 
comparație cu alți rezidenți din țara respectivă, ceea ce nu presupune neapărat un standard de 
viață scăzut. Rata riscului de sărăcie înaintea transferurilor sociale se calculează ca fiind 
numărul de oameni care un venit disponibil echivalent înaintea transferurilor sociale care se 
află sub pragul riscului de sărăcie calculat în urma transferurilor sociale. Pensiile, cum ar fi 
prestațiile pentru limită de vârstă și de urmaș (văduv) se calculează ca fiind venituri (înaintea 
transferurilor sociale) și nu ca fiind transferuri sociale (a se vedea: Rata riscului de sărăcie).

Diferența între profesiile liberale și profesiile independente

Profesiile liberale
OIM vorbește despre serviciile liberale ca fiind acele servicii prestate de lucrători 
profesioniști, deseori persoane care desfășoară activități independente, cum ar fi medicii, 
avocații, contabilii, arhitecții etc. (a se vedea: Dicționarul OIM).

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 
privind recunoașterea calificărilor profesionale definește profesiile liberale după cum 
urmează:
În măsura în care sunt reglementate, prezenta directivă are ca obiect, de asemenea, profesiile 
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liberale, și anume, în sensul prezentei directive, orice profesie exercitată pe baza unor 
calificări profesionale corespunzătoare, cu titlu personal, pe propria răspundere și independent 
din punct de vedere profesional, oferind servicii intelectuale și conceptuale în interesul 
clientului și al publicului. Exercitarea profesiei poate, în statele membre, în conformitate cu 
tratatul, face obiectul unor obligații juridice specifice, bazate pe legislația națională și 
reglementările stabilite, în mod autonom, în acest cadru, de către organismul profesional 
reprezentativ competent, care garantează și îmbunătățesc gradul de profesionalism, calitatea 
serviciilor și confidențialitatea relațiilor cu clientul.

Persoanele care desfășoară activități independente
Eurostat definește acest termen în două moduri (a se vedea: Persoană care desfășoară activități 
independente):
 Persoană care desfășoară activități independente, cu salariați: Persoanele care desfășoară 

activități independente cu salariați sunt definite ca fiind acele persoane care lucrează în 
propriile întreprinderi, practici profesionale sau exploatații agricole, în scopul obținerii de 
profit, și care angajează cel puțin o altă persoană.

 Persoană care desfășoară activități independente, fără salariați: Persoanele care desfășoară 
activități independente fără salariați sunt definite ca fiind acele persoane care lucrează în 
propriile întreprinderi, practici profesionale sau exploatații agricole, în scopul obținerii de 
profit, și care nu angajează nicio altă persoană.

Conform Dicționarului european al relațiilor de muncă (a se vedea: Persoană care desfășoară 
activități independente), o persoană care desfășoară activități independente este un lucrător 
independent, care lucrează independent de un angajator, spre deosebire de un angajat, care 
este subordonat angajatorului și este dependent de acesta. Totuși, în măsura în care noțiunea 
de angajat implică un element de dependență economică prin faptul că angajații sunt 
dependenți de salariul plătit de angajator, lucrătorii care desfășoară activități independente pot 
avea un statut oarecum diferit, fiind nu mai puțin dependenți din punct de vedere economic de 
activitatea lor pentru subzistență, cu toate că sunt plătiți de clienții sau cumpărătorii acestora. 
Persoanele care desfășoară activități independente sunt, în general, recunoscute ca fiind 
concentrate în mai multe ocupații: agricultori, specialiști, negustori, soți asistenți personali și 
lucrători în construcții. Prin urmare, există o gamă variată de categorii de persoane care 
desfășoară activități independente, între acestea existând diferențe semnificative, de exemplu, 
între persoanele care desfășoară profesii liberale, lucrătorii din hoteluri și restaurante și 
soțiile asistente personale.


