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CALITATEA VIEŢII 

TENDINŢE RECENTE ÎN CONSTITUIREA CLASEI 
SOCIALE MIJLOCII ÎN ROMÂNIA1 

IOAN MĂRGINEAN 

n studiul de faţă, sunt analizate tendinţele recente în 
constituirea clasei mijlocii în România, avându-se în vedere, 
în principal, dinamica efectivelor populaţiei ocupate din 

grupele ocupaţionale (cod ISCO) care alimentează, în cea mai mare 
măsură, intrările în clasa mijlocie: activităţile corespunzătoare funcţiilor 
de conducere şi ale celor de execuţie, de natură nonmanuală (conducători 
şi funcţionari superiori; specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice; 
tehnicieni, maiştri, şi asimilaţi, funcţionari administrativi; lucrători din 
servicii şi comerţ). Analiza se referă la perioada 2005–2009 şi reprezintă o 
continuare a celei conţinute în lucrarea „Constituirea clasei mijlocii în 
România” (autori Larionescu, Mărginean, Neagu, Editura Economică, 
2006, proiect CNCSIS). 

Rezultatele demersului întreprins conduc la concluzia că, pe de o 
parte, a crescut substanţial numărul absolvenţilor de învăţământ superior (de 
la 125 mii în 2007 la 233 mii, în 2008), ceea ce ar reprezenta disponibilitatea 
resursei umane de a exercita activităţi de tip nonmanual, pe de altă parte 
însă, dacă ocuparea efectivă în aceste grupe a crescut întrucâtva, criza 
economică actuală afectează negativ dinamica ocupării, poate chiar mai mult 
în unele grupe de referinţă ale clasei mijlocii, cea mai afectată fiind aceea a 
patronilor şi întreprinzătorilor, care cunoaşte o diminuare de 11% în 
perioada 2005–2009 (de la 140 mii la 125 mii). De asemenea, concedierile şi 
blocarea posturilor în sistemul bugetar au drept efect o diminuare temporară 
a efectivelor ocupate în unele sectoare de activitate În aceste condiţii, este de 
aşteptat că şi în următorii ani să se înregistreze o rată relativ modestă a 
creşterii efectivelor în clasa mijlocie. 

Cuvinte-cheie: educaţie, ocupaţie, clasă mijlocie, clasă socială. 

CONSIDERAŢII PRELIMINARE 

Clasa socială mijlocie (straturile/segmentele/categoriile sociale de mijloc) se 
situează, aşa cum arată şi denumirea, între clasele de la baza ierarhiei sociale 
(ţărani/fermieri, muncitori) şi cele de la vârful acesteia (marii proprietari). Ea 
                                   

Adresa de contact a autorului: Ioan Mărginean, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 
Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail: imargin@iccv.ro. 

1 Articolul este elaborat în cadrul contractului CNCSIS nr. 886/2009. 
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reprezintă o caracteristică fundamentală a societăţii actuale. În ţările dezvoltate 
economic, clasa mijlocie a devenit majoritară numeric şi este principalul actor 
social dinamizator al societăţii, persoanele cu acest statut se manifestă pe multiple 
planuri ale vieţii sociale, economice, politice, culturale etc. În definirea clasei 
mijlocii se porneşte de la două mari procese (Larionescu, Mărginean, Neagu, 
2006). Pe de o parte, se are în vedere dobândirea, de către unele persoane, a unor 
proprietăţi în măsură să le asigure bunăstarea materială, vechea clasă socială 
mijlocie, sau mica burghezie, iar, pe de altă parte, se face referire la dobândirea 
unui nivel de educaţie înalt (cel puţin liceul) şi exercitarea unor funcţii de 
conducere sau desfăşurarea de activităţi ocupaţionale non-manuale – noua clasă 
socială mijlocie, sau clasa specialiştilor, a profesioniştilor. În acord cu codificarea 
ISCO a ocupaţiilor (utilizat şi în statistica oficială românească) în clasa 
specialiştilor intră, total sau parţial, în funcţie de nivelul de instrucţie, şi anume, cel 
puţin pregătire liceală, primele cinci categorii de ocupaţii: membrii ai corpului 
legislativ şi ai executivului, conducători ai administraţiei publice centrale, 
conducători şi funcţionari superiori din unităţi economice, sociale şi politice; 
specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice; tehnicieni, maiştrii şi asimilaţi; 
funcţionari administrativi; lucrători operativi din servicii, comerţ şi asimilaţi. La 
aceste categorii din codurile ISCO, evident, intră şi personalul din forţele armate, 
care apare la categoria „alte ocupaţii”, împreună cu operatorii de instalaţii şi 
muncitorii necalificaţi. Adesea, însă, şi muncitorii înalt calificaţi, cu studii liceale, 
sunt consideraţi a face parte din clasa mijlocie.  

Fără a intra în detalii, mai ales că în lucrarea citată anterior s-a insistat foarte 
mult asupra definirii claselor sociale, în general, şi a celei mijlocii, în special, vom 
arăta doar că avem de-a face cu un domeniu în care se exprimă poziţii diferite, de 
la negarea existenţei claselor sociale la dispute privind delimitarea lor. 

Mai întâi, să specificăm faptul că în societatea de astăzi (postindustrială) 
bazată pe cunoaştere, caracteristicile claselor sociale sunt altele decât ale celor din 
secolul al XIX-lea şi din prima jumătate al secolului al XX-lea, ceea ce nu poate 
însemna că ele nu ar mai exista acum, dar şi în viitor, deoarece este pe deplin 
funcţional ca oamenii să desfăşoare activităţi multiple şi diferite, inclusiv în plan 
economic, să fie recompensaţi pe baza capacităţilor şi eforturilor individuale şi 
societatea să nu ajungă o masă amorfă (o turmă) de indivizi fără nici o diferenţiere 
individuală şi de grup. Totodată, structura de clasă alcătuieşte un spaţiu social 
deschis, cu interferenţe între componentele sale.  

În privinţa definirii clasei mijlocii, pe lângă indicatorii ocupaţie şi educaţie, 
mai sunt luaţi în seamă şi cei referitori la venituri, care conferă o anumită 
independenţă economică, dar şi la stiluri de viaţă specifice, orientări de valoare cu 
înalt conţinut cultural. Trebuie spus şi faptul că situaţiile concrete sunt extrem de 
diferite. Nici clasa mijlocie nu este un monolit, şi nici doar bidimensională (vechea 
şi noua clasă mijlocie), ea este una multidimensională, cu categorii diverse pe 
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orizontală şi cu straturi dispuse pe verticală. Această caracteristică rezultă din 
faptul că indicatorii de definiţie iau valori atât pe orizontală cât şi pe verticală, 
excepţie făcând educaţia şi veniturile, care se dispun doar pe verticală. Mai mult, 
diferite categorii şi straturi pot fi congruente sau incongruente. Altfel spus, 
persoanele dintr-o anumită categorie sau strat pot avea toate caracteristicile de 
definiţie ale acestora sau numai pe o parte dintre ele, cum ar fi: educaţie înaltă, 
ocupaţii complexe, venit modest; educaţie de rang mediu, ocupaţii mai simple, 
venit mare etc. 

În fapt, să nu se uite că avem de-a face cu elemente de natură socială şi nu 
administrativă. Apartenenţa la un grup social se exprimă, mai degrabă, 
probabilist (există o anumită probabilitate de a aparţine clasei mijlocii) şi nu 
avem de-a face cu o repartiţie mecanică, de încadrare statistică, de atribuire de 
ecusoane şi etichetări. Potrivit acestui aspect deosebit de important al unei 
caracteristici sociale, nu numai că nu se fac alocări mecanice, dar nu sunt 
îndreptăţite nici excluderile. Astfel că, de exemplu, o persoană care are cel puţin 
o caracteristică de bază specifică clasei mijlocii, cum ar fi ocupaţia nonmanuală, 
nu poate fi exclusă de la apartenenţa la clasa mijlocie, chiar dacă are un venit 
modest. În acest ultim caz avem de-a face cu un strat al clasei mijlocii cu venit 
redus. Cu atât mai mult cu cât, dacă se asociază şi instrucţia de nivel cel puţin 
liceal, aceasta poate contribui la conturarea unor stiluri de viaţă orientate cultural, 
şi în plan mai general, la manifestări sociale diversificate, şi se ating, astfel, şi 
alte caracteristici definitorii ale clasei mijlocii. Este, deci, pe deplin îndreptăţit să 
vorbim, în aceste cazuri, mai degrabă de o clasă mijlocie sărăcită, decât de 
dispariţia segmentului respectiv din sfera clasei mijlocii. În fapt, orice 
desprindere de baza ierarhiei sociale este o intrare în clasa mijlocie, într-o 
anumită categorie/strat al acesteia. Pe un astfel de considerent, unii fermieri sau 
muncitori calificaţi cu pregătire mai înaltă pot constitui straturi ale clasei mijloci. 
La rândul lor, şi persoanele care îşi asigură existenţa exclusiv (sau preponderent) 
din veniturile din proprietăţi (chirii, dobânzi, dividende etc.), în măsura în care 
aceste venituri conferă un grad acceptabil de confort material, ei sunt consideraţi 
ca aparţinând clasei mijlocii (parte a vechii clase mijlocii). 

Pe de altă parte, pe măsura evoluţiei societăţii, nu numai că au loc transformări 
şi la nivelul clasei mijlocii, unele componente putând dispărea, dar pot să apară 
altele noi. A. Giddens (2007) identifică grupul elitelor cosmopolite, dar şi naţionale 
din oraşele globale ale Europei. 

În România, ca şi în celelalte ţări care au avut regimuri politice comuniste, 
clasele sociale legate de proprietate, inclusiv vechea clasă mijlocie, au fost 
desfiinţate, în primii ani, prin naţionalizări şi prin transformări, cum a fost 
naţionalizarea menţionată deja, şi o serie de segmente din clasa specialiştilor au 
fost diminuate, fie prin eliminarea din posturi, fie ca emigraţie impusă. Prin 
măsurile adoptate după anul 1989, de revenire la proprietatea privată şi economia 
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de piaţă, au apărut şi premisele procesului de reconstituire a unei clase mijlocii 
legate de proprietate. Totuşi, procesul este încă foarte lent. Cât priveşte 
componenta specialiştilor a clasei mijlocii, aceasta înregistrează o anumită 
dinamică, atât prin creşterea numărului persoanelor care absolvă treptele înalte de 
învăţământ, cât şi prin sporirea efectivelor de persoane ocupate în activităţi 
specifice clasei mijlocii. 

