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În ultimii 50 de ani, voucherele sociale au fost introduse în peste 
19 state membre ale UE în scopul facilitării implementării politicilor 
sociale, inclusiv a celor care vizează accesul la SPC și care au ca 
scop formalizarea acestui sector. Eficiența acestora în atingerea 
obiectivelor sociale a fost dovedită și, prin urmare, au devenit un 
instrument crucial în sectorul serviciilor personale și casnice. În 
procesul de implementare a mecanismelor de vouchere sociale 
sunt implicate diverse părți interesate, de la autoritățile publice la 
sindicate, organizații patronale și emitenți de vouchere, toate aceste 
părți având același obiectiv: proiectarea unui instrument echilibrat și 
cuprinzător, care să beneficieze toți cetățenii.
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DEFINIȚII
1 -Vouchere

În general, voucherele pot fi definite ca un instrument care acordă dreptul de a beneficia de anumite bunuri sau servicii 
sau de a obține o reducere la achiziționarea respectivelor bunuri sau servicii sau de a primi o rambursare în momentul 
răscumpărării. Acest drept poate fi exprimat ca valoare monetară, procent (reducere), unități sau cantitate. 

2 - Vouchere sociale 

Voucherele sociale, fie pe hârtie sau digitale, sunt beneficii sociale atribuite în mod colectiv lucrătorilor de către 
angajatori, atât publici cât și privați, și care le acordă acestora dreptul de a accesa anumite bunuri sau servicii care să 
le îmbunătățească condițiile de muncă și să-i ajute să obțină echilibrul dintre viața profesională și cea privată (cum ar 
fi accesul la alimente, cultură, transport, îngrijirea copiilor, concediu etc.). Autoritățile publice pot adapta voucherele 
sociale astfel încât să distribuie beneficii și bunăstare cetățenilor lor ca alternativă la indemnizații în numerar sau în 
natură. 

Asemenea bunuri sau servicii sunt accesibile în cadrul unei rețele specifice de comercianți și furnizori. Această rețea are la 
bază un raport contractual încheiat între comerciant/furnizor și companiile care emit vouchere sociale și care garantează 
utilizarea corespunzătoare a acestora, în special prin prevenirea transformării acestora în numerar. 

Voucherele sociale, care au la bază de obicei politici publice și sunt susținute de un impozit național și/sau un cadru 
social, îmbunătățesc un model social și economic virtuos și în același timp stimulează economia locală și națională în 
scopul atingerii unui obiectiv social specific. Aceste caracteristici le diferențiază de anumite mecanisme de remunerare a 
activităților sezoniere/ocazionale care le pot fi propuse angajatorilor ocazionali ca soluții pentru simplificarea formalităților 
administrative legate de angajarea lucrătorilor ocazionali. 

În domeniul serviciilor personale și casnice (SPC), voucherele sociale sunt denumite de obicei vouchere de servicii sau de 
îngrijire a copiilor, în funcție de domeniul de aplicare. 

CARACTERISTICILE VOUCHERELOR SOCIALE 

Programele de vouchere sociale au caracteristici comune specifice care reglementează implementarea acestora și le fac 

să fie eficiente în atingerea obiectivelor publice specifice: 

1. ACOPERIRE GEOGRAFICĂ LIMITATĂ: sunt valabile numai pe un anumit teritoriu (stat, regiune, subregiune sau 
municipalitate).

2. CADRU REGLEMENTAT: sunt reglementate prin intermediul unui cadru social sau fiscal specific, destinat 
implementării unei politici sociale și/sau de ocupare a forței de muncă.

3. PENTRU ENTITĂȚILE JURIDICE: sunt furnizate la cererea unei întreprinderi sau a unei entități publice.

4. ACCES LA SERVICII/BUNURI: dau dreptul unei persoane să obțină bunuri sau servicii.

5. REȚEA SPECIALĂ: acces la furnizori de servicii care au încheiat un acord cu emitentul.

6. FĂRĂ NUMERAR: nu pot fi preschimbate pentru bani.

7. UȘOR DE FOLOSIT: formalitățile administrative sunt mai simple pentru beneficiari, care pot identifica cu claritate 
la ce servicii au dreptul, cum pot accesa aceste servicii și cât costă acestea.

