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1. Rolul lucrătorilor în vârstă în Uniunea Europeană 
ProporŃia lucrătorilor în vârstă în Uniunea Europeană va creşte în următoarele decenii. TendinŃele în ceea 
ce priveşte populaŃia activă în UE-27 indică faptul că grupa de vârstă cuprinsă între 55 şi 64 de ani se va 
extinde până la aproximativ 16,2% (9,9 milioane) între 2010 şi 2030. Toate celelalte grupe de vârstă 
manifestă o tendinŃă descendentă, de la 5,4% (grupa de vârstă 40-54 de ani) la 14,9% (grupa de vârstă 
25-39 de ani). Această schimbare demografică este cauzată de speranŃa de viaŃă mai mare şi de ratele 
mai scăzute ale fertilităŃii. ConsecinŃa este că forŃa de muncă europeană va fi mai în vârstă ca niciodată. În 
multe Ńări, lucrătorii în vârstă vor reprezenta 30% sau mai mult din populaŃia activă pe piaŃa muncii. Ratele 
de încadrare în muncă în rândul lucrătorilor în vârstă (55–64 de ani) în UE-27 se situează în prezent sub 
50%. Doar în 15 Ńări din lume se înregistrează o rată de încadrare în muncă a lucrătorilor în vârstă de 
peste 50%. Peste jumătate dintre lucrătorii în vârstă renunŃă la viaŃa profesională înainte de vârsta de 
pensionare obligatorie, din diverse motive. Prin urmare, sunt necesare de urgenŃă cariere mai lungi şi mai 
bune  pentru a finanŃa şi a sprijini viaŃa mai lungă a cetăŃenilor europeni. 

Anul european al îmbătrânirii active 2012 urmăreşte să promoveze calitatea vieŃii şi bunăstării populaŃiei 
europene, în special a persoanelor în vârstă, şi solidaritatea între generaŃii. O viaŃă profesională de calitate 
este o platformă importantă pentru promovarea îmbătrânirii active. Prin urmare, sănătatea şi securitatea în 
muncă au un rol esenŃial în asigurarea îmbătrânirii active printr-o viaŃă profesională mai lungă şi mai bună. 
Munca de calitate promovează, de asemenea, cooperarea între generaŃia tânără, generaŃia adultă şi cea 
în vârstă. 

 

2. Câteva date referitoare la îmbătrânire 
Problemele de sănătate pe termen lung şi bolile cronice se înmulŃesc odată cu vârsta. În consecinŃă, 
aproximativ 30% din bărbaŃii şi femeile din grupa de vârstă 50–64 de ani au nevoie de ajustări urgente la 
locul de muncă din cauza problemelor de sănătate suferite, pentru a preveni riscul pensionării anticipate şi 
incapacităŃii de muncă. Problemele de sănătate majore sunt afecŃiunile musculo-scheletice şi afecŃiunile 
psihice. În prezent, depresia este, de asemenea, unul din cele mai comune frecvente motive de 
incapacitate de muncă şi pensionare anticipată. Scăderea capacităŃii de muncă fizică odată cu înaintarea 
în vârstă este clară: capacitatea cardiorespiratorie şi forŃa musculară scad cu aproximativ 1–2% anual 
după vârsta de 30 de ani. Reducerea capacităŃii fizice constituie o problemă în principal în cazul locurilor 
de muncă cu un volum de lucru ridicat; aproximativ 30% din locurile de muncă din Europa impun, în 
prezent, o postură inadecvată la locul de muncă, manipularea de obiecte grele sau muncă repetitivă. 
Totuşi, există diferenŃe individuale majore în ceea ce priveşte capacitatea funcŃională şi starea de sănătate 
la orice vârstă. Majoritatea lucrătorilor în vârstă se pot bucura de sănătate bună şi capacitate fizică 
adecvată.  
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Deşi sănătatea şi capacitatea fizică se deteriorează odată cu înaintarea în vârstă, o serie de alte funcŃii se 
îmbunătăŃesc. 