În lucrarea citată anterior am ajuns la o estimare potrivit căreia, în anul 
2005, aproximativ 45% din populaţia activă, respectiv 35% din populaţia ţării, 
făcea parte din clasa mijlocie, în timp ce în clasele de la baza ierarhiei sociale 
se regăseau peste 60% din populaţie, iar clasa marilor proprietari nu depăşea 
5%. De altfel, şi în cercetările realizate la Institutul de Cercetare a Calităţii 
Vieţii, autoidentificarea cu clasa mijlocie se situează la o valoare apropiată 
celei arătate anterior, respectiv circa 1/3 din populaţie, în timp ce 2/3 se 
autoidentifică drept ţărani sau muncitori şi doar 1% consideră că aparţin clasei 
de sus (Mărginean, Precupeţu [coord.], 2010). De menţionat că aceste valori se 
menţin constante în toate cercetările efectuate în ultima perioadă (anii 2003, 
2006 şi 2010). Evident că în cercetările pe eşantioane de sub 1 500 de subiecţi, 
deşi reprezentative la nivel naţional, nu se surprind, totuşi, extremele sociale, 
aşa încât la baza ierarhiei sociale se includ şi categoriile de populaţie excluse 
social (subclasele), oameni fără pregătire şcolară, fără loc de muncă, fără 
locuinţă etc. 

În continuare ne propunem să analizăm tendinţele recente (din ultimii patru 
ani) în ceea ce priveşte clasa mijlocie din România. Având în vedere timpul 
relativ scurt, nu urmărim să facem o nouă estimare a efectivelor acestei clase 
sociale, pentru că ele nu s-au putut modifica faţă de valorile deja expuse, ci să 
evidenţiem schimbările la nivelul surselor de alimentare ale clasei mijlocii. Mai 
exact, care este dinamica efectivelor ocupate în grupele principale de identificare 
ale clasei mijlocii, care sunt nivelurile de pregătire şcolară de la liceu în sus ale 
populaţiei ocupate şi numărul de absolvenţi pe aceste niveluri de pregătire 
şcolară. 

POPULAŢIA OCUPATĂ 

Aşa cum am menţionat anterior, criteriul principal de referinţă al 
apartenenţei la clasa mijlocie îl reprezintă exercitarea de funcţii de conducere sau 
a unor activităţi ocupaţionale nonmanuale. Datele din cercetarea AMIGO – INS 
indică o uşoară creştere a volumului populaţiei active şi ocupate, în intervalul 
2005–2009. Astfel, creşterea la nivelul populaţiei active este de 73 mii persoane 
(de la 9,851 milioane persoane la 9,924 milioane persoane). La rândul său, 
populaţia ocupată creşte cu 96 de mii de persoane, dar creşterea numerică a 
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populaţiei ocupate în grupele ISCO, furnizoarele principale ale intrărilor în clasa 
mijlocie, înregistrează un spor de 358 mii de persoane, în timp ce la restul 
grupelor de ocupaţie are loc o scădere de 261 mii de persoane, în principal la 
grupa agricultori şi muncitori calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit 
(Tabelul nr. 1). 

În mod surprinzător, deşi în grupele de ocupaţie furnizoare principale pentru 
clasa mijlocie se înregistrează o creştere de 11,4%, prima grupă ocupaţională 
cunoaşte un regres al efectivelor, şi anume de 22%. Componenta în care se 
înregistrează o parte însemnată a acestei reduceri se referă la patroni şi 
întreprinzători (deci pe seama aşa-numitei vechi clase mijlocii), cu o scădere de 
11% (de la 140 mii la 125 mii), ceea ce reprezintă un sfert din reducerea de 
efective din întreaga grupă ocupaţională.  

În ceea ce priveşte creşterile din cadrul grupelor ocupaţionale care alimentează 
clasa mijlocie, cele mai semnificative le considerăm a fi în cazul specialiştilor. Aici 
creşterea este un indicator al dezvoltării economice şi sociale. 

Tabelul nr. 1 

Evoluţia numărului populaţiei ocupate, pe grupe de ocupaţii (coduri ISCO) (mii persoane) 

 
2005 2009 Diferenţă 

2009/2005 

Total populaţie ocupată 9 147 9 243 + 96 
1. Membrii ai corpului legislativ şi ai executivului, conducători 
ai administraţiei publice centrale, conducători şi funcţionari 
superiori din unităţi economice, sociale şi politice. 

265 206 – 59 

2. Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice. 793 954 + 161 
3. Tehnicieni, maiştrii şi asimilaţi. 830 864 + 34 
4. Funcţionari administrativi. 392 451 + 59 
5. Lucrători operativi din servicii de comerţ şi asimilaţi. 853 1 016 + 163 
Total populaţie în grupele 1–5 de ocupaţie, care 
alimentează clasa mijlocie. 3 133 3 491 + 358 

6. Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură 
şi pescuit. 2 463 2 221 – 242 

7. Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, 
de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor. 1 522 1 461 – 61 

8. Alte categorii de ocupaţii: 
Operatori la instalaţii şi maşini, asamblori de maşini şi 
echipamente, forţele armate. 

1 070 1 079 + 9 

9. Muncitori necalificaţi*. 957 990 + 33 
Total populaţie în grupele 6–9 de ocupaţie, care alimentează 
clasa mijlocie. 6 012 5 751 – 261 

Sursa: AMIGO – INS. 
* În clasificarea tip ISCO, muncitorii necalificaţi sunt introduşi la alte categorii de ocupaţii şi apoi 
diferenţiaţi din totalul categoriei. 
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Pe de altă parte, creşterile din cadrul grupei funcţionarilor administrativi ar 
putea fi considerate, la prima vedere, excesive, şi cu efect de birocratizare, dar 
poate fi şi cazul unei repartiţii defectuoase pe sectoare de activitate.  

Referitor la celelalte grupe de ocupaţii, ar fi de reţinut că, în cazul muncitorilor 
necalificaţi şi al agricultorilor, efectivele sunt încă foarte numeroase, raportat la 
populaţia ocupată a României şi la situaţia din ţările dezvoltate. 

NIVELUL DE PREGĂTIRE ŞCOLARĂ A POPULAŢIEI OCUPATE 

Pe ansamblul populaţiei ocupate, nivelul de pregătire şcolară este relativ 
modest şi se înregistrează diferenţieri semnificative între cei care lucrează în categoriile 
ISCO furnizoare de intrări în clasa mijlocie şi cei din celelalte grupuri ocupaţionale. 
Astfel că, în timp ce în primele categorii, peste jumătate din populaţia ocupată are 
studii liceale şi mai înalte, în cea de-a doua categorie de ocupaţii predomină cei cu 
pregătire preliceală. 

Tabelul nr. 2 

Proporţia persoanelor cu pregătire liceală şi universitară, pe grupe de ocupaţii  
(cod ISCO) în anii 2005–2009 (%) 

 2005 2009 
 Populaţie ocupată 

cu studii liceale şi 
mai înalte 

Populaţie ocupată 
cu studii liceale şi 

mai înalte 
1. Membrii ai corpului legislativ şi ai executivului, 
conducători ai administraţiei publice centrale, conducători şi 
funcţionari superiori din unităţi economice, sociale şi politice.

89 88,6 

2. Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice. 99,7 99,8 
3. Tehnicieni, maiştrii şi asimilaţi. 92 94 
4. Funcţionari administrativi. 75,6 87,4 
5. Lucrători operativi din servicii comerţ şi asimilaţi. 57,6 58,4 
6. Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură 
şi pescuit. 

10,7 11,5 

7. Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip 
artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor. 

33,8 36,8 

8. Alte categorii de ocupaţii: Operatori la instalaţii şi maşini, 
asamblori de maşini şi echipamente, forţele armate. 

42,3 47,7 

9. Muncitori necalificaţi. 17,1 18,2 
Sursa: AMIGO – INS. 

De reţinut faptul că valorile procentuale înregistrate în anul 2009, comparativ 
cu anul 2005, privind pregătirea de nivel „cel puţin liceu”, nu diferă semnificativ, 
cu excepţia celor de la grupa funcţionarilor administrativi, unde se produce o 
sporire cu 12 procente a celor cu studii liceale şi universitare. De această dată 
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consemnăm un fenomen pozitiv, de îmbunătăţire a pregătirii şcolare a populaţiei 
ocupate în administraţie, premisă a unei competenţe mai înalte. 

DINAMICA NUMĂRULUI DE ABSOLVENŢI CU PREGĂTIRE LICEALĂ  
ŞI MAI ÎNALTĂ 

Numărul de absolvenţi cu educaţie de nivel liceal şi universitar creşte în 
fiecare an în perioada analizată, cu un vârf puternic în anul 2008 pentru absolvenţii 
cu studii superioare. 

Tabelul nr. 3 

Dinamica numărului de absolvenţi de liceu, învăţământ postliceal şi universitar,  
în perioada 2005–2008 (mii pers.) 

Absolvenţi 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
Liceu 177 185 188 218 
Postliceal   18   16   13   13 
Universitar 108 112 125 233 
Totalul absolvenţilor învăţământului liceal, cel puţin 303 313 326 464 

Sursa: Anuarul Statistic al României. 

Trebuie sa avem în vedere faptul că în anul 2008 sunt două promoţii de 
absolvenţi universitari corespunzător studiilor cu durată de 4 ani şi respectiv 3 ani 
(Pre-Bologna, Bologna). Ca o particularitate este de reţinut că femeile reprezentau, 
în anul 2008, aproape 65% din numărul absolvenţilor cu studii universitare (151 
mii). Pentru viitor nu ne mai putem aştepta la o creştere substanţială a numărului de 
absolvenţi de liceu, atât timp cât numărul celor care termină şcoala generală s-a 
redus semnificativ (265 mii absolvenţi, în 2005 şi numai 208 mii, în 2008), ca 
urmare a diminuării numărului de copii născuţi după anul 1989 (369 mii, în 1989, 
210 mii, în 2002, respectiv 222 mii în anul 2008). Cât priveşte învăţământul 
universitar, luând ca referinţă anul 2007, mai sunt rezerve de creştere importantă. O 
anumită creştere a numărului de absolvenţi de studii liceale şi universitare se mai 
poate realiza şi pe seama revenirii în învăţământ a celor care au părăsit sistemul 
înainte de a absolvi liceul sau o facultate, iar numărul acestora este încă foarte mare 
în România.  

* * * 

În final, dacă ne referim la şansele de sporire a efectivelor populaţiei ocupate 
şi a creşterii numerice a clasei mijlocii în România în perioada imediat următoare, 
acestea sunt, deocamdată, deosebit de reduse. Actuala criză economică conduce la 
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restrângerea afacerilor şi diminuarea numărului locurilor de muncă din economie, 
iar la aceste efecte structurale se adaugă deciziile de reducere a numărului de locuri 
de muncă în sistemul bugetar. Pentru anul 2008, anterior crizei, rata de ocupare în 
România era, conform Eurostat, de numai 59% (a treia valoare de la sfârşitul listei 
ţărilor Europene), doar Malta şi Ungaria aveau valori mai mici ale ratei de ocupare 
(55,2% şi 56,7%), iar în ţara din fruntea listei, rata ocupării era de 78% 
(Danemarca), opt ţări având valori de cel puţin 70%. În acelaşi timp şi emigraţia 
specialiştilor mai poate contribui la reducerea de efective în cadrul unor grupe de 
ocupaţii ale clasei mijloci. Constatăm că în România, ţară cu resurse materiale 
relativ modeste, se pregătesc specialişti, inclusiv cu suport din partea statului, care, 
ulterior, îşi găsesc locuri de muncă în ţările dezvoltate (aşa-numitul brain drain, cu 
o formă aparte, dacă ne referim la emigrarea în ţările UE), acestea nu investesc 
destul în învăţământ pe măsura nevoilor lor, inclusiv pentru perfecţionare 
profesională, sau nu sunt suficienţi amatori doritori de a se pregăti în specialităţi 
complexe, cum ar fi medicină, IT etc., dar oferă salarii atractive, mult superioare 
celor din ţara noastră.  