5



DIFERENȚE ÎNTRE VOUCHERELE SOCIALE ȘI INSTRUMENTELE DE SIMPLIFICARE A 
FORMALITĂȚILOR ADMINISTRATIVE 

Trebuie remarcat faptul că voucherele sociale sunt diferite de „sistemele declarative și de remunerare” denumite greșit 
de multe ori „vouchere” precum Dienstleistungsscheckgesetz în Austria, CESU declaratif 1 în Franța, Libretto Famiglia în 
Italia sau Alphacheque în Olanda. Deși toate aceste instrumente au același obiectiv ca și voucherele sociale, și anume 
facilitarea angajării formale a lucrătorilor casnici, acestea diferă prin faptul că nu dau dreptul unei persoane să primească 
servicii și nu implică neapărat: 

• garantarea unor drepturi profesionale și sociale pentru lucrătorii din domeniul SPC similare cu cele ale lucrătorilor 
angajați;

• acces la stimulente sociale și fiscale specifice. Atunci când beneficiarilor li se acordă stimulente sociale și fiscale, 
ca de exemplu un credit fiscal, pentru achiziționarea de SPC pe piața formală, accesul la aceste stimulente nu este 
legat obligatoriu de utilizarea unui instrument specific pentru declararea lucrătorilor din sectorul SPC. Dimpotrivă, 
voucherele sociale se încadrează într-un cadru fiscal și/sau social național specific și ar trebui utilizate în conformitate 
cu acesta.

Mai mult de atât, „sistemele declarative și de remunerare” sunt folosite doar de beneficiarii finali care angajează direct 
lucrătorul casnic, permițându-le să îl declare și să își îndeplinească cu ușurință obligațiile față de organismele de securitate 
socială. 

Prin urmare, acest document se adresează numai programelor de vouchere sociale. „Sistemele declarative și de 
remunerare” precum French CESU déclaratif sunt prezentate în orientările adaptate privind dezvoltarea drepturilor și 
obligațiilor angajatorilor și lucrătorilor. 

1 Este important să se distingă între CESU declarativ și CESU preplătit implementat în Franța. Cu toate că au același acronim, este vorba de două instrumente diferite. 

CESU declarativ este un sistem declarativ și de remunerare, în timp ce CESU preplătit este un program de vouchere sociale. Documentul actual se concentrează doar 

pe CESU preplătit. 
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Voucherele sociale sunt emise într-un cadru legal specific, care identifică beneficiarii care au dreptul să le primească, 
precum și modul de gestionare și finanțare a întregului mecanism. În acest cadru, voucherele sociale pot fi distribuite fie 
de către angajatori, fie de autorități publice. În cel de-al doilea caz, accesul poate fi acordat numai pe bază de înregistrare 
(adică este deschis tuturor cetățenilor) sau poate fi testat în funcție de mijloace și/sau nevoi (adică deschis doar unui 
anumit grup țintă). În majoritatea cazurilor, companiile care emit aceste vouchere se ocupă de gestionarea programului de 
vouchere sociale. 

Beneficiarii voucherelor sociale le preschimbă la furnizorii de servicii desemnați, cărora ulterior li se rambursează banii 
prin intermediul unei proceduri simple. Furnizorii de servicii se pot alătura rețelei numai dacă îndeplinesc anumite 
cerințe de calitate specifice. În acest caz, aceștia devin parte a unui raport contractual sau a unui proces de aderare 
cu directorul programului. Cerințele de calitate sunt stabilite fie de către autoritățile publice, fie de către emitenții 
voucherelor. Aceste cerințe variază de la o țară la alta, deși în general se referă la: (a) respectarea legislației sociale și a 
muncii, a contractelor colective și a calificărilor personalului (mai ales atunci când acoperă servicii destinate persoanelor 
dependente și vulnerabile); (b) instructaj specific; (c) un angajament de furnizare exclusivă de SPC; sau (d) un depozit de 
securitate. Respectarea de către furnizori a cerințelor de calitate este evaluată în mod periodic, iar afilierea lor la rețea 
poate fi retrasă în caz de neconformitate. În anumite țări se înființează o comisie pentru acordarea licențelor compusă din 
sindicate, angajatori și reprezentanți ai autorităților publice, însărcinată cu monitorizarea furnizorilor de SPC. 

Autoritățile publice care folosesc voucherele sociale ca alternativă la indemnizațiile în numerar sau în natură (atât la nivel 
local, cât și regional sau național) lucrează deseori în cooperare cu ministerele muncii, afacerilor sociale și finanțelor, care 
se ocupă de supravegherea întregului proces. În plus, implicarea partenerilor sociali într-o etapă timpurie în proiectarea și 
gestionarea programelor de vouchere sociale este esențială, deoarece programul trebuie să aibă la bază relații industriale 
puternice, pentru a garanta condiții de muncă decente lucrătorilor din sistem și servicii de înaltă calitate beneficiarilor. 
Merită să subliniem că foarte puține programe de vouchere sociale sunt monitorizate în mod regulat, deși acest lucru este 
esențial pentru evaluarea atingerii obiectivelor politicii și a efectelor produse de aceste măsuri. 