Maturizarea psihică este marele succes al îmbătrânirii. De exemplu, gândirea strategică, perspicacitatea, 
capacitatea sporită de reflecŃie, înŃelepciunea, capacitatea de deliberare, capacitatea de a raŃionaliza, 
controlul vieŃii, percepŃia holistică şi competenŃele lingvistice se îmbunătăŃesc odată cu vârsta. Lucrătorii în 
vârstă sunt, de asemenea, dedicaŃi activităŃii lor, loiali faŃă de angajator, şi adesea înregistrează rate mai 
scăzute ale absenteismului decât alte grupe de vârstă. ExperienŃa profesională şi gestionarea vieŃii se 
îmbunătăŃesc, de asemenea, odată cu vârsta. Studiile au arătat că, atunci când se măsoară performanŃa la 
locul de muncă, experienŃa profesională compensează reducerea anumitor procese cognitive de bază, de 
exemplu funcŃiile memoriei şi capacităŃile psihomotorii.  

Vârsta şi experienŃa profesională îmbunătăŃesc, de asemenea, capitalul social valoros al lucrătorilor în 
vârstă: (i) competenŃa profesională, cunoştinŃele tacite, competenŃele de cooperare cresc, (ii) 
conştientizarea structurală cu privire la organizaŃie şi funcŃiile acesteia se îmbunătăŃesc şi (iii) contactele cu 
clienŃii şi reŃelele se extind, iar înŃelegerea schimbărilor care au loc în mediul operaŃional se îmbunătăŃeşte. 

Lucrătorii în vârstă pot învăŃa lucruri noi. ÎnvăŃarea nu depinde de vârstă, însă procesul de învăŃare se 
modifică odată cu vârsta. Prin urmare, este important ca lucrătorii în vârstă să aibă acces la formare şi 
oportunităŃi egale de învăŃare în ceea ce priveşte competenŃe noi şi actualizarea competenŃelor 
profesionale. În învăŃarea pe tot parcursul vieŃii trebuie utilizate strategiile de învăŃare şi didactice potrivite. 

Pe scurt, în multe feluri, îmbătrânirea îi face pe lucrătorii în vârstă mai buni şi mai puternici decât înainte. 
Prin urmare, participarea activă la viaŃa profesională este un important factor pozitiv în îmbătrânirea activă. 
Fiecare generaŃie îşi are propriile puncte forte şi puncte slabe; punctele forte ale lucrătorilor în vârstă 
trebuie identificate şi utilizate mai bine pentru a le transforma într-un bun valoros la locul de muncă. 

 

3. Gestionarea vârstei la locul de muncă 
DefiniŃia gestionării vârstei (GV) subliniază că „factorii asociaŃi vârstei ar trebui luaŃi în considerare în 
gestionarea zilnică, inclusiv programul de lucru şi sarcinile individuale de lucru, astfel încât orice persoană, 
indiferent de vârstă să aibă sentimentul că poate să îți atingă propriile obiective şi obiectivele comune”. 
Cele opt obiective ale gestionării vârstei sunt:  

1. sporirea gradului de conştientizare cu privire la îmbătrânire 

2. atitudinea potrivită faŃă de îmbătrânire 

3. GV ca sarcină şi datorie esenŃială a managerilor şi a superiorilor ierarhici 

4. includerea GV în politica de resurse umane  

5. promovarea capacităŃii de muncă şi a productivităŃii 

6. învăŃarea pe tot parcursul vieŃii 

7. programe de lucru adaptate vârstei şi  

8. tranziŃie sigură şi demnă către pensionare. 

 

Practicile de gestionare a vârstei la locul de muncă în Europa indică faptul că organizaŃiile gestionează 
aspecte legate de îmbătrânire fie prin „soluŃionarea problemelor”, fie în mod „proactiv”. Un grad scăzut de 
conştientizare cu privire la îmbătrânire determină întreprinderile să abordeze problemele cu resurse 
limitate şi prin reducerea sarcinilor de lucru ale lucrătorilor în vârstă (abordarea prin soluŃionarea 
problemei). Printr-o mai bună înŃelegere a îmbătrânirii ca provocare sau oportunitate, întreprinderile 
proactive sunt pregătite să sporească resursele individuale şi să sprijine învăŃarea intergeneraŃională. În 
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cele mai bune condiŃii, gestionarea vârstei utilizează o abordare care Ńine seama de toate aspectele vieŃii şi 
creează oportunităŃi egale pentru toate generaŃiile. 