Este, deci, de aşteptat ca dinamica creşterii efectivelor clasei mijlocii în 
România să se menţină la un nivel relativ scăzut în perioada imediat următoare, 
deşi există atât resurse umane, cât şi un mare ecart de recuperat, în comparaţie cu 
ţările dezvoltate, în privinţa creşterii ratei de ocupare. 
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n this paper, recent trends in the formation of middle class are 
analysed by taking into consideration the dynamics of the 
number of employees in all occupational groups (ISCO codes) 

that stimulates middle class development. These are nonmanual occupations 
(management, professionals, public servants, supervisors, occupations in 
services and commerce). The analysis refers to 2005–2009, and is a follow-up 
of the one included in the volume “Formation of middle class in Romania” 
(authors Larionescu, Mărginean, Neagu, Editura Economică, 2006, CNCSIS 
funding). 

I
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The research results show that the number of high education graduates 
increased (from 125 000 in 2007 to 233 000 in 2008), suggesting, on the one 
hand the availability of human resources to get involved in nonmanual 
activities. On the other hand, even if the activity rate of this category grew to 
a certain extent, the current economic crisis affects negatively the dynamics of 
employment, even more in some key-groups of middle class, like business 
owners and entrepreneurs. This group decreased 11% in 2005–2009, from 
140,000 to 125,000. In the same time, the layoffs and the closing of hiring in 
the public sector determined a diminishing of employment rates in some 
sectors of the economy. In the following years it is expected the growth of 
middle class to be modest. 
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CONSUMPTION MODELS AND PURCHASING POWER 

MARIANA STANCIU 
ADINA MIHĂILESCU 

tarting from some theoretical aspects regarding history of 
consumption economy, this article shows their evolution until 
the present theory of the normative consumption models and 

presents some consumption models (elaborated after 1990, for several 
different types of households, by the Institute for Quality of Life Research, 
Bucharest), and some international models, too. A complex view on the 
dynamics of the consumption models can be acquired only by constructing the 
modular trends given by the evolution in time of the main synthetic indicators 
for each representative module integrated in a particular consumption model. 
The paper reveals the importance of studying the consumption models for 
economic forecasting and for the formulation of socioeconomic policies. 

Keywords: consumption basket, GDP per capita/food expenditure, 
forecasting, economic behaviour. 

KEY-FACTORS INFLUENCING THE DEMAND FOR GOODS 

The theoretical bases of the economy of consumption, set by Ernest Engel 
(1821–1896) in his theory of demand, have been substantially enriched in time by 
the contribution of several economists. However, the concepts introduced by Engel 
are still quite used to study and describe the consumption models of the population. 
Engel described the key-factors which influence the demand for consumption – 
price level and income level, and two of the fundamental laws of the demand, 
defined for “normal” goods: demand drops with the increase of the price for goods 
and demand increases with the income increase.  

In order to evaluate the intensity of the relation between demand and the 
prices/incomes, Engel introduced the concept of elasticity of demand (how much is 
the demand sensitive to the variation of factors). There are three categories of 
elasticity of the demand for goods: elasticity function of own price, also called 
price–elasticity; elasticity function of the price of another good, also called crossed 
price–elasticity; and elasticity function of consumer income, also called income–
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elasticity. When other conditions remain unchanged (caeteris paribus clause), the 
demand for a good is decreasing with the price (Px).  

The variation of Px produces two categories of effects: 
– the effect of substitution, also termed the price effect, which measures the 

variation of the demand for a specific good due to the change in its relative price, 
when the real income remains constant, maintaining its level of utility resulting 
from the combination of goods. This effect will always be negative, because the 
variation of the relative price of a good, in comparison with other replaceable 
goods, will always elicit a variation in the opposite direction of its consumption; 

– the effect of income, measuring the variation of demand for a specific good 
elicited by the change of the real income or of the utility, which may be due to the 
variation in the price of a good, while the price of the other goods and the nominal 
income remain unchanged (when the nominal income remains unchanged, that 
particular good gets cheaper – Px decreases – because the purchasing power, or the 
“real income” of the buyer increases). 

Price–elasticity of the demand for a good expresses the sensitiveness of the 
demand or its reaction to the variations of the price of that particular good, and it is 
determined as ratio of the percent of variation of the demanded amount to the 
percent of variation of the price, otherwise said, the ratio between the relative 
variation of the required amount and the relative variation of the price. 

Crossed price–elasticity expresses the sensitiveness of the consumption or 
demand for good, x, function of the price variation of another good, y, being 
calculated as ratio of the relative change in the demanded amount for the first good, 
Dx/x, and the relative change in the demanded amount for the other good, DPy/Py. 
Studying the crossed price–elasticity is of practical interest for the identification of 
the market monopolies, against which limiting measures have to be taken via the 
policy of competition. If, for instance, a company has control over the production of 
a good with a high coefficient of elasticity, it means that the specific good has a 
replace, a substitute on the market, which doesn’t allow a real monopoly. If, 
however, the crossed elasticity is low, under unit value tending towards zero, in 
relation with the price of any other good, this shows that the company supplying 
the specific good holds a monopoly. 

Demand versus income. The second law of the demand or consumption of a 
good shows its behaviour function of the dynamics of the incomes. Income 
elasticity expresses the sensitiveness of the demand for a good in relation with the 
dynamics of the incomes and the direct correlation between the demanded amount 
of a “normal” good and the variation of consumer’s income. Income elasticity is 
determined as ratio of the relative variation of the demanded amount and the 
relative variation of the income. The studies of demand elasticity for various 
categories of goods allowed the accumulation of a large volume of information, 
which may be used to by the economic agents to develop scientific strategies and 
other macroeconomic policies. 
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The demand of goods on the market is also influenced by other social-
economic factors, such as family size, area of residence, local traditions, religion, 
type of employment, health status, forecasted income or forecasted inflation, etc. 
Such influences are not usually approached via the classical theory of the demand, 
because of their low weight (30%), in comparison with the other influences due to 
the prices and incomes. 

EQUILIBRIUM BETWEEN DEMAND AND SUPPLY 

Other two fundamental concepts used by the economic analysis of the 
consumption behaviour are the concepts of equilibrium and economic optimum. 

The economic equilibrium between the demand and offer of goods and 
services was a concern for the political economy as early as in the dawn of 
capitalism, when the market conditions were strikingly different from the current 
ones. The classical vision belongs to reputed authors such as Smith, Ricardo and 
Mill. They have approached the concept of economic equilibrium in the hypotheses 
of the economic agents’ independency and of conceiving the economic system as 
simple sum of the composing subsystems. According to this view, the balance 
between demand and offer may be ensured by finding a balanced price derived by 
maximizing the advantages of every category of economic agents. 

The neoclassical economists, such as Keynes, or modern, such as Debreu,  
Arow or Hahn, have been more interested in the macro level of the economy of 
consumption and have consequently developed the theory of the macroeconomic 
balance. Keynes (1936) introduced the concept of propensity of consumption, 
defined as the ratio of the total value of consumption to the value of population 
income. The marginal propensity to consume is calculated by relating the variation 
of consumption value to the variation of the incomes in a given time frame. The 
function of consumption expressed as relation between the variation of the 
consumption and the variation of the global incomes, as well as the stability of the 
collective consumption behaviour are analysed by the theory of the permanent 
income and by the theory of the constant consumption (or of the dynamics of 
consumption) throughout the lifetime. 

In the modern world, the consumption behaviour designates those human 
actions, which show that the consumers are aware of the existence of specific needs 
and of consumption opportunities. The modern consumption behaviours are in 
balance when the tensions produced by the awareness of needs are dissolved within 
the field of consumption opportunities and restrictions, within which each 
consumer acts (within the limits of the offer available in acceptable terms, within 
the limits of own incomes, function of own preferences, function of the objective to 
subjective ratio which form when the needs arise). According to the theory of the 
economic optimum, the size of population’s expenditure depends at least on two 
important factors: 
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– size of the income available to the consumers. This dependency can be 
measured by the marginal bias towards consumption, which shows what part from 
each monetary unit gained supplementary by the consumer will be spent for 
consumption; 

– interest rate or the compensation offered by the banks in exchange of 
giving up consumption in favour of saving. Theoretically, this dependency is 
negative, which means that the higher interest rates will not suppress consumption. 

The economic practice, however, proves that the social environments widely 
affected by poverty have a very low sensitivity of the consumption, in relation to 
the changing interest rates. This relation is rather ignored by the consumers due to 
reasons pertaining to the stringency of the needs for consumption, poor information 
on interest rates, etc. 

The neoclassic (Walras, Jevons, Menger), and also Pareto or Wieser, 
introduced through the theory of marginal utility the postulate of consumer 
rationality. According to it, by the act of consumption, the individual actually 
solves two problems – one of decision or choice between several variants of 
consumption according to his/her needs, and one of utility maximization (Tache, 
2004). Pareto promoted the introduction of the mathematical and sociologic models 
in the economic research, contributing, thus, to the mathematical formalization of 
the theory of the rational consumer. Pareto saw in the consumer an autonomous 
economic agent in the utilization of its available income, a rational person which 
evaluates quantitatively and qualitatively the goods and services for own 
necessities, according to certain priorities and to the size of its income. The concept 
of Pareto efficiency or Pareto optimum has multiple applications in the analysis of 
the possible variants of resource distribution within specific consumption models. 
Given a set of alternative distributions of goods or incomes for a set of consumers, 
the transfer from a distribution to another that may be advantageous for a consumer 
without disadvantaging others is called Pareto efficiency. A distribution is Pareto 
optimum when no further Pareto improvement can be made. This is also called 
strong Pareto optimisation. A poor Pareto optimisation satisfies a less stringent 
need, such a distribution being considered Pareto efficient only if it is preferred by 
all the involved consumers. Pareto discovered that the population income follows a 
probabilistic-type distribution, which actually expresses the relations at the level of 
the social power, when they achieve a Pareto-type distribution. The assertion of 
Pareto’s optimum presumes the existence of at least a minimum of reason on the 
side of the consumers. Pareto was interested by the study of the general 
equilibrium of consumption in relation to consumer preferences and economic 
restrictions. He showed that if the study of preferences puts the analyst in the field 
of the consumer, and the study of the economic restrictions puts it in the field of 
the producer, only the knowledge of both terms makes it possible to maintain an 
economic balance. Pareto notices that, in order to accomplish its purpose, the 
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consumer doesn’t need a rigorous measurement of the utilities, just a clear image 
on the hierarchy of its preferences, which allows it to purchase the goods and 
services in the preferred order and within the limits of its incomes. Leaving from 
such reasoning, Pareto proposed to replace the theory of cardinal utility with that of 
the ordinal utility. The basic concept with which the theory of ordinal utility 
functions is the utility function, which reveals consumer’s intuitive priority level of 
the requirements when it has to purchase goods. Thus: 

U = f (x1, x2, … xn), 

where U – is the ordinal utility, x1, x2, … xn – are different amounts of goods Q1, 
Q2, … Qn, and the indices – are the order of preference set by the buyer.  