Vouchere

Rambursare
Plată

Livrare 
voucher

Voucherul ca instrument de 
motivație SAU alternativă

la indemnizații 
(în numerar/în natură).

Acces la SPC

Furnizor de 
servicii

Emitent 
voucher

Autoritate 
finanțatoare

Beneficiar

Cadrul juridic intern
pentru voucherul social
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BELGIA - Vouchere pentru servicii casnice. Lansat în anul 2004, programul Titr services/Dienstencheques 
sprijină achiziționarea formală de alte servicii decât cele de îngrijire (curățenie casă, spălat, călcat, cusut 
etc.). Prin urmare, fiecare cetățean belgian sau străin care locuiește în Belgia po cumpăra până la 500 de 
vouchere pe an (1.000 în cazul familiilor). Primele 400 de vouchere (800 în caz familiilor) costă 9 euro fiecare, 
iar alte 100 de vouchere suplimentare (200 în cazul familiilor) costă 10 eur Un voucher echivalează cu o oră de 
muncă. Beneficiarii trebuie să contacteze un furnizor înregistrat care selecta un lucrător casnic care va presta 
serviciul. Furnizorii de servicii predau emitenților voucherele prim pentru a fi rambursate (între 23,02 de euro 
și 23,39 de euro per voucher). 

„ A trebuit să întrerup școala și nu am nicio calificare. Când am avut ocazia să nu mai merg 
la curățenie în case pe piața neagră, ci să fiu declarat, am profitat de oportunitate. Acest 
program îmi permite să mă descurc. ” 

Un lucrător cu voucher de servicii. 2 

2 Din IDEA CONSULT (2018), Travail faisable et maniable dans le secteur des titres-services: étude sur le bien-être des travailleurs titres -services. Raport 

redactat în ciornă la cererea Fondului de Formare din Sectorul Voucherelor de Servicii (Fons de Formation Sectoriel Titres-Services), Mai 2018.

ITALIA - Voucher pentru bunăstare oferit de companii. Lansat în anul 2016, Welfare Aziendale 
permite companiilor să ofere beneficii nepecuniare angajaților lor. Companiile pot oferi o gamă 
largă de servicii precum asistență medicală suplimentară, educație și formare profesională, servicii 
de îngrijire pentru familii sau pe termen lung. Aceste servicii - al căror cost este plătit integral de 
angajator - sunt oferite prin intermediul unei platforme online și pot fi utilizate numai de către 
persoana căreia i-a fost acordat acest drept. Voucherul pentru bunăstare oferit de companii poate fi 
dedus din impozite parțial (atunci când este oferit în mod voluntar) sau total (atunci când este emis 
în conformitate cu reglementările existente).  

„ Acest proiect consideră angajatul ca centru al dezvoltării Grupului Hera {…}. Până 

în prezent, feedback-ul a fost extrem de pozitiv: peste 98,5% dintre angajații noștri 

s-au înscris la proiect, cu un indice global de satisfacție de 91%.” 

O companie de utilități publice care furnizează servicii de electricitate, apă și mediu. 

FRANȚA – CESU  PREPLĂTIT.3 Din anul 2006, programul Chèque Emploi Service (CESU) 
préfinancé oferă terților posibilitatea de a prefinanța achiziționarea de SPC. Acesta 
este utilizat fie de companii - pentru a ușura echilibrul între viața profesională și viața 
privată, fie de autoritățile locale și agențiile sociale - pentru a distribui indemnizațiile 
sociale. Fiecare beneficiar primește vouchere nominale cu o anumită valoare, care pot 
fi utilizate pentru a plăti un lucrător casnic angajat direct de către beneficiar, un îngrijitor 
pentru copii, un furnizor de SPC înregistrat sau o organizație de îngrijire  a copiilor în 
afara gospodăriei. În cazul în care CESU preplătit nu acoperă prețul integral al unui 
serviciu, beneficiarii pot fi nevoiți să-l completeze cu plăți suplimentare. 

