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Cuvânt înainte
Acest document descrie strategia de securitate socială a Organizaţiei
Internaţionale a Muncii, convenită printr-un consens al guvernelor, sindicatelor şi patronatelor din 185 state membre ale ILO.
Securitate socială pentru toţi: Stabilirea nivelurilor minime de protecţie socială
şi instituirea sistemelor cuprinzătoare de securitate socială este rezultatul unui
deceniu de cercetări, studii economice, ﬁscale şi actuariale, analize juridice,
consultări tripartite la nivel global, regional şi naţional, consultare şi colaborare
cu organizaţiile noastre surori în sistemul ONU, dialog cu instituţiile ﬁnanciare
internaţionale, precum şi cu un număr mare de organizaţii ale societăţii civile
şi, cel mai vizibil, discuţii intense pe parcursul celor trei sesiuni ale Conferinţei
Internaţionale a Muncii (2001, 2011 şi 2012).
Consensul la care s-a ajuns în urma acestor consultări şi discuţii a fost în
cele din urmă, în iunie 2012, promulgat în forma unui nou standard internaţional în domeniul forţei de muncă: Recomandarea OIM privind nivelurile
minime de protecţie socială, 2012 (Nr. 202). Documentele de consens, care
trebuie să ﬁe adoptate în procesul de luare a deciziilor la nivel internaţional
sau, ca în acest caz, la nivel mondial, de multe ori sunt ignorate, dar acest
document iese în evidenţă ca o excepţie.
În contextul unei lumi zguduite de criză, marcate printr-o mlaştină fără
precedent de incertitudini politice, de mediu, economice şi ﬁscale, Recomandarea trimite mesaje pronunţate factorilor de decizie din toate colţurile
lumii. Principalele mesaje sunt:
– Securitatea socială este un drept al omului şi tuturor oamenilor,
indiferent de locul în care trăiesc, ar trebui să li se garanteze cel
puţin un nivel minim sau de bază de protecţie socială.
– Securitatea socială este o necesitate socială şi economică pentru
combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale şi pentru promovarea
dezvoltării, echităţii şi egalităţii de şanse.
– Un nivel minim de protecţie socială este accesibil din punct de
vedere economic şi poate ﬁ introdus, completat sau menţinut
peste tot, în conformitate cu circumstanţele naţionale.
– Un nivel minim de protecţie socială ar trebui să includă cel puţin
patru garanţii de bază de securitate socială: îngrijirea medicală
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esenţială şi siguranţa venitului de bază la vârsta copilăriei, maturităţii şi în etate pentru toţi rezidenţii şi toţi copiii.
– De asemenea, toate societăţile trebuie să elaboreze strategii de
creştere a nivelului lor de securitate socială, ghidate de standardele de securitate socială, pe parcurs ce economiile lor se
maturizează şi spaţiul ﬁscal se lărgeşte.
Esenţa acestor mesaje este următoarea: nu există nici o scuză pentru nicio
societate pentru amânarea realizării securităţii sociale pentru membrii săi,
şi acest lucru poate ﬁ făcut la orice etapă de dezvoltare, chiar dacă treptat.
Toate societăţile pot creşte în condiţii de egalitate.
Membrii OIM reprezentaţi de guverne, angajatori şi lucrători s-au angajat
să îndeplinească această strategie. Ei şi-au asumat responsabilitatea pentru
consolidarea securităţii sociale pentru oamenii din ţările lor şi pentru stabilirea
unor nivele minime de protecţie socială şi, ulterior, a sistemelor complete
de securitate socială.
Această recomandare este o contribuţie puternică a Organizaţiei Internaţionale a Muncii spre realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului
(ODM) şi dezbaterea privind perioada post-ODM.
Preferând să lăsăm concluziile celei de-a 100-a Conferinţe Internaţionale
a Muncii în 2011 şi Recomandarea adoptată de Conferinţa 101, în 2012 să
vorbească de la sine, oferim doar o scurtă introducere care ghidează cititorul
prin aceste documente.
Consensul obţinut este remarcabil şi abordarea bazată pe nivelurile
minime de protecţie socială s-a bucurat de un sprijin semniﬁcativ. Acest lucru
este încurajator. Totuşi, succesul unei strategii şi a implementării acesteia vor
depinde de angajamentul şi acţiunea multor părţi implicate - în interiorul şi în
afara graniţelor naţionale. Vom putea vorbi despre succesul Strategiei numai
dacă vom putea să spunem peste un deceniu că strategia OIM a fost preluată
şi folosită pentru a ajuta să se facă o diferenţă pozitivă în viaţa oamenilor. Vă
îndemn să folosiţi Strategia în cele mai bune scopuri.

Guy Ryder
Director general, Biroul Internaţional al Muncii

vi

Mulţumiri
Acest document este rezultatul muncii şi angajamentului a sute de oameni
care au contribuit la formularea strategiei în guverne, în sindicate şi organizaţii
patronale, în mediul academic, în societatea civilă şi în cadrul organizaţiilor
internaţionale, inclusiv Biroul Internaţional al Muncii. Este imposibil să numim
toate aceste persoane. Cei care au servit în calitate de membri ai comisiilor
de securitate socială ale sesiunilor 100 şi 101 ale Conferinţei Internaţionale a
Muncii sunt enumeraţi la sfârşitul acestui document. Anume ei au participat
la discuţii ﬁnale şi au adoptat strategia şi recomandarea ca reprezentanţi ai
tuturor celor care au contribuit la elaborarea acesteia. Le mulţumim tuturor.

Nota editorului
Această publicaţie este o traducere a publicaţiei OIM cu același titlu. Cu
toate acestea, acest rezumat sinteză nu include două anexe, și referinţele
relevante din publicaţia originală, dar o completează cu Convenţia OIM de
securitate socială (standarde minime), din1952 (Nr. 102).
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Introducere
Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a stabilit strategia sa pentru
abordarea provocării de a extinde sistemul de asigurări sociale şi pentru elaborarea şi menţinerea sistemelor complete de securitate socială în Rezoluţia
şi Concluziile adoptate de Conferinţa Internaţională a Muncii la Sesiunea sa
cu numărul 100, organizată în iunie 2011. În baza premisei că securitatea
socială este un drept al omului şi o necesitate economică şi socială, Conferinţa a remarcat faptul că înlăturarea diferenţelor de acoperire este prioritatea
principală pentru o creştere economică echitabilă, coeziunea socială şi munca
decentă pentru toţi, femei şi bărbaţi şi a îndemnat la extinderea acoperirii cu
securitate socială printr-o abordare bidimensională, cu scopul de a construi
complexe sisteme de securitate socială.
La sesiunea a 101 din iunie 2012, Conferinţa internaţională a adoptat un
nou standard de securitate socială, Recomandarea privind nivelurile minime
de protecţie socială, 2012 (Nr. 202),3 care completează strategia OIM privind
securitatea socială. Această recomandare completează standardele existente
ale OIM cu privire la securitatea socială şi oferă o orientare „ﬂexibilă, dar semniﬁcativă pentru statele membre în elaborarea nivelurilor minime de protecţie socială în cadrul sistemelor complete de securitate socială, adaptate
la circumstanţele naţionale şi nivelurile de dezvoltare”.4
Strategia bidimensională a OIM oferă îndrumări clare cu privire la dezvoltarea în viitor a securităţii sociale în ţările cu orice nivel de dezvoltare. Strategiile naţionale eﬁciente de extindere a securităţii sociale, în conformitate cu
circumstanţele naţionale ar trebui să vizeze realizarea protecţiei universale a
populaţiei prin asigurarea cel puţin a nivelurilor minime de securitate a veniturilor şi a accesului la îngrijiri medicale esenţiale (dimensiunea orizontală) şi
asigurarea progresivă a nivelurilor mai înalte de protecţie în conformitate cu
standardele actualizate ale OIM de securitate socială (dimensiunea verticală).
În conformitate cu priorităţile naţionale, resursele disponibile şi circumstanţele, aceste strategii bidimensionale ar trebui să urmărească construirea şi
menţinerea sistemelor cuprinzătoare şi adecvate de securitate socială.
Atât Rezoluţia, cât şi Concluziile şi Recomandarea abordează politica şi
contextul instituţional pentru securitate socială, rolul şi necesităţile pentru
securitate socială, strategiile de extindere a securităţii sociale, accesibilitatea
şi ﬁnanţarea securităţii sociale, guvernarea bazată pe securitate socială şi rolul
standardelor OIM de securitate socială. De asemenea, aceste documente
subliniază rolurile respective ale guvernelor şi ale partenerilor sociali, subli1

niind faptul că guvernelor le revine responsabilitatea principală de a asigura
accesul real pentru toţi la securitate socială şi rolul esenţial al dialogului social
în a contribui la formularea, implementarea şi monitorizarea politicilor de
securitate socială şi asigurarea unei bune guvernări a sistemelor naţionale
de securitate socială. Mandatul OIM în sprijinirea statelor sale membre în
toate aspectele legate de proiectarea şi punerea în aplicare a strategiilor lor
naţionale de securitate socială şi a politicilor este, de asemenea, aﬁrmată şi
speciﬁcată.
Direcţiile strategice pentru OIM sunt prevăzute în Rezoluţia 2011 şi Concluziile, precum şi în Recomandarea, în continuare noul Consens privind securitatea socială în urma Sesiunii 89 a Conferinţei din 2001.5 Direcţiile continuă
să abordeze angajamentul tripartit de a extinde securitatea socială pentru toţi
cei care au nevoie de o astfel de protecţie, care este încorporat în Declaraţia
de la Philadelphia (1944) şi parte din Constituţia OIM şi a fost reaﬁrmat în
Declaraţia OIM privind justiţia socială pentru o globalizare echitabilă (2008),
subliniind natura corelată, inseparabilă şi de susţinere reciprocă a ocupării
forţei de muncă, protecţiei sociale, dialogului social şi a drepturilor la locul de
muncă, cele patru obiective strategice ale Agendei pentru Muncă Decentă.
Având în vedere importanţa direcţiilor strategice date de Conferinţa
pentru extinderea securităţii sociale, această publicaţie conţine pentru referinţă şi orientare Rezoluţia şi Concluziile adoptate în 2011 (partea I), precum
şi Recomandarea Nr. 202 (Partea II) şi Rezoluţia privind eforturile de a face
nivelurile minime de protecţie socială o realitate naţională la nivel mondial
(partea III)6, ambele adoptate în 2012. Aceste texte reﬂectă consensul global
tripartit comun al celor 185 state membre ale OIM cu privire la importanţa,
rolul şi natura securităţii sociale în dezvoltarea socială şi economică naţională. Această recunoaştere generală şi acordul comun este bine-capturat în
discursurile părţilor implicate cu ocazia Sesiunii 100 şi 101 ale Conferinţei,
fragmentele cărora sunt reproduse în Anexa I*.
Textul Strategiei OIM pentru extinderea securităţii sociale a fost formulat
pe parcursul unui număr de ani, beneﬁciind de contribuţii din partea părţilor
implicate şi experţilor din mai multe ţări. Multe persoane care provin din
medii diferite au contribuit de-a lungul anilor prin împărtăşirea experienţelor
şi punctelor lor de vedere care au ajutat să se asigure că această strategie
este bine-echilibrată şi relevantă pentru contexte naţionale diferite – şi face
diferenţă semniﬁcativă în viaţa oamenilor din toată lumea. Într-o încercare de
*

Aceste anexe au fost omise în acest raport de sinteză. A se vedea notele editoriale.

** Ibidem, *.
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a recunoaşte aceste contribuţii valoroase, Anexa a II-a** la această publicaţie
enumeră numele reprezentanţilor guvernelor, sindicatelor şi organizaţiilor de
patronaj, ale experţilor, reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale şi altor
persoane care au contribuit la acest proces în diverse feluri, inclusiv în numele
multor altor, care, în împrejurări diferite, au muncit enorm de mult pentru a
face securitatea socială o realitate pentru un număr tot mai mare de oameni.

Strategia bidimensională pentru extinderea securităţii sociale
Strategia bidimensională pentru extinderea securităţii sociale, după cum
este deﬁnită în Rezoluţia şi Concluziile din 2011 şi consolidată în continuare
prin Recomandarea Nr. 202, cuprinde următoarele elemente:7
– stabilirea şi menţinerea nivelurilor minime de protecţie socială
ca element fundamental al sistemelor naţionale de securitate
socială (dimensiunea orizontală); şi
– urmărirea strategiilor de extindere a securităţii sociale care să
asigure progresiv niveluri mai ridicate de securitate socială pentru cât mai mulţi oameni posibil, în conformitate cu standardele
OIM de securitate socială (dimensiunea verticală).
Această strategie bidimensională pentru extinderea securităţii sociale ar
trebui să vizeze elaborarea unor sisteme complete de securitate socială, în
conformitate cu priorităţile naţionale, resursele disponibile şi circumstanţele.
Aceasta poate ﬁ ilustrată după cum urmează:
Înalt
Asigurarea voluntară în temeiul
reglementării guvernamentale

Dimensiunea verticală:
Asigurarea progresivă a
nivelurilor mai ridicate de
protecţie, în conformitate
cu Convenţia Nr. 102 şi
standarde mai avansate

Beneﬁciile securităţii socială
de niveluri garantate

Nivelul
protecţiei
Nivelul
de bază

Accesul la îngrijiri medicale esenţiale şi venit
minim garantat pentru toţi

Scazut
Rezultatele pot fi
garantate prin diferite
mijloace – nu există
o singură abordare
pentru toate

Scazut

Venitul individual/al gospodăriei

Înalt

Dimensiunea orizontală:
Garantarea accesului la îngrijiri medicale esenţiale şi la venit minim
pentru toţi, în conformitate cu Recomandarea Nr. 202
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Principiile care urmează să ﬁe aplicate de către statele membre în extinderea acoperirii cu securitate socială de-a lungul dimensiunii orizontale şi celei
verticale sunt prevăzute în Recomandarea Nr. 202,8 unde responsabilitatea
primară a Statului este deﬁnită ca principiul de bază care prevalează asupra
oricăror altor principii.
Un prim grup de principii ghidează proiectarea sistemului de securitate
socială şi a componentelor sale, deﬁnirea drepturilor şi acoperirea personală,
precum şi instituirea unor cadre juridice. Protecţia ar trebui să ﬁe universală,
bazată pe solidaritate socială, care vizează incluziunea socială, inclusiv a persoanelor angajate în economia informală. O astfel de protecţie universală
poate ﬁ realizată în mod progresiv, inclusiv prin stabilirea unor obiective şi
termene. Protecţia universală ar trebui să se bazeze pe principiile de nediscriminare, egalitate de gen, precum şi capacitatea de reacţie la necesităţile
speciale. Dreptul la prestaţii ar trebui să ﬁe prevăzut de legislaţia naţională şi
ar trebui să ﬁe însoţit de proceduri eﬁciente şi accesibile de recurs. Drepturile
şi demnitatea persoanelor acoperite de garanţii de securitate socială ar trebui
să ﬁe respectate. Beneﬁciile ar trebui să ﬁe adecvate şi previzibile.
Un al doilea grup de principii se aplică pentru oferirea, ﬁnanţarea, gestionarea, coordonarea şi monitorizarea sistemelor de securitate socială. La
proiectarea şi punerea în aplicare a nivelurilor minime de protecţie socială şi
a strategiilor de extindere a securităţii sociale, ar trebui să se ia în consideraţie
o diversitate de metode şi abordări, inclusiv faţă de mecanismele de ﬁnanţare
şi sistemele de livrare. Aceste măsuri trebuie să se bazeze pe solidaritatea
în ﬁnanţare, încercând în acelaşi timp să se obţină un echilibru optim între
responsabilităţile şi interesele în rândul celor care ﬁnanţează şi beneﬁciază de
sistemele de securitate socială. În acelaşi timp, măsurile ar trebui să asigure:
– durabilitatea ﬁnanciară, ﬁscală şi economică, cu atenţie cuvenită
faţă de justiţia socială şi echitate;
– gestionarea şi administrarea ﬁnanciară transparentă, responsabilă şi solidă;
– coerenţa politicilor de protecţie socială cu politicile sociale,
economice şi în domeniul ocupării forţei de muncă;
– coerenţă între instituţiile responsabile pentru asigurarea protecţiei sociale, împreună cu furnizarea de servicii publice de
calitate înaltă, pentru o implementare efectivă şi eﬁcientă;

4

– monitorizarea periodică a implementării, precum şi evaluare
periodică; şi
– respect deplin pentru negocierea colectivă şi libertatea de asociere pentru toţi lucrătorii, precum şi participarea tripartită cu
organizaţiile care reprezintă interesele angajatorilor şi lucrătorilor,
precum şi consultarea cu alte organizaţii relevante şi reprezentative ale persoanelor în cauză.

Dimensiunea orizontală: Nivele minime de protecţie socială la nivel
naţional
Dimensiunea orizontală a strategiei OIM constă în implementarea
„rapidă a nivelurilor naţionale minime de protecţie socială, care conţin garanţii
de bază pentru securitatea socială care să asigure faptul că pe durata ciclului
de viaţă toţi oamenii care au nevoie de acest lucru îşi pot permite şi au acces
la îngrijiri medicale esenţiale şi au siguranţa veniturilor cel puţin la un nivel
minim deﬁnit la nivel naţional”.9
În acest scop, Recomandarea Nr. 202 prevede că statele membre ar trebui
să stabilească şi să menţină nivele naţionale minime de protecţie socială.
Acestea sunt seturi de garanţii sociale de bază deﬁnite la nivel naţional, care
asigură protecţia menită să prevină sau să atenueze sărăcia, vulnerabilitatea şi
excluderea socială. Aceste garanţii ar trebui să asigure cel puţin faptul că, pe
durata ciclului de viaţă, toţi oamenii care au nevoie de acest lucru au acces
la îngrijiri medicale esenţiale şi siguranţa privind venitul de bază. Împreună,
acestea asigură accesul efectiv la bunuri şi servicii esenţiale deﬁnite ca ﬁind
necesare la nivel naţional.
Nivelurile minime de protecţie socială ar trebui să cuprinde cel puţin
următoarele patru garanţii de securitate socială, deﬁnite la nivel naţional:10
(a) accesul la îngrijiri medicale esenţiale inclusiv îngrijiri de maternitate;
(b) securitatea venitului de bază pentru copii, asigurarea accesului la
nutriţie, educaţie, îngrijire şi orice alte bunuri şi servicii necesare;
(c) siguranţa venitului de bază pentru persoanele de vârstă activă, care
nu au posibilitatea să câştige venituri suﬁciente, în special în caz de
boală, şomaj, maternitate şi dizabilitate şi
(d) siguranţa venitului de bază pentru persoanele în etate.
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Aceste garanţii ar trebui să ﬁe puse la dispoziţia tuturor rezidenţilor şi
tuturor copiilor, în modul prevăzut în legislaţia şi reglementările naţionale,
şi sub rezerva obligaţiilor internaţionale11
Recomandarea Nr. 202, de asemenea, prevede că garanţiile de bază de
securitate socială ar trebui să ﬁe stabilite prin lege. Legile şi reglementările
naţionale ar trebui să precizeze gama, condiţiile de caliﬁcare şi nivelurile
beneﬁciilor acordate prin aceste garanţii şi să prevadă proceduri eﬁciente şi
accesibile de reclamaţie şi recurs.
Garanţiile de bază de securitate socială ar trebui să ﬁe oferite prin combinaţia cea mai eﬁcientă şi eﬁcace de beneﬁcii şi scheme, în contextul naţional. Beneﬁciile pot include alocaţiile pentru copii şi familie, indemnizaţiile
de sănătate şi pentru îngrijiri medicale, indemnizaţii de maternitate, pensii
de invaliditate, pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaş, ajutoare de
şomaj şi garanţii privind angajare în câmpul muncii, indemnizaţii în caz de
accident de muncă, precum şi orice alte beneﬁcii sociale în numerar sau în
natură. Schemele care acordă astfel de beneﬁcii sociale pot include scheme
universale de beneﬁcii, scheme de asigurări sociale, scheme de asistenţă
socială, sistemele de impozit pe venit negativ, scheme publice de ocupare
a forţei de muncă şi sistemele de sprijin pentru angajare în câmpul muncii.
Resursele ﬁnanciare necesare pot ﬁ utilizate printr-o varietate de metode
diferite de a mobiliza resursele necesare pentru a asigura durabilitatea ﬁnanciară, ﬁscală şi economică a nivelurilor naţionale minime de protecţie socială,
ţinând cont de capacităţile contributive ale diferitelor grupuri de populaţie.
Aceste metode pot include, individual sau în combinaţie, aplicarea efectivă
a obligaţiilor ﬁscale şi a contribuţiilor, reprioritizarea cheltuielilor sau o bază
mai largă şi suﬁcient de progresivă a veniturilor.

