
2.5. O ultimă critică în ceea ce privește recomandările formulate în Schiță este incoerența acestora pe 
alocuri. 
Exemplificăm: 

(1) Recomandările de la p. 3, de la „Să se bazeze pe o evaluare a situației sociale în momentul 
zero” până la „Să formuleze prioritățile de politică socială pe perioada următoare”. 
Suntem de părere că recomandarea a treia în această listă, „Să evalueze periodic politicile 
sociale practicate”, însemnând evaluare continuă, ține nu de faza de elaborarea unei strategii 
guvernamentale de politici sociale (unde este recomandată), ci de implementarea unei astfel de 
strategii. 
 
(2) „Încurajarea și dezvoltarea pe termen lung a unor programe sociale care s-au dovedit a fi 
valoroase” ca subpunct la „identificarea și stimularea resurselor extrabugetare de soluționare a 
problemelor sociale” (p. 4). Ni se pare neclar felul în care încurajarea și dezvoltarea unor 
programe sociale de succes pe termen lung duce la identificarea și stimularea unor resurse 
financiare extrabugetare în domeniul social (în afară de cazul în care aceste programe generează 
venituri, economia socială fiind un exemplu bun, într-adevăr, dar singurul). Recomandarea 
noastră, așadar, ar fi simpla reformulare a recomandării în felul următor: Stimularea economiei 
sociale pe considerentul că aceasta poate genera venituri extrabugetare cu destinații în primul 
rând sociale.  
 
(3) „Elaborarea unui program de construcții de locuințe sociale” (p. 23) în cadrul programelor 
sociale speciale. Dincolo de problema semnalată la secțiunea 2.1., constituită de lipsa justificării 
empirice a acestei recomandări, noi suntem de părere că acest aspect ar trebui să fie mai 
degrabă inclus fie la recomandările direcției 1 (Îmbunătățirea sistemului actual de protecție 
socială) pe considerentul că există deja o politică socială românească privitoare la locuire și 
locuințe sociale, fie la recomandările direcției 3 (Dezvoltări instituționale pentru introducerea 
unui sistem coerent și eficient de servicii de asistență socială), locuirea și locuințele sociale fiind 
un serviciu social sau, după caz, un beneficiu în natură. 

Pe scurt, unele dintre recomandările subsumate unor recomandări mai generale par să fie în locul greșit. 
Recomandăm ca o nouă variantă a Schiței să corecteze această carență care subminează autoritatea 
documentului ca punct de pornire pentru o strategie guvernamentală implementabilă de politici 
sociale. 