 

4. Capacitatea de muncă 
Cercetările ample privind capacitatea de muncă a lucrătorilor în vârstă au identificat principalii factori care 
afectează capacitatea individuală de muncă. Rezultatele cercetărilor pot fi ilustrate sub forma unei „case a 
capacităŃii de muncă” cu patru etaje (figura 1). Primele trei etaje ale casei descriu resursele individuale: (i) 
sănătatea şi capacităŃile funcŃionale, (ii) competenŃa, (iii) valorile, atitudinea şi motivaŃia. Al patrulea etaj 
cuprinde (iv) viaŃa profesională. Capacitatea de muncă reprezintă echilibrul dintre muncă şi resursele 
individuale; atunci când munca şi resursele individuale sunt compatibile, capacitatea de muncă este bună. 
Scările dintre etaje indică faptul că toate etajele casei interacŃionează. Cea mai strânsă interacŃiune există 
între etajul „muncă” şi etajul „valori, atitudine şi motivaŃie” (etajele 3 şi 4). ExperienŃele pozitive şi negative 
la locul de muncă pătrund în etajul al treilea, care capătă astfel o pondere pozitivă sau negativă. Etajul al 
treilea reprezintă înŃelegerea subiectivă a lucrătorului în ceea ce priveşte munca sa – opiniile şi 
sentimentele sale cu privire la o varietate de factori asociaŃi activităŃii sale zilnice. Acest etaj are un balcon, 
de unde lucrătorul poate privi mediul cel mai apropiat locului de muncă: (v) familia şi (vi) anturajul. Aceşti 
doi factori afectează zi de zi capacitatea de muncă a lucrătorului. Un stil de viaŃă sănătos şi activităŃile 
recreative îmbunătăŃesc sănătatea şi consolidează capacităŃile funcŃionale. ReŃelele personale şi 
interacŃiunile umane afectează valorile, atitudinea şi motivaŃia. Prin urmare, doi factori din afara locului de 
muncă au un impact asupra capacităŃii de muncă a unei persoane prin consolidarea sau prin reducerea 
echilibrului dintre muncă şi resursele personale. În ansamblu, capacitatea de muncă a unei persoane 
depinde de şase factori. 

Figura 1: Modelul casei capacităŃii de muncă, care prezintă diferitele dimensiuni care determină 
capacitatea de muncă a oamenilor. Capacitatea de muncă reprezintă echilibrul dintre muncă şi resursele 
individuale. Pe lângă locul de muncă, familia şi anturajul influenŃează, de asemenea, echilibrul. Sursa: 
Ilmarinen, 2006, Finnish Institute of Occupational Health, Age Power (Puterea vârstei), grafică Milja Ahola. 
Lundell et al. 2011 (în limba finlandeză). 
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Mediul operaŃional al organizaŃiilor tinde să fie în continuă schimbare ca urmare a globalizării, noilor 
tehnologii, crizei financiare etc. Drept urmare, activitățile care trebuie efectuate în cadrul organizaŃiei se 
află într-un continuu proces de dezvoltare. În acelaşi timp, resursele umane ale organizaŃiei sunt în 
schimbare, de exemplu din cauza îmbătrânirii forŃei de muncă. Pot apărea probleme de sănătate, iar 
nevoia de actualizare a capacităŃilor şi competenŃelor devine mai stringentă. Dinamica neaşteptată dintre 
etajele casei îngreunează stabilirea unui echilibru corect între muncă şi resursele individuale. Astfel, 
trebuie să încercăm să obținem cel mai bun echilibru posibil pe tot parcursul vieŃii noastre profesionale.  

Cel de-al treilea etaj reflectă şi rezumă situaŃia noastră profesională. InformaŃiile circulă între diferite etaje, 
iar factorii exteriori muncii pot modifica cu uşurinŃă valorile şi atitudinea lucrătorului, precum şi 
angajamentul său faŃă de muncă. Decizia de a continua sau nu activitatea în aceeaşi organizaŃie până la 
pensionare sau chiar mai mult va fi luată la nivelul celui de-al treilea etaj. Cu cât ponderea celui de-al 
treilea etaj este mai pozitivă, cu atât creşte probabilitatea ca o persoană să aibă o viaŃă profesională de 
calitate şi o carieră mai lungă. Indicatori pozitivi principali sunt, de exemplu, respectul primit, încrederea în 
angajator, sprijinul şi feedbackul din partea superiorilor ierarhici, tratamentul echitabil, angajamentul în 
muncă. Un etaj al treilea cu o pondere pozitivă transformă îmbătrânirea activă în realitate.  