Dimensiunea verticală: Strategiile naţionale pentru extinderea
securităţii sociale
Subliniind faptul că procesul de creare a sistemelor cuprinzătoare de
securitate socială nu se poate opri la stabilirea unor niveluri minime de protecţie, Statele membre ale OIM au convenit în 2011 să formuleze strategii
care „încearcă să ofere niveluri mai ridicate de securitate a veniturilor şi acces
la asistenţă medicală, luând în consideraţie şi progrese în direcţia stabilirii
prevederilor referitoare la acoperire şi beneﬁcii ale Convenţiei Nr. 102 – pentru
cât mai mulţi oameni posibil şi cât mai curând posibil; în baza, ca o condiţie

6

prealabilă, politicilor care vizează încurajarea participării celor implicaţi în
economia informală şi formalizarea treptată a acesteia”.12
Recomandarea Nr. 202 oferă orientări suplimentări cu privire la formularea
şi implementarea strategiilor naţionale de extindere a securităţii sociale în
baza consultărilor naţionale, prin intermediul unui dialog social eﬁcient şi
participare socială. Acestea ar trebui să acorde prioritate creării şi menţinerii
nivelurilor minime de protecţie socială şi să tindă spre niveluri mai ridicate de
protecţie a cât mai multor oameni posibil, reﬂectând capacităţile economice
şi ﬁscale ale membrilor, şi cât mai curând posibil. Nivelurile mai ridicate de
protecţie pot include o gamă mai largă de beneﬁcii oferite, un domeniu de
aplicare mai larg al acoperirii personale, precum şi niveluri mai ridicate de
beneﬁcii.
În crearea unor sisteme cuprinzătoare de securitate socială, ţările trebuie
să urmărească atingerea gamei şi nivelurilor de beneﬁcii stabilite în Convenţia
privind Securitatea Socială (Standarde Minime), 1952 (Nr. 102), sau în alte
Convenţii şi Recomandări OIM cu privire la securitate socială, care stabilesc
standarde mai avansate.
Recomandarea Nr. 202 prevede, de asemenea, orientări privind procesul
pe care ar trebui să-l urmeze statele membre în formularea şi implementarea strategiilor de extindere a securităţii sociale la nivel naţional. Un astfel
de proces ar trebui să înceapă prin stabilirea de obiective care să reﬂecte
priorităţile naţionale; identiﬁcarea lacunelor în, şi a barierelor la protecţie;
încercarea de a elimina lacunele în protecţie prin mijloace adecvate şi speciﬁcarea cerinţelor ﬁnanciare şi a resurselor, termenelor şi consecutivităţii
politicilor corespunzătoare. Un accent deosebit este pus pe conştientizarea
în rândul populaţiei, inclusiv prin dialogul social.
Strategiile de extindere a securităţii sociale ar trebui să sprijine creşterea
nivelului de ocupare a forţei de muncă în economia formală şi reducerea
informalităţii, şi ar trebui completate ori de câte ori este cazul, de politicile
active ale pieţei forţei de muncă.

Către sisteme cuprinzătoare de securitate socială
Cele două dimensiuni ale Strategiei de securitate socială a OIM vizează
formularea şi menţinerea unor sisteme cuprinzătoare şi adecvate de securitate socială care să ﬁe în concordanţă cu obiectivele de politică naţională.
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Coordonarea cu alte politici publice este esenţială, asigurând faptul că strategiile de extindere a securităţii sociale sunt în concordanţă cu şi conduc la
implementarea planurilor naţionale mai ample de dezvoltare socială, economică şi de mediu.
Strategia subliniază importanţa monitorizării naţionale a progreselor
în punerea în aplicare a nivelurilor minime de protecţie socială şi realizarea
altor obiectivele ale strategiilor naţionale de extindere a securităţii sociale.
Acest lucru ar trebui să ﬁe realizat prin mecanisme corespunzătoare deﬁnite
la nivel naţional, inclusiv participarea tripartită cu organizaţiile care reprezintă
interesele angajatorilor şi lucrătorilor, precum şi consultarea cu alte organizaţii relevante şi reprezentative ale persoanelor în cauză. Ţările membre ar
trebui să convoace în mod sistematic consultări naţionale pentru a evalua
progresul înregistrat şi pentru a discuta politicile pentru extinderea în continuare a securităţii sociale pe orizontală şi verticală. Recomandarea Nr. 202
încurajează, de asemenea, ţările să facă schimb de informaţii, experienţe şi
expertiză între ele şi cu OIM. În implementarea acestei recomandări, ţările
pot solicita asistenţă tehnică din partea OIM şi altor organizaţii internaţionale
relevante, în conformitate cu mandatele lor respective.
Strategia bidimensională a OIM deschide un nou capitol în domeniul
securităţii sociale. Reaﬁrmând dreptul uman la securitate socială, aceasta
recunoaşte că acest drept, împreună cu promovarea ocupării forţei de muncă,
este o necesitate economică şi socială pentru dezvoltare şi progres. Aceasta
recunoaşte importanţa universalităţii protecţiei, bazate pe solidaritate socială, pentru prevenirea şi reducerea sărăciei, inegalităţii, a excluziunii sociale
şi insecurităţii; promovarea egalităţii de şanse şi de gen şi a egalităţii rasiale,
precum şi ca un mijloc de a sprijini tranziţia de la angajare informală la angajare formală. De asemenea, securitatea socială este apreciată ca un mijloc
de a permite oamenilor să se adapteze la schimbări în economie şi în piaţa
forţei de muncă, şi recunoaşte că sistemele de securitate socială acţionează
în calitate de stabilizatori sociali şi economici automaţi care ajută la stimularea cererii agregate în perioade de criză şi dincolo şi sprijină tranziţia către
o economie mai durabilă. Strategia subliniază responsabilitatea generală şi
principală a Statului, în conformitate cu priorităţile naţionale şi utilizarea eﬁcientă a resurselor naţionale, importanţa drepturilor legale, a guvernării şi
administrării eﬁciente, precum şi un proces consultativ amplu la nivel naţional.
Toate aceste elemente sunt esenţiale pentru a permite oamenilor să
trăiască în demnitate, pentru realizarea dreptului la securitate socială, precum
şi în promovarea societăţi incluzive şi a economiilor productive.
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Această strategie reprezintă o contribuţie importantă a OIM la dezbaterea globală cu privire la nivelurile minime de protecţie socială şi viitorul
securităţii sociale într-un moment când o lume zguduită de criză este în
căutarea unui nou echilibru între politicile economice şi sociale pentru a
realiza o dezvoltare durabilă.

1. OIM, 2011: Rezoluţia şi concluziile cu privire la discuţia recurentă privind protecţia socială (securitate
socială), Conferinţa Internaţională a Muncii, Sesiunea 100, Geneva, 2011, în Registrul de Proceduri (Geneva,
2011), Nr. 24: Raportul Comitetului pentru discuţii recurente privind protecţia socială, reprodus în Partea I
a acestei publicaţii. Rezoluţia şi concluziile au fost adoptate după discuţii privind raportul OIM Securitatea
socială pentru justiţie socială şi globalizare echitabilă: Discuţii recurente privind protecţia socială (securitate
socială), în cadrul Declaraţiei OIM privind justiţia socială pentru o globalizare echitabilă, Raportul VI, Conferinţa
Internaţională a Muncii, Sesiunea 100, Geneva, 2011.
2. Reuniunea delegaţilor guvernului, angajatorilor şi lucrătorilor din toate cele 185 state membre ale OIM,
Conferinţa Internaţională a Muncii este organ al OIM, care stabileşte politicile generale ale Organizaţiei şi
stabileşte şi adoptă standardele internaţionale de muncă.
3. Recomandarea privind nivelurile minime de protecţie socială (Recomandarea privind nivelurile minime
de protecţie socială), 2012 (Nr. 202). Această Recomandare a fost adoptată cu 453 voturi pentru şi un
membru abţinut.
4. Rezoluţia şi concluziile privind discuţia recurentă privind protecţia socială (securitate socială), 2011,
alin. 31.
5. Rezoluţia şi concluziile privind securitatea socială, Conferinţa Internaţională a Muncii, Sesiunea 89,
Geneva, 2001. Vezi de asemenea şi OIM Securitatea socială: Un nou consens (Geneva, 2001).
6. Rezoluţia cu privire la eforturile de a face nivelurile minime de protecţie socială o realitate naţională
în lumea întreagă, Conferinţa Internaţională a Muncii, Sesiunea 101, Geneva, 2012 în Registrul de proceduri
(Geneva, 2012), Nr. 14: Raportul Comitetului pentru nivelurile minime de protecţie socială, reprodus în
Partea III a acestei publicaţii.
7. Recomandarea Nr. 202, par. 1 şi 2. A se vedea, de asemenea, Concluzii privind discuţia recurentă
privind protecţia socială (securitate socială), 2011, para. 8–14.
8.

Recomandarea Nr. 202, para. 3.

9.

Concluziile privind discuţia recurentă privind protecţia socială (securitate socială), 2011, alin. 9.

10. Recomandarea Nr. 202, par. 4 şi 5.
11. Ibid. alin. 6.
12. Concluziile privind discuţia recurentă privind protecţia socială (securitate socială), 2011, alin 11.
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Partea I
Rezoluţia şi concluziile privind discuţia recurentă
privind protecţia socială (securitatea socială)
Rezoluţia privind discuţia recurentă privind protecţia socială
(securitatea socială)13
Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, reunită la
Geneva, la Sesiunea a 100, 2011,
După ce a organizat, în conformitate cu Declaraţia OIM privind justiţia
socială pentru o globalizare echitabilă, o discuţie recurentă în baza Raportului
VI, Securitate socială pentru justiţie socială şi o globalizare echitabilă,
1. Adoptă următoarele concluzii,
2. Invită Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, ca
urmare a discuţiilor recurente privind protecţia socială (securitate socială)
şi în conformitate cu următoarele concluzii care recunosc necesitatea
Recomandării, să includă un articol standard intitulat „Elaborarea unei recomandări autonome cu privire la nivelul minim de protecţie socială“ pe ordinea
de zi a Sesiunii a 101-a a Conferinţei Internaţionale a Muncii, în 2012, pentru
o discuţie unică în vederea adoptării unei Recomandări, şi
3. Invită Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii să acorde
atenţia cuvenită următoarelor concluzii în planiﬁcarea acţiunii viitoare privind protecţia socială (securitate socială) şi solicită Directorului General să le
ia în considerare la pregătirea şi implementarea programului şi a bugetului
pentru viitor şi în procesul de alocare a resurselor disponibile în cursul bienal
2012–13.
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Concluziile privind discuţia recurentă privind protecţia socială
(securitate socială)14
Politica și contextul instituţional
1. Prin noul consens privind securitatea socială realizat la Conferinţa Internaţională a Muncii, la sesiunea 89 în 2001, prioritatea de bază a fost acordată
politicilor şi iniţiativelor care pot aduce securitate socială pentru cei care nu
sunt acoperiţi de sistemele existente. Prin urmare, Biroul Internaţional al Muncii
a lansat în anul 2003 Campania Globală privind securitatea socială şi acoperire pentru toţi. Declaraţia OIM privind justiţia socială pentru o globalizare
echitabilă, adoptată de Conferinţa Internaţională a Muncii în cadrul sesiunii
97 în 2008, a reaﬁrmat angajamentul tripartit pentru extinderea securităţii
sociale pentru toţi care au nevoie de o astfel de protecţie, în cadrul Agendei
privind munca decentă.
2. Conferinţa Internaţională a Muncii, la Sesiunea 98 din 2009 a recunoscut
rolul crucial al politicilor de protecţie socială în răspunsul la criză, iar Pactul
mondial pentru ocuparea forţei de muncă a cerut ţărilor să „ia în consideraţie, după caz, adoptarea protecţiei sociale adecvate pentru toţi, în baza
unor niveluri minime de protecţie socială“. Reuniunea plenară la nivel înalt
a Adunării Generale a ONU privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului
(Summit-ul ODM) din septembrie 2010 a recunoscut că „promovarea accesului universal la servicii sociale şi a nivelurilor minime de protecţie socială
pot avea o contribuţie importantă la consolidarea şi realizarea unor câştiguri
ulterioare de dezvoltare“ şi a aprobat, prin urmare, Iniţiativa privind Nivelurile
Minime de Protecţie Socială lansată de Consiliul de directori executivi ai ONU
în 2009.
3. Reuniunile tripartite regionale ale OIM din America Latină, Statele Arabe şi
Asia şi Paciﬁc în 2007 şi 2008, au discutat strategiile de extindere a securităţii
sociale. A apărut o strategie generică bidimensională de extindere, combinând
extinderea acoperirii pentru toţi prin niveluri minime de protecţie socială
deﬁnite la nivel naţional şi implementarea progresivă a nivelurilor mai ridicate
de securitate socială prin intermediul sistemelor cuprinzătoare de securitate
socială. Această strategie a fost aprobată de către Declaraţia Tripartită de
la Yaounde privind implementarea Nivelurilor Minime de Protecţie Socială,
adoptată la Simpozionul African 2 privind Munca Decentă în Yaounde în
2010 şi Rezumatul reuniunii tripartite de experţi privind Strategiile pentru
extinderea acoperirii cu securitate socială în 2009.

12

4. Acest consens în ceea ce priveşte securitatea socială este susţinut de
Agenda privind munca decentă, inclusiv cei patru piloni: ocuparea forţei
de muncă, dialogul social, protecţia socială şi standardele şi principiile şi
drepturile fundamentale. Aceşti patru piloni sunt inseparabili, interdependenţi şi se sprijină reciproc. Aceste concluzii privind securitatea socială sunt
privite în acest context. Sistemele durabile de securitate socială reprezintă
un element-cheie în promovarea creşterii economice productive echitabile.
Ele sunt strâns legate de toate elementele Agendei privind munca decentă
şi ar trebui să se bazeze pe drepturi într-un cadru legal. Dialogul tripartit şi
social bazat pe libertatea de asociere şi recunoaşterea efectivă a dreptului la
negociere colectivă sunt elemente-cheie pentru a asigura salarii adecvate
pentru lucrători, ajutându-i astfel să-şi sporească capacitatea contributivă. De
asemenea, ele contribuie la sustenabilitatea sistemelor de securitate socială
mai largi în care sistemele non-contributive şi contributive se completează
reciproc.

Rolul și necesitatea securităţii sociale
5. Conferinţa recunoaşte şi reiterează faptul că:
(a) Securitatea socială este un drept al omului.
Fiecare persoană ca un membru al societăţii are dreptul la securitate socială, aşa cum prevede Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, articolul
22. La nivel global marea majoritate a femeilor, bărbaţilor şi copiilor nu
au acces la securitate socială adecvată sau oricare securitate socială. Prin
recunoaşterea, în Declaraţia de la Philadelphia, a obligaţiei solemne a
Organizaţiei Internaţionale a Muncii de a „promova în continuare printre
naţiunile lumii programe care vor realiza ... extinderea măsurilor de securitate socială pentru a oferi un venit de bază pentru toţi care au nevoie de
o astfel de protecţie şi îngrijiri medicale complete”, statele sale membre
au conﬁrmat angajamentul OIM la realizarea securităţii sociale adecvate
pentru toţi.
(b) Securitatea socială este o necesitate socială.
Sistemele naţionale eﬁciente de securitate socială sunt instrumente puternice de oferire a siguranţei veniturilor, de prevenire şi reducere a sărăciei
şi inegalităţii şi de promovare a incluziunii sociale şi a demnităţii. Acestea
reprezintă o investiţie importantă în bunăstarea lucrătorilor şi a populaţiei
în general, în special prin îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate,
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precum şi prin asigurarea securităţii venitului, facilitând astfel accesul la
educaţie şi reducând munca copiilor şi în special eliminând formele cele
mai grave ale acesteia. Securitatea socială consolidează coeziunea socială
şi astfel, contribuie la construirea păcii sociale, a societăţilor incluzive şi
la o globalizare echitabilă cu standarde decente de viaţă pentru toţi.
(c) Securitatea socială este o necesitate economică.
Angajarea completă, productivă şi decentă în câmpul muncii este cea
mai importantă sursă de siguranţă a veniturilor. Protecţia socială este
esenţială pentru a asigura o cotă echitabilă de roadă obţinută din progres
pentru toţi. Creşterea durabilă necesită o stare bună de sănătate, nutriţie şi educaţie, care pot favoriza tranziţia de la productivitate scăzută şi
activităţi la nivel de subzistenţă la locuri de muncă extrem de productive
şi de la economie informală la economia formală. Securitatea socială,
bine concepută şi corelată la alte politici, sporeşte productivitatea, şansele de angajare şi sprijină dezvoltarea economică. Securitatea socială
adecvată încurajează investiţiile de capital uman, atât pentru angajatori,
cât şi pentru angajaţi, permite lucrătorilor să se adapteze la schimbare
şi facilitează schimbarea echitabilă şi favorabilă incluziunii structurale
asociate cu globalizarea. Ca un stabilizator automat eﬁcient în vremuri de
criză, securitatea socială contribuie la atenuarea impactului economic şi
social al declinurilor economice, creşterea rezistenţei la, şi realizarea unei
recuperări mai rapide către creşterea incluzivă.

