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Poverty has become a complex phenomenon both at the national and international
level. As the solutions for the global eradication of this phenomenon do not seem to be
viable, strategies at the national level are to be developed. Romania’s strategic goal related
to the social inclusion during the last years has been focused on a series of strategic actions
whose final forseen results should have led to the creation of an inclusive society in which
each person should be provided with the necessary resources and means for a dignified
life. The concept of dignified life, the human being’s dignity will become an actual topic
especially in the context of the economic and social crisis. The solution to this problem
seems to be its approaching in an integrated multidimensional framework, which should
provide the interconnection between the economic and the social development adapted to
the social needs of the population.
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Fenomenul sărăciei afectează atât ţările dezvoltate, cât şi ţările în curs

de dezvoltare, generând nenumărate controverse în încercarea de a-l defini,
deşi s-a semnalat un progres considerabil privind teoria, practica măsurării şi
analizei sărăciei. Studiile realizate pe această temă la nivel european şi mondial
arată că acest fenomen continuă să facă obiectul unor ample dezbateri între
specialiştii din domeniu.
Ascensiunea rapidă a fenomenului sărăciei în România a impus strategii
şi măsuri de combatere a acesteia. Sărăcia preocupă actualmente toate mediile,
dar în special pe omul obişnuit, care este nevoit să suporte efectele acesteia în
condiţiile în care sărăcia adesea devine, din nefericire, chiar un mod de viaţă.
Conceptul de sărăcie pare cel mai adesea dificil de definit şi greu de înţeles, cu
toate că fenomenul sărăciei este vizibil şi cât se poate de real. Definirea sărăciei
este importantă pentru cunoaşterea proporţiilor fenomenului, a cauzelor şi
factorilor care o generează, cât şi pentru a găsi soluţii eficiente în combaterea
acesteia.
În literatura de specialitate există deja o bogată gamă de delimitări
conceptuale cu privire la noţiunea de sărăcie. De exemplu, se susţine că: cei
aflaţi în sărăcie sunt indivizii şi familiile ale căror venituri sau alte resurse, în
special cele sub formă de pregătire şcolară şi profesională, condiţii de existenţă şi
patrimoniu material, sunt sub un nivel mediu al societăţii în care trăiesc1.
Sărăcia se caracterizează nu numai prin lipsa resurselor monetare, dar
şi prin ansamblul de lipsuri şi handicapuri care sunt cumulate în cursul unei
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