The interval on which this function is defined is not single. It may have a 
minimal limit imposed by the minimal possible variation of the consumable goods 
and a maximal limit determined by the necessity of the constant affirmation of 
consumer preferences.  

Other economists, such as Morgestern, von Neumann, von Hayek, Friedman, 
Samuelson, Hicks introduced in their scientific approaches some instruments 
belonging to disciplines other than economy (such as sociology, psychology etc.), 
in order to explain some phenomena that belong to the dynamics of the incomes 
and prices, time influence on the demand, state intervention in regulation and 
production, market dynamics (labour, goods and services, monetary, stock 
exchange) and to identify and describe the great trends of the consumption 
behaviour.  

CATEGORIES OF CONSUMPTION MODELS 

The objective premises of structuring any consumption model derive from the 
material-economic liberties/restrictions prefigured through the production model 
practiced in a specific space/temporal area and valued concretely by the consumers 
through the sociocultural and personal filter of needs (bio-psychic parameters, 
habits, customs, traditions, norms, values, fashion etc.). 

The consumption model specific to a space/temporal area may include 
several consumption models, which derive from the coexistence of two or more 
cultures within the same area. Some consumption requirements may generate 
specific cultural orientations displayed on narrower social areas than those of the 
consumption models, under the expression of consumption styles. Between two or 
more consumption styles there may also be common specific elements, which 
originate in the infrastructure of the consumption model which includes them. 

The cultural characteristics of a consumption model are learnt by socialization 
and are transmitted between generations. Despite the increased social dynamics 
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worldwide, some dimensions of the consumption behaviour are hardly changing 
when traditional goods or services are involved. By value sharing, communication 
within a population becomes more facile and the predictability of the consumption 
model is higher. Advertising, for instance, has different effects on populations with 
distinct cultures. The structuring of the consumption models within very old 
cultures requires some tens, hundreds or even thousands of gathering experiences, 
circumstances or validation of life solutions. Function of different factors, the new 
generations change more or less the inherited models, new life ideas and solutions 
being incorporated continuously within consumption models to be forwarded to the 
future generations. Most consumption models remain active as long as their major 
underlying premises persist (availability of economic resources, environment 
characteristics, etc.). 

Various categories of models can be used to study population’s consumption: 
– abstract or symbolic models – whose variables describe the behaviour of 

the consuming entities through functions – for instance, the curves of demand 
variation for various categories of goods, developed by Ernest Engel; 

– sociologic models – in which the characteristics of some segments of 
consumers are described, in terms of statistic frequencies of their consumption 
behaviour (for instance, the average model of the consumption of goods and 
services in Romania); 

– hybrid models – which use both descriptions of abstract variables and 
sociologic descriptions (for instance, the consumption of goods and services of the 
poor population in Romania, CASPIS, 2002). 

Any approach to studying the consumption models relies on an effort of 
understanding the necessities, actual behaviour, values and aspirations of the 
consumers. Until now, no sufficient investigations were done on consumer’s 
reasoning and much less on the unconscious impulses that form the consumption 
behaviour. Hence, there still lacks a comprehensive understanding of why a 
specific consumption practice is adopted, although studies have accumulated in 
this field.  

The consumption models can be analysed by criteria, from perspectives, or 
using various methods, each consumption model being supported by integrated 
utility and stylistic behaviours. The more criteria are used to define a model, the 
better shaped will that model be. 

The methods used to study the consumption models are selected according to 
the nature and extent of the investigators’ interests of knowledge. A consumption 
model can be studied: 

– in its full expression, case in which we need to know the basic indicators of 
population’s consumption, which will be determined by the use of techniques of 
social investigation, or will be calculated according to certain formulas; 

– partially, on certain areas and dimensions, particularly in the situation of 
in-depth studies; 
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– on the areas of detachment in relation to the dominant consumption model 
(such analyses may contribute to outlining consumption styles). 

Most studies rely on partial studies of some consumption models. 
Usually, the income allocated to consumption is just part of the total 

household incomes – the other being used for bills and compulsory payments 
(taxes, dues etc.), for saving or to make investments on the capital markets. The 
distribution of household’s income usually uses a self-regulation mechanism, 
which aims to achieve maximal utility in consumption and to make savings/ 
investments that will maximize the future incomes. Such reasoning forms produce 
ultimately the decision concerning the frequency of consumption, the choice to 
consume or to invest, the choice to consume now or in the future. 

The households may have higher or lower consumption autonomy, in relation 
to the general economic context, which may stimulate or inhibit the self-regulation 
of inputs and outputs of goods and services into/from households. In the modern 
era, there is a trend to decrease the economic and functional autonomy of the 
households by centralizing the distribution of specific goods and services. 

The definition of the purposes of a consumer system raises numerous 
problems, which derive from the diffuse character of the inner system states, 
because of previous inputs. Therefore, the marketing specialists are concerned to 
study the satisfaction towards specific consumption acts and their implication on 
other processes within the life cycle. 

The social capital, the level of education, the stage of life or the age of the 
person/ family, the psychosocial traits, the economic capital, are independent 
variables which influence in a decisive manner the structure and level of the 
consumption expenditure through the filter of consumption model choice by the 
consumer. With the purpose to increase the operative character and the precision of 
analysis, the consumer (one or several persons, families, households, production 
units etc.) may be assimilated to a cybernetic system which uses its incomes, 
properties and capacities to maintain/ develop its structure, by meeting its needs by 
making use of the relevant markets of the national economy.  

PURCHASING POWER, IN TERMS OF MINIMAL MODELS 

Analytically, any consumption model may contain several modules or 
chapters of consumption – each module corresponding to an essential need of 
consumption (Stanciu, 2002). The main modules of the modern consumption 
models are feeding and physical development; dwelling/ protection from the 
environmental factors; maintenance, rehabilitation and modernization of the 
dwelling; endowment of the dwelling with goods; clothing for the family members; 
education, knowledge, personal development; health care and promotion; 
transportation, communications and other public utilities; social and cultural 
integration. 
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Each module may include several groups of products. Some modules, such as 
those concerning feeding or dwelling requirements, are vital or crucial, being a top 
priority. The economic restrictions to these capital modules produce tensions or 
even decreased manifestation of other modules. Such a phenomenon was produced, 
for instance, within the average consumption model in Romania in the ’90s, when 
the food expenditure of the population (deficient in some items) decreased not just 
in terms of real value, but also as proportion within the overall consumption 
expenditure because of the excessive increase on the costs with dwelling utilities. 

The explosion of poverty occurred in Romania during the early ’90s and it 
persisted throughout the transition period, bringing forefront the problem of 
developing the concepts of minimal consumption baskets, adapted as well as 
possible to the actual conditions of the Romanian economy at that period, with the 
purpose to substantiate scientifically the social policies. 

At international level are used various methods to evaluate the minimum 
standard of living, based either on consumption norms for the basic modules, or 
starting from the proportion of groups of expenditure, food mainly, within the 
overall consumption expenditure of the family budget. Comparative method relates 
the individual or family incomes to the average cross-country income. The 
objective methods, such as those mentioned above, are usually complemented by 
subjective methods, which aim to know the opinion of the people on their 
conditions of living. 

Among the initiators of economic models to calculate the minimum 
requirement for living was Rowntree (1901), who mentioned two levels of the 
minimal standard of living. The first one concerned the physical subsistence, 
focusing on the food consumption determined by the nutrition specialists, while the 
second one, including several modules, concerned a larger budget of expenditure. 
Starting from Rowntree’s conception, other researchers, such as Allen & Bowley 
(1935) have developed the concept of minimum standard of living, starting from 
the evaluation of the income required by a household to reach a minimal standard 
of health and dignity. Thus, the concept has been enlarged with expenditures for 
social participation. However, Rowntree or Allen & Bowley focused on the basic 
consumption and didn’t take into calculation cultural, educational and spiritual 
aspects, which yield major, needs of the human existence. 

Any option for a specific level of the poverty doesn’t meet the unanimous 
consensus of all categories of specialists. However, the minimal consumption, 
under one expression or another, needs to be determined, because any society 
which has clearly stated objectives of social development needs an instrument to 
analyse the situation of the population, during various stages of development. Such 
an instrument allows knowledge on the dimensions of poverty, allows the 
enforcement of measures to control this phenomenon, identifies the most affected 
groups of population and allows estimates of the costs required to meet these 
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stringent needs. The concept of minimum standard of living is defined in the 
sociologic literature as needs-obligations (de Lauwe, 1972, CASPIS, 2002). 

In Romania, several institutions have been concerned, in the early ’90s, with 
the minimal consumption. Among them, the National Institute of Statistics, the 
Ministry of Labour and Social Protection and the Research Institute for Quality of 
Life (RIQL) within National Institute for Economical Research (NIER), Romanian 
Academy (Barbu, 1992). 

We present a model developed in RIQL in this direction: 

Table no. 1 

Expenditure for the minimum standard of living, for the family of employed people  
and for the pensioner family, urban area 

– % – 
Decent minimum 

consumption Subsistence consumption 

Items Family of two 
employees with 

two children 

Family of 
two 

pensioners 

Family of two 
employees with 

two children 

Family of 
two 

pensioners 
Food. 54.2 55.8 63.4 68.0 
Clothing. 7.4 5.9 2.6 3.4 
Furniture  1.2 0.5 0 0 
Household appliances. 1.0 2.0 0 0 
Household electric items. 0.2 0.1 0.1 0.1 
Sanitary and hygiene articles. 0.9 1.2 0 0 
Textiles. 0.6 0.5 0.1 0.1 
Cutlery, dishes, related articles. 0.3 0.5 0 0 
Household utility products. 0.8 0.6 0.9 0.7 
Transportation. 5.4 0.4 5.4 0 
Cultural services. 2.9 2.8 0.7 1.6 
Annual minimum of stationery 
items. 1.1 0.4 0.8 0.2 

Annual minimum of post office, 
telecommunications. 3.5 8.0 2.6 1.6 

Personal hygiene. 0.8 0.4 0.9 0.3 
Reconditioning and maintenance 
services for clothing and footwear. 0.8 0.8 0.4 0.2 

Expenditure with dwelling. 12.7 16.9 14.9 19.9 
Expenditure with medicines. 6.2 3.2 7.2 3.9 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Source: Minimum decent consumption and subsistence consumption calculated with the normative 
method within RIQL, Bucharest (Mihăilescu, 2001). 
Note: In December 2009, the value in lei of these indicators was the following: Decent minimum – 
family of two employees plus two children = 1,900 lei; Minimum of subsistence – family of two 
employees plus two children = 1,475 lei; Decent minimum – family of two pensioners = 911 lei; 
Minimum of subsistence – family of two pensioners = 677 lei. 
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Table no. 2 

Expenditure for the minimum standard of living for the family of agricultural workers  
and family of old people, rural area 

– % – 

Items Decent minimum 
consumption Subsistence consumption 

 