Strategiile de extindere a securităţii sociale
6. În ultimul deceniu, multe ţări în curs de dezvoltare au realizat progrese
semniﬁcative în extinderea acoperirii securităţii sociale. Aceste ţări oferă cea
mai bună dovadă a faptului că extinderea securităţii sociale este posibilă. În
poﬁda acestor progrese, între multe ţări din lume continuă să existe decalaje în acoperirea cu securitate socială. În unele regiuni, marea majoritate a
populaţiei este exclusă din securitate socială.
7. Riscul de a ﬁ exclus din raza de acoperire este deosebit de mare în rândul anumitor grupuri, inclusiv lucrătorii din economia informală şi forme
atipice de muncă, lucrătorii vulnerabili din zonele rurale şi urbane, lucrători
casnici, lucrătorii migranţi, lucrătorii necaliﬁcaţi şi persoanele cu dizabilităţi
şi boli cronice, inclusiv cei afectaţi de HIV şi SIDA. Femeile au tendinţa de a
se confrunta cu excluziune mai mare decât bărbaţii, din cauza discriminării
de-a lungul ciclului de viaţă şi poverii legate de responsabilităţile familiale
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şi de îngrijire. Copiii grupurilor excluse sunt expuşi unui risc mai mare de a
creşte în condiţii de deﬁcienţe de sănătate şi nutriţie, ceea ce subminează
viitorul lor şi al societăţilor lor.
8. Eliminarea lacunelor de acoperire este prioritatea de bază pentru creşterea economică echitabilă, coeziunea socială şi munca decentă pentru toate
femeile şi toţi bărbaţii. Strategiile naţionale eﬁciente de extindere a securităţii
sociale în conformitate cu priorităţile naţionale, fezabilitatea administrativă
şi accesibilitatea contribuie la realizarea acestor obiective. Aceste strategii
naţionale ar trebui să vizeze acoperirea universală a populaţiei cu cel puţin
niveluri minime de protecţie (dimensiunea orizontală) şi asigurarea progresivă
a nivelurilor mai înalte de protecţie în conformitate cu standardele actualizate
ale OIM de securitate socială (dimensiunea verticală). Cele două dimensiuni
ale extinderii ariei de acoperire sunt în concordanţă cu trecerea la conformitatea cu cerinţele Convenţiei privind Securitatea Socială (Standarde minime),
1952 (Nr. 102) şi sunt de importanţă egală şi ar trebui să ﬁe urmărite simultan,
atunci când acest lucru este posibil.
9. Dimensiunea orizontală ar trebui să vizeze implementarea rapidă a nivelurilor minime de protecţie socială, care ar conţine garanţii de bază ale securităţii sociale, care asigură faptul că pe durata ciclului de viaţă toţi cei care au
nevoie de aceste lucruri îşi pot permite să aibă acces la îngrijiri esenţiale de
sănătate şi siguranţă a veniturilor cel puţin la un nivel minim deﬁnit la nivel
naţional. Politicile privind nivelurile minime de protecţie socială ar trebui să
vizeze facilitarea accesului efectiv la bunuri şi servicii esenţiale, promovarea
activităţilor economice productive şi să ﬁe puse în practică în strânsă coordonare cu alte politici de consolidare a capacităţii de angajare în câmpul
muncii, reducere a informalităţii şi precarităţii, crearea de locuri de muncă
decente şi promovarea spiritului antreprenorial.
10. Deoarece abordarea unică pentru toate cazurile nu se potriveşte, ﬁecare
stat membru ar trebui să elaboreze şi să implementeze garanţii minime de
protecţie socială în conformitate cu circumstanţele şi priorităţile naţionale
deﬁnite cu participarea partenerilor sociali. În timp ce rezultatele aşteptate
ale acestor garanţii sunt de un caracter universal, statele membre găsesc
modalităţi diferite de implementare a politicilor privind nivelurile minime
de protecţie socială, care pot include sisteme universale de beneﬁcii, asigurări sociale, programe publice de ocupare a forţei de muncă şi programe
de sprijin în angajarea în câmpul muncii, precum şi sisteme de asistenţă
socială care asigură beneﬁcii numai pentru persoanele cu venituri mici, sau
combinaţii corespunzătoare de astfel de măsuri. Pentru a ﬁ eﬁciente, aceste
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politici necesită o combinaţie adecvată de măsuri preventive, beneﬁcii şi
servicii sociale.
11. Procesul de formare a sistemelor de securitate socială nu se poate opri
la stabilirea unor niveluri minime de protecţie. Prin urmare, dimensiunea
verticală a strategiei de extindere a securităţii sociale în ﬁecare stat membru
trebuie să tindă spre asigurarea unor niveluri mai ridicate de securitate a
veniturilor şi acces la asistenţă medicală, luând în consideraţie şi progrese în
direcţia stabilirii prevederilor referitoare la acoperire şi beneﬁcii ale Convenţiei
Nr. 102 – pentru cât mai mulţi oameni posibil şi cât mai curând posibil; în
baza, ca o condiţie prealabilă, politicilor care vizează încurajarea participării
celor implicaţi în economia informală şi formalizarea treptată a acesteia. Pe
măsură ce economiile se dezvoltă şi devin mai rezistente, securitatea veniturilor oamenilor şi accesul lor la serviciile de sănătate ar trebui să ﬁe consolidate.
12. Strategiile naţionale pentru extinderea securităţii sociale ar trebui să avanseze în baza resurselor naţiunii şi unui set de principii esenţiale, şi anume
acoperirea universală, realizarea progresivă, oferind în acelaşi timp protecţie
imediată împotriva discriminării, promovând egalitatea între sexe, adecvarea
socială şi economică, beneﬁcii bazate pe drepturi, durabilitate ﬁnanciară şi
ﬁscală, buna guvernare cu responsabilitatea generală a statului şi participarea
continuă a partenerilor sociali şi, în cele din urmă, întrebări instituţionale şi
organizaţionale nu ar trebui să împiedice realizarea rezultatelor adecvate în
materie de protecţie. Aceste principii ar trebui să ghideze politica naţională
şi deciziile strategice.
13. Strategiile de extindere a securităţii sociale sunt strâns asociate cu politicile de ocupare a forţei de muncă. Statele membre ar trebui să acorde,
prin urmare, atenţie specială elaborării unui cadru economic şi social care să
conducă la crearea de întreprinderi durabile şi creşterea angajării decente şi
productive. O economie informală mare reprezintă o provocare deosebită
pentru extinderea securităţii sociale. Asigurarea socială rămâne a ﬁ pilonul
central al sistemelor de securitate socială în majoritatea statelor membre,
dar tinde să se concentreze asupra angajaţilor în sectorul formal. Totuşi, un
număr tot mai mare de ţări în curs de dezvoltare au extins treptat domeniul
de aplicare al acoperirii asigurărilor sociale şi la alte categorii de lucrători,
cum ar ﬁ lucrători pe cont propriu, lucrători casnici sau lucrători din zonele
rurale şi lucrătorilor în întreprinderile mici şi micro-întreprinderi prin adaptarea
domeniului de aplicare al prestaţiilor, contribuţiilor şi procedurilor administrative. Includerea acestor grupuri în sfera de aplicare a asigurărilor sociale
este o componentă-cheie a formalizării ocupării forţei de muncă şi poate
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reduce, de asemenea, costul sistemelor de beneﬁcii ﬁscale ﬁnanţate pentru
lucrătorii săraci din economia informală.
14. Statele membre ar trebui să ﬁe încurajate să depună eforturi continue
pentru trecerea de la economiile informale la cele formale. În timp ce politicile de securitate socială au un rol important de jucat în atingerea acestui
obiectiv, ele trebuie să ﬁe completate de către politici ﬁscale şi de ocupare
a forţei de muncă, precum şi prin elaborarea unor proceduri administrative
menite să creeze stimulente adecvate pentru a se alăture sectorului formal al
economiei şi pentru a reduce costurile formalizării. Statele membre ar trebui
să ﬁe încurajate să consolideze asistenţa pentru respectarea, promovarea
şi punerea în aplicare a cadrelor juridice, inclusiv prin inspecţii adecvate în
muncă, inspecţii ﬁscale şi de securitate socială care vizează reducerea fraudei, precum şi informalitatea, inclusiv angajare deghizată în câmpul muncii,
afacere nedeclarate şi munci nedeclarate. Formalizarea economiei este una
dintre condiţiile esenţiale pentru creşterea pe termen lung şi va spori baza
de venituri publice necesare pentru ﬁnanţarea nivelurilor mai ridicate de
securitate socială pentru contribuabili şi beneﬁcii non-contributive pentru
a acoperi pe cei fără capacitatea de a contribui.

Asigurarea accesibilităţii și finanţării securităţii sociale
15. Cheltuielile necesare pentru ﬁnanţarea sistemelor de securitate socială
reprezintă o investiţie pe termen lung în oameni. Societăţile care nu investesc în securitate socială se confruntă cu costuri importante, cum ar ﬁ cele
asociate cu lipsa unei forţe de muncă sănătoase şi productive, insecuritatea
economică şi excluziunea socială. Pe de altă parte, investiţiile în oameni, prin
sistemele de securitate socială necesită resurse care trebuie să ﬁe furnizate
de către întreprinderi, lucrători, gospodării şi alte părţi implicate, cum ar ﬁ
contribuabilii contribuitorii. Astfel, este esenţial să se găsească un echilibru
între costurile pe termen scurt şi pe termen lung şi beneﬁciile sistemelor de
securitate socială pentru societate şi grupuri diferite de ﬁnanţatori şi beneﬁciari.
16. Intervenţiile în domeniul securităţii sociale trebuie să atingă obiectivele
în ceea ce priveşte atât adecvarea socială, cât şi cea economică într-un mod
eﬁcient şi rentabil. O monitorizare şi evaluare permanentă de către partenerii
sociali a eﬁcienţei şi eﬁcacităţii pe termen scurt şi pe termen lung a programelor şi sistemelor individuale de securitate socială, inclusiv studii actuariale,
sunt mecanisme importante, care pot conduce la reformă şi ajustări, ori de
câte ori este necesar. Schemele operate de Stat necesită transparenţă, con-
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sultare şi dialog social. În cazul sistemelor care implică organizaţiile sindicale
şi patronale, de regulă sunt potrivite dialogul social şi acordurile.
17. Multe state membre, la toate nivelurile de dezvoltare au implementat deja
elemente ale nivelurilor minime de protecţie socială, ca parte a eforturilor lor
în construirea sistemelor complete de securitate socială. Statele Membre au
ales diferite opţiuni pentru a asigura spaţiul ﬁscal necesar, inclusiv repriotizarea cheltuielilor şi lărgirea bazei de venituri. Creşterea durabilă, formalizarea
progresivă a economiei şi un nivel ridicat de posibilităţi de angajare în câmpul
muncii sunt esenţiale în asigurarea resurselor ﬁnanciare necesare pentru
extinderea securităţii sociale pentru toţi.
18. Deşi Nivelurile Minime de Protecţie Socială ar trebui să ﬁe ﬁnanţate din
surse interne de venituri pentru a le asigura sustenabilitatea pe termen lung,
în unele cazuri aceste resurse sunt insuﬁciente pentru a extinde Nivelul de
Protecţie Socială pentru toţi într-un interval de timp scurt. Cooperarea internaţională poate juca un rol important în a ajuta statele membre să iniţieze
procesul şi construi baza de resurse naţionale pentru a asigura mecanisme
de ﬁnanţare durabile.
19. Accesibilitatea sistemelor de securitate socială este discutată pe larg în
contextul schimbărilor demograﬁce. Creşterea aşteptată în raporturile de
dependenţă economică în următoarele decenii ridică îngrijorări cu privire
la sustenabilitatea sistemelor de securitate socială. În următoarele decenii,
îmbătrânirea populaţiei va creşte cheltuielile pentru pensii, sănătate şi îngrijire pe termen lung. Totuşi, dovezile sugerează ca aceasta provocare poate ﬁ
gestionată în cadrul sistemelor organizate în mod corespunzător. Procesele
necesare de reformă pot ﬁ gestionate cu succes prin echilibrarea necesităţilor sociale cu cerinţele ﬁnanciare şi ﬁscale, înglobându-le într-un proces de
dialog social bine informat.
20. Crearea unor sinergii pozitive pentru creştere economică durabilă şi niveluri mai ridicate de locuri de muncă decente între protecţia socială, politicile
ﬁnanciare şi economice este inevitabilă. Politicile naţionale integrate de promovare a angajării în muncă productivă sunt necesare pentru a asigura o
ﬁnanţare durabilă, abordarea eventualelor deﬁcituri de competenţe, promovarea productivităţii, proﬁtarea de o diversitate mai mare a forţei de muncă
din punctul de vedere al sexului, vârstei, naţionalităţii şi originii etnice şi
facilitarea unui echilibru mai bun între muncă şi responsabilităţile familiale
pentru femei şi bărbaţi. Unele dintre opţiunile de politică se aﬂă în domeniul
politicilor de securitate socială adecvată, în timp ce altele sunt integrate în
alte sfere politice. Aceste opţiuni pot include:
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(a) integrarea politicilor macroeconomice, de angajare în câmpul muncii şi
a politicilor sociale care acordă prioritate muncii decente;
(b) investirea cu prudenţă a rezervelor de securitate socială;
(c) consolidarea serviciilor publice de calitate care sporesc eﬁcienţa sistemelor
de securitate socială;
(d) promovarea dialogului social, recunoaşterea efectivă a dreptului la negociere colectivă şi libertatea de asociere;
(e) promovarea şi consolidarea unui mediu propice pentru întreprinderi
durabile reﬂectând creşterea ocupării forţei de muncă şi munca decentă;
(f ) investiţii în educaţie, competenţe profesionale şi învăţarea pe tot parcursul
vieţii;
(g) promovarea bunei guvernanţe a migraţiei forţei de muncă;
(h) facilitarea reconcilierii vieţii profesionale cu responsabilităţile familiale
pentru femei şi bărbaţi, precum şi asigurarea accesului efectiv la serviciile
sociale cuprinzătoare pentru a răspunde necesităţilor de îngrijire, inclusiv
pentru copii, persoanele în etate, persoanele care trăiesc cu HIV şi SIDA
şi persoanele cu dizabilităţi. Aceasta include protecţia maternităţii, cum
ar ﬁ îngrijirea adecvată pre- şi postnatală şi garanţiile venitului, precum
şi alte forme de sprijin pentru femei în ultimele săptămâni de sarcină şi
în primele săptămâni după naştere;
(i) politicile de împuternicire a tuturor lucrătorilor, inclusiv celor angajaţi
în forme atipice de muncă pentru a le permite să proﬁte de beneﬁciile
securităţii sociale;
(j) promovarea participării forţei de muncă a femeilor prin tratament mai
echitabil, inclusiv prin crearea de oportunităţi mai bune de angajare,
reducerea segmentării pieţei forţei de muncă între bărbaţi şi femei, eliminarea diferenţelor de gen în salarizare şi asigurarea egalităţii de şanse
în dezvoltare profesională;
(k) facilitarea tranziţiei eﬁciente şcoală-piaţa muncii;
(l) îmbunătăţirea reabilitării lucrătorilor cu capacitate redusă de muncă,
inclusiv sprijin personal şi formare, după caz, în vederea promovării participării acestora la piaţa forţei de muncă;
(m) combinarea funcţiei securităţii sociale de înlocuire a venitului cu politici
active în domeniul pieţei forţei de muncă, precum şi asistenţă şi stimulente care promovează participarea reală pe piaţa formală a muncii.
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21. Asigurarea participării adecvate a forţei de muncă a femeilor şi bărbaţilor
în vârstă este adesea esenţială pentru adaptarea sistemelor se securitate socială la schimbările demograﬁce. Pe lângă politicile de promovare a ocupării
totale a forţei de muncă, măsurile de promovare a ocupării forţei de muncă
a lucrătorilor în etate pot include:
(a) investiţii în tehnologii şi măsuri de securitate a muncii şi de sănătate,
care permit angajarea în muncă productivă a lucrătorilor în etate şi a
lucrătorilor cu deﬁcienţe de sănătate şi dizabilităţi;
(b) creşterea ratelor de participare a forţei de muncă a lucrătorilor în etate,
prin eliminarea discriminării de vârstă şi oferirea de stimulente pentru
angajaţi şi angajatori pentru a aborda restructurarea întreprinderilor prin
intermediul unor acorduri de lucru inovatoare;
(c) introducerea unor norme acceptabile social printr-un proces transparent,
inclusiv dialogul social şi tripartitism, cu privire la vârsta la care oamenii
se retrag de pe piaţa muncii, care ar trebui să reﬂecte o relaţie durabilă
între durata şi cerinţele vieţii profesionale şi pensionare, luând în consideraţie astfel de aspecte, cum ar ﬁ condiţiile de muncă, anii de serviciu
şi recunoaşterea faptului că pensionarea este o parte legitimă a ciclului
de viaţă.

Guvernarea prin securitate socială
22. Sistemele de securitate socială trebuie să ﬁe bine gestionate şi administrate pentru a asigura eﬁcacitatea in atingerea obiectivelor convenite,
eﬁcienţa în utilizarea resurselor şi transparenţa pentru a câştiga încrederea
celor care le ﬁnanţează şi celor care beneﬁciază de aceste sisteme. Implicarea
activă a tuturor părţilor interesate, în special a lucrătorilor şi angajatorilor,
prin intermediul unor mecanisme eﬁciente de dialog social şi supraveghere
tripartită, este una dintre cele mai importante mijloace pentru a asigura buna
guvernare a sistemelor de securitate socială.
23. Responsabilitatea generală pentru un sistem eﬁcace şi eﬁcient de securitate socială revine statului, în special în ceea ce ţine de crearea unui angajament politic şi în ceea ce priveşte stabilirea politicii adecvate, a cadrului
juridic şi de reglementare şi supraveghere care garantează niveluri adecvate
de beneﬁcii, buna guvernare şi management şi protecţia drepturilor dobândite de beneﬁciari şi alţi participanţi.
24. Negocierea colectivă şi libertatea de asociere joacă un rol important în
sprijinirea angajatorilor şi lucrătorilor să negocieze previziuni de securitate
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socială, inclusiv pentru schemele ocupaţionale şi alte scheme suplimentare.
Acordurile ar trebui să ﬁe întocmite în contextul unui cadru de reglementare
de stat.
25. Dialogul social este esenţial în identiﬁcarea şi deﬁnirea obiectivelor prioritare de politică, proiectarea beneﬁciilor corespunzătoare, a drepturilor şi
metodelor de livrare; repartizarea sarcinii ﬁnanciare între generaţii şi între
contribuabili, precum şi necesitatea de a găsi un echilibru corect între aşteptările sociale şi constrângerile ﬁnanciare.
26. Dialogul social este un mijloc important de a contribui la monitorizarea
permanentă a durabilităţii ﬁnanciare şi adecvării sociale, a eﬁcacităţii şi eﬁcienţei de gestionare şi administrare a sistemului. De asemenea, dialogul social
este important în aplicarea legislaţiei existente de securitate socială, astfel
încât contribuţiile datorate să ﬁe plătite de către toţi cei obligaţi să plătească
şi beneﬁciile livrate tuturor persoanelor eligibile. Acest lucru necesită servicii
publice de inspecţie bine echipate şi instruite pentru a promova şi asigura
aplicarea legii şi prevenirea evaziunii ﬁscale contribuţiei, fraudei şi corupţiei.
Totuşi, aceasta necesită şi o monitorizare activă de către angajatori, lucrători
şi alte părţi interesate.
27. Pentru a juca rolul activ aşteptat în asigurarea bunei guvernări de securitate socială, toţi angajaţii şi angajatorii trebuie să ﬁe conştienţi de şi să
înţeleagă dispoziţiile de securitate socială existente şi provocările emergente.
Statele membre ar trebui să ia în consideraţie includerea cunoştinţelor de
bază despre securitate socială în programele de educaţie şi formare profesională la diferite niveluri ale sistemelor naţionale de educaţie. Organizaţiile
angajatorilor şi lucrătorilor trebuie să formeze capacităţi semniﬁcative pentru
a putea să împărtăşească cunoştinţele despre securitate socială cu membrii
lor, precum şi să participe în mod activ la dialogul social privind politicile de
securitate socială şi în monitorizarea şi supravegherea sistemelor de securitate
socială.