3  Prepaid CESU (3 CESU preplătite) este un instrument politic diferit de CESU declarativ. Acesta din urmă este abordat 
în orientările privind drepturile și obligațiile părților interesate. 
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1. CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ: În Belgia au fost create 140.171 locuri de muncă prin programul de vouchere de 
servicii (sau 79.002 locuri de muncă FTE), ceea ce reprezintă 3,1% din forța de muncă (2016). Aproximativ 5% din 
aceste locuri de muncă existau oficial înainte de lansarea programului.

2. MUNCĂ NEDECLARATĂ: În Belgia, opinia generală este că introducerea programului de vouchere de servicii a redus 
în mod drastic procentul de lucrători nedeclarați din sectorul muncii casnice. Aproximativ 25% din beneficiari au 
recunoscut că, dacă nu ar exista aceste vouchere, ar folosi forța de muncă nedeclarată.

3. BENEFICIARI: În Belgia, numărul beneficiarilor de vouchere de servicii este în continuă creștere, în anul 2016 depășind 
un milion de beneficiari, ceea ce reprezintă 22% din gospodăriile belgiene. 64% dintre acestea erau active, 37% 
biactive, 24% beneficiari cu vârste de 65 de ani sau peste, iar 38% aveau copii. În medie, au fost cumpărate 2,3 ore de 
servicii pe săptămână.

În Italia, între 2 și 2,5 milioane de lucrători au acces la vouchere pentru bunăstare oferite de companii. Beneficiile 
nepecuniare aferente sunt, în medie, de 600 - 700 de euro pe an.

În anul 2014 în Franța, angajatorii au acordat 298 de milioane de euro la 750.000 de lucrători sub formă de vouchere 
CESU preplătite.

4. ECHILIBRUL ÎNTRE VIAȚA PROFESIONALĂ ȘI VIAȚA PRIVATĂ În Belgia, un sondaj realizat în anul 2011 a arătat că 17,8% 
din beneficiarii voucherelor de servicii au apelat la acest instrument pentru a-și echilibra mai bine viața profesională 
cu cea privată. 23% dintre aceștia au putut petrece mai mult timp cu familiile lor, 22% au reușit să integreze alte 
sarcini în rutina lor zilnică, iar 20% au dedicat timpul liber altor activități recreative.

. În Franța, 71% dintre angajații care au primit vouchere CESU preplătite de la angajatorii lor au folosit acest instrument 
pentru îngrijirea copiilor. Într-adevăr, majoritatea beneficiarilor sunt femei (68%) cu vârste între 30 și 49 de ani (79%), 
cu venituri lunare cuprinse între 1.200 și 2.200 de euro (60%).

 

5. DEZVOLTARE LOCALĂ: În Belgia, programul de vouchere pentru servicii a contribuit în mod direct la crearea a 1.810 
companii.

6. REZULTATE FINANCIARE POZITIVE: în cadrul programului de vouchere pentru servicii, un loc de muncă cu normă 
întreagă costă în medie guvernul 25.354 de euro pe an și aduce beneficii de 24.151, ținând seama de efectele câștigului 
cuantificabil.

. În Franța, o evaluare financiară a tuturor schemelor de SPC (de exemplu, fără a se limita la CESU preplătite) arată 
că soldul fiscal pentru serviciile de asistență în gospodărie este în general echilibrat, în timp ce costul net al statului 
pentru sprijinul acordat serviciilor de îngrijire a atins 2,6 miliarde de euro. În anul 2013, cele 26 de autorități locale care 
foloseau vouchere CESU preplătite au primit sub formă de rambursări un total de 42,3 de milioane corespunzătoare 
prestațiilor neutilizate de către beneficiarii sociali. 

12



REZULTATE
POZITIVE ALE 
VOUCHERELOR
SOCIALE

>>

13



Reducerea muncii nedeclarate și crearea de noi locuri de muncă 

Prin asigurarea calității și creșterea transparenței (adică o mai bună identificare a furnizorilor și a prețului final al fiecărui 
serviciu) fără a crește povara administrativă (de exemplu, gestionarea angajării formale directe), programele de vouchere 
sociale încurajează cetățenii să achiziționeze SPC regulate, în detrimentul celor nedeclarate. Este important să reținem 
că eficacitatea programului împotriva muncii nedeclarate constă în capacitatea autorității publice competente de a se 
asigura că stimulentele financiare sunt suficiente pentru a încuraja tranziția către economia declarată. În afară de acesta, 
programele de vouchere sociale fac ca piața muncii nedeclarate să fie mai puțin atractivă pentru lucrătorii din sectorul 
SPC (a se vedea mai jos), încurajând astfel crearea de noi locuri de muncă în acest sector. În cele din urmă, programele de 
vouchere sociale garantează declararea lucrătorilor, prin eliminarea riscului de producere a unor erori administrative din 
cauza inexperienței unui angajator privat individual. 