5. Capacitatea de muncă şi îmbătrânirea 
Capacitatea de muncă poate fi evaluată cu ajutorul indicelui capacităŃii de muncă (ICM), un instrument 
subiectiv de anchetă care cuprinde şapte elemente. Punctajul ICM este cuprins între 7 şi 49; cu cât este 
mai mare, cu atât mai bine. Punctajul ICM este clasificat drept slab, moderat, bun şi excelent. ICM-ul are o 
valoare predictivă ridicată: dintre persoanele cu un punctaj slab la vârsta 45–57 ani, aproximativ 60% 
primeau o pensie de incapacitate de muncă 11 ani mai târziu. ICM-ul a fost tradus în 26 de limbi şi este 
utilizat la scară largă în diverse culturi din întreaga lume. 

Capacitatea de muncă tinde să scadă odată cu vârsta, deşi valorile medii ale populaŃiei active cu vârste 
între 20 şi 65 de ani rămân în categoriile bun şi excelent. Totuşi, aproximativ 30% din lucrătorii de sex 
masculin şi cei de sex feminin de peste 45 de ani manifestă o scădere marcată a ICM-ului atât în cazul 
locurilor de muncă de birou, cât şi al celor care implică muncă fizică. De asemenea, tendinŃa ICM în raport 
cu îmbătrânirea diferă în funcŃie de sectorul economic. Capacitatea de muncă pare să fie mai scăzută în 
agricultură, industria lemnului, industria metalelor şi transporturi, precum şi în serviciile sociale în anumite 
Ńări, în rândul profesorilor. Cea mai bună corespondenŃă între muncă şi resursele individuale a fost 
constatată în sectorul electronic şi de telecomunicaŃii, în sectorul bancar şi de asigurări. 

DiferenŃele individuale în ceea ce priveşte capacitatea de muncă se adâncesc odată cu înaintarea în 
vârstă. O populaŃie activă peste 45 de ani este extrem de eterogenă în comparaŃie cu lucrătorii mai tineri. 
Aproximativ 15-30% din lucrătorii cu vârsta de 45 de ani au un ICM moderat sau slab. Aceştia prezintă 
riscul de a-şi pierde capacitatea de muncă dacă nu se adoptă acŃiuni preventive şi corective. 

TendinŃa descendentă a capacităŃii de muncă odată cu înaintarea în vârstă se datorează dificultăŃilor de a 
adapta schimbările legate de muncă la cele care privesc resursele individuale. ViaŃa profesională pare să 
se dezvolte pe cont propriu, fără a urma neapărat calea proceselor îmbătrânirii umane normale. Prin 
urmare, cel de-al treilea etaj va avea adesea o pondere negativă, iar angajaŃii şi lucrătorii în vârstă vor 
considera că li se reduce capacitatea de muncă. 
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6. Promovarea capacităŃii de muncă 
Modelul casei capacităŃii de muncă sugerează că măsurile luate la locul de muncă în vederea promovării 
capacităŃii de muncă trebuie să acopere toate cele patru etaje. Lucrătorii sunt mai responsabili pentru 
sănătatea şi competenŃa lor, iar angajatorul este mai responsabil în ceea ce priveşte organizarea şi 
programul de lucru. Conceptul de promovare se bazează, prin urmare, pe cooperarea dintre angajator şi 
angajat, care pot crea împreună un echilibru mai bun la locul de muncă şi pot îmbunătăŃi capacitatea de 
muncă. Responsabilitatea comună pentru măsurile care trebuie adoptate le vor spori acceptabilitatea şi 
fezabilitatea şi vor crea o situaŃie reciproc avantajoasă. 

Promovarea sănătăŃii (primul etaj) vizează o multitudine de obiceiuri de viață în ceea ce privețte 
consumul de alimente, de lichide, activitățile fizice, recuperarea ți somnul. Pe lângă un stil de viață 
sănătos, măsuri preventive ți proactive prin servicii de sănătate în rândul lucrătorilor, precum ți 
tratamentul corespunzător al problemelor de sănătate acute au un rol important în menŃinerea unei stări 
bune de sănătate pe parcursul vieții la locul de muncă. Prin urmare, competența experților în domeniul 
sănătăŃii la locul de muncă trebuie să cuprindă şi îmbătrânirea ți problemele de sănătate. Modul în care 
acețtia înțeleg ajustările necesare la locul de muncă datorită ca urmare a schimbărilor suferite de 
capacitățile funcționale ți de sănătate, cauzate de îmbătrânire, este o resursă valoroasă pentru crearea 
unei vieți profesionale mai bune pentru lucrătorii în vârstă. Deoarece numeroase probleme de sănătate 
sunt asociate locului de muncă, riscurile pe care munca le are asupra sănătăŃii trebuie identificate ți 
prevenite la locul de muncă (cel de-al patrulea etaj). Interacțiunile puternice dintre sănătate ți muncă 
impun o colaborare activă între experții din domeniul sănătăŃii şi securităŃii la locul de muncă, angajatori 
ți angajați. 