Family of two 
agricultural 

workers with 
two children 

Family of 
two old 

people, over 
65 years 

Family of two 
agricultural 

workers with 
two children 

Family of 
two old 

people, over 
65 years 

Food. 16.61 35.82   19.13   57.64 
Clothing. 7.2 12.6   2.1  10.2 
Furniture (house on the ground 
with 3 rooms). 1.3 1.1      0      0 

Household appliances. 1.1 4.7      0      0 
Household electric durables. 0.2 0.3   0.1   0.3 
Sanitary and hygiene items. 0.9 2.3   1.0      0 
Textiles. 0.7 1.1   0.1   0.4 
Cutlery, dishes, related items. 0.3 1.1      0      0 
Household utility products. 0.8 1.4   1.0   2.1 
Transportation. 0.9 0.9      0      0 
Cultural services. 2.0 0.3   0.8   0.4 
School stationery and general 
stationery. 1.3 1.0   0.9   0.7 

Post office, telecommunications. 3.9 18.6   2.9   4.8 
Personal hygiene. 0.9 0.9   1.0   0.8 
Maintenance services for clothing 
and footwear. 0.4 1.0   0.4   1.5 

Expenditure with dwelling. 3.8 9.4   4.4   9.1 
Expenditure with medicines. 3.4 7.5   3.9 12.1 
Expenditure with agricultural 
works. 10.7 – 12.3 – 

Total lei  100.0     100.0 100.0 100.0 
Source: Decent minimum and subsistence standard of living, calculated with the normative method 
within RIQL, Bucharest (Mihăilescu, 2002). 
Note: In December 2009, the value in lei of these indicators was the following: Decent minimum – 
family of two agricultural workers plus two children = 1,639 lei; Minimum of subsistence – family of 
two agricultural workers plus two children = 1,354 lei; Decent minimum Minim decent – family of 
two old people = 723 lei; Minimum of subsistence– family of two old people = 550 lei.  
1 Household production in total food for family of two agricultural workers with two children for 
decent minimum consumption was 43.6%. 
2 Household production in total food for family of two old people, over 65 years for decent minimum 
consumption was 46.2%. 
3 Household production in total food for family of two agricultural workers with two children for 
subsistence consumption was 50.0%. 
4 Household production in total food for family of two old people, over 65 years for subsistence 
consumption was 60.3%. 
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Such consumption models are extremely useful when a society undertakes to 
monitor the social situation of the families disadvantaged on the labour market, in 
order to support them and to prevent an extreme polarization of the socioeconomic 
situation of the population. 

Table no. 3 

Coverage of the decent minimum consumption and subsistence consumption  
by the earned income, between 2000–2009 (%) 

Synthetic indicators 2000 2003 2006 2007 2008 2009 

1 average net wage + 2 
children allowances / decent 
minimum (%) 

37.1 47.6 57.8 67.5 72.7 77.8 

1 average net wage + 2 
children allowances/ 
subsistence minimum (%) 

61.2 67.3 66.8 78.0 93.7 100.1 

2 average net wages + 2 
children allowances / decent 
minimum (%) 

71.4 90.8 112.4 132.0 142.6 153.0 

2 average net wages + 2 
children allowances / 
subsistence minimum (%) 

117.8 128.4 130.0 152.4 183.7 196.9 

1 minimum wage + 2 children 
allowances / decent minimum 
(%) 

11.6 24.2 20.4 21.8 22.5 25.1 

1 minimum wage + 2 children 
allowances / subsistence 
minimum (%) 

19.2 34.3 23.6 25.2 28.9 32.3 

2 minimum wages + 2 
children allowances / decent 
minimum (%) 

20.5 44.1 37.6 40.6 42.1 47.6 

2 minimum wages + 2 
children allowances / 
subsistence minimum (%) 

33.8 62.4 43.5 46.8 54.2 61.2 

Note: Decent minimum consumption and subsistence consumption are calculated with the normative 
method within RIQL, Bucharest (Mihăilescu, 2002).  
Source of auxiliary data: Statistical quarterly bulletin of incomes and expenditure 2000–2009, NIS. 

The graphic representation of the purchasing power evolution for the 
different categories of population incomes, in relation to the decent minimum 
consumption and to the subsistence consumption shows the degree of adequacy of 
the different income policies. 

We can notice that in 2008, an average net wage plus the state allowance for 
two children could not cover in Romania the minimal requirement for decent 
consumption for a family with two children.  

Chart 2 shows the dramatic situation of the families in Romania, which after 
the year 2000 only had a minimal wage and the state allowances for two children 
(in the ’90s, the similar situation was even worse than after the year 2000). 



12 CONSUMPTION MODELS AND PURCHASING POWER 23 

Chart 1 

Evolution of the purchasing power of an average net wage plus the allowances of two children 
in Romania, function of the minimum for decent consumption (%), between 2000–2009 
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80
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Source: RIQL for the decent minimum consumption, Statistical quarterly bulletin of incomes and 
expenditure 2000–2009, NIS. 

Chart 2 

Evolution of the purchasing power of the minimal wage plus the allowances of two children 
in Romania, related to the decent minimum consumption (%), between 2000–2009 

11.6

20.4
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21.8
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Source: RIQL for the decent minimum consumption, Statistical quarterly bulletin of incomes and 
expenditure 2000–2009, NIS. 

MODULAR TRENDS 

The preponderance (as proportion) within the model of the biologic modules 
doesn’t exclude the fact that, under different circumstances, other modules can 
become capital.  

The consumption models can be investigated by various modules or chapters 
of consumption and within a module, by stages.  

A complex image of the dynamics of a consumption model can be acquired 
only by constructing the modular trends given by the time evolution of the main 
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synthetic indicators for each module. For instance, the food module of the statistic 
model of the population in Romania during 2000–2007, has the following 
dynamics (Table no. 4): 

Table no. 4 

Food consumption/person/day of the Romanian population, expressed in nutrients 

 UM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Proteins g 94.7 97.6 103.3 106.8 112.3 112.2 114.3 111.2 
Lipids g 85.1 87.0 91.0 94.7 96.3 101.7 107.5 101.3 
Sugars g 449.7 459.8 466.4 467.7 487.2 483.9 485.4 462.4 

Source: Statistical Yearbook of Romania 2001–2008, NIS. 

The objective synthetic indicators are obtained by adding the analytical 
consumptions for all groups of products/services from the module, corresponding 
to each moment of reference within the monitored trend  

The studies of modular trend are frequently used for economic forecasts 
because, as the consumers acquired specific consumption models, the future can 
only incidentally record dramatic discontinuities from the past and from the 
present. The trend investigations accomplished with objective indicators can 
acquire a higher relevance if completed by information on the expectations, 
aspirations and perceptions of the consumers on specific issues, misbalances or 
difficulties in using the consumer prerogatives. 

The graphical representation of the modular trends usually is very 
suggestive, allowing comparing similar trends from different periods of time or of 
equivalent modules belonging to equivalent models (Chart 3).  

A wider research on the consumption of the populations from 114 countries 
worldwide was done between 1996 and 2000, the study being published in 2003 by 
the USDA Service of Economic Research (ERS USDA DATA, 2003). This survey 
allowed international comparisons on the influences on the food consumption in 
various parts of the globe (Seale jr., Regmi, Bernstein, 2003) (see the Annex). 
Having available data series of a great volume, one can make relevant studies on 
the influence of some economic parameters on the consumption models, in relation 
to the different stages of national development worldwide. The latent trends of the 
statistic behaviour in purchasing some categories of goods and services can also be 
identified for groups of countries, selected according to various criteria. 

The Annex shows a selection of countries with very far apart GDP per capita. 
By calculating simple regressions with the GDP per capita as independent variable 
for the different items included in the food expenditure, we may identify for the 
selected countries to what extent the size of the GDP per capita correlates with the 
presence and weight of certain food expenditures within the overall household 
expenditure for consumption. The value of the calculated correlations shows the 
average increase or decrease of the dependent variable for the one unit change of 
the independent variable.  
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Chart 3 

Average intake of calories of the Romanian population, between 1980 and 2007 
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Source: Statistical Yearbook of Romania 2001–2008, NIS. 

Chart 4 

Trend of food expenditure weight within the total expenditure for consumption,  
related to GDP per capita increase 

Independent: GDPCAP 
Dependent           Mth              Rsq d.f. F Sigf b0   b1 
FOEXTOEXCO LIN .646 56 102.18 .000 47.2024 –.0013 

 

Function of the correlation sign, there is a direct correlation – when the 
regression coefficient has a positive value, and a negative correlation – when the 
regression coefficient has a negative value. When there is no correlation between 
the considered variables, the regression coefficient takes the zero value. 

The chart of the correlation between the size of the GDP per capita and the 
size of the weight of the food expenditure within the total expenditure for 
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consumption shows clearly a reversed correlation between the two variables. The 
higher is the GDP per capita, the lower is the weight of the food expenditure within 
the overall expenditure for consumption. 

Chart 5 

Trend of the expenditure for fruits and vegetables, when the proportion  
of the food expenditure within the total expenditure for consumption increases 

Independent: FOEXTOEXCO 
Dependent  Mth  Rsq  d.f.  F  Sigf       b0    b1 
FRUVEG  LIN  .157  56  10.41  .002  12.5974  .1230 

 

A direct correlation can be noticed for that group of countries between the 
proportion of the food expenditure within the total consumption expenditure and 
the expenditure for fruits and vegetables. The larger is the proportion of food 
expenditure within the overall expenditure for consumption, the higher is the 
expenditure for fruits and vegetables. 

There is no significant correlation between the proportion of food expenditure 
within the overall expenditure for consumption and the expenditure for meat. 

Chart 6 

Trend of the expenditure for meat, when the proportion of the food expenditure  
within the total expenditure for consumption increases 

Independent: FOEXTOEXCO 
Dependent  Mth  Rsq d.f.  F  Sigf  b0  b1 
MEAT                    LIN  .022  56  1.24  .271  19.9611  –.0470 
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CONCLUSIONS 

The investigation of specific consumption preferences by rather narrow 
segments of population makes it possible to describe in detail some consumption 
models, however, usually on relevant segments for various economic agents 
interested in the sales of goods and services.  

However, comprehensive surveys focusing on the identification of consumption 
models are rather few. Several multi-thematic surveys on large number of subjects, 
such as the public opinion barometers and some international surveys of the standard 
of living or of poverty – usually financed by CEE, EU, WB, and UN – also include 
analyses of consumption structures, although they don’t always meet the criteria of 
consumption models analysis. 

The consumption models of the groups on low incomes are studied more 
frequently than those related to the elites, because of the attempts for scientific 
substantiation of the social policies. Among the studies of this type, most approach 
the income level making comparisons between the living conditions of the social 
groups living in relative poverty and those of the groups on median or high incomes. 
The purpose of such surveys usually is to identify possibilities to disrupt the major 
gaps existing between the consumption models pertaining to the relative poverty and 
those pertaining to other social categories. These attempts aim to describe the actual 
context of the relative poverty, of the attitudes, values and life micro-strategies 
adopted by the people living in relative poverty. Of a wider interest, however, is the 
presentation of success stories by which some people exceeded their condition of 
deprivation and integrated within a flow of events, which took them out of poverty. 