Accesibilitate mai bună la SPC 

Aderarea la programele de vouchere sociale este simplă, la fel ca și utilizarea acestora de către beneficiari, furnizorii de 
servicii și entitățile de finanțare. Formalitățile administrative sunt mai simple pentru beneficiari, care pot identifica cu 
claritate la ce servicii au dreptul, cum pot accesa aceste servicii și cât vor costa acestea. Cadrele juridice care reglementează 
acest mecanism specifică în mod clar modul în care beneficiarii de vouchere sociale pot accesa atât stimulente sociale 
și fiscale preexistente, cât și stimulente mai specifice unui program, disponibile numai pentru beneficiarii voucherelor 
sociale. De asemenea, cadrele juridice naționale le pot permite terților (de exemplu, angajatori, autorități publice, fonduri 
de urgență) să contribuie la finanțarea cheltuielilor legate de SPC. Toate aceste elemente contribuie la reducerea costului 
serviciilor de îngrijire și casnice formale suportate de beneficiari. 

Condiții de muncă îmbunătățite și profesionalizarea lucrătorilor din sectorul SPC 

Toți furnizorii care operează în cadrul programelor de vouchere sociale trebuie să fie înregistrați și să respecte anumite 
cerințe de calitate (a se vedea pagina 3). Acest proces de înregistrare - așa cum este stabilit în cadrul juridic național - 
garantează că furnizorii își respectă drepturile și obligațiile, inclusiv legislația socială și a muncii. Prin urmare, lucrătorii 
din sectorul SPC au garantate cel puțin salariul minim legal și accesul la prestații de securitate socială (pensie, asigurare 
de sănătate, asigurări de accident etc.). Pentru orice probleme apărute în cadrul raportului de muncă sau pentru întrebări 
cu privire la legislația în vigoare, atât angajatul, cât și angajatorul pot solicita îndrumare specifică. Acest lucru se aplică 
tuturor lucrătorilor din sectorul SPC, indiferent dacă sunt angajați de un intermediar, un furnizor de servicii sau de o 
gospodărie privată. 

Crearea unei rețele speciale alcătuită din furnizori care operează în cadrul programelor de vouchere sociale contribuie 
la instituționalizarea și reglementarea sectorului SPC. Acesta încurajează ferm angajatorii și lucrătorii să se organizeze 
și să reglementeze eficient munca casnică prin acorduri colective. Prin urmare, cea mai bună modalitate de a garanta 
condiții de muncă decente pentru lucrătorii din sistem și servicii de înaltă calitate pentru beneficiari este stabilirea sau 
consolidarea raporturilor industriale în sector. 

Într-adevăr, voucherele le permit beneficiarilor să aleagă - în cadrul rețelei - furnizorul de SPC care satisface cel mai bine 
nevoile lor, ceea ce, sperăm, conduce la niveluri mai înalte de satisfacție, precum și la îmbunătățirea calității serviciilor și 
creșterea rentabilității. Calitatea serviciilor este strâns legată de condiții de muncă decente și de calificările lucrătorilor 
(de exemplu, în ceea ce privește relația interpersonală cu beneficiarii, organizarea, gestionarea și furnizarea de servicii și 
eliminarea riscurilor profesionale). Prin urmare, programele de vouchere sociale au contribuit, deși în mod indirect, la 
dezvoltarea inițială și perfecționarea continuă a lucrătorilor din sectorul SPC. Contractele colective de muncă pot stabili 
ca profesionalizarea lucrătorilor din sectorul SPC să fie obligatorie sau aceasta poate fi o cerință în procesul de înregistrare 
al furnizorilor de SPC (a se vedea, de asemenea, liniile directoare privind dezvoltarea profilurilor profesionale). 
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Garanția unei investiții eficiente și transparente 

Fiecare voucher social poate fi utilizat de un singur beneficiar, la furnizorii de servicii desemnați și pentru anumite servicii. 
În consecință, voucherele sociale garantează că fondurile alocate de către autoritățile publice sau angajatori particulari 
sunt folosite în scopurile prevăzute și le permite să evalueze impactul unei asemenea investiții asupra comportamentului 
beneficiarului. În afară de aceasta, voucherele sociale facilitează colectarea, monitorizarea și evaluarea datelor, 
permițând autorităților de finanțare să supravegheze îndeaproape implementarea programului și să facă orice ajustări 
necesare în vederea atingerii obiectivului inițial. 