Rolul standardelor OIM
28. Standardele monitorizare ale OIM15 cu privire la securitate socială, în
special Convenţia Nr. 102, oferă un set unic de standarde minime pentru
sisteme naţionale de securitate socială, acceptate la nivel internaţional. Acestea stabilesc principiile care ghidează proiectarea, ﬁnanţarea, guvernarea şi
monitorizarea sistemelor naţionale de securitate socială. Convenţia Nr. 102
continuă să servească drept un punct de referinţă în elaborarea treptată a
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acoperirii complete cu securitate socială la nivel naţional. Mai multe state
membre care în prezent implementează politici de succes şi inovatoare de
extindere a securităţii sociale au ratiﬁcat recent Convenţia Nr. 102, în timp
ce altele şi-au indicat intenţia de a face acest lucru.
29. Creşterea nivelului de ratiﬁcare şi implementarea eﬁcientă a Convenţiei
Nr. 102 şi a altor Convenţii privind securitatea socială rămân o prioritate cheie
pentru Statele membre. Prin urmare, este esenţial să se sensibilizeze şi să se
asigure înţelegerea standardelor OIM de securitate socială, să se identiﬁce
lacunele de acoperire, care ar putea împiedica noi ratiﬁcări, precum şi să
elaboreze politici care pot elimina aceste lacune. În special, aceste măsuri
ar trebui să includă răspândirea informaţiilor privind cerinţele referitoare la
implementarea acestor instrumente şi eforturi speciale pentru consolidarea
capacităţilor şi instruirea partenerilor sociali, şi, astfel, consolidarea rolului
dialogului social în implementarea standardelor.
30. După cum a fost menţionat, în rezultatul discuţiilor despre Sondajul
General din 2011 privind securitatea socială de către Comisia pentru aplicarea standardelor, limbajul anumitor dispoziţii ale Convenţiei Nr. 102 este
adesea interpretată ca ﬁind părtinitoare pe criteriu de gen. Este necesară o
soluţie pragmatică, care să permită interpretarea sa într-un mod sensibil la
dimensiunea de gen fără revizuirea instrumentului însuşi sau slăbirea nivelurilor prescrise de protecţie şi acoperire a populaţiei. Acest lucru poate facilita
ratiﬁcările ulterioare de către un număr de state membre.
31. Pentru a obţine sprijinul reînnoit pentru oferirea a cel puţin nivelului de
bază de securitate socială prin stabilirea nivelurilor minime de protecţie socială, este necesară o Recomandare care să completeze standardele existente
care să oferă o orientare ﬂexibilă, dar semniﬁcativă pentru statele membre în
elaborarea nivelurilor minime de protecţie socială în cadrul sistemelor complete de securitate socială, adaptate la circumstanţele naţionale şi nivelurile
de dezvoltare. O astfel de recomandare ar trebui să aibă un caracter promoţional, receptiv la dimensiunea de gen şi să permită implementarea ﬂexibilă
de către toate statele membre, folosind metode diferite şi în conformitate
cu necesităţile şi resursele proprii şi în funcţie de cadrul lor de timp pentru
implementare progresivă. Elementele unei posibile Recomandări privind
Nivelurile Minime de Protecţie Socială sunt prezentate în anexa la aceste
concluzii.
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Rolul guvernelor și al partenerilor sociali
32. Guvernelor le revine responsabilitatea primară pentru asigurarea accesului
eﬁcient la securitate socială pentru toţi. Procesele eﬁciente de dialog social
joacă un rol esenţial în formularea, implementarea şi monitorizarea politicilor
de securitate socială şi asigurarea unei bune guvernări a sistemelor naţionale
de securitate socială.
33. Guvernele statelor membre ar trebui să ia în consideraţie şi / sau să efectueze următoarele:
(a) asumarea deplină a responsabilităţii pentru securitatea socială, oferind un
cadru adecvat de politici, juridic şi instituţional mecanismele de guvernanţă şi gestionare eﬁciente, inclusiv un cadru juridic pentru a asigura
şi proteja informaţiile private individuale conţinute în sistemele lor de
date cu privire la securitate socială;
(b) promovarea coerenţei politicilor de securitate socială cu politici de ocupare a forţei de muncă, politici macroeconomice, precum şi alte politici
sociale, într-un cadru de muncă decentă, în special în ceea ce priveşte
promovarea formalizării progresive a ocupării forţei de muncă şi acordarea
de sprijin pentru angajare în muncă productivă;
(c) elaborarea unei strategii naţionale bidimensionale de extindere a securităţii sociale, printr-un proces de consultare socială bazat pe dialog, care
identiﬁcă lacunele în nivelurile dorite de securitate socială şi caută să
elimine aceste lacune într-un mod coordonat şi planiﬁcat pe o perioadă
de timp în vederea elaborării nivelurilor minime de protecţie socială şi
elaborarea sistemelor complexe de securitate socială;
(d) asigurarea faptului că politicile de securitate socială iau în consideraţie rolurile femeilor şi bărbaţilor în legătură cu responsabilităţile privind
angajarea în câmpul muncii şi îngrijire, promovează egalitatea de gen,
oferă protecţia maternităţii şi sprijină emanciparea femeilor prin măsuri
care să asigure rezultate echitabile pentru femei;
(e) asigurarea faptului că politicile de securitate socială abordează necesităţile femeilor, bărbaţilor şi copiilor la toate etapele ciclului de viaţă şi în
zonele urbane şi rurale, precum şi necesităţile speciﬁce ale grupurilor
vulnerabile, inclusiv ale persoanelor indigene, minorităţilor, lucrătorilor
migranţi, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor care trăiesc cu HIV şi
SIDA, orfanilor şi copiilor vulnerabili;
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(f ) consolidarea sistemelor de inspecţie a muncii şi securităţii sociale pentru
a îmbunătăţi conformitatea cu legislaţia privind securitatea socială şi
profesională şi legislaţia privind protecţia sănătăţii şi consolidarea potenţialului preventiv al acestora, prin promovarea unei culturi a siguranţei şi
a sănătăţii;
(g) încheierea unor acorduri bilaterale, regionale sau multilaterale pentru
asigurarea egalităţii de tratament în materie de securitate socială, precum
şi accesul la şi păstrarea şi / sau portabilitatea drepturilor de securitate
socială pentru lucrătorii migranţi care urmează să ﬁe acoperite de astfel
de acorduri;
(h) asigurarea sustenabilităţii ﬁnanciare, ﬁscale şi economice a sistemelor de
securitate socială, prin politici adecvate şi diferite mecanisme de ﬁnanţare,
elaborate în consultare cu sau de către partenerii sociali, după caz;
(i) echilibrarea, cu participarea partenerilor sociali, a adecvării economice
şi socială în sistemele publice şi private de securitate socială pe termen
mai lung;
(j) implicarea în relaţii cu partenerii sociali şi promovarea dialogului social
eﬁcient pentru a deﬁni cele mai adecvate politici naţionale de securitate
socială şi termene pentru punerea lor în aplicare progresivă;
(k) implementarea pe deplin a prevederilor Convenţie Nr. 102 şi altor Convenţii actualizate ale OIM referitoare la securitate socială, precum şi întreprinderea măsurilor în vederea ratiﬁcării acestor Convenţii;
(l) contribuţii la schimbul de informaţii, experienţă şi expertiză privind politicile şi practicile de securitate socială între statele membre şi cu OIM.
34. Organizaţiile patronale şi sindicale ar trebui să analizeze şi / sau să efectueze următoarele:
(a) sensibilizarea populaţiei şi obţinerea sprijinului public pentru securitate
socială între membrii lor şi publicul larg, inclusiv cu privire la standardele
de securitate socială ale OIM;
(b) participare activă la procesele de dialog social care vizează proiectarea, implementarea şi monitorizarea strategiilor şi politicilor naţionale
de securitate socială pentru a răspunde necesităţilor şi capacităţilor în
schimbare ale lucrătorilor şi ale întreprinderilor;
(c) contribuţie la elaborarea de soluţii inovatoare, inclusiv a celor care ar
putea aborda şocurile economice, schimbările structurale şi durabilitatea,
inclusiv prin negocieri colective;
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(d) participare la dialogul politic care vizează stabilirea unor niveluri minime
de protecţie socială;
(e) elaborarea în comun a iniţiativelor de susţinere a tranziţiei la angajare
formală în câmpul muncii şi întreprinderi formale;
(f ) sprijinirea elaborării de standarde de bună performanţă şi responsabilitate
pentru funcţionarea eﬁcace şi eﬁcientă şi durabilă a sistemelor naţionale
de securitate socială generală;
(g) participare activă la guvernarea instituţiilor de securitate socială, pentru
a asigura reprezentarea eﬁcientă a persoanelor protejate şi a contribuabililor;
(h) acordarea de asistenţă lucrătorilor şi angajatorilor în interacţiunile lor cu
instituţiile de securitate socială, asigurarea colectării contribuţiilor corespunzătoare şi acordarea de beneﬁcii;
(i) colaborare cu Guvernul şi OIM în promovarea ratiﬁcării şi implementării
efective a Convenţiei Nr. 102.

Rolul OIM și monitorizarea
35. Conferinţa invită Biroul Internaţional al Muncii, în contextul Campaniei
Globale pentru Securitate Socială şi Acoperire pentru Toţi să:
(a) asiste statele membre, inclusiv prin intermediul programelor naţionale
privind munca decentă şi servicii de consultanţă tehnică corespunzătoare,
în susţinerea proiectării şi implementării strategiilor naţionale bidimensionale de extindere a acoperirii cu securitate socială, inclusiv prin niveluri
minime de protecţie socială, în contextul unor cadre mai largi de politici
naţionale sociale şi economice;
(b) asiste statele membre în elaborarea şi îmbunătăţirea sistemelor de guvernare, gestionare şi livrare eﬁcientă a schemelor de securitate socială şi să
evalueze în mod regulat impactul, viabilitatea şi durabilitatea politicilor
de securitate socială;
(c) consolideze în continuare capacităţile statelor membre de a proiecta,
implementa şi monitoriza sistemele de securitate socială, receptive la
provocări, inclusiv schimbarea tendinţelor demograﬁce şi de migraţie şi
asigurarea funcţionării corespunzătoare a acestora;
(d) susţină stabilirea de acorduri bilaterale şi multilaterale pentru a oferi securitate socială pentru lucrătorii migranţi şi familiile acestora;
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(e) consolideze rolul de lider al OIM în promovarea nivelurilor minime de
protecţie socială la nivel internaţional şi naţional, cu participarea părţilor
interesate şi în parteneriat cu alte organizaţii internaţionale;
(f ) sprijine elaborarea cadrelor şi politicilor macroeconomice, inclusiv măsurilor de activare, care să favorizeze crearea de locuri de muncă de calitate
şi durabile şi sisteme eﬁciente de securitate socială;
(g) sprijine statele membre în formularea şi punerea în aplicare, în consultare cu organizaţiile angajatorilor şi lucrătorilor, a politicilor naţionale
care vizează facilitarea tranziţiei progresive de la economie informală la
economia formală;
(h) să promoveze, la nivel naţional şi internaţional, dialogul social şi rolul
partenerilor sociali în elaborarea, guvernarea şi implementarea securităţii
sociale cuprinzătoare şi durabile pentru toţi;
(i) să depună eforturi speciale pentru consolidarea capacităţilor şi instruirea
partenerilor sociali cu privire la standardele de securitate socială ale OIM,
consolidând astfel rolul dialogului social referitor la modul de implementare a standardelor;
(j) consolideze capacităţile partenerilor sociali de a se angaja în dialogul
politic şi guvernarea securităţii sociale la nivel naţional, prin elaborarea
în continuare a programelor de formare profesională adecvate, asistenţă
tehnică şi alte mijloace;
(k) extindă asistenţa pentru părţile implicate în creşterea gradului de conştientizare şi înţelegerea standardelor de securitate socială ale OIM şi
implementarea acestora, elaborarea de politici pentru a depăşi obstacolele din calea ratiﬁcării şi întreprinderea de iniţiative inovatoare pentru
promovarea Convenţiilor actualizate ale OIM privind securitatea socială,
în special Convenţia Nr. 102;
(l) să elaboreze, în colaborare cu componentele OIM, un ghid privind bunele
practici de securitate socială, care să ofere statelor membre orientări
practice şi obiective de referinţă pentru evaluarea şi sporirea prevederilor
naţionale referitoare la protecţie socială, inclusiv managementul general
şi ﬁnanciar al securităţii sociale, elaborarea prestaţiilor sociale şi buna
guvernare;
(m) să consolideze capacităţile de cercetare ale Biroului Internaţional al Muncii,
în special în ceea ce priveşte analiza politicilor şi practicilor naţionale de
securitate socială, elaborarea instrumentelor de evaluare a performanţei
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şi producerea de statistici ﬁabile, precum şi asigurarea calităţii ridicate
şi vizibilităţii pentru a ajuta guvernele şi Partenerii sociali să ia decizii în
cunoştinţă de cauză;
(n) să faciliteze schimbul de experienţă şi de bune practici, transferul de
cunoştinţe şi de comun acord, transferul de tehnologii între statele membre, inclusiv promovarea schimbului sud-sud şi triunghiular de experienţă
şi expertiză;
(o) să faciliteze implementarea mandatului OIM privind protecţia socială, prin
îmbunătăţirea coerenţei politicilor internaţionale, a eﬁcacităţii şi eﬁcienţei,
inclusiv prin coordonarea programelor şi activităţilor sale şi aprofundarea
colaborării cu sistemul ONU, FMI, Banca Mondială, băncile regionale de
dezvoltare, OCDE, Comisia Europeană şi alte organizaţii regionale, ISSA
şi organizaţiile societăţii civile. Această colaborare este crucială la nivel
naţional prin iniţiative conduse de către ţări;
(p) să consolideze cooperarea cu ISSA şi alte asociaţii naţionale şi internaţionale de securitate socială, precum şi organizaţiile membre ale acestora,
în ceea ce priveşte schimbul de informaţii şi mobilizarea de expertiză
pentru a sprijini operaţiunile tehnice ale OIM;
(q) să integreze în mod proactiv şi consecvent dimensiunea de gen în toate
activităţile de mai sus, pentru a promova egalitatea de gen.
36. Conferinţa solicită Directorului General să ia în consideraţie aceste concluzii în elaborarea programului viitor şi a propunerilor de buget şi să faciliteze
identiﬁcarea de surse extrabugetare, inclusiv Conturi Bugetare Suplimentare..
37. Conferinţa invită organismul de conducere să plaseze discuţia privind
posibila Recomandare menţionată în punctul 31 pe ordinea de zi a Sesiunii
a 101-a Conferinţei Internaţionale a Muncii în 2012.
38. Conferinţa invită organismul de conducere să ia în consideraţie, având
în vedere Rezoluţia privind egalitatea de gen şi utilizarea limbajului în texte
juridice ale OIM, problema limbajului sensibil la dimensiunea de gen în standardele OIM cu privire la securitate să raporteze în acest sens Conferinţei la
o sesiune ulterioară.
39. Conferinţa solicită Directorului General să pregătească un plan de acţiune
pentru implementarea altor recomandări ale acestor concluzii şi a rezultatului
discuţiilor din cadrul Comitetului pentru Aplicarea Standardelor şi solicită
organismului de conducere să ia în consideraţie acest plan în Sesiunea sa
312 din noiembrie 201.
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13. Din ILO: Procesul verbal al dezbaterilor, op. cit, Nr. 24., p. 66. Disponibil pe: http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_162049.pdf.
14. Ibid. pp. 67–78.
15. Standardele OIM privind securitatea socială considerate actuale de către Consiliul de Conducere al
OIM sunt: Convenţia privind Securitatea Socială (Standarde minime), 1952 (Nr. 102); Convenţia privind
Tratamentul Egal (Securitatea Socială), 1962 (Nr. 118); Convenţia privind indemnizaţiile pentru accidente
de muncă, 1964 [Anexa I modiﬁcată în 1980] (Nr. 121); Convenţia privind pensiile de invaliditate, limita
de vârstă şi pensia pentru urmaşi, 1967 (Nr. 128); Convenţia privind Asistenţa medicală şi indemnizaţiile
pentru cazuri de boală, 1969 (Nr. 130); Convenţia privind Menţinerea Drepturilor la Securitate Socială,
1982 (Nr. 157); Convenţia privind Promovarea Ocupării Forţei de Muncă şi Protecţia împotriva Şomajului,
1988 (Nr. 168), precum şi Convenţia privind Protecţia Maternităţii, 2000 (Nr. 183).

28

Anexa
Elementele unei posibile Recomandări privind
Nivelurile Minime de Protecţie Socială16
1. Contextul general
A1. Fiecare persoană ca un membru al societăţii are dreptul la securitate
socială, aşa cum prevede Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, articolul
22. Securitatea socială este o necesitate socială şi economică, o condiţie a
dezvoltării sociale şi economice, precum şi un element al muncii decente
pentru toate femeile şi bărbaţii. Aceasta poate aduce o contribuţie majoră
la realizarea Obiectivelor şi ţintelor de Dezvoltare ale Mileniului.

2. Obiectivele
A2. Recomandarea se va concentra pe extinderea ariei de acoperire la grupuri mai largi de populaţie (extinderea acoperirii pe orizontală), sprijinind
astfel implementarea nivelurilor naţionale minime de protecţie socială. În
ceea ce priveşte asigurarea progresivă a nivelurilor mai înalte de protecţie
(extinderea acoperirii pe verticală), Recomandarea ar încuraja statele membre să ratiﬁce, iar cele care au ratiﬁcat să asigure implementarea eﬁcientă a
Convenţiei privind Securitatea Socială (Standarde Minime), 1952 (Nr. 102) şi
a altor Convenţii actuale ale OIM privind securitatea socială.
A3. Obiectivul recomandării ar ﬁ de a oferi orientări statelor membre pentru
elaborarea unei strategii de extindere a securităţii sociale compatibile cu, şi
de susţinere a strategiilor privind politici naţionale sociale, economice şi de
ocupare a forţei de muncă şi să tindă în special spre reducerea sărăciei şi
formalizarea angajării informale în câmpul muncii.

3. Principii pentru implementare
A4. Extinderea securităţii sociale ar trebui să ﬁe condusă de ţări şi să ﬁe receptivă la necesităţile, priorităţile şi resursele naţionale. Pentru a sprijini statele
membre în îndeplinirea acestei sarcini, Recomandarea ar speciﬁca un număr
de principii pentru proiectarea şi implementarea strategiilor naţionale de
extindere a securităţii sociale de extindere, în conformitate cu concluziile
acestui comitet.
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4. Domeniul de aplicare a instrumentului
A5. Recomandarea ar trebui să încurajeze statele membre să elaboreze, printr-un proces de dialog social naţional eﬁcient, o strategie de securitate socială,
care să identiﬁce lacunele în atingerea unor niveluri de protecţie urmărite
la nivel naţional şi să încerce să elimine aceste lacune şi să construiască un
sistem complex de securitate socială într-un mod coordonat şi planiﬁcat
într-o anumită perioadă de timp, acordând atenţia cuvenită lucrătorilor din
economia informală.
A6. Dimensiunea orizontală a strategiei de extindere a securităţii sociale ar
trebui să prioritizeze implementarea nivelurilor minime de protecţie socială,
care ar consta din patru garanţii minime de securitate socială, adică nivelurile
minime deﬁnite la nivel naţional de siguranţă a veniturilor la vârsta copilăriei,
la vârsta activă şi în etate, precum şi acces la îngrijiri medicale esenţiale etc.
Aceste garanţii stabilesc niveluri minime de protecţie la care ar trebui să
aibă acces la nevoie toţi membrii societăţii. Concentrându-se pe rezultatele
obţinute, aceste garanţii nu prescriu forme speciﬁce de beneﬁcii, mecanisme
de ﬁnanţare sau organizarea prestării beneﬁciilor.
A7. Recomandarea ar putea încuraja Statele membre să elimine lacunele de
acoperire a grupurilor de populaţie cu capacitate de contribuire prin scheme
contributive. Aceasta ar încuraja statele membre să ratiﬁce Convenţiile actuale
ale OIM cu privire la securitate socială cât mai devreme posibil în procesele
naţionale de dezvoltare socială şi economică, precum şi să asigure implementarea efectivă a acestora.
A8. Recomandarea ar trebui să încurajeze statele membre să stabilească
mecanisme adecvate pentru monitorizarea extinderii securităţii sociale şi
implementarea garanţiilor naţionale de bază de securitate socială. De asemenea, aceasta ar putea să invite statele membre să stabilească mecanisme
eﬁciente, bazate pe dialog social naţional, de extindere în continuare a acoperirii cu securitate socială în baza Convenţiei Nr. 102 şi altor Convenţii actuale
şi să elaboreze sisteme complexe de securitate socială, în conformitate cu
necesităţile sociale naţionale şi capacităţile economice şi ﬁscale.

16. ILO: Conferinţa Internaţională a Muncii, Procesul Verbal al Dezbaterilor, Nr. 24., p. 78.
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Partea a II-a
Recomandarea privind nivelurile naţionale minime
de protecţie socială
(Recomandarea privind nivelurile minime
de protecţie socială), 2012 (Nr. 202)17

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII
Recomandarea 202

RECOMANDARE PRIVIND NIVELURILE NAŢIONALE MINIME
DE PROTECŢIE SOCIALĂ
Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
Convocată la Geneva de către Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional
al Muncii şi întrunită în sesiunea 101 la 30 mai 2012, şi
Reaﬁrmând că dreptul la securitate socială este un drept al omului, şi
Reaﬁrmând că dreptul la securitate socială, împreună cu promovarea ocupării
forţei de muncă, este o necesitate economică şi socială pentru dezvoltare
şi progres şi
Recunoscând că securitatea socială este un instrument important pentru
prevenirea şi reducerea sărăciei, inegalităţii, a excluziunii sociale şi
insecurităţii; promovarea egalităţii de şanse şi de gen şi a egalităţii rasiale,
precum şi ca un mijloc de a sprijini tranziţia de la angajare informală la
angajare formală şi
Având în vedere că securitatea socială este o investiţie în oameni, care le
permite să se adapteze la schimbări în economie şi pe piaţa muncii şi că
sistemele de securitate socială acţionează în calitate de stabilizatori sociali
şi economici automaţi care ajută la stimularea cererii agregate în perioade
de criză şi dincolo şi sprijină tranziţia către o economie mai durabilă şi
Având în vedere că prioritizarea politicilor care vizează creşterea durabilă
pe termen lung asociată cu incluziune socială ajută la depăşirea sărăciei
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extreme şi reduce inegalităţile sociale şi diferenţele în cadrul şi între regiuni,
şi
Recunoscând faptul că tranziţia la angajare formală şi crearea unor sisteme
sustenabile de securitate socială se sprijină reciproc, şi
Reamintind că Declaraţia de la Philadelphia recunoaşte obligaţia solemnă a
Organizaţiei Internaţionale a Muncii de a contribui la „realizarea extinderii
măsurilor de securitate socială pentru a oferi un venit de bază pentru toţi
care au nevoie de o astfel de protecţie şi îngrijiri medicale complete”, şi
Având în vedere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în special articolele
22 şi 25, precum şi Pactul internaţional cu privire la drepturile economice,
sociale şi culturale, în special articolele 9, 11 şi 12, şi
Având în vedere Standardele OIM privind securitatea socială, în special
Convenţia privind Securitatea Socială (Standarde minime), 1952 (Nr. 102),
Recomandarea privind Siguranţa Veniturilor, 1944 (Nr. 67) şi Recomandarea
privind Asistenţa Medicală, 1944 (Nr. 69) şi observând că aceste standarde
sunt relevante în continuare şi continuă să ﬁe referinţe importante pentru
sistemele de securitate socială, precum şi
Reamintind că Declaraţia OIM privind justiţia socială pentru o globalizare
echitabilă recunoaşte că „angajamentele şi eforturile membrilor şi
organizaţiei de a implementa mandatul constituţional al OIM, inclusiv
prin intermediul standardelor internaţionale de muncă, precum şi de a
plasa ocuparea forţei de muncă depline şi productive şi munca decentă
în centrul politicilor economice şi sociale trebuie să se bazeze pe ... (ii)
elaborarea şi consolidarea măsurilor de protecţie socială ... care sunt
durabile şi adaptate circumstanţelor naţionale, inclusiv ... extinderea
securităţii sociale pentru toţi „, şi
Având în vedere rezoluţia şi concluziile privind discuţia recurentă privind
protecţia socială (securitate socială), adoptată de Conferinţa Internaţională
a Muncii, la Sesiunea 100 (2011), care recunosc necesitatea unei
Recomandări care să vină în completarea standardelor existente ale
OIM cu privire la securitate socială şi să ofere orientări Ţărilor membre
pentru elaborarea nivelurilor minime de protecţie socială adaptate la
circumstanţele naţionale şi nivelurile de dezvoltare, ca parte a sistemelor
complete de securitate socială, precum şi Luând decizia de a adopta
anumite propuneri cu privire la nivelurile de protecţie socială, incluse în
punctul 4 al ordinei de zi a sesiunii, şi
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Stabilind că aceste propuneri vor lua forma unei Recomandări;
adoptă în această a paisprezecea zi a lunii iunie a anului două mii doisprezece
următoarea Recomandare, care poate ﬁ citată ca Recomandarea privind
Nivelurile Minime de Protecţie Socială, 2012.