The study of consumption models mobilised during the past two centuries 
very consistent economic resources both monetary and as human capital. This 
speaks for itself of the economic and social importance of the knowledge on the 
consumption models. The study of consumption models usually generates 
laborious and theoretically-methodologically complex processes, but in the present 
such investments become not just legitimate, but also necessary for any society that 
aspires to knowledge-based development. 

The mathematical formalisation and the modelling of population’s consumption 
it is possible to achieve an optimal distribution of the economic resources at the macro, 
mezzo or microeconomic level, with the purpose to accomplish community, national or 
international goals. 

Knowledge of the dominant consumption models provides a clear direction 
of development, while stimulating the adaptation of the production structures to the 
requirements of the environmental conditions and to the peculiarities of the social 
demand for goods and services, avoiding the waste of economic resources. 

The investigation of the economic relations between specific parameters of the 
consumption models and the key indicators of development (such as the GDP per 
capita) allows making realistic economic and social forecasts. This makes it possible to 
formulate properly targeted socioeconomic policies for the social environment and the 
adoption of highly desirable socioeconomic goals under conditions of rather low 
incertitude.
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ornind de la câteva elemente de istorie a economiei consumului, 
articolul urmăreşte evoluţia acestora până la teoria modelelor de 
consum normative, prezentând mai detaliat câteva modele actuale 

de interes naţional (coşul minim de consum, elaborat după anul 1990, în mai multe 
variante, de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Bucureşti), dar şi unele modele 
internaţionale. O viziune de ansamblu asupra dinamicii modelelor de consum poate 
fi obţinută numai prin construirea trendurilor modulare date de evoluţia în timp a 
principalilor indicatori sintetici aferenţi fiecărui modul integrat într-un anumit 
model de consum. Lucrarea relevă importanţa cunoaşterii modelelor de consum 
pentru prognoza economică şi pentru formularea politicilor socioeconomice. 
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ELITE SCHOOLS AND THEIR SOCIAL PLACE:  
THE BULGARIAN CASE  

VALENTINA MILENKOVA 
MAXIM MOLHOV 

he present article is focused on a research of school choice 
under Bulgarian conditions that becomes possible through: 
– the degree of parents' participation in the decision making; 

– the students' and parents' expectations for a good start of children 
and the belief that the given school will secure prosperity; 

– the readiness of children to follow the choice where parents have a 
decisive word. 

All these determinants (of choice) are influenced by students' as well as 
by parents' opinions and statuses.  

Bulgarian elite schools are analysed in the present article and a thesis 
is developed that economic and cultural priorities inherited by families are 
transformed into school priorities in the education process. Different facets of 
the elite schools in the years of transition are followed up, and the main 
accent is put on their students: as social background and environment, 
achievements, propensity to future education and values, cultural capital. 

The analysis is based on several surveys carried out by the authors in 
the period 1996–2005 concerning the Bulgarian elite schools and their social 
actors. One major conclusion is that the elite school is a response to “social 
errand” for formation of an elite; these schools support continuity between 
parents and children, expressing themselves as an institutional mechanism of 
socialization which is nearest to family aspirations and habitus, representing 
an investment transmitted within generations. 

Keywords: elite schools, cultural capital, social mobility, education. 

The choice of school is a rule that establishes the landmarks for future 
initiatives of the individuals. The option for a certain school takes place in a time 
period the parents' influence over their children is strong and it is connected with 
the family status and its political, moral and cultural characteristics. The school 
choice is actually ruled by specific determinants of parents' social and educational 
identity, but it is also dependent of economic and financial living conditions. The 
hierarchic nets of places, contacts and information guarantee possibilities for an 
access to schools, specialties and professions (Grusky, 2008), because whatever 
wider the social base of education becomes, whatever equality of opportunities is 
seemingly created, a hermetic structure of elite education and professions is 
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preserved – inaccessible to some and attainable to others. In that sense, even when 
there is no expressed partiality to selection of students, its social character is 
preserved due to social definiteness of educational attainments (DiMaggio, 1982). 
Through the internal mechanisms of selection, the educational system sanctions 
and deepens the preliminary transformation of family privileges into educational 
ones. That is why the seeming of academic criteria as impartial actually realizes 
defensive functions concerning the existing public order (DiMaggio, 1979). One of 
the concepts substantiating the role of school in the process of reproduction of 
social inequalities is cultural capital (Bourdieu, 1977; Bourdieu and Passeron, 
1977). Cultural capital as a system of implicit and deeply internalized values and 
resources transferred to generations is influenced by social class, race (ethnos) and 
parents’ education (Lareau and Weininger, 2003). Cultural capital examined as 
particular cultural practices, activities and resources concerns school results, 
educational attainments and future social individual choices (Ganzeboom et al., 
1990; Kalmijn and Kraaykaamp, 1996; Dumais, 2002; DiMaggio and Usem, 1978). 

The Bulgarian educational system does not make exception from the general 
case of reproduction in some of its actions, while directing children towards one school 
or another follows a conscientious parent estimation and availability of capital – 
cultural and economic. In this respect, school success attains a symbolic image. We 
have to mention here that the variability of choices is strongly influenced by the model 
of the already existing family statuses. For example, the most uncompromising in 
following their schedules, the straightest forward are the intellectuals.  

It is well known that exactly that social group clearly and distinctly understands 
the sense and value of education, notwithstanding the endured truth that (under 
Bulgarian conditions) the high educational status not always presupposes a highly paid 
position and prosperity in society. Nevertheless, the inertia of habitudes is so strong 
that they could hardly imagine any alternative of their children education; the latter (at 
least in parents' idea of good education) has to be obligatorily obtained at a foreign 
language school, in elegant surroundings of pairs. 

The preservation of those ideas is supported by the fact that intellectuals as a 
social group do not, in general, dispose of the resources of the economically prosperous 
and well-to-do strata, for which private schools are affordable, easy and secure option 
for their children education. What is the situation with low status categories of poor and 
uneducated or with educated though poor social groups? Lack of resources for private 
lessons and preparation isolates those persons and their children as not likely 
candidates for an elite education. Among them there are such individuals who are not 
concerned at what school, respectively in what environment their children would find 
themselves. There are some others, who are clearly aware of the importance and the 
necessity of favorable start coming with the good education. However, due to lack of 
resources to support a living standard and conditions that preceding the admission to a 
foreign language school, those families could not be real competitors. 

In all cases, though, entrance exams for the elite schools after the 7th grade 
exactly present the first confrontation with the reality of stratification in a child's life, 
showing the high and unattainable level for some and its easy overcoming for others. 
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The selection after the 7th grade is the first real trial, not only formally for the child, 
it is also a symbol of the real social labyrinths of poverty and lack of good conditions 
for education and living, from the one side and wealth, guaranteeing its 
representatives a chance for an individual prosperity, from the other. 

One could clearly witness how social differentiation is expressed even at the 
“entrance” of the school system (Kincheloe and Steinberg, 2007). Of course, that 
does not necessarily mean that the children follow the life course which their 
parents had planned out for them. It is a fact that overall child's performance at the 
primary school (with private language lessons as a rule) and later on at the 
grammar school is, actually, a preparation for the forthcoming exams. The choice 
of an educational institution after 7th grade reproduces some family characteristics 
and also surrounds children with predictable outcomes, in the sense of status 
parents' aspirations. Parents' ideas for the choice of a school are actually filtered 
through common group perspective and family experience. Parents do not make 
their choice under equal cultural and material resources (Grusky, 2008). 

Here, of course, it may be argued that the individual's behavior is to a greater 
extent a fruit of his/her particular choice and it is exactly that choice that destroys 
the scheme of education determined by parents. That is because there are possible 
cases of ascending mobility (a movement from lower educational status to higher 
one) as well as opposite cases. However, it is a certain fact that high status 
families1, even in the cases of not so acceptable choice of their children, apply 
long, continuous and stable efforts to turn back the children to favorable, promising 
and preferred by parents' institutional niches. On the contrary, families of a lower 
social status have difficulties to cope with a socially unacceptable choice made by 
their children. From one side, they lack cultural capital to avert the descending 
movements of the individual, and from the other side, they do not have an 
alternative to offer their children and which to withstand. 

In an educational market, control is implicit and here, school has to offer 
training expected by parents, so that it would guarantee continuity of family bringing 
up and expectations (Brown and Scase, 1990). The nature of that guarantee is 
determined by school traditions' reputation and for parents that means that, in 
“buying” reputation, they diminish the risk for their child not to succeed in life. More 
important, the different groups enter the market with different limitations on material 
and cultural capital. Which groups will be acting successfully on the market depends 
not so much on the participation in itself, but more on the cultural capital, on the 
knowledge of the rules of the game by the “customers”. 

Part of the school reputation is determined by career development of the 
trainees and graduates, who become accomplished in society, because, in fact, the 
guarantee school gives is that it recruits the appropriate statuses. The circumstances 
                                   

1 In the ideal case, one can define high status families as those combining both cultural and 
economic capital, but rather often at least one of the components may be absent. The important prerequisite 
is that they have the potential to react and prevent their children – either thanks to their high educational 
level (as the most significant element of their cultural capital) or thanks to their economic qualification. 
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connected with the “implicit agreement” combine the diminishing of risk both for the 
educational institution and for parents as well. Under those conditions, price would 
follow operationally competition market – legitimate or not, but always efficient and 
well organized. Thus “education market” (Ball et al., 1997) might be understood 
uniquely in social terms, i.e. it works perfectly due to the nature of the social 
structure it supports and not because it stands for the perfect competition. 
Educational values, embodied into mechanisms of educational system urge parents 
and students to compete for places at high quality schools – they choose to take part 
in that competition and so they become part of the reproduction of the dominant 
culture (Bowles and Gintis, 1976): when they value one type of education and not 
another; when they tolerate particular skills and qualification, which actually are 
artefacts. School choice is one of the significant biographical acts, and, as Giddens 
stated, the choice connects “power” and “stratification” (Giddens, 1995). It is 
important to put an accent on diverse institutional nets in which children involve as 
well as on to the parents' effort to guide their children's success in specific fields.  

Through the following analysis, we are going to try and show how cultural 
capital, inherited through family and incorporated into children, is transferred to 
the educational institutions, which tolerate a particular type of social profile and 
socialization, which ultimately leads to the reproduction of the capital. 

THE “ELITE SCHOOLS” MODEL 

In general, characteristic features of elite schools are: high level of selection, 
high quality of training and homogeneous composition of pupils. It is an honour for 
many people to send their children to an elite school – a sign of prestige in society. 
That is why the term “elite school” represents also a social appraisal, because it 
produces definite type of “aristocracy” and privileges. The social function of those 
schools is to create and sustain an elite through the relations between training, 
selection, power and ways of supporting those preferences. At the elite schools, nets 
of contacts between schoolmates take a specific place, constituting the idea of 
selection as a part of the “brand”. Just because of that, elite schools arise social 
interest – by high competition at the “entrance”, by typical subcultures created as a 
result of selection, by social composition of the trained individuals. And because the 
idea of stratification of the system, of the place of the individual at the position, 
structure is perceived as a socialization principle, as an important training 
mechanism, a moment dominating education, as far as the creation of an elite reflects 
not only on students, “who feel promised a good future” (Bourdieu and Passeron, 
1970), but also on the others, destined to occupy lower levels of social hierarchy. 