Un echilibru mai bun între sexe și între viața profesională și viața privată 

Acordând vouchere sociale SPC angajaților lor, angajatorii măresc și facilitează accesul la o gamă întreagă de servicii care 
îi ajută pe aceștia să facă față sarcinilor din viața zilnică. În EU28, femeile continuă să fie angajate în munca de îngrijire 
zilnică neremunerată în mod disproporționat de mare  (38% dintre femei comparativ cu 25% dintre bărbați), precum și 
în sarcinile zilnice de gătit și casnice (79% dintre femei comparativ cu 34% dintre bărbați).4  Obligațiile personale sau 
familiale continuă să fie cu adevărat principalul motiv pentru care femeile sunt excluse de pe piața muncii. Din acest motiv, 
utilizarea voucherelor sociale pentru SPC contribuie la lupta împotriva acestei divizări inegale a muncii de îngrijire între 
bărbați și femei, care constituie una dintre cele mai caracteristice trăsături ale inegalității de gen. În general, voucherele 
sociale distribuite de către angajatori într-o perspectivă de echilibru dintre viața profesională și viața privată sunt utilizate 
de femei cu vârste cuprinse între 30 și 49 de ani ca o modalitate de a-și menține participarea pe piața muncii. În cele 
din urmă, forța de muncă din sectorul SPC este reprezentată în principal de femei (91% din forța de muncă din UE-24 în 
2016)5  și, prin urmare, orice program care contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă în sectoarele sau ocupațiile 
extrem de feminizate este benefic în perspectiva egalității de gen. 

4 EIGE. (2017). Indicele egalității de gen 2017: Măsurarea egalității de gen în Uniunea Europeană 2005-2015. Recuperate de la  https://eige.europa. eu/rdc/eige-

publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report 

5 Nu au putut fi efectuate estimări pentru Bulgaria, Estonia, Grecia și Lituania. Pentru mai multe informații, a se vedea: Decker, Aurélie/Lebrun, Jean-François (2018): PHS 

Industry Monitor: Prezentare statistică a sectorului serviciilor personale și casnice din Uniunea Europeană. Federația Europeană pentru Servicii pentru Persoane (EFSI).

URL: http://www.efsi-europe.eu/fileadmin/MEDIA/publications/2018/PHS_Industry_monitor_April_2018. pdf 
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>> RECOMANDĂRI IMPORTANTE 
PENTRU PLANIFICAREA 
ȘI IMPLEMENTAREA 
PROGRAMELOR
DE VOUCHERE SOCIALE

În procesul de planificare și implementare a programelor de vouchere sociale, autoritățile publice ar trebui să: 

1. BENEFICIEZE DE UN CONSENS POLITIC PUTERNIC: o voință politică puternică în favoarea implementării unui 
program de vouchere sociale este esențială pentru asigurarea succesului și sustenabilității reformei;

2. SPECIFICE CLAR GRUPUL ȚINTĂ ȘI SERVICIILE ELIGIBILE: această evaluare trebuie realizată cu mult timp înainte și 
trebuie să implice toate părțile interesate, în special prin dialog social;

3. ADOPTE INCENTIVE FISCALE: eficacitatea oricărui program de vouchere sociale constă din cadre fiscale care să 
asigure accesibilitatea tuturor beneficiarilor la serviciile formale și să reducă povara sprijinului financiar public;

4. GARANTEZE GESTIONAREA EFICIENTĂ A PROGRAMULUI FIE DE CĂTRE STAT, FIE DE CĂTRE EMIȚĂTORII PROFESIONALI 
AI VOUCHERELOR: aceștia trebuie să garanteze buna funcționare a programului și să se asigure că o rețea adecvată 
de furnizori satisface cererea de SPC;

5. ASIGURE PROMOVAREA PE SCARĂ LARGĂ: comunicări eficiente despre program, punerea în aplicare a operațiilor 
și beneficiilor acestuia pentru a asigura preluarea sa de către toate părțile interesate relevante;

6. IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE: un sistem de evaluare și monitorizare implementat de la bun 
început va asigura că programul își atinge obiectivele pe termen lung. Trebuie colectate date despre beneficiari și 
lucrători și trebuie evaluate efectele legate de recuperare.
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