I. OBIECTIVE, DOMENIU DE APLICARE și PRINCIPII
1.

Prezenta Recomandare oferă îndrumări Statelor Membre în:

(a) stabilirea şi menţinerea nivelurilor minime de protecţie socială ca element
fundamental al sistemelor naţionale de securitate socială şi
(b) implementarea nivelurilor minime de protecţie socială în cadrul strategiilor de extindere a securităţii sociale care să asigure progresiv niveluri
mai ridicate de securitate socială pentru cât mai mulţi oameni posibil,
în conformitate cu standardele OIM de securitate socială.
2. În sensul prezentei Recomandări, nivelurile minime de protecţii
sociale sunt seturi de garanţii sociale de bază deﬁnite la nivel naţional, care
asigură protecţia menită să prevină sau să atenueze sărăcia, vulnerabilitatea
şi excluderea socială.
3. Recunoscând responsabilitatea generală şi primară a statului în
punerea în aplicare a prezentei Recomandări, Membrii ar trebui să aplice
următoarele principii:
(a) universalitatea protecţiei, în baza solidarităţii sociale;
(b) dreptul la prestaţii prevăzute de legislaţia naţională;
(c) caracterul adecvat şi previzibil al prestaţiilor;
(d) non-discriminare, egalitate de gen şi receptivitate la necesităţile speciale;
(e) incluziune socială, inclusiv a persoanelor angajate în economia informală;
(f ) respectarea drepturilor şi a demnităţii persoanelor care intră sub incidenţa
garanţiilor de securitate socială;
(g) realizare progresivă, inclusiv prin stabilirea ţintelor şi termenelor;
(h) solidaritate în ﬁnanţare, încercând în acelaşi timp să se obţină un echilibru
optim între responsabilităţile şi interesele în rândul celor care ﬁnanţează
şi beneﬁciază de sistemele de securitate socială;
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(i) luarea în considerare a diversităţii de metode şi abordări, inclusiv a mecanismelor de ﬁnanţare şi sistemelor de livrare;
(j) gestionarea şi administrarea ﬁnanciară transparentă, responsabilă şi solidă;
(k) durabilitatea ﬁnanciară, ﬁscală şi economică, cu atenţie cuvenită faţă de
justiţie socială şi echitate;
(l) coerenţa cu politicile sociale, economice şi ocupaţionale;
(m) coerenţă la nivelul instituţiilor responsabile pentru protecţie socială;
(n) servicii publice de înaltă calitate, care îmbunătăţesc livrarea sistemelor
de securitate socială;
(o) eﬁcienţa şi accesibilitatea procedurilor de contestări şi recurs;
(p) monitorizarea periodică a implementării şi evaluarea periodică;
(q) respect deplin pentru negociere colectivă şi libertatea de asociere pentru
toţi lucrătorii; şi
(r) participarea tripartită cu organizaţiile care reprezintă interesele angajatorilor şi lucrătorilor, precum şi consultarea cu alte organizaţii relevante
şi reprezentative ale persoanelor în cauză.

II. NIVELURILE NAŢIONALE MINIME DE PROTECŢIE SOCIALĂ
4. Statele membre ar trebui, în conformitate cu circumstanţele naţionale, să stabilească cât mai repede posibil şi să menţină nivele minime de
protecţie socială, care cuprind garanţii de securitate socială de bază. Garanţiile ar trebui să asigure cel puţin faptul că, pe durata ciclului de viaţă, toţi
oamenii care au nevoie de acest lucru au acces la îngrijiri medicale esenţiale
şi siguranţa privind venitul de bază, care împreună asigură acces efectiv la
bunuri şi servicii deﬁnite ca ﬁind necesare la nivel naţional.
5. Nivelurile minime de protecţie socială menţionate în Alineatul 4 ar
trebui să cuprindă cel puţin următoarele patru garanţii de securitate socială:
(a) acces la un set deﬁnit la nivel naţional de bunuri şi servicii, printre care
îngrijiri medicale de bază, inclusiv serviciile de maternitate, în conformitate
cu criteriile de disponibilitate, accesibilitate, acceptabilitate şi calitate;
(b) securitatea venitului de bază pentru copii, cel puţin la nivel minim deﬁnit
la nivel naţional, asigurarea accesului la nutriţie, educaţie, îngrijire şi orice
alte bunuri şi servicii necesare;
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(c) siguranţa venitului de bază, cel puţin la nivel minim deﬁnit naţional, pentru persoanele în vârstă activă care nu au posibilitatea să câştige venituri
suﬁciente, în special în caz de boală, şomaj, maternitate şi dizabilitate; şi
(d) siguranţa venitului de bază, cel puţin la nivel minim deﬁnit naţional,
pentru persoanele în etate.
6. Sub rezerva obligaţiilor lor internaţionale existente, Statele membre
ar trebui să ofere garanţiile de bază de securitate socială prevăzute în prezenta recomandare cel puţin tuturor rezidenţilor şi copiilor, în conformitate
cu legislaţia şi reglementările naţionale.
7. Garanţiile de bază de securitate socială ar trebui să ﬁe stabilite prin
lege. Legile şi regulamentele naţionale ar trebui să precizeze gama, condiţiile de caliﬁcare şi nivelurile de beneﬁcii referitoare la aceste garanţii. De
asemenea, este necesar să se speciﬁce proceduri imparţiale, transparente,
eﬁciente, simple, rapide, accesibile şi ieftine de plângere şi recurs. Accesul la
procedurile de plângere şi de recurs trebuie să ﬁe gratuit pentru solicitant. Ar
trebui să existe sisteme care contribuie la creşterea gradului de conformitate
cu cadrele juridice naţionale.
8. La deﬁnirea garanţiilor fundamentale de securitate socială, Statele
Membre ar trebui să ţină cont de următoarele:
(a) persoanele care au nevoie de îngrijire medicală nu ar trebui să se confruntă cu greutăţi şi un risc crescut de sărăcie ca urmare a consecinţelor
ﬁnanciare ale apelării la sistemul de asistenţă medicală. De asemenea, se
va precauta posibilitatea asigurării îngrijirilor medicale gratuite prenatale
şi postnatale pentru persoanele cele mai vulnerabile;
(b) asigurarea venitului de bază trebuie să permită viaţa în demnitate. Nivelurile minime ale venitului deﬁnite la nivel naţional ar trebui să corespundă
valorii monetare a unui număr de bunuri şi servicii necesare, liniilor naţionale de sărăcie, pragurilor de venit pentru asistenţă socială sau altor
praguri comparabile stabilite de lege sau practica naţională, şi pot ţine
seama de diferenţele regionale;
(c) nivelurile de garanţii de securitate socială de bază ar trebui să ﬁe revizuite
periodic printr-o procedură transparentă, stabilită de legislaţia naţională,
regulamente sau practică, după caz; şi
(d) în ceea ce priveşte stabilirea şi revizuirea nivelurilor acestor garanţii, ar
trebui asigurată participarea tripartită a organizaţiilor reprezentative ale
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angajatorilor şi lucrătorilor, precum şi consultarea cu alte organizaţii relevante şi reprezentative ale persoanelor în cauză.
9.(1) În asigurarea garanţiilor de securitate socială de bază, Statele Membre
ar trebui să ia în considerare abordări diferite în vederea implementării
combinaţiei cele mai eﬁciente şi eﬁcace a beneﬁciilor şi schemelor în
contextul naţional.
(2) Beneﬁciile pot include alocaţiile pentru copii şi familie, indemnizaţiile
de sănătate şi pentru îngrijiri medicale, indemnizaţii de maternitate, pensii
de invaliditate, pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaş, ajutoare de
şomaj şi garanţii privind angajare în câmpul muncii, indemnizaţii în caz de
accident de muncă, precum şi orice alte beneﬁcii sociale în numerar sau în
natură.
(3) Schemele care acordă astfel de beneﬁcii sociale pot include scheme
universale de beneﬁcii, scheme de asigurări sociale, scheme de asistenţă
socială, sistemele de impozit pe venit negativ, scheme publice de ocupare
a forţei de muncă şi sistemele de sprijin pentru angajare în câmpul muncii.
10. În proiectarea şi implementarea pragurilor naţionale de protecţie socială,
Statele Membre ar trebui:
(a) să combine măsuri preventive, de promovare şi active, beneﬁcii şi servicii
sociale;
(b) să promoveze activităţii de producţie economică şi ocupare a forţei de
muncă în sectoare formale prin abordarea politicilor care includ achiziţii
publice, subvenţii de stat, inspecţia muncii, politicile pieţei forţei de muncă
şi stimulente ﬁscale şi care promovează educaţia, formarea profesională,
competenţele productive şi şansele de angajare; şi
(c) să asigure coordonarea cu alte politici care să sporească ocuparea forţei
de muncă în sectoarele formale, generarea de venituri, educaţie, alfabetizare, formare profesională, aptitudini şi şanse de angajare, care reduc
precaritatea şi care promovează munca sigură, antreprenoriatul şi întreprinderi durabile într-un cadru de muncă decentă
11.(1) Statele membre ar trebui să ia în consideraţie o varietate de metode
diferite de a mobiliza resursele necesare pentru a asigura durabilitatea ﬁnanciară, ﬁscală şi economică a nivelurilor naţionale minime de protecţie socială,
ţinând cont de capacităţile contributive ale diferitelor grupuri de populaţie.
Aceste metode pot include, individual sau în combinaţie, aplicarea efectivă
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a obligaţiilor ﬁscale şi a contribuţiilor, reprioritizarea cheltuielilor sau o bază
mai largă şi suﬁcient de progresivă a veniturilor.
(2) În aplicarea acestor metode, Membrii ar trebui să analizeze necesitatea de implementare a măsurilor de prevenire a fraudei, a evaziunii ﬁscale
şi neachitării contribuţiilor.
12. Nivelurile minime naţionale de protecţie socială ar trebui să ﬁe ﬁnanţate din resurse naţionale. Membrii ale căror capacităţi economice şi ﬁscale
sunt insuﬁciente pentru implementarea garanţiilor pot solicita cooperarea
internaţională şi sprijinul care completează eforturile proprii.

III. STRATEGIILE NAŢIONALE PENTRU EXTINDEREA SECURITĂŢII SOCIALE
13.(1) Statele Membrii ar trebui să formuleze şi să implementeze strategii
de extindere a securităţii sociale în baza consultărilor naţionale prin intermediul unui dialog social eﬁcient şi participării sociale. Strategiile naţionale
ar trebui să:
(a) acorde prioritate implementării nivelurilor minime de protecţie socială, ca
un punct de plecare pentru ţările care nu au un nivel minim de garanţii
de securitate socială, precum şi ca un element fundamental al sistemelor
lor naţionale de securitate socială, precum; şi
(b) să încerce să ofere niveluri mai ridicate de protecţie pentru cât mai mulţi
oameni posibil, reﬂectând capacităţile economice şi ﬁscale ale Membrilor,
şi cât mai curând posibil.
(2) În acest scop, Membrii trebuie să elaboreze şi să menţină în mod
progresiv sisteme cuprinzătoare şi adecvate de securitate socială coerente
cu obiectivele politicii naţionale şi să încerce să-şi coordoneze politicile de
securitate socială cu alte politici publice.
14. În formularea şi implementarea strategiilor naţionale de extindere
a securităţii sociale, Membrii ar trebui să:
(a) stabilească obiective care reﬂectă priorităţile naţionale;
(b) să identiﬁce lacunele în, şi barierele în calea protecţiei;
(c) să încerce să elimine lacunele în materie de protecţie prin scheme adecvate şi coordonate în mod eﬁcient, de tip contributiv sau necontributiv,
sau ambele, inclusiv prin extinderea schemelor existente contributive
asupra tuturor persoanelor vizate cu capacitate contributivă;
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(d) să completeze securitate socială cu politicile active în domeniul pieţei
forţei de muncă, inclusiv formare profesională sau alte măsuri, după caz;
(e) să speciﬁce cerinţele ﬁnanciare şi resursele, precum şi intervalul de timp
şi consecutivitatea pentru realizarea progresivă a obiectivelor; şi
(f ) să sensibilizeze populaţia cu privire la nivelurile minime de protecţie
socială şi strategiile de extindere şi să întreprindă programe de informare,
inclusiv prin intermediul dialogului social.
15. Strategiile de extindere a securităţii sociale ar trebui să se aplice
pentru persoanele angajate atât în economia formală, cât şi cea informală
şi să sprijine creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă în economia
formală şi reducerea informalităţii, şi ar trebui să ﬁe în corespundere şi să
conducă la implementarea planurilor de dezvoltare socială, economică şi
ecologică a Membrilor.
16. Strategiile de extindere a securităţii sociale ar trebui să asigure sprijin
pentru grupurile dezavantajate şi persoanele cu necesităţi speciale.
17. În elaborarea sistemelor de securitate socială cuprinzătoare care
reﬂectă obiectivele naţionale, priorităţile şi capacităţile economice şi ﬁscale,
Membrii trebuie să urmărească atingerea gamei şi nivelurilor de beneﬁcii
stabilite în Convenţia privind Securitatea Socială (Standarde Minime), 1952
(Nr. 102) sau în alte Convenţii şi Recomandări OIM cu privire la securitate
socială, care stabilesc standarde mai avansate.
18. Membrii ar trebui să ia în consideraţie ratiﬁcarea, cât mai curând,
când o vor permite circumstanţele, a Convenţiei privind securitatea socială
(standarde minime), 1952 (Nr. 102). De asemenea, Membrii ar trebui să ia în
consideraţie ratiﬁcarea sau punerea în aplicare, după caz, a altor Convenţii
şi Recomandări ale OIM care stabilesc standarde mai avansate.

IV. MONITORIZAREA
19. Membrii ar trebui să monitorizeze progresele înregistrate în implementarea nivelurilor minime de protecţie socială şi realizarea altor obiective
ale strategiilor naţionale corespunzătoare deﬁnite la nivel naţional, inclusiv
participarea tripartită cu organizaţiile care reprezintă interesele angajatorilor
şi lucrătorilor, precum şi consultarea cu alte organizaţii relevante şi reprezentative ale persoanelor în cauză.
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20. Membrii ar trebui să convoace în mod regulat consultări naţionale
pentru a evalua progresul înregistrat şi a discuta politicile pentru extinderea
în continuare pe orizontală şi verticală a securităţii sociale.
21. În scopul Paragrafului 19, Membrii ar trebui să colecteze, compileze,
analizeze şi publice în mod regulat un număr corespunzător de date de
securitate socială, statistici şi indicatori, defalcaţi, în special, pe criteriu de
gen.
22. În elaborarea sau revizuirea conceptelor, deﬁniţiilor şi metodologiei
utilizate în producerea de date, statistici şi indicatori cu privire la securitate
socială, Membrii trebuie să ia în consideraţie orientările relevante oferite de
Organizaţia Internaţională a Muncii, în special, după caz, rezoluţia privind
dezvoltarea statisticilor de securitate socială adoptate de Conferinţa a IX-a
Internaţională a Statisticienilor Muncii.
23. Membrii ar trebui să stabilească un cadru juridic pentru a asigura şi
proteja informaţiile private individuale conţinute în sistemele lor de date cu
privire la securitatea socială.
24.(1) Membrii sunt încurajaţi să facă schimb de informaţii, experienţă şi
expertiză privind strategiile, politicile şi practicile de securitate socială, între
ele şi cu Biroul Internaţional al Muncii.
(2) În implementarea prezentei Recomandări, Membrii pot solicita asistenţă tehnică din partea Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi alte organizaţii
internaţionale relevante, în conformitate cu mandatele lor respective.

17. Disponibilă pe: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en.
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Partea a III-a
Rezoluţia cu privire la eforturile de a face nivelurile minime
de protecţie socială o realitate naţională în lumea întreagă18
Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, reunită în Sesiunea
101, 2012,
După ce a adoptat Recomandarea privind Nivelurile Minime de Protecţie
Socială, 2012,
Recunoscând rolul crucial al protecţiei sociale în dezvoltarea socială şi
economică şi, în special, în combaterea sărăciei, vulnerabilităţii, excluziunii
sociale şi realizarea muncii decente pentru toţi,
1. Invită guvernele, angajatorii şi lucrătorii să aplice pe deplin Recomandarea privind Nivelurile Minime de Protecţie Socială de îndată ce circumstanţele naţionale permit acest lucru;
2. Invită Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii
să solicite Directorului General să implementeze, sub rezerva disponibilităţii
resurselor, măsuri cost-eﬁciente care vizează:
(a) promovarea, prin intermediul iniţiativelor adecvate de sensibilizare, a
implementării pe lard a Recomandării;
(b) consolidarea capacităţii guvernelor şi a organizaţiilor patronale şi sindicale
pentru a le permite să elaboreze, să implementeze, să monitorizeze şi să
evalueze politicile şi programele naţionale privind pragurile naţionale de
protecţie socială;
(c) guvernele de susţinere şi organizaţiile angajatorilor şi angajaţilor în eforturile lor de implementare a pragurilor naţionale de protecţie socială prin:
–

facilitarea schimbului de cunoştinţe, informaţii şi bune practici în
materie de protecţie socială între Membri; şi

–

cooperare tehnică şi consiliere;

(d) sprijinirea proceselor naţionale de dialog privind proiectarea şi implementarea nivelurilor minime de protecţie socială şi intensiﬁcarea cooperării şi coordonării sprijinului pentru Statele Membre cu alte organizaţii
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internaţionale relevante patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii
reprezentative relevante ale acestor persoane, pentru elaborarea strategiilor naţionale de protecţie socială.

18. Din ILO: Procesul Verbal al Dezbaterilor (Geneva, 2012), Nr. 14: Raportul Comitetului pentru nivelurile
minime de protecţie socială, p. 108. Disponibil pe: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_182950.pdf.
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Completare
Convenţia privind standardele minime de securitate socială,
1952 (Nr. 102)
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
Convocată la Geneva de către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional
al Muncii, întrunită aici în cea de-a 35-a sa sesiune la 4 iunie 1952, şi
Hotărând adoptarea anumitor propuneri cu privire la standardele minime
de securitate socială, incluse la punctul cinci al ordinii de zi a sesiunii, şi
Concluzionând că aceste propuneri vor îmbrăca forma unei Convenţii
internaţionale,
adoptă la data de 28 iunie 1952 următoarea Convenţie, care va ﬁ denumită
Convenţia privind (Standardele Minime de) Securitate Socială, 1952:

PARTEA I. DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1
1.

În sensul acestei convenţii:

(a) termenul “prescris” înseamnă determinat de sau în virtutea legislaţiilor
sau reglementărilor naţionale;
(b) termenul “rezidenţă“ înseamnă rezidenţa obişnuită pe teritoriul (statului)
Membru, iar termenul “rezident” înseamnă o persoană rezidentă în mod
obişnuit pe teritoriul statului membru;
(c) termenul “soţie” înseamnă o soţie aﬂată în întreţinerea soţului său;
(d) termenul “văduvă“ înseamnă o femeie care a fost în întreţinerea soţului
său la momentului decesului acestuia;
(e) termenul “copil” înseamnă un copil în vârstă de absolvire a studiilor şcolare
sau sub 15 ani, după cum este prevăzut;
(f ) termenul “perioadă de caliﬁcare” înseamnă o perioadă de contribuţie sau
o perioadă de angajare sau o perioadă de rezidenţă sau o combinaţie a
acestora, după cum este prevăzut.
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2. În Articolele 10, 34 şi 49 termenul “prestaţie” înseamnă ﬁe prestaţie
directă sub formă de îngrijire, ﬁe o prestaţie indirectă constând din rambursarea cheltuielilor suportate de persoana în cauză.

Articolul 2
Fiecare (stat) Membru pentru care această convenţiei este în vigoare va:
(a) aplica:
(i) partea I;
(ii) cel puţin trei dintre părţile II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX şi X, incluzând cel
puţin una dintre părţile IV, V, VI, IX şi X;
(iii) dispoziţiile corespunzătoare părţilor XI, XII şi XIII;
(iv) partea XIV;
(b) speciﬁca în (documentul de) ratiﬁcare care sunt părţile de la II la X pentru
care acceptă obligaţiile ce decurg din convenţie.