Elite schools in Bulgaria 
There were no elite secondary schools until 1944, under Bulgarian conditions. 

Having in mind the low level of education of the population, secondary schools 
classes in themselves represented a serious application for erudition and elitism, as 
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few could reach them. The population was mainly rural, with little traditions in the 
field of education; maintenance of schools turned to be an expensive undertaking. 
Statistical data indicated that, in 1922, out of the 5 009 school buildings available for 
primary schools, only 1 692 were suitable. The 3 313 rest were only half-fit or 
absolutely unsuitable (Vankov, 1921). The Law of People's Education from 1924 
intensified the tendency towards classical and humanitarian training in high schools. 
In 1934, in many towns, secondary schools were closed and schools of two classes  
(4th and 5th grade) were created, while full secondary schools were left only in some 
bigger towns (Atanassov, 1977: 317). There were also private schools; besides, “big 
wigs” children – those of doctors, lawyers, and politicians – studied abroad. 

Socialist state started the formation of its own elite after 1944. An important 
part of its training was teaching of a Western language. Thus, naturally, foreign 
language schools turn into institutions occupied with a secondary selection, where 
they train mainly children of Party staff and functionaries. That tendency was 
preserved in the following decades. In the years after 1990, foreign language 
schools appeared to become more open and more meritocratic, but they were in no 
lesser extent dependent of private lessons and financial privileges of parents. 

Nowadays, the most important specific feature of elite schools in Bulgaria is that 
they train students admitted through the trial of numerous entry exams. In that sense, 
elite schools2 are foreign language schools, mathematical high schools, art schools, 
some vocational schools, where high competition between candidates presupposes a 
high degree of selection. At the same time, another indicator for the definition of an 
elite school can be derived: the number of the candidates for those schools. In the last 
five years, 71% of the candidates in the City of Sofia after the 7th grade have indicated 
among their first five preferences several foreign language schools – the German 
Language High School, the First English Language High School, the Spanish 
Language High School, the Second English Language High School, the French 
Language High School. Subsequently, the entrance grades for those schools were the 
highest – in that order3. Thus, selective process becomes possible and standing for 
meritocracy becomes a reality, just because of the great number of candidates and one 
can select the best among them, in that case, the individuals with the highest grades.  

The secondary education in foreign languages is substantially directed 
towards more detailed instruction and young people who are oriented towards it go 
there on their own will, with different motivation, but always with the conscience 
that the education they get is something necessary and important for their 
individual existence and for their value system.  
                                   

2 The notion of an “elite school”, according to teachers from a field study of private schools in 
2003, was determined by: “qualitative choice of students” at the first place, followed by “material 
basis” and the availability of “highly qualified teachers” (Boyadjieva, 2003). 

According to parents, elite school is that with “a steady place”. In the educational system, 
guarantees: “successful passing” to a higher level, has its “own image”, “academic and well-meaning 
atmosphere” (Boyadjieva, 2003). 

3 For that reason, for the following analysis under the notion of elite schools we shall be 
having in mind foreign language schools. 
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For all these reasons, it is interesting to study the process of choice at 
contemporary elite language schools, to observe the background and the environment 
where students study and teachers teach. Such a study would permit to follow the 
technological function of elite formation, respectively, the reproducing role of 
school. On the other hand, it is necessary to establish whether, and to what extent, the 
elite schools respond to the idea of “equality of educational opportunities”; do they 
give a signal that they create and maintain conditions for that? 

Basic features of elite schools  
The definition of elite schools is developed at two levels: 
– Family section, connected with the origin of their disciples: educational, 

professional and economic profile of the social environment. 
– Institutional section, connected with the selection, spirit of competition, 

professionalism of teachers; and what is consequently reflected in general– 
competitive skills of graduates. 

Elite schools show the following important features, which distinguish them 
substantially from the other secondary educational institutes4: 

1. High degree of selectivity in the admission of pupils; 
2. Competitive environment and great competitive power of graduates of foreign 

language schools in continuing their education at higher schools; 
3. A specific individual profile of teachers, combining high professionalism 

with higher expectations and demands from students.  
We are going to explore them one by one. 

Family section 
As a result of a survey done in 2005 on 360 students chosen randomly from 

German, English, Spanish and French language high schools in Sofia (90 pupils from 
each school) it was established that for 61.1% pupils (N=220), their parents were also 
graduates of a foreign language school5. In addition to those data we shall show some 
results from the survey (realized following “experimental design” schedule) carried 
out in 1996 at three foreign language: English, French and German schools and at 
two comprehensive schools – No. 81 and No. 40 (comprising the control-group) in 
Sofia6. The subject of analysis was the milieu – family and school, as well as its 
                                   

4 The idea belongs to Boyadjieva (2003) 
5 The first author, using as a main research technique a standardised interview with students, 

carried out the survey; we shall focus on the education and profession of parents in more detail later on. 
6 Control-group was important for comparing results. There were 100 students and 10 teachers 

from each school to be surveyed. The methodology included standardised interview with teachers, group 
interview with students, information of the state of the school given by schoolmasters, expert opinions 
from experts from Regional Inspectorate in Sofia on 10 school subjects. The survey “Socialisation at the 
elite foreign language schools was carried out by a team from the Institute of Sociology: V. Milenkova, 
R. Stoilova, M. Molhov; consultant – P. Boyadjieva. The National Scientific Research Fund at the 
Ministry of Education and Science funded research. 
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features: education and profession of parents, specific characteristics of educational 
process and environment, teachers and children’s achievements. 

Education of respondents' parents 
– fathers: 91.8% from the English language school are with higher education, 

96.6% from the German language school and 91.2% from the French language 
school, while 45.7% from School No. 81 and 43.9% from school No. 40 are with 
higher education; 

– mothers: with higher education – 87.6% from the English language school, 
90.9% from the German language school, 90.2% from the French language school 
as opposed to 46% from School No. 81 and 41.7% from School No. 40. 

Profession 
Respondents from foreign language schools parents were mainly intellectuals 

(over 85%) – doctors (25%), teachers (4%), engineers (7%), diplomats (3%), 
lawyers (21%), economists (9%), scientists (5%), journalists (11%), 12% ran their 
own business; compared to less than 30% of the representatives of the intellectuals 
from the control-group of schools No. 81 and 40 (Sofia). 

It is clear from those data that individuals coming from the group of 
intellectuals were not only eventual candidates, but also the most frequent users of 
foreign language training. And that is so, because intellectuals in any case 
guarantee a greater proximity to those linguistic and social practices supporting 
them, while generation traditions and life styles affordable to those families gave 
significant advantage to their representatives. 

The presence of high rank civil officials as well as of the representatives of 
middle and big business among students' from foreign language elite schools 
families is considerable. A number of the interviewed from the English language 
school refused to reveal their daily allowances, considering the question as too 
“intimate” or “not to be commented” (the quoted phrases were from the comments 
of respondents)7. Making reference to their fathers' profession, those particular 
respondents have noted “board of managers of a certain firm”, “general manager”, 
“Foreign Ministry”, “Diplomatic Corps”, “commercial representative” etc. In 
general, though, respondent stated that “money is enough”. 

Institutional section 
Selection 
This aspect of the analysis concerns the selection of students as one of the 

most important indicators of an elite school. Looking back to the admission of 
student candidates after 7th grade in the last years one could witness the tendency of 
foreign language schools to admit children with highest or near to the highest entry 
examination grades. Let us follow the picture of: 
                                   

7 One has to bear in mind that it was in 1996 and financial differences were a sensible theme 
for the Bulgarian society. 
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Results from entry exams: 
72.7% of the interviewed from the English language school, 57.8% from the 

German and 55.9% from the French language schools have had excellent marks, 
compared to 21.4% from School No. 81 and 29.6% from School No. 40. 

Through selection for several years, individuals were put in an environment of 
strong competition, which has to be overcome daily as a consequence of the principle 
of “contest mobility” (Turner, 1960: 855–862). The latter is structure defining for 
contemporary schools, describing the model of permanent self-proof, made objective 
through numerous tests and examination until the highest grade of the educational 
institution. Thus, attitudes towards new, more serious battles have been “openly” and 
“covertly” constructed. The resilience to exams, tests and check-ups tempers students 
from the elite schools to a much greater extent than their mates from other schools. 
As a result, elite schools are an example of combining the “reproduction” and 
“meritocratic” model as far as tolerating “achievement” they organize the training in 
accordance with “competitive mobility”, although school successes are influenced by 
social origins as far as “contest” functions as reproductive mechanism, its ultimate 
effect means mobility. 

Year marks 
74% of the pupils from the English language school, 69% from the German 

language school and 71.8% of the pupils from the French language school got 
excellent marks for the preceding year, corresponding to 29% from School No. 81 
and 35.8% from School No. 40. The obstacle “examination” can be overcome only 
in case of systematic and thorough preparation, of hard work, of serious attitude8. 
Here are some opinions, expressed by teachers at elite schools: 

“The level is very high here. Our pupils do study, because, in principle, they 
are among the best children, and competition is quite hard. However, the level went 
down a little in the recent years. In my times, I have also graduated this school9, 
things were much harder and stricter” (teacher, foreign language school). 

“I am satisfied with work at this school. Earlier, I taught at a local one, the 
difference is tremendous. We could not make them enter the class, at ordinary 
schools, not to speak of studying” (a teacher, foreign language school). 

In this context, it is understandable that in estimating the statement “it is easy 
to get good marks at that school” most of the persons from foreign language school 
(52.5%) give the answer: “completely disagree” and “quite disagree” (28.2%) 
compared to greater accumulations at “neutral” and “agree” categories with persons 
from the control-group (general education schools) – “neither agree nor disagree” – 
35% and “quite agree” – 41.5%. Thus, the attitude towards preparation for lessons 
and towards studies was an important element of the theoretical model of the survey. 

In that direction, a special battery of questions was prepared: several statements 
were offered to respondents to be estimated through a five degrees scale: 
                                   

8 It is a fact confirming hard preparation that 63% from foreign language schools take private 
lessons; for the control-group, this percentage is 20. 

9 One could note as a sustainable tendency to admit graduates of the same schools as teachers. 
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– When I prepare for school, I study only the necessary; 
– I use additional material for almost all subjects; 
– I use my time for things more interesting than preparation for school; 
– I never enter class unprepared; 
– School is the most important thing in my life. 
The analysis of variance with a factor – “school type” and dependent 

variables – the scales of estimated statements established that mean value for 
general education schools was 14.21, while for foreign language schools it was 
17.31, which gave F = 31.32, p < 0,0000. That meant that there existed statistically 
significant relation between school type and declared opinions. 