Menținerea competenței profesionale necesită o actualizare continuă a capacităŃilor ți competențelor 
(cel de-al doilea etaj). Formarea la locul de muncă, precum ți diverse tipuri de cursuri de formare 
specială oferă lucrătorilor în vârstă posibilitatea de a-ți consolida capacitățile. Trebuie luate însă în 
considerare schimbările din procesul de învățare al lucrătorilor în vârstă. Strategiile de învățare, 
condițiile de învățare, utilizarea imaginilor, relaxarea ți timpul necesar dobândirii de cunoțtințe diferă 
între lucrătorii tineri ți lucrătorii în vârstă. Totuți, cea mai importantă platformă de învățare este munca 
ți locul de muncă în sine. Învățarea la locul de muncă este posibilă dacă sarcinile ți conținutul muncii 
sunt concepute în ața fel încât să ofere experiențe de învățare. Experiențele pozitive de învățare la 
locul de muncă pe parcursul carierei unei persoane reduc obstacolele în calea învățării unor lucruri noi ți 
corectează atitudinea negativă faŃă de învățare. Atitudinea superiorului ierarhic este, de asemenea, 
importantă: dacă este favorabil învățării pe tot parcursul vieții ți sprijină acest proces, oferind posibilități 
de formare, este înlăturat un obstacol important din calea învățării pentru angajații în vârstă. Învățarea 
pe parcursul înaintării în vârstă este un factor important de succes al îmbătrânirii active.  

Valorile, atitudinea ți motivația (cel de-al treilea etaj) nu fac, de multe ori, obiectul unor intervenții 
directe. Acestea tind să fie influențate indirect. Aceasta presupune că activitățile trebuie să se 
concentreze în principal la nivelul etajului muncii. O serie de îmbunătățiri în ceea ce priveşte 
competenŃele de conducere ți gestionare au impact asupra caracteristicilor celui de-al treilea etaj. 
Oamenii trebuie să simtă că sunt respectați şi că au încredere în angajator şi se ațteaptă să fie sprijiniți 
de superiorul ierarhic în situații de muncă dificile ți solicitante. Ei au nevoie de feedback pentru a țti 
dacă ți-au îndeplinit corect sarcinile, ți pentru a afla, de asemenea, cum îți pot îmbunătăți 
performanța. Dialogul dintre superiorul ierarhic ți lucrători trebuie să fie un proces continuu şi nu să se 
limiteze la interviul anual de evaluare. Tratamentul echitabil ți toleranța zero față de discriminarea pe 
criterii de vârstă vor fi observate ți apreciate de angajați. Angajamentul individual faŃă de muncă este un 
indicator principal al ponderii pozitive a celui de-al treilea etaj. Trebuie, de asemenea, menționat că 
angajații sunt, în ultimă instanŃă, responsabili pentru propriile valori, atitudini ți alți factori personali. 
Actualizarea propriei mentalități faŃă de munca, propriile resurse ți chestiunile familiale este necesară 
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pentru obŃinerea unui echilibru durabil mai bun în viața profesională. Un astfel de echilibru generează o 
pondere pozitivă la nivelul celui de-al treilea etaj. 