Articolul 3
1. Un Membru ale cărui economie şi resurse medicale nu au atins un
grad suﬁcient de dezvoltare poate, dacă autoritatea competentă doreşte şi pe
durata pe care consideră necesar, să îşi rezerve beneﬁciul, printr-o declaraţie
anexată la (documentul de) ratiﬁcare, derogărilor temporare care ﬁgurează
la articolele următoare: 9 d); 12 (2); 15 d); 18 (2); 21 c); 27 d); 33 b); 34 (3); 41
d); 48 c); 55 d) şi 61 d).
2. Fiecare Membru care a făcut o declaraţie conform paragrafului 1
al prezentului articol trebuie, în raportul său anual cu privire la aplicarea
prezentei convenţii pe care trebuie să-l prezinte în virtutea articolului 22 al
Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, să facă cunoscute toate
derogările pentru care şi-a rezervat beneﬁciul:
(a) ﬁe că motivele care au stat la baza acestora continuă să existe;
(b) ﬁe să renunţă, începând de la o anumită dată, a se prevala de respectivele
derogări.

Articolul 4
1. Fiecare Membru care a ratiﬁcat prezenta convenţie poate, în continuare, notiﬁca Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii acceptarea
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obligaţiilor ce decurg din convenţie cu privire la una sau mai multe dintre
părţile II până la X care nu au fost speciﬁcate în (documentul de) ratiﬁcare.
2. Angajamentele prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol vor
ﬁ considerate ca parte integrantă a ratiﬁcării şi vor produce efecte identice
de la data notiﬁcării lor.

Articolul 5
Dacă, în vederea aplicării oricăreia dintre părţile II până la X ale prezentei
convenţii vizate în ratiﬁcarea sa, un Membru este obligat să protejeze categoriile prescrise de persoane care reprezintă în total cel puţin un procentaj
determinat de salariaţi sau rezidenţi, acest Membru trebuie să se asigure,
înainte de aplicarea respectivei părţi, că procentajul respectiv este atins.

Articolul 6
În vederea aplicării părţilor II, III, IV, V şi VIII (cu privire la îngrijirile medicale),
IX sau X ale prezentei convenţii, un Membru poate lua în calcul protecţia care
rezultă din asigurările care, în virtutea legislaţiei naţionale, nu sunt obligatorii
pentru persoanele protejate, dacă aceste asigurări:
(a) sunt controlate de către autorităţile publice sau sunt administrate în
comun, conform unor norme prescrise, de către patroni şi lucrători;
(b) acoperă o parte substanţială din persoanele ale căror câştiguri nu le
depăşesc pe cele ale unui lucrător caliﬁcat de sex masculin;
(c) satisfac, împreună cu celelalte forme de protecţie, unde este cazul, dispoziţiile convenţiei care li se aplică.

PARTEA a II-a. ÎNGRIJIRI MEDICALE
Articolul 7
Fiecare Membru pentru care această parte a convenţiei este în vigoare
trebuie să garanteze persoanelor protejate acordarea de prestaţii, în cazul
în care starea acestora de sănătate necesită îngrijiri medicale cu caracter
preventiv sau curativ, în conformitate cu următoarele articole ale acestei părţi.

Articolul 8
Riscul acoperit trebuie să includă toate stările morbide, indiferent de
cauză, ﬁe că este vorba de graviditate, naştere şi urmările acestora.
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Articolul 9
Între persoanele protejate trebuie să se regăsească:
(a) ﬁe categorii prescrise de salariaţi, reprezentând în total cel puţin 50% din
ansamblul salariaţilor, precum şi consorţii şi copiii salariaţilor din aceste
categorii;
(b) ﬁe categorii prescrise ale populaţiei active, reprezentând în total cel puţin
20% din ansamblul rezidenţilor, precum şi consorţii şi copiii membrilor
acestor categorii;
(c) ﬁe categorii prescrise de rezidenţi, reprezentând în total cel puţin 50%
din ansamblul rezidenţilor;
(d) ﬁe, dacă s-a întocmit o declaraţie în aplicarea articolului 3, categorii prescrise de salariaţi, reprezentând în total cel puţin 50% din ansamblul
salariaţilor care lucrează în întreprinderi industriale cu cel puţin 20 de
angajaţi, precum şi consorţii şi copiii salariaţilor din aceste categorii.

Articolul 10
1.

Prestaţiile trebuie să cuprindă cel puţin:

(a) în caz de stare morbidă:
(i) îngrijiri din partea medicilor de medicină generală, inclusiv vizitele
la domiciliu;
(ii) îngrijiri din partea medicilor specialişti date în spitale persoanelor
spitalizate sau nespitalizate şi îngrijiri din partea medicilor specialişti
date în afara spitalelor;
(iii) furnizarea de produse farmaceutice esenţiale prescrise de către medic
sau de alt practician caliﬁcat;
(iv) spitalizare, atunci când aceasta este necesară.
(b) în caz de graviditate, naştere sau urmări ale acestora:
(i) îngrijiri pre-natale, îngrijiri pe durata naşterii şi îngrijiri post-natale
date ﬁe de către un medic ﬁe de către o moaşă caliﬁcată;
(ii) spitalizare, atunci când aceasta este necesară.
2. Beneﬁciarul sau susţinătorului familiei acestuia poate ﬁ obligat să
participe la cheltuielile de îngrijiri medicale primite în caz de stare morbidă;
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regulile relative la această participare trebuie stabilite de o astfel de manieră
încât să nu antreneze diﬁcultăţi.
3. Prestaţiile furnizate conform prezentului articol trebuie să tindă a
menţine, restabili sau ameliora sănătatea persoanei protejate, precum şi
aptitudinea acesteia de a munci şi de a-şi satisface nevoile personale.
4. Departamentele sau instituţiile guvernamentale care acordă prestaţii
trebuie să încurajeze, prin toate mijloacele pe care le consideră adecvate,
persoanele protejate să recurgă la serviciile generale de sănătate puse la
dispoziţia lor de către autorităţile publice sau de către alte organisme recunoscute de autorităţile publice.

Articolul 11
Prestaţiile menţionate al articolul 10 trebuie, pentru riscurile acoperite,
să ﬁe garantate cel puţin persoanelor protejate care au realizat sau al căror
susţinător de familie a realizat un stagiu (de asigurare) considerat necesar
pentru evitarea abuzurilor.

Articolul 12
1. Prestaţiile menţionate al articolul 10 trebuie acordate pe întreaga
durată a riscului acoperit, cu excepţia că în cazul stării morbide durata prestaţiilor poate ﬁ limitată la 26 de săptămâni per caz; totodată, prestaţiile
medicale nu pot ﬁ suspendate atâta timp cât se plăteşte o indemnizaţie de
boală, putând ﬁ adoptate dispoziţii pentru creşterea limitei sus-menţionate
când este vorba de boli prevăzute de legislaţia naţională pentru care se
recunoaşte necesitatea îngrijirilor prelungite.
2. Când a fost făcută o declaraţie în aplicarea articolului 3, durata prestaţiilor poate ﬁ limitată la 13 săptămâni per caz.

PARTEA a III-a. Î NDEMNIZAŢII DE BOALĂ
Articolul 13
Fiecare Membru pentru care prezenta parte a convenţiei este în vigoare
trebuie să garanteze persoanelor protejate indemnizaţiile de boală, conform
următoarelor articole ale acestei părţi.
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Articolul 14
Riscul acoperit trebuie să includă incapacitatea de muncă care rezultă
dintr-o stare morbidă şi antrenează suspendarea câştigurilor, aşa cum este
ea deﬁnită în legislaţia naţională.

Articolul 15
Între persoanele protejate trebuie să se regăsească:
(a) ﬁe categorii prescrise de salariaţi, reprezentând în total cel puţin 50% din
ansamblul salariaţilor;
(b) ﬁe categorii prescrise ale populaţiei active, reprezentând în total cel puţin
20% din ansamblul rezidenţilor;
(c) ﬁe toţi rezidenţii ale căror resurse pe durata riscului nu depăşesc limitele
prescrise conform dispoziţiilor articolului 67;
(d) ﬁe, dacă s-a făcut o declaraţie în aplicarea articolului 3, categorii prescrise
de salariaţi, reprezentând în total cel puţin 50% din ansamblul salariaţilor
din întreprinderile industriale cu cel puţin 20 de angajaţi.

Articolul 16
1. Atunci când sunt protejate categorii de salariaţi sau categorii ale
populaţiei active, prestaţia va consta dintr-o plată periodică, calculată conform
dispoziţiilor ﬁe ale articolului 65, ﬁe ale articolului 66.
2. Atunci când sunt protejaţi toţi rezidenţii ale căror resurse pe durata
riscului nu depăşesc limitele prescrise, prestaţia va consta dintr-o plată periodică, calculată conform dispoziţiilor articolului 67.

Articolul 17
Prestaţia menţionată la articolul la articolul 16 trebuie, pentru riscul acoperit, garantată cel puţin persoanelor protejate care au realizat un stagiu
considerat necesar pentru evitarea abuzurilor.

Articolul 18
1. Prestaţia menţionată la articolul 16 trebuie acordată pe întreagă
durată a riscului, sub rezerva ca durata prestaţiei să poată ﬁ limitată la 26 de
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săptămâni în caz de boală, cu posibilitatea de a nu acorda prestaţia pe durata
primelor trei zile de la suspendarea câştigului.
2. Când s-a făcut o declaraţie în aplicarea articolului 3, durata prestaţiei
poate ﬁ limitată:
(a) ﬁe la o perioadă astfel încât numărul total al zilelor pentru care se acordă
indemnizaţia de boală în cursul unui an să nu ﬁe inferior a de zece ori
numărul mediu al persoanelor protejate pe durata aceluiaşi an:
(b) ﬁe la 13 săptămâni per caz de boală, cu posibilitatea de a nu acorda
prestaţia pe durata primelor trei zile de la suspendarea câştigului.

PARTEA a IV-a. PRESTAŢII DE ȘOMAJ
Articolul 19
Fiecare Membru pentru care prezenta parte a convenţiei este în vigoare
trebuie să garanteze persoanelor protejate acordarea prestaţiilor de şomaj,
conform următoarelor articole ale acestei părţi.

Articolul 20
Riscul acoperit trebuie să includă suspendarea câştigului – aşa cum este
deﬁnită în legislaţia naţională – datorată imposibilităţii obţinerii unui loc de
muncă convenabil în cazul unei persoane protejate capabilă şi disponibilă
pentru muncă.

Articolul 21
Între persoanele protejate trebuie să se regăsească:
(a) ﬁe categorii prescrise de salariaţi, reprezentând în total cel puţin 50% din
ansamblul salariaţilor;
(b) ﬁe toţi rezidenţii ale căror resurse pe durata riscului nu depăşesc limitele
prescrise conform dispoziţiilor articolului 67;
(c) ﬁe, dacă a fost făcută o declaraţie în aplicarea articolului 3, categorii prescrise de salariaţi, reprezentând în total cel puţin 50% din ansamblul
salariaţilor care lucrează în întreprinderi industriale cu cel puţin 20 de
angajaţi.
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Articolul 22
1. Când sunt protejate categorii de salariaţi, prestaţia va consta dintr-o
plată periodică, calculată conform ﬁe dispoziţiilor articolului 65, ﬁe celor ale
articolului 66.
2. Când sunt protejaţi toţi rezidenţii ale căror resurse pe durata riscului
nu depăşesc limitele prescrise, prestaţia va consta dintr-o plată periodică,
calculată conform prevederilor articolului 67.

Articolul 23
Prestaţia menţionată la articolul 22 trebuie, pentru riscul acoperit, garantată cel puţin persoanelor protejate care au realizat un stagiu considerat
necesar pentru evitarea abuzurilor.

Articolul 24
1. Prestaţia menţionată la articolul 22 trebuie acordată pe întreaga
durată a riscului, cu excepţia că durata prestaţiei poate ﬁ limitată:
(a) când sunt protejate categorii de salariaţi, la 13 săptămâni în cursul unei
perioade 12 luni;
(b) când sunt protejaţi toţi rezidenţii ale căror resurse pe durata riscului nu
depăşesc limite prescrise, la 26 de săptămâni în cursul unei perioade de
12 luni.
2. În cazul în care durata prestaţiei este eşalonată, în virtutea legislaţiei
naţionale, în concordanţă cu durata de cotizare sau cu prestaţiile primite anterior în cursul unei perioade prescrise, dispoziţiile alineatului a) al paragrafului
1 vor ﬁ considerate satisfăcute dacă durata medie a prestaţiei comportă cel
puţin 13 săptămâni în cursul unei perioade de 12 luni.
3. Prestaţia nu poate ﬁ vărsată într-un interval de carenţă ﬁxat la şapte
zile pentru toate cazurile de suspendare a câştigului, numărându-se zilele
de şomaj dinainte de şi după un loc de muncă temporar care nu depăşeşte
o durată prescrisă considerată ca făcând parte din acelaşi caz de suspendare
a câştigului.
4. Când este vorba de lucrătorii sezonieri, durata prestaţiei şi termenul
de carenţă pot ﬁ adaptate condiţiilor de angajare.
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PARTEA a V-a. PRESTAŢII DE BĂTRÂNEŢE
Articolul 25
Fiecare Membru pentru care prezenta parte a convenţiei este în vigoare
trebuie să garanteze persoanelor protejate acordarea prestaţiilor de bătrâneţe,
conform următoarelor articole ale acestei părţi.

Articolul 26
1.

Riscul acoperit va ﬁ cel de supravieţuire peste o vârstă prescrisă.

2. Vârsta prescrisă nu va trebui să depăşească 65 de ani. Totodată, o
vârstă superioară acesteia va putea ﬁ ﬁxată de către autorităţile competente,
avându-se în vedere capacitatea de muncă a persoanelor din ţara respectivă.
3. Legislaţia naţională va putea suspenda prestaţiile dacă persoana care
ar avea dreptul la aceasta exercită anumite activităţi prescrise sau va putea
reduce prestaţiile contributive atunci când câştigurile beneﬁciarului, celelalte
resurse ale acestuia sau cele două cumulate depăşesc o anumită sumă.

Articolul 27
Între persoanele protejate trebuie să se regăsească:
(a) ﬁe categorii prescrise de salariaţi, reprezentând în total cel puţin 50% din
ansamblul salariaţilor;
(b) ﬁe categorii prescrise ale populaţiei active, reprezentând în total cel puţin
20% din ansamblul rezidenţilor;
(c) ﬁe toţi rezidenţii ale căror resurse pe durata riscului nu depăşesc nişte
limite prescrise conform dispoziţiilor articolului 67;
(d) ﬁe, dacă a fost făcută o declaraţie în aplicarea articolului 3, categorii prescrise de salariaţi, reprezentând în total cel puţin 50% din ansamblul
salariaţilor care lucrează în întreprinderi industriale cu cel puţin 20 de
angajaţi.

Articolul 28
Prestaţia va consta dintr-o plată periodică, calculată după cum urmează:
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(a) ﬁe conform dispoziţiilor articolului 65, ﬁe celor ale articolului 66, atunci
când sunt protejate categorii de salariaţi sau categorii ale populaţiei active;
(b) ﬁe conform dispoziţiilor articolului 67, atunci când sunt protejaţi toţi rezidenţii ale căror resurse pe durata riscului nu depăşesc limitele prescrise.

Articolul 29
1. Prestaţia menţionată la articolul 28 trebuie, pentru riscul acoperit,
să ﬁe garantată cel puţin:
(a) unei persoane care a realizat, înainte de survenirea riscului, conform unor
reguli prescrise, un stagiu care poate consta ﬁe din 30 de ani de cotizare
sau de angajare, ﬁe din 20 de rezidenţă;
(a) când, în principiu, toate persoanele active sunt protejate, unei persoane
protejate care a realizat un stagiu prescris de cotizare şi în numele căreia
au fost vărsate, în cursul perioadei active de viaţă, cotizaţii al căror număr
mediu anual atinge o cifră prescrisă;
2. Atunci când acordarea prestaţiei menţionate la paragraful 1 este
condiţionată de realizarea unei perioade minime de cotizare sau de angajare,
o prestaţie redusă trebuie garantată cel puţin:
(a) unei persoane protejate care a realizat, înainte de survenirea riscului,
conform unor reguli prescrise, un stagiu de 15 ani de cotizare sau de
angajare;
(b) când, în principiu, sunt protejate toate persoanele active, unei persoane
protejate care a realizat un stagiu prescris de cotizare şi în numele căreia
a fost vărsată, în cursul perioadei active a vieţii sale, jumătate din numărul
mediu anual de cotizaţii prescrise la care se face referire în alineatul b) al
paragrafului 1 al prezentului articol.
3. Dispoziţiile paragrafului 1al prezentului articol vor ﬁ considerate
satisfăcute atunci când o prestaţie calculată conform părţii XI, dar după un
procentaj inferior cu zece unităţi celui indicat în tabelul anexat părţii respective
pentru beneﬁciarul tip, este cel puţin garantată tuturor persoanelor protejate
care au realizat, conform unor reguli prescrise, ﬁe zece ani de cotizare sau de
angajare, ﬁe cinci ani de rezidenţă.
4. O reducere proporţională a procentajului indicat în tabelul anexat
părţii XI poate ﬁ operată atunci când acest stagiu pentru prestaţie care corespunde procentajului redus este mai mare de zece ani de cotizare sau de
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angajare, dar mai mic de 30 de ani de cotizare sau de angajare. Atunci când
respectivul stagiu este mai mare de 15 ani, o prestaţie redusă va ﬁ acordată
conform paragrafului 2 al prezentului articol.
5. Atunci când acordarea prestaţiei menţionate la paragrafele 1, 3 sau
ale prezentului articol este condiţionată de realizarea unei perioade minime
de cotizare sau de angajare, o prestaţie redusă trebuie garantată, în condiţiile
prescrise, unei persoane protejate care, doar datorită vârstei avansate pe care
o atinsese în momentul intrării în vigoare a dispoziţiilor care permite aplicarea
prezentei părţi a convenţiei, nu a putut îndeplini condiţiile prescrise conform
paragrafului 2 al prezentului articol, cu condiţia ca o prestaţie conformă dispoziţiilor paragrafelor 1, 3 sau 4 ale prezentului articol să nu ﬁe acordată unei
asemenea persoane la o vârstă mai înaintată decât vârsta normală.

Articolul 30
Prestaţiile menţionate la articolele 28 şi 29 trebuie acordate pe întreaga
durată a riscului.

PARTEA a VI-a. PRESTAŢII ÎN CAZ DE ACCIDENTE DE MUNCĂ
șI DE BOLI PROFESIONALE
Articolul 31
Fiecare Membru pentru care prezenta parte a convenţiei este în vigoare
trebuie să garanteze persoanelor protejate acordarea prestaţiilor în caz de
accidente de muncă şi de boli profesionale, conform următoarelor articole
ale acestei părţi.

Articolul 32
În condiţiile în care sunt datorate accidentelor de muncă sau bolilor
profesionale, riscurile acoperite trebuie să includă:
(a) starea morbidă;
(b) incapacitatea de muncă rezultată dintr-o stare morbidă şi care antrenează suspendarea câştigului, aşa cum este aceasta deﬁnită în legislaţia
naţională;
(c) pierderea totală sau parţială a capacităţii de a câştiga peste un anumit
grad prescris, atunci când este probabil ca această pierdere totală sau
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parţială va ﬁ permanentă, sau diminuarea corespunzătoare a capacităţii
ﬁzice;
(d) pierderea mijloacelor de existenţă a văduvei sau copiilor ca urmare a
decesului susţinătorului familiei; în cazul văduvei, dreptul la prestaţie
poate ﬁ condiţionat prezumţiei, conform legislaţiei naţionale, că este
incapabilă de a-şi subvenţiona propriile nevoi.

Articolul 33
Între persoanele protejate trebuie să se regăsească:
(a) ﬁe categorii prescrise de salariaţi, reprezentând în total cel puţin 50% din
ansamblul salariaţilor şi, pentru prestaţiile la care se deschide dreptul prin
decesul susţinătorului familiei, de asemenea consorţii şi copiii salariaţilor
din aceste categorii;
(b) ﬁe, atunci când a fost făcută o declaraţie în aplicarea articolului 3, categorii
prescrise de salariaţi, reprezentând în total cel puţin 50% din ansamblul
salariaţilor care lucrează în întreprinderi industriale cu cel puţin 20 de
angajaţi şi, pentru prestaţiile la care se deschide dreptul prin decesul
susţinătorului familiei, de asemenea consorţii şi copiii salariaţilor din aceste
categorii.

