
H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I
GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 

pentru perioada 2022—2027
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 359/12.IV.20222

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului
nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.

Art. 1. — Se aprobă Strategia națională privind incluziunea
socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022—2027,
prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivelor și a măsurilor prevăzute în
Planul de acțiune pentru perioada 2022—2027, din cuprinsul
Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea
sărăciei pentru perioada 2022—2027, denumit în continuare Plan,
care intră în responsabilitatea instituțiilor sau autorităților
publice, se asigură din bugetul aprobat fiecărei instituții sau
autorități publice responsabile sau implicate, în limita fondurilor
aprobate anual prin legile bugetare anuale.

Art. 3. — (1) Monitorizarea strategiei și a implementării
măsurilor prevăzute în Plan se realizează prin mecanismul
național pentru promovarea incluziunii sociale în România,

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2006 privind
constituirea mecanismului național pentru promovarea
incluziunii sociale în România, cu modificările și completările
ulterioare.

(2) Instituțiile responsabile de implementarea măsurilor
prevăzute în Plan raportează anual Ministerului Muncii și
Solidarității Sociale stadiul implementării acestora, pe baza
indicatorilor prevăzuți în Plan, precum și pe baza indicatorilor de
incluziune socială, prevăzuți în anexa la Hotărârea Guvernului
nr. 731/2021 pentru aprobarea indicatorilor de incluziune
socială.

(3) Planul poate fi revizuit în funcție de rezultatele
monitorizării și de prioritățile naționale din domeniul incluziunii
sociale identificate de Comisia națională de incluziune socială
din cadrul mecanismului național pentru promovarea incluziunii
sociale în România.
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