„Etajul muncii” (cel de-al patrulea etaj) este cel mai mare ți mai greu etaj al casei. Acesta constă în 
mediul de lucru (fizic, mental, social), organizarea muncii ți programul de lucru, timpul de lucru, colectivul 
ți sarcinile de lucru, precum ți conducerea. Managerii ți superiorii ierarhici au un rol important, întrucât 
sunt responsabili cu organizarea proceselor de lucru ți a sarcinilor individuale de muncă. Toate deciziile 
ți schimbările în muncă trec prin mâinile lor. Acețtia răspund, de asemenea, de securitatea ți sănătatea 
la locul de muncă, inclusiv evaluările riscurilor. Evaluările riscurilor trebuie să țină seama de diferențele 
individuale majore în ceea ce privețte capacitățile funcționale ți sănătatea personalului, de handicapuri, 
de diferenŃele între femei şi bărbaŃi etc. Lucrătorii ți angajații din toate grupele de vârstă sunt vulnerabili 
la expuneri periculoase la locul de muncă. Întrucât adaptarea muncii la capacităŃile, competențele ți 
starea de sănătate a unei persoane trebuie să fie un proces continuu ți dinamic, bazat pe o evaluare 
adecvată a riscurilor, adaptarea muncii la starea de sănătate ți nevoile lucrătorilor în vârstă nu trebuie să 
reprezinte o sarcină suplimentară. Vârsta este doar un aspect al diversității forței de muncă, însă 
managerii ți superiorii ierarhici trebuie să conțtientizeze mai mult aspectele legate de vârstă. Toate 
aceste acțiuni ți îmbunătățiri legate de vârstă necesare la locul de muncă pot fi numite „gestionarea 
vârstei” (a se vedea secțiunea 3 de mai sus).  

Reorganizarea sarcinilor individuale de lucru în funcție de punctele forte, nevoile ți capacitățile 
lucrătorilor în vârstă este esenŃială pentru a asigura capacitatea de muncă, bunăstarea ți productivitatea 
angajaților. De exemplu, scăderea volumului de muncă fizică, introducerea de pauze scurte în procesele 
de muncă ți luarea în considerare a riscurilor asupra sănătății atunci când se hotărăşte un program de 
lucru în schimburi sau flexibil sunt toate măsuri în favoarea lucrătorilor în vârstă. Pe de altă parte, trebuie 
utilizate punctele forte ale lucrătorilor în vârstă (a se vedea secțiunea 2). Cea mai uțoară metodă de 
identificare a noilor nevoi ți moduri de reorganizare a muncii este de a întreba lucrătorii în vârstă cum 
doresc să îți schimbe ți să îți îmbunătățească munca. O altă opțiune utilă este partajarea sarcinilor de 
lucru între angajații mai tineri ți cei în vârstă, prin utilizarea punctelor forte diferite ale acestora. 

 

7. Avantajele promovării capacității de muncă în rândul 
lucrătorilor în vârstă 

Exemplele de bune practici demonstrează că beneficiile depăşesc costurile investițiilor în promovarea 
capacității de muncă. Persoanele pot continua să desfăşoare o activitate productivă, atmosfera de lucru 
se îmbunătățețte, productivitatea crețte, iar problemele legate de vârstă se reduc. Analiza costuri-
beneficii arată că rentabilitatea investițiilor poate fi foarte bună: rentabilitatea la 1 EUR este de 3–5 EUR 
în câțiva ani. Rentabilitatea pozitivă a investițiilor se explică prin ratele mai scăzute ale concediilor 
medicale, costuri reduse în legătură cu incapacitatea de muncă ți crețterea productivități. 

8. Aspecte legate de politicile pentru lucrătorii în vârstă 
Sunt necesare mai multe reforme pentru îmbunătățirea îmbătrânirii active prin intermediul unor cariere 
mai lungi ți mai bune:  

1. Reforma la nivelul atitudinii, pentru a crea o atitudine corectă ți adecvată față de lucrătorii în vârstă 

2. Reforma modului de gestionare, pentru a identifica ți utiliza punctele forte ale lucrătorilor în vârstă 

3. Reforma vieții profesionale, pentru a crea o viață activă adaptată vârstei tuturor generațiilor  
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4. Reforma pensiilor, care ia în considerare diferențele individuale majore între lucrătorii în vârstă, prin 
oferirea unui interval flexibil al vârstelor de pensionare ți a unui stimulent financiar pentru cei care 
lucrează mai mult  

5. Reforma organizațională, pentru a consolida colaborarea între diversele părți interesate ți diverşii 
actori, având o influenŃă asupra unei vieŃi profesionale mai lungi şi de mai bună calitate ți 

6. Reforma serviciilor de asistenŃă medicală, pentru a consolida serviciile preventive ți proactive în 
materie de sănătate în muncă. 

 

Este esenŃial, din perspectiva politicilor, să se realizeze în primul rând reformele pozitive şi ulterior cele 
negative. Reformele pozitive presupun că trebuie dezvoltată în primul rând viața profesională pentru ca 
angajații să poată, să dorească şi să aibă posibilitatea de a munci mai mult. Acest obiectiv poate fi atins 
prin utilizarea promovării cuprinzătoare a modelului de capacitate a muncii pentru toate generaŃiile. 
Ulterior, pot fi mărite vârstele de pensionare şi reduse opŃiunile de pensionare anticipată. 