Articolul 34
1. În ceea ce priveşte starea morbidă, prestaţiile trebuie să includă
îngrijirile medicale menţionate la paragrafele 2 şi 3 ale prezentului articol.
2.

Îngrijirile medicale trebuie să cuprindă:

(a) îngrijirile date de către medicii de medicină generală şi specialişti persoanelor spitalizate sau nespitalizate, inclusiv vizitele la domiciliu;
(b) îngrijirile dentare;
(c) îngrijirile date de inﬁrmieri, ﬁe la domiciliu, ﬁe într-un spital sau într-o altă
instituţie medicală;
(d) întreţinerea într-un spital, o casă de convalescenţă, un sanatoriu sau într-o
altă instituţie medicală;
(e) furniturile dentare, farmaceutice şi alte furnituri medicale sau chirurgicale,
inclusiv aparatele de proteză şi întreţinerea acestora, precum şi ochelarii;
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(f ) îngrijirile date de un membru de altă profesie recunoscută legal ca ﬁind
conexă profesiei medicale, sub supravegherea unui medic sau a unui
dentist.
3. Dacă a fost făcută o declaraţie în aplicarea articolului 3, îngrijirile
medicale trebuie să includă cel puţin:
(a) îngrijirile date de medici de medicină generală, inclusiv vizitele la domiciliu;
(b) îngrijirile date de medicii specialişti în spitale persoanelor spitalizate sau
nespitalizate şi îngrijirile care pot ﬁ date în afara spitalelor;
(c) furnizarea de produse farmaceutice esenţiale, prescrise de un medic sau
de un alt practicant caliﬁcat;
(d) spitalizarea, atunci când aceasta este necesară.

Articolul 35
1. Departamentele guvernamentale sau instituţiile însărcinate cu administraţia îngrijirilor medicale trebuie să coopereze, când este oportun, cu
serviciile generale de reeducare profesională, în vederea readaptării persoanelor cu capacitate (de muncă) diminuată unui loc de muncă adecvat.
2. Legislaţia naţională poate autoriza respectivele departamente sau
instituţii să ia măsuri în vederea reeducării profesionale a persoanelor cu
capacitate (de muncă) diminuată.

Articolul 36
1. În ceea ce priveşte capacitatea de muncă sau pierderea totală a
capacităţii de a câştiga, atunci când este probabil că această pierdere va ﬁ
permanentă, sau diminuarea corespunzătoare a integrităţii ﬁzice, sau decesul
susţinătorului familiei, prestaţia va consta dintr-o plată periodică, calculată
ﬁe conform dispoziţiilor articolului 65, ﬁe conform celor ale articolului 66.
2. În caz de pierdere parţială a capacităţii de a câştiga, atunci când este
probabil că această pierdere va ﬁ permanentă, sau în cazul unei diminuări
corespunzătoare a integrităţii ﬁzice, prestaţia, când este datorată, va consta
dintr-o plată periodică ﬁxată la o proporţie convenabilă din cea prevăzută
în caz de pierdere totală a capacităţii totale de a câştiga sau de diminuare
corespunzătoare a integrităţii ﬁzice.
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3. Plăţile periodice vor putea ﬁ convertite într-un capital vărsat într-o
singură tranşă:
(a) ﬁe atunci când gradul de incapacitate este minim;
(b) ﬁe atunci când autorităţilor competente le va ﬁ furnizată garanţia unui
loc de muncă judicios.

Articolul 37
Prestaţiile menţionate la articolele 34 şi 36 trebuie, în cazul riscului acoperit, să ﬁe garantate cel puţin persoanelor protejate care erau angajate ca
salariaţi pe teritoriul Membrului la momentul accidentul sau la momentul la
care a fost contractată boala şi, dacă este vorba de plăţi periodice care rezultă
din decesul susţinătorului familiei, văduvei şi copiilor acestuia.

Articolul 38
Prestaţiile menţionate la articolele 34 şi 36 trebuie acordate pe întreaga
perioadă a riscului (survenit); totodată, în ceea ce priveşte incapacitatea de
muncă, prestaţia nu va putea ﬁ onorată în primele trei zile în ﬁecare caz de
suspendare a câştigului.

PARTEA a VII-a. PRESTAŢII FAMILIALE
Articolul 39
Fiecare Membru pentru care prezenta parte a convenţiei este în vigoare
trebuie să garanteze persoanelor protejate acordarea prestaţiilor familiale,
conform articolelor următoare ale acestei părţi.

Articolul 40
Riscul acoperit va reveni copiilor, conform celor prescrise.

Articolul 41
Între persoanele protejate trebuie să se regăsească:
(a) ﬁe categorii prescrise de salariaţi, reprezentând în total cel puţin 50% din
ansamblul salariaţilor;
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(b) ﬁe categorii prescrise ale populaţiei active, reprezentând în total cel puţin
20% din totalul rezidenţilor;
(c) ﬁe toţi rezidenţii ale căror resurse pe durata riscului nu depăşesc nişte
limite prescrise;
(d) ﬁe, dacă a fost făcută o declaraţie în aplicarea articolului 3, categorii prescrise de salariaţi, reprezentând în total cel puţin 50% din ansamblul
salariaţilor care lucrează în întreprinderi industriale cu cel puţin 20 de
angajaţi.

Articolul 42
Prestaţiile trebuie să cuprindă:
(a) ﬁe o plată periodică acordată oricărei persoane protejate care a realizat
stagiul prescris;
(b) ﬁe furnizarea copiilor sau pentru copii de hrană, îmbrăcăminte, cazare,
sejur de vacanţe sau asistenţă menajeră;
(c) ﬁe o combinaţie a prestaţiilor vizate la a) şi b).

Articolul 43
Prestaţiile menţionate la articolul 42 trebuie garantate cel puţin unei
persoane protejate care a realizat, în cursul unei perioade prescrise, un stagiu
care poate consta ﬁe din trei luni de cotizare sau de angajare, ﬁe dintr-un an
de rezidenţă, conform celor prescrise.

Articolul 44
Valoarea totală a prestaţiilor acordate conform articolului 42 persoanelor
protejate va ﬁ aceea încât să reprezinte:
(a) ﬁe 3% din salariul aferent unei munci manuale obişnuite depusă de un
lucrător de gen masculin, determinat conform regulilor stipulate la articolul 66, înmulţit cu numărul total al copiilor tuturor persoanelor protejate;
(b) ﬁe 1,5% din salariul sus-menţionat, înmulţit cu numărul total al copiilor
tuturor rezidenţilor.
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Articolul 45
Atunci când prestaţiile constau dintr-o plată periodică, ele trebuie acordate pe întreaga durată a riscului (survenit).

PARTEA a VIII-a. PRESTAŢII DE MATERNITATE
Articolul 46
Fiecare Membru pentru care prezenta parte a convenţiei este în vigoare
trebuie să garanteze persoanelor protejate acordarea prestaţiilor de maternitate, conform articolelor următoare ale acestei părţi.

Articolul 47
Riscurile acoperite vor ﬁ graviditatea, naşterea şi urmările acestora precum
şi suspendarea câştigului care rezultă ca urmare a acestora, aşa cum sunt
deﬁnite în legislaţia naţională.

Articolul 48
Între persoanele protejate trebuie să se regăsească:
(a) ﬁe toate femeile care aparţin unor categorii prescrise de salariaţi, categorii
reprezentând în total cel puţin 50% din ansamblul salariaţilor precum
şi, în ceea ce priveşte prestaţiile medicale în caz de maternitate, soţiilor
bărbaţilor care fac parte din aceleaşi categorii;
(b) ﬁe toate femeile care aparţin unor categorii prescrise ale populaţiei active,
categorii reprezentând în total cel puţin 20% din ansamblul rezidenţilor
precum şi, în ceea ce priveşte prestaţiile medicale în caz de maternitate,
soţiile bărbaţilor care fac din aceleaşi categorii;
(c) ﬁe, atunci când a fost făcută o declaraţie în aplicarea articolului 3, toate
femeile care aparţin unor categorii prescrise de salariaţi, categorii reprezentând în total cel puţin 50% din ansamblul salariaţilor care lucrează în
întreprinderi industriale cu cel puţin 20 de angajaţi precum şi, în ceea ce
priveşte prestaţiile medicale în caz de maternitate, soţiile bărbaţilor care
fac parte din aceleaşi categorii.
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Articolul 49
1. În ceea ce priveşte graviditatea, naşterea şi urmările acestora, prestaţiile medicale de maternitate trebuie să includă îngrijirile medicale menţionate
la paragrafele 2 şi 3 ale prezentului articol.
2.

Îngrijirile medicale trebuie să includă cel puţin:

(a) îngrijirile pre-natale, pe durata naşterii şi post-natale, date ﬁe de un medic
ﬁe de o moaşă caliﬁcată;
(b) spitalizarea, atunci când aceasta este necesară.
3 Îngrijirile medicale menţionate la paragraful 2 al prezentului articol
trebuie să tindă a menţine, restabili sau îmbunătăţi sănătatea femeii protejate,
precum şi abilitatea acesteia de a munci şi de a face faţă nevoilor personale.
4. Departamentele guvernamentale sau instituţiile care acordă prestaţii medicale în caz de maternitate trebuie să încurajeze femeile protejate,
prin toate mijloacele care pot ﬁ considerate adecvate, să recurgă la serviciile
generale de sănătate puse la dispoziţia lor de către autorităţile publice sau
de către alte organisme recunoscute de autorităţile publice.

Articolul 50
În ceea ce priveşte suspendarea câştigului ca rezultat al gravidităţii, naşterii
şi urmărilor acestora, prestaţia va consta dintr-o plată periodică, calculată
ﬁe conform dispoziţiilor articolului 65, ﬁe celor ale articolului 66. Suma plăţii
periodice poate varia pe durata riscului, cu condiţia ca suma medie să ﬁe
conformă dispoziţiilor anterioare.

Articolul 51
Pentru riscul acoperit, prestaţiile menţionate la articolele 49 şi 50 trebuie garantate cel puţin unei femei aparţinând categoriilor protejate, care a
realizat un stagiu considerat necesar pentru evitarea abuzurilor; prestaţiile
menţionate la articolul 49 trebuie garantate, de asemenea, soţiilor bărbaţilor
din categoriile protejate, când aceştia au realizat stagiul prevăzut.

Articolul 52
Prestaţiile prevăzute la articolele 49 şi 50 trebuie acordate pe întreaga
durată a riscului acoperit; totodată, plăţile periodice pot ﬁ limitate la 12 săptă61

mâni, cu excepţia cazurilor în care legislaţia naţională ar impune sau autoriza
o perioadă mai îndelungată de absentare de la locul de muncă, caz în care
plăţile nu vor putea ﬁ limitate la perioadă de durată mai scurtă.

PARTEA a IX-a. PRESTAŢII DE INVALIDITATE
Articolul 53
Fiecare Membru pentru care prezenta parte a convenţiei este în vigoare
trebuie să garanteze persoanelor protejate acordarea prestaţiilor de invaliditate, conform următoarelor articole ale acestei părţi.

Articolul 54
Riscul acoperit va ﬁ inaptitudinea, de un anumit grad prescris, de a exercita o activitate profesională, atunci când este probabil că această inaptitudine va ﬁ permanentă sau atunci când ea continuă să existe după încetarea
indemnizaţiei de boală.

Articolul 55
Între persoanele protejate trebuie să se regăsească:
(a) ﬁe categorii prescrise de salariaţi, reprezentând în total cel puţin 50% din
ansamblul salariaţilor;
(b) ﬁe categorii prescrise ale populaţiei active, reprezentând în total cel puţin
20% din ansamblul rezidenţilor;
(c) ﬁe toţi rezidenţii ale căror resurse pe durata riscului nu depăşesc nişte
limite prescrise conform dispoziţiilor articolului 67;
(d) ﬁe, atunci când a fost făcută o declaraţie în aplicarea articolului 3, categorii
prescrise de salariaţi, reprezentând în total cel puţin 50% din ansamblul
salariaţilor care lucrează în întreprinderi industriale cu cel puţin 20 de
angajaţi.

Articolul 56
Prestaţia va consta dintr-o plată periodică, calculată după cum urmează:
(a) ﬁe conform dispoziţiilor articolului 65, ﬁe celor ale articolului 66, când
sunt protejate categorii de salariaţi sau categorii ale populaţiei active;
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(b) conform dispoziţiilor articolului 67, când sunt protejaţi toţi rezidenţii ale
căror resurse pe perioada riscului nu depăşesc nişte limite prescrise.

Articolul 57
1. Pentru riscul acoperit, prestaţia menţionată la articolul 56 trebuie
garantată cel puţin:
(a) unei persoane protejate care a realizat, înaintea survenirii riscului, conform unor reguli prescrise, un stagiu care poate consta ﬁe din 15 ani de
cotizare sau de angajare, ﬁe din 10 ani de rezidenţă;
(b) atunci când, în principiu, sunt protejate toate persoanele active, unei persoane protejate care a realizat un stagiu de 3 ani de cotizare şi în numele
căreia au fost vărsate, în cursul perioadei active a vieţii sale, cotizaţii al
căror număr mediu anual atinge o cifră prescrisă.
2. Atunci când acordarea prestaţiei menţionate la paragraful 1 este
condiţionată de realizare unei perioade minime de cotizare sau de angajare,
o prestaţie redusă trebuie garantată cel puţin:
(a) unei persoane protejate care a realizat, înainte de survenirea riscului, un
stagiu de cinci ani de cotizare sau de angajare;
(b) atunci când, în principiu, sunt protejate toate persoanele active, unei
persoane protejate care a realizat un stagiu de trei ani de cotizare şi în
numele căreia a fost vărsată, în cursul perioadei active a vieţii sale, jumătate
din numărul mediu anual prescris de cotizaţii la care se referă alineatul
b) al paragrafului 1 al prezentului articol.
3. Dispoziţiile paragrafului 1 al prezentului articol vor ﬁ considerate
satisfăcute atunci când o prestaţie calculată conform părţii XI, dar luând un
calcul un procentaj inferior cu zece unităţi celui indicat în tabelul anexat
acelei părţi pentru beneﬁciarul tip, este cel puţin garantată oricărei persoane
protejate care a realizat, conform unor reguli prescrise, cinci ani de cotizare,
de angajare sau de rezidenţă.
4. O reducere proporţională a procentajului indicat în tabelul anexat
părţii XI poate ﬁ operată atunci când stagiul pentru prestaţie care corespunde
procentajului redus este superior a cinci ani de cotizare sau de angajare. O
prestaţie redusă va ﬁ acordată conform paragrafului 2 al prezentului articol.
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Articolul 58
Prestaţiile menţionate la articolele 56 şi 57 trebuie acordate pe întreaga
durată a riscului sau până la momentul înlocuirii acesteia de o prestaţie de
bătrâneţe.

PARTEA a X-a. PRESTAŢII DE URMAȘ
Articolul 59
Fiecare Membru pentru care prezenta parte a convenţiei este în vigoare
trebuie să garanteze persoanelor protejate acordarea de prestaţii de urmaş,
conform următoarelor articole ale acestei părţi.

Articolul 60
1. Riscul acoperit trebuie să includă pierderea mijloacelor de existenţă
suferită de văduvă sau de copii datorită decesului susţinătorului familiei;
în cazul văduvei, dreptul la prestaţie este subordonat prezumţiei, conform
legislaţiei naţionale, că aceasta este incapabilă de a-şi subvenţiona nevoile
proprii.
2. Legislaţia naţională va putea suspenda prestaţia dacă persoana care
ar avea dreptul la aceasta exercită anumite activităţi remunerate prescrise,
sau va putea reduce prestaţiile contributive atunci când câştigurile beneﬁciarului depăşesc un cuantum prescris şi prestaţiile necontributive atunci
când câştigurile sau celelalte resurse ale beneﬁciarului, sau acestea laolaltă,
depăşesc un cuantum prescris.

Articolul 61
Între persoanele protejate trebuie să se regăsească:
(a) ﬁe soţiile şi copiii susţinătorilor de familie aparţinând unor categorii prescrise de salariaţi, aceste categorii reprezentând în total cel puţin 50%
din ansamblul salariaţilor;
(b) ﬁe soţiile şi copiii susţinătorilor de familie aparţinând unor categorii prescrise ale populaţiei active, aceste categorii reprezentând în total cel puţin
20% din ansamblul rezidenţilor;
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(c) ﬁe, atunci când au statut de rezident, toate văduvele şi toţi copiii care şi-au
pierdut susţinătorul familiei şi ale căror resurse pe durata riscului acoperit
nu depăşesc nişte limite prescrise conform dispoziţiilor articolului 67;
(d) ﬁe, dacă a fost făcută o declaraţie în aplicare articolului 3, soţiile şi copiii
susţinătorilor de familie care aparţin unor categorii prescrise de salariaţi
reprezentând în total cel puţin 50% din ansamblul salariaţilor care lucrează
în întreprinderi industriale cu cel puţin 20 de angajaţi.

Articolul 62
Prestaţia va consta dintr-o plată periodică, calculată după cum urmează:
(a) ﬁe conform dispoziţiilor articolului 65, ﬁe celor ale articolului 66, când
sunt protejate categorii de salariaţi sau categorii ale populaţiei active;
(b) conform dispoziţiilor articolului 67, când sunt protejaţi toţi rezidenţii ale
căror resurse pe durata riscului nu depăşesc nişte limite prescrise.

Articolul 63
1. Pentru riscul acoperit, prestaţia menţionată la articolul 62 trebuie
garantată cel puţin:
(a) unei persoane protejate al cărei susţinător de familie a realizat, conform
unor reguli prescrise, un stagiu care poate consta ﬁe din cincisprezece
ani de cotizare sau de angajare, ﬁe din zece ani de rezidenţă.
(b) când sunt protejate, în principiu, toate femeile şi copiii tuturor persoanelor
active, unei persoane protejate al cărei susţinător de familie a realizat un
stagiu de trei ani de cotizare, cu condiţia să ﬁ vărsat, în numele acestui
susţinător de familie, în cursul perioadei active a vieţii sale, cotizaţii al
căror număr mediu anual atinge o cifră prescrisă.
2. Când acordarea prestaţiei menţionate la paragraful 1 este condiţionată de realizarea unei perioade minime de cotizare sau de angajare, o
prestaţie redusă poate ﬁ acordată cel puţin:
(a) unei persoane protejate al cărei susţinător de familie a realizat, conform
unor reguli prescrise, un stagiu de cinci ani de cotizare sau de angajare;
(b) când sunt protejate, în principiu, toate soţiile şi copiii persoanelor active,
unei persoane protejate al cărei susţinător de familie a realizat un stagiu
de trei ani de cotizare, cu condiţia să ﬁ vărsat, în numele acestui susţinător
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de familie, în cursul perioadei active a vieţii sale, jumătate din numărul
mediu anual de cotizaţii prescris la care se referă alineatul b) al paragrafului 1 al prezentului articol.
3. Dispoziţiile paragrafului 1 la prezentului articol vor ﬁ considerate
satisfăcute atunci când o prestaţie calculată conform părţii XI, dar luând în
calcul un procentaj inferior cu zece unităţi celui indicat în tabelul anexat
acestei părţi pentru beneﬁciarul tip, este cel puţin garantată oricărei persoane
protejate al cărei susţinător de familie a realizat, conform unor reguli prescrise,
cinci ani de cotizare, de angajare sau de rezidenţă.
4. O reducere proporţională a procentajului indicat în tabelul anexat
părţii XI poate ﬁ operată atunci când stagiul pentru prestaţie care corespunde
procentajului redus este mai mare de cinci ani de cotizare sau de angajare,
dar mai mic de cincisprezece ani de cotizare sau de angajare. O prestaţie
redusă va ﬁ acordată conform paragrafului 2 al prezentului articol.
5. Pentru ca o văduvă fără copii presupusă a ﬁ incapabilă să-şi subvenţioneze propriile nevoi să aibă dreptul la o prestaţie de urmaş, poate ﬁ
prescrisă o durată minimă de căsătorie.

Articolul 64
Prestaţiile menţionate la articolele 62 şi 63 trebuie acordate pe întreaga
durată riscului.