Sunt imperios necesare modele inovatoare de prelungire a vieŃii profesionale a persoanelor şi de creştere 
mărire a vârstei de pensionare a acestora în mod eficace. Unele exemple de bune practici arată că, dacă 
lucrătorilor li se acordă mai mult timp liber sau li se diminuează volumul de muncă odată cu înaintarea în 
vârstă, vârsta de pensionare efectivă se prelungeşte cu aproximativ trei ani. O întreprindere de producŃie a 
introdus un program „Age Master” („Decan de vârstă”) oferind zile libere suplimentare lucrătorilor cu vârste 
peste 58 de ani. Aceasta le-a garantat mai mult timp de odihnă după efectuarea de activităŃi manuale 
solicitante şi minuŃioase, care includeau fabricarea de lacăte pentru uți. Numărul zilelor libere plătite a 
crescut de la 6 (pentru vârsta de 58 de ani) la 14 (pentru vârsta de 63 de ani). „Decanii de vârstă” au putut 
ți au fost dispuşi să lucreze cu 3 ani mai mult decât înainte ți să se pensioneze la 63 de ani. O 
întreprindere din domeniul energiei a introdus un program „80-90-100” care le permitea angajaŃilor să îşi 
reducă timpul de lucru cu 20%, cu o reducere de 10% a salariului însă fără a fi afectate prestațiile de 
pensie. Aproximativ 25% din angajați ți lucrători au profitat de această oportunitate. Vârsta de 
pensionare efectivă a crescut cu aproximativ 3 ani, la 64 de ani. 

Aceste exemple inovatoare arată că persoanele în vârstă pot ți doresc să lucreze mai mult dacă pot face 
față mai bine volumului de muncă sau orelor de lucru. Angajatorii ți angajații au fost mulțumiți de noile 
modele. 

 

9. Lucrătorii în vârstă ca avantaj în mediul de lucru şi în 
societate 

Lucrătorii în vârstă reprezintă o parte importantă a forŃei de muncă în societăŃile moderne, iar numărul lor 
va creşte în următoarele decenii. Lucrătorii în vârstă au capacităŃi şi competenŃe diferite faŃă de alte 
generaŃii. Fără participarea lor la viaŃa activă, va apărea un deficit de capacităŃi profesionale, structurale şi 
de reŃea. De asemenea, transferul cunoştinŃelor tacite ale acestora către generaŃiile mai tinere este 
important. Cea mai puternică combinaŃie de competenŃe la locul de muncă se bazează pe diferitele puncte 
forte ale diferitelor generaŃii.  

Prin îmbunătăŃirea sănătăŃii şi a speranŃei de viaŃă a lucrătorilor în vârstă cresc şansele de consolidare a 
unei societăŃi care respectă vârsta. O viaŃă profesională de calitate este însă o premisă importantă pentru 
ca lucrătorii în vârstă să rămână activi, iar societatea să beneficieze de punctele forte şi de talentele lor. 
Astfel, pot participa activ la crearea unei societăŃi durabile şi protectoare, în care există solidaritate între 
generaŃii. O viaŃa profesională productivă este o bază importantă pentru o îmbătrânire activă. SatisfacŃia 
faŃă de locul de muncă poate ajuta oamenii să evite eventuale boli şi deteriorarea fizică sau psihică, le 
asigură o bună capacitate fizică şi cognitivă şi promovează atitudini active şi pozitive faŃă de viaŃă. 
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Calitatea vieŃii profesionale are o influenŃă puternică asupra tuturor lucrătorilor, deoarece petrecem o mare 
parte din viaŃă la locul de muncă. Rezultatele cercetărilor longitudinale recente arată că independenŃa în 
activităŃile cotidiene între 73 şi 85 de ani este indicată de capacitatea de muncă înainte de pensionare. Cu 
cât este mai bună capacitatea de muncă înainte de pensionare, cu atât este mai bună calitatea vieŃii 
ulterioare. Prin urmare, investiŃiile în îmbătrânirea activă trebuie asigurate pe parcursul anilor de muncă. 
InvestiŃiile în securitate şi protecŃia sănătăŃii lucrătorilor la locul de muncă sunt şi investiŃii pentru restul 
vieŃii noastre. 
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