PARTEA a XI-a. CALCULUL PRESTAŢIILOR PERIODICE
Articolul 65
1. Pentru toate plăţile periodice cărora li se aplică prezentul articol,
cuantumul prestaţiei, majorat cu cel al alocaţiei familiale acordate pe perioada riscului, va trebuie să ﬁe, pentru beneﬁciarul tip vizat în tabelul anexat
prezentei părţi, cel puţin egal, pentru riscul acoperit respectiv, cu procentajul
indicat în acest tabel în raport cu totalul câştigului anterior al beneﬁciarului
sau al susţinătorului său de familie cumulat cu cuantumul alocaţiilor familiale
acordate unei persoane protejate care are aceleaşi obligaţii familiale ca şi
beneﬁciarul tip.
2. Câştigul anterior al beneﬁciarului sau al susţinătorului său de familie va ﬁ calculat conform unor reguli prescrise şi, atunci când persoanele
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protejate sau susţinătorii lor de familie sunt repartizaţi pe clase în funcţie de
câştiguri, câştigul anterior va putea ﬁ calculat plecând de la câştigurile de
bază speciﬁce claselor cărora le-au aparţinut.
3. Va putea ﬁ prescris un maxim pentru cuantumul prestaţiei sau pentru câştigul avut în vedere la calculul prestaţiei, sub rezerva ca acest maxim
să ﬁe ﬁxat astfel încât dispoziţiile paragrafului 1 al prezentului articol să ﬁe
îndeplinite atunci când câştigul anterior al beneﬁciarului sau al susţinătorului
său de familie este mai mic decât sau egal cu salariul unui lucrător caliﬁcat
de gen masculin.
4. Câştigul anterior al beneﬁciarului sau al susţinătorului său de familie,
salariul lucrătorului caliﬁcat de gen masculin, prestaţia şi alocaţiile familiale
vor ﬁ calculate pentru aceeaşi timpi de bază.
5. Pentru ceilalţi beneﬁciari, prestaţia va ﬁ ﬁxată astfel încât să se aﬂe
într-un raport rezonabil cu cea pentru beneﬁciarul tip.
6.
va ﬁ:

În aplicarea prezentului articol un lucrător caliﬁcat de gen masculin

(a) ﬁe un ajustor sau un turnător din altă ramură a industriei mecanice decât
industria maşinilor electrice;
(b) ﬁe un lucrător manual caliﬁcat deﬁnit conform dispoziţiilor paragrafului
următor;
(c) ﬁe o persoană al cărui câştig este egal sau superior câştigurilor a 75% din
totalul persoanelor protejate, aceste câştiguri ﬁind determinate pe bază
anuală sau pe baza unei perioade mai scurte, conform celor prescrise;
(d) ﬁe o persoană al cărui câştig este egal cu 125% din câştigul mediu al
tuturor persoanelor protejate.
7. Lucrătorul manual caliﬁcat tip pentru aplicarea alineatului b) al paragrafului precedent va ﬁ ales în clasa care include cel mai mare număr de
persoane de gen masculin protejate faţă de riscul avut în vedere sau de
susţinători de familie ai persoanelor protejate, în ramura care ocupă cel mai
mare număr al acestor persoane protejate sau al acestor susţinători de familie;
în acest scop, va ﬁ utilizată Clasiﬁcarea internaţională tip, pe industrii, a tuturor
ramurilor de activităţi economice, adoptată de către Consiliul Economic şi
Social al Organizaţiei Naţiunilor Unite în cea de-a şaptea sesiune a sa, la data
de 27 august 1948, reprodusă în anexă la prezenta convenţie, ţinându-se
cont de toate modiﬁcările care i-ar putea ﬁ aduse.
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8. Atunci când prestaţiile variază de la o regiune la alta, va putea ﬁ ales
un lucrător manual de gen masculin pentru ﬁecare dintre regiuni, conform
dispoziţiilor paragrafelor 6 şi 7 ale prezentului articol.
9. Salariul lucrătorului manual de gen masculin va ﬁ determinat pe baza
salariului pentru un număr normal de ore de muncă ﬁxat ﬁe prin convenţii
colective, ﬁe, dacă este cazul, prin legislaţia naţională sau în virtutea acesteia,
ﬁe prin cutumă, inclusiv alocaţiile de viaţă scumpă dacă este cazul; atunci
când salariile astfel determinate diferă de la o regiune la alta iar paragraful 8
al prezentului articol nu este aplicat, se va lua salariul median.
10. Cuantumurile plăţilor periodice în curs acordate pentru bătrâneţe,
pentru accidente de muncă şi boli profesionale (cu excepţia acelora care
acoperă riscul de incapacitate de muncă), pentru invaliditate şi pentru decesul
susţinătorului de familie vor ﬁ revizuite ca urmare a variaţiilor sensibile ale
nivelului general al câştigurilor care rezultă din variaţii sensibile ale costului
vieţii.

Articolul 66
1. Pentru toate plăţile periodice la cărora li se aplică prezentul articol,
cuantumul prestaţiei, majorat cu cuantumul alocaţiilor familiale acordate pe
durata riscului, va avea o valoare astfel încât, pentru beneﬁciarul tip vizat în
tabelul anexat prezentei părţi, să ﬁe cel puţin egal, pentru riscul respectiv,
cu procentajul indicat în acest tabel în raport cu totalul salariului lucrătorului
manual adult de gen masculin şi al alocaţiilor familiale acordate unei persoane
protejate cu aceleaşi obligaţii familiale ca şi beneﬁciarul tip.
2. Salariul lucrătorului manual adult de gen masculin, prestaţia şi alocaţiile familiale vor ﬁ calculate pe aceiaşi timpi de bază.
3. Pentru ceilalţi beneﬁciari, prestaţia va ﬁ ﬁxată astfel încât să se aﬂe
într-un raport rezonabil cu cea a beneﬁciarului tip.
4. Pentru aplicarea prezentului articol, lucrătorul manual obişnuit de
gen masculin va ﬁ:
(a) ﬁe un lucrător manual din altă ramură industriala decât industria maşinilor
electrice;
(b) ﬁe un lucrător manual tip deﬁnit conform dispoziţiilor paragrafului următor.
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5. Lucrătorul manual tip pentru aplicarea alineatului b) al paragrafului
precedent va ﬁ ales din clasa care grupează cel mai mare număr de persoane
de gen masculin protejate împotriva riscului respectiv, sau de susţinători de
familie ai persoanelor protejate, în ramura care ocupă cel mai mare număr
ai acestor susţinători de familie; în acest scop, se va utiliza Clasiﬁcarea internaţională tip, pe industrii, adoptată de către Consiliul Economic şi Social al
Organizaţiei Naţiunilor Unite la cea de-a şaptea sa reuniune din data de 27
august 1948, ţinându-se cont de toate modiﬁcările care I-ar putea ﬁ aduse.
6. Atunci când prestaţiile variază de la o regiune la alta, va putea ﬁ
ales câte un lucrător manual adult de gen masculin în ﬁecare dintre regiuni,
conform dispoziţiilor paragrafelor 4 şi 5 ale prezentului articol.
7. Salariul lucrătorului manual obişnuit de gen masculin va ﬁ determinat
pe baza salariului pentru un număr normal de ore de muncă ﬁxat ﬁe prin
convenţii colective, ﬁe, dacă este cazul, prin legislaţia sau în virtutea acesteia,
ﬁe prin cutumă, inclusiv alocaţiile de viaţă scumpă, dacă este cazul; atunci
când salariile astfel determinate diferă de la o regiune la alta, iar paragraful
6 al prezentului articol nu se aplică, se va lua salariul median.
8. Cuantumurile plăţilor periodice în curs acordate pentru bătrâneţe,
pentru accidente de muncă şi boli profesionale (cu excepţia celor care acoperă
incapacitatea de muncă), pentru invaliditate şi pentru decesul susţinătorului
de familiei vor ﬁ revizuite ca urmare a variaţiilor sensibile ale nivelului general
al câştigurilor care rezultă din variaţii sensibile ale costului vieţii.

Articolul 67
Pentru toate plăţile periodice cărora li se aplică prezentul articol:
(a) cuantumul prestaţiei trebuie ﬁxat în baza unui barem prescris, sau a unui
barem hotărât de către autorităţile publice competente conform unor
reguli prescrise;
(b) cuantumul prestaţiei nu poate ﬁ redus decât în măsura în care celelalte
resurse ale familiei beneﬁciarului depăşesc nişte sume substanţiale prescrise sau hotărâte de către autorităţile publice competente conform
unor reguli prescrise;
(c) totalul prestaţiei şi al celorlalte resurse, după scăderea sumelor substanţiale
prescrise vizate la alineatul b) de mai sus trebuie să ﬁe suﬁcient pentru
a asigura familiei beneﬁciarului condiţii de viaţă sănătoase şi convena-
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bile şi nu trebuie să ﬁe inferior cuantumului prestaţiei calculat conform
dispoziţiilor articolului 66;
(d) dispoziţiile alineatului c) vor ﬁ considerate respectate în cazul în care
cuantumul total al prestaţiilor plătite în virtutea părţii în chestiune depăşesc cu cel puţin 30% cuantumul total al prestaţiilor care s-ar obţine
aplicându-se dispoziţiile articolului 66 şi dispoziţiile:
(i) alineatului b) al articolului 15, pentru partea a III-a;
(ii) alineatului b) al articolului 27, pentru partea a V-a;
(iii) alineatului b) al articolului 55, pentru partea a IX-a;
(iv) alineatului b) al articolului 61, pentru partea a X-a.

TABEL (ANEXĂ LA PARTEA a XI-a)
Plăţi periodice către beneﬁciari tip
Partea
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Risc

Beneficiar tip

Procentaj

III

Boală

Bărbat cu soţie şi 2 copii

45

IV

Şomaj

Bărbat cu soţie şi 2 copii

45

V

Bătrâneţe

Bărbat cu soţie în vârstă
de pensie

40

VI

Accidente de muncă şi
boli profesionale:
Incapacitate de muncă

Bărbat cu soţie şi 2 copii

50

Invaliditate

Bărbat cu soţie şi 2 copii

50

Urmaşi

Văduvă cu 2 copii

40

VIII

Maternitate

Femeie

45

IX

Invaliditate

Bărbat cu soţie şi 2 copii

40

X

Urmaşi

Văduvă cu 2 copii

40

PARTEA a XII-a. EGALITATE DE TRATAMENT PENTRU
REZIDENŢII FĂRĂ CETĂŢENIE

Articolul 68
1. Rezidenţii care nu sunt cetăţeni trebuie să aibă aceleaşi drepturi ca
şi rezidenţii care sunt cetăţeni. Totodată, în ceea ce priveşte prestaţiile sau
fracţiunile de prestaţii ﬁnanţate exclusiv sau preponderent din fonduri publice
şi în ceea ce priveşte regimurile tranzitorii pot ﬁ prescrise dispoziţii speciale
cu privire la rezidenţii ne-cetăţeni şi la cetăţenii născuţi în afara teritoriului
Membrului.
2. În sistemele de securitate socială contributive a căror prestaţie se
aplică salariaţilor, persoanele protejate care sunt cetăţeni ai altui Membru
care a acceptat obligaţiile care decurg din partea corespunzătoare a convenţiei trebuie să aibă, în ceea ce priveşte respectiva parte, acelaşi drepturi
ca şi cetăţenii Membrului în cauză. Totodată, aplicarea prezentului paragraf
poate ﬁ condiţionată de existenţa unui acord bilateral sau multilateral care
prevede o reciprocitate.

PARTEA a XIII-a. DISPOZIŢII COMUNE
Articolul 69
O prestaţie la care o persoană protejată ar avea dreptul în aplicarea oricăreia dintre părţile II până la X ale prezentei convenţii poate ﬁ suspendată,
într-o situaţie care poate ﬁ prescrisă:
(a) atâta timp cât persoana în cauză nu se găseşte pe teritoriul Membrului;
(b) atâta timp cât persoana respectivă este întreţinută din fonduri publice
sau pe cheltuiala unei instituţii sau a unui serviciu de securitate socială;
totodată, dacă prestaţia depăşeşte costurile acestei întreţineri, diferenţa
trebuie acordată persoanelor care sunt în întreţinerea beneﬁciarului;
(c) atâta timp cât persoana respectivă primeşte în bani o altă prestaţie de
securitate socială, cu excepţia unei prestaţii familiale, şi pe întreaga durată
pe care este indemnizată pentru acelaşi risc de către o terţă parte, sub
rezerva ca partea prestaţiei suspendate să nu depăşească cealaltă prestaţie
sau indemnizaţie care provine de la terţa parte;
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(d) atunci când persoana respectivă a încercat să obţină o prestaţie în mod
fraudulos;
(e) atunci când survenirea riscului a fost provocată de către o infracţiune
sau un delict comis de către persoană respectivă;
(f ) atunci când survenirea riscului a fost provocată de o greşeală intenţionată
a persoanei respective;
(g) în cazurile corespunzătoare, atunci când persoana respectivă neglijează
utilizarea serviciilor medicale sau serviciile de readaptare care sunt la dispoziţia sa sau nu respectă regulile prescrise pentru veriﬁcarea existenţei
riscului sau pentru conduita beneﬁciarilor de prestaţii;
(h) în ceea ce priveşte indemnizaţia de şomaj, atunci când persoana respectivă neglijează utilizarea serviciilor de plasare aﬂate la dispoziţia sa;
(i) în ceea ce priveşte indemnizaţia de şomaj, atunci când persoana respectivă şi-a pierdut locul de muncă pe motive constând din încetarea activităţii sau datorită unui conﬂict profesional sau şi-a părăsit în mod voluntar
locul de muncă fără motive serioase;
(j) în ceea ce priveşte prestaţia de urmaş, atâta timp cât văduva respectivă
trăieşte în concubinaj.

Articolul 70
1. Orice solicitant trebuie să aibă drept la apel în cazul refuzării prestaţiei
sau de contestare a calităţii sau cantităţii acesteia.
2. Atunci când, în aplicarea prezentei convenţii, administraţia îngrijirilor
medicale este încredinţată unui departament guvernamental responsabil
în faţa parlamentului, dreptul la apel prevăzut la paragraful 1 al prezentului
articol poate ﬁ înlocuit de dreptul la examinarea, de către autoritatea competentă, a oricărei reclamaţii vizând refuzul îngrijirilor medicale sau calitatea
îngrijirilor primite.
3. Atunci când solicitările sunt aduse în faţa tribunalelor special constituite pentru tratarea chestiunilor de securitate socială şi la nivelul cărora sunt
reprezentate persoanele protejate, dreptul la apel poate să nu ﬁe acordat.

Articolul 71
1. Costurile prestaţiilor acordate în aplicarea prezentei convenţii şi cheltuielile de administrare a acestor prestaţii trebuie ﬁnanţate în mod colectiv
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prin intermediul cotizaţiilor sau al impozitelor, sau printr-o combinaţie a celor
două, avându-se în vedere modalităţi de evitare a situaţiilor în care persoane
cu resurse reduse să suporta o sarcină prea apăsătoare şi care să ţină cont de
situaţia economică a Membrului şi a categoriilor de persoane protejate.
2. Totalul cotizaţiilor de asigurare a persoanelor protejate nu trebuie să
depăşească 50% din totalul resurselor afectate protecţiei salariaţilor, soţiilor
şi copiilor acestora. Pentru a se asigura respectarea acestei condiţii, toate
prestaţiile acordate de către Membru în aplicarea convenţiei vor putea ﬁ
tratate în ansamblul lor, cu excepţia prestaţiilor familiale şi a prestaţiilor în caz
de accident de muncă şi de boli profesionale, dacă acestea din urmă sunt
prevăzute de o ramură specială.
3. Membrul trebuie să îşi asume o responsabilitate generală în ceea
ce priveşte plata prestaţiilor acordate în aplicarea prezentei convenţii şi să ia
toate măsurile necesare în vederea atingerii acestui scop; el trebuie, când este
cazul, să asigure ca studiile şi calculele actuariale necesare pentru echilibrul
ﬁnanciar să ﬁe efectuate periodic şi în orice caz prealabil oricăror modiﬁcări
ale prestaţiilor, ratelor cotizaţiilor sau impozitelor afectate acoperirii riscurilor
în chestiune.

Articolul 72
1. Atunci când administrarea nu este asigurată de către o instituţie
reglementată de autorităţile publice sau de un departament guvernamental
responsabil în faţa parlamentului, reprezentanţi ai persoanelor protejate trebuie să participe sau să ﬁe asociaţi la administrare, cu putere consultativă, în
anumite condiţii prescrise; legislaţia naţională poate prevedea şi participarea
reprezentanţilor patronilor şi ai autorităţilor publice.
2. Membrul trebuie să-şi asume o responsabilitate generală pentru buna
administrare a instituţiilor şi serviciilor care concură la aplicarea prezentei
convenţii.

PARTEA a XIV-a. DISPOZIŢII DIVERSE
Articolul 73
Prezenta convenţie nu se va aplica:
(a) riscurilor survenite înainte de intrarea în vigoare a părţii corespunzătoare
a convenţiei pentru Membrul interesat;
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(b) prestaţiilor acordate pentru riscurile survenite după intrarea în vigoare a
părţii corespunzătoare a convenţiei pentru Membrul interesat, în măsura
în care drepturile la aceste prestaţii provin din perioade anterioare respectivei date de intrare în vigoare.

Articolul 74
Prezenta convenţie nu trebuie privită ca aducând modiﬁcări vreuneia
dintre convenţiile existente.

Articolul 75
Atunci când va ﬁ dispus astfel într-o convenţie adoptată ulterior de către
Conferinţă şi referitoare la una sau mai multe materii tratate de către prezenta convenţie, dispoziţiile prezentei convenţii care vor ﬁ speciﬁcate în noua
convenţie vor înceta a mai ﬁ aplicate oricărui Membru care a ratiﬁcat-o pe
aceasta, începând de la data intrării sale în vigoare pentru Membrul respectiv.

Articolul 76
1. Fiecare Membru care ratiﬁcă prezenta convenţie se angajează să
furnizeze, în raportul anual pe care trebuie să-l prezinte cu privire la aplicarea
convenţiei, conform articolului 22 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale
a Muncii:
(a) informaţii complete asupra legislaţiei care aplică dispoziţiile prezentei
convenţii;
(b) dovezi de satisfacere a exigenţelor statistice formulate de:
(i) articolele 9 a), b), c) sau d); 15 a), b) sau d); 21 a) sau c); 27 a), b) sau
d); 33 a) sau b); 41 a), b) sau d); 48 a), b) sau c); 55 a), b) sau d); 61 a),
b) sau d) cu privire la numărul persoanelor protejate;
(ii) articolele 44, 65 sau 67 cu privire la cuantumurile prestaţiilor;
(iii) alineatul a) al paragrafului 2 al articolului 18 cu privire la durata indemnizaţiilor de boală;
(iv) paragraful 2 al articolului 24 cu privire la durata prestaţiilor de şomaj;
(v) paragraful 2 al articolului 71 cu privire la proporţia resurselor care
provin din cotizaţii de asigurare ale salariaţilor protejaţi;
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aceste dovezi trebuind furnizate în conformitate, pe cât posibil, în ceea ce
priveşte prezentarea lor, cu sugestiile făcute de Consiliul de Administraţie
al Biroului Internaţional al Muncii în vederea unei mai mari uniformităţi
în această privinţă.
2. Fiecare Membru care ratiﬁcă prezenta convenţie va înainta Directorului General al Biroului Internaţional al Muncii, la intervale corespunzătoare,
conform deciziilor Consiliului de Administraţie, rapoarte privind starea legislaţiei şi practicii sale referitoare la dispoziţiile ﬁecăreia dintre părţile II până la
X ale convenţiei care nu au fost deja speciﬁcate în (declaraţia de) ratiﬁcare a
(statului) Membru respectiv sau într-o notiﬁcare ulterioară făcută în aplicarea
articolului 4.

Articolul 77
1. Prezenta convenţie nu se aplică nici marinarilor, nici navigatorilor de
pe pescadoare; dispoziţii pentru protecţia navigatorilor de pe pescadoare
au fost adoptate de către Conferinţa Internaţională a Muncii în convenţia
privind protecţia socială a navigatorilor, din 1946, şi în convenţia privind
pensiile navigatorilor, din 1946.

PARTEA a XV-a. DISPOZIŢII FINALE
Articolele 78, 79 şi 82–87: Dispoziţii ﬁnale tip19, mai puţin articolul 82 care
prevede pentru denunţarea convenţiei „una dintre părţile II până la X, sau
mai multe dintre acestea”. Acesta este, de altfel, redactat în aceeaşi termeni
ca şi dispoziţia ﬁnală tip privind denunţarea.
Articolele 80 şi 81: Declaraţii de aplicare teritoriilor non-metropolitane20.

ANEXĂ
CLASIFICAREA INTERNAŢIONALĂ TIP, PE INDUSTRIE, A TUTUROR RAMURILOR
DE ACTIVITATE ECONOMICĂ21

19. A se vedea anexa I.
20. A se vedea anexa II.
21. Nu este reprodusă. Clasiﬁcarea anexată iniţial a fost înlocuită de versiunea revizuită în 1968. (a se
vedea convenţia Nr. 130, anexă).
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