Socialization, taking place at elite schools, is connected with the construction of 
some general social schemes of thinking and attitude, appearing through prosperity 
models. During the survey (of 1996), we suggested the respondents several 
prerequisites for success, which they had to estimate using a five degree scale: “social 
(family) origins”, “steady work and diligence”, “high education”, “good relations and 
connections”, “good chance”, “professional qualities and initiative”. The suggested 
conditions, in fact, inspire two polar models of social development: 

– “Traditional”, with a social code “family origins”; 
– “Modern”, with a key word “individual ambitions”. 
Under the “modern” model of development, education is the most significant 

factor for selection and mobility, for stimulation of personal ambitions, while under 
the other – social dynamics and individual prosperity are projections of origins. 
The belief that education moves forward into social hierarchy demands from the 
individual to rely mainly on his/her own abilities to cope with things. When relying 
on their own skills and habits, people succeed due to their constant efforts and not 
to their social origins. On the basis of preferences stated by respondents, 
concerning conditions for a career, one can suppose at what degree and who are 
intended to see the validity of one or another model of development. Definitely the 
highest accumulations are observed at the condition “professional qualities and 
initiative” as a prerequisite for ascension: 94% of elite schools students agree with 
that. Only 20.8% agree with the thesis that “social (family) origins” is a factor for 
success, at present”. Accumulations with all the other suggested conditions are 
about 75–85% degrees of agreement. Results show that, at present, there is at 
school both modern and traditional models of prosperity and mobility, in support of 
the availability of “reproduction” and “mobility” in elite schools. 

Competition skills of graduates 
In regard to selection and competitive spirit of elite schools, it is relevant that 

almost all of foreign language schools' graduates apply every year for a higher 
school; more than one third of the university students, in 1994, graduated foreign 
language school10. Schoolmasters informed that, in the last five years (1990–1995), 
about 90–95% of students from the French language school were admitted to 
                                   

10 Data are from a sociological survey “Needs of University Education in a situation of social 
transformation”, carried out in 1994 by a team headed by G. Dimitrov. 
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Universities; the same number from the German language school; 96% from the 
English language school graduates; and from the control-group – 10–15% of 
graduates of School No. 40 and about 20% of graduates from School No. 8111. 

In the last two years, the admission to higher schools of foreign language 
schools graduates is almost 100%. Moreover, after the year 2000, the rate of those 
continuing their education at universities of Western Europe and the United States 
considerably increased and most of them were mainly from foreign language 
schools. Obviously, in comparison to other secondary schools, elite schools prepare 
their pupils better to cope with their university entrance exams. The reason for this 
might be that elite schools socialize a deeply impregnating meritocratic standard to 
their students, stimulating them to new achievements.  

Professionalism of teachers 
We are going to quote some opinions of experts in different subjects from Sofia 

School Inspectorate, obtained within the framework of the cited survey of 1996: 
“The teachers of foreign language schools are better professionals, which is 

proved by the high interest in acquiring knowledge from the part of students” 
(expert in Chemistry). 

“The teachers of foreign language schools are with a qualification class, good 
professionals and model teachers from Sofia University” (expert in Physics). 

“One can mention good teachers' names both from language or general 
education schools. However, textbook and/or handbook authors, reviewers and 
creators of school aids and scholarships are mostly teachers from foreign language 
schools” (expert in Bulgarian language). 

The fact that foreign school teachers are good professionals is proved, apart 
from the quotes above, also by the higher number of working hours (almost double 
in comparison to the number of working hours of teachers in general education 
schools). Teachers from language schools devote to extra-school work in 
comparison with teachers from general education schools. In the same time, they 
hold better qualifications (teachers with I and II qualification class and academic 
degree are almost double in number in comparison to their colleagues from general 
education schools). It can be added here that a majority of foreign language school 
teachers are ready to participate in writing or reviewing of a textbook – 60% for the 
English language school, 60% for the German language school, 70% for the French 
language school, while for the general education this rate is under 50% – 40% for 
School No. 81 and 30% for School No. 40. 

Teachers from language schools were categorically more satisfied with their 
work, compared to other teachers12. For that reason, respondents from elite schools 
                                   

11 Data are from the survey “Socialisation at Elite Foreign Language Schools”, carried out in 
1996 by a team headed by V. Milenkova. 

12 Completely unsatisfied: non-language – 9.5%; language – 0% 
 quite unsatisfied: non-language – 38.1%; language – 19.2% 
 quite satisfied: non-language – 42.9; language – 61.5% 
 completely satisfied: non-language – 9.5%; language – 19.2%. 
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said that if they had an opportunity of choice, they would choose to become 
teachers again13; here we are quoting some opinions: 

“I like my work. I think that children are good, ambitious. I taught at this 
school for years and in my opinion, it is reasonable to put it in the elite group.” 
(teacher, English language school). 

“Although my teaching career has been quite long, I am here for a short time 
and I can make comparisons. The difference is formidable. Here, there are no 
absences, everybody is motivated, they study and they are ambitious. You cannot 
imagine what a local school looks like (even with admission); there they come to 
school with difficulty, not to speak of studies or ambitions. I think that a teacher 
can easily appreciate the results of his/her work when he/she is working with clever 
children” (teacher, German language school). 

The high professionalism of teachers from elite schools is a consequence of 
the created framework of expectations in society, a sort of an “agreement” between 
them and the high status social groups. In that sense, high professionalism of 
teachers from elite schools is not accidental, it is “a social order” (expert in 
Bulgarian language and literature). 

Therefore, we can say that:  
– The foreign language secondary schools are identified to a greater extent than 

general education schools as places for confirming meritocratic standards, supported 
by teachers' demands as well. Of course one cannot idealize, but in general, on the 
background of the decreasing quality of education, (belief shared by all the 
Inspectorate experts, as well as by the interviewed teachers), foreign language schools 
were to a lesser extent influenced by devaluation of educational grades and marks.  

– The label “Elite school” expresses itself in all the elements of school 
environment – teachers, education quality, and students’ abilities. In the process of 
thoughts, we somehow get lost in what is prerequisite and what is a consequence, 
what is cause and what is the result, as able students demand and suppose highly 
qualified teachers, and the latter stimulate the intellectual development of their 
students, their aspirations and ambitions. But that is only at the first glance because 
within the framework of an elite school predominant place and sensible role is given 
to selection, starting at the “entrance”, passing through the training process and at the 
“exit”. It is organically connected with the notion of capital. Elite is defined as such 
compared to other social actors, thanks to that it exceeds them and the key to its 
excellence is capital – economic and cultural. Thus, elite–selection–capital produces 
a chain of connections, showing interdependence, determination and fusion. 

– Culture capital of families in elite schools is specific, but it is also a 
preference, because it becomes a natural prerequisite for admission and educational 
achievements of children. Cultural capital ensures a step forward to its owners and 
their chances for prosperity. In another words, real differences, established by social 
                                   

13 “I would become a teacher again”: non-language – 40%; language – 60.7% 
 “I would quit teaching”: non-language – 10%; language – 7.1% 
 “I would seek for another job”: non-language – 50%; language – 32.1%. 
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and cultural quality of families are transformed in the process of training into school 
differences conducting to achievements, realized and demonstrated in the classroom. 

Cultural capital 
We are going to describe the cultural capital of the families, in order to 

outline starting characteristic features of the children trained in elite schools. Data 
were obtained through a survey of 60 children from different classes and grades 
from the First English language school and the German language school (30 from 
each school). The survey was conducted in March 2006. Theoretical model in 
general was based on the operationalization of cultural capital (Sulivan, 2001). 

Cultural capital goes along three distinct dimensions: 
1. Individual educational experience and resources (educational capital), 

making easier the acquisition of definite cultural tastes; 
2. Family environment, where cultural tastes are transferred from parents' 

educational experience; 
3. Cultural tastes and activities. 
Cultural tastes and activities (in accordance with already discussed in the first 

part theoretical ideas of Bourdieu) can be manifested in many forms: choice of 
clothes, cars, films (watched), books, food etc. We focus on several of them, trying 
to show the relation between cultural knowledge and practices, on the one hand and 
economic and educational capital, on the other hand. This is considered as 
fundamental structural principle of the social space. 

In the present survey, cultural capital has the following dimensions (Sulivan, 
2001):  

– parents' education, profession (auxiliary indicator: means of life ); 
– material environment at home – furnishing, appliances, clothes, consumption; 
– participation in cultural activities, cultural tastes and habits; 
– health services. 
Material surroundings and furnishing – includes: dwellings (country house), 

TV set (color), washing machine, heating, cooking stove, video (DVD), MP3 
player, computer, car (number of). 

Consumption includes: use of meat, fruit, vegetables, and pasta products. 
Participation in cultural activities includes: books (available in family library 

– number) and book reading; most frequently watched TV programmes, channels, 
broadcasts; going to cinema (monthly); holidays (yearly – number); excursions 
(yearly – number); travels abroad (in general). 

Health services – which is a very important indicator for parents' status. 
Besides that, the number of family members was also taken into account. 
The questionnaire was organized into three parts: 
– the first part included information about families, material environment, 

housing, furnishing, clothes, books; 
– the second part concerned parents: education, profession, cultural interests, 

tastes and activities; 
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– the third part was devoted to children: cultural interests, leisure, preferred 
entertainment places, cultural tastes. 

The respondents 
Students between 15 to 19 years old have been interviewed: 36 girls and 24 

boys from the two language schools. 
Families 
The most widespread were three member families (46.6%) and four member 

ones (50%), 3.33% of the children live with a single parent. 
Education (fathers) 
93.3% of parents hold a higher education degree, 5% –semi-higher education 

degree (college). 
Material environment – furnishing. 
All interviewed persons declared that their families lived in their own house; 

half of them had a country house too. 
All interviewed persons declared that their families owned: 
TV set (more than one). 
Washing machine. 
Cooking stove, microwave stove. 
Video (DVD), a car; 46.6% had two cars in the family. 
All the interviewed had MP3 player, computer and Internet. 
Consumption concerned use of meat, fruit, vegetables and pasta products: 

respondents stated that their families consumed all those kinds of food, but they 
could not point how much in a week. 

Clothes – the greatest rate of persons – 53.3% – indicated that they sought to 
buy almost exclusively design clothes; 30% of the respondents argued that it was 
not so important where they were buying their clothes, provided they were 
following fashion. 

Participation in cultural activities included: books (approximate number in 
family library), TV programmes, broadcasts, attendance of cinema, theatre, 
concerts, exhibitions, opera, holidays (number), excursions, travel abroad. 

Books: 
– 25% of the respondents had in their home libraries up to 100 books; 
– 58.3% of the respondents had 100 to 150 books; 
– 16.7% of the interviewed students had more than 150 books. 
The respondents declared that they did not have much time for reading 

(excluding obligatory books from the school curricula). Reading was not very 
popular with young people. They preferred Internet as a source of information in 
all fields; Skip as a virtual communication means. Parents (according to students) 
read mainly newspapers. 

TV programmes and broadcasts: 
The most preferred were musical channel and broadcasts (83.3%), sports 

(48.3%), films (51.7%). In general respondents from the surveyed elite schools 
preferred to spend their leisure time in front of the computer, on the Internet or at 
parties with friends, or else in clubs (18–19 years of age). Parents (following the 
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students’ information) have interest towards political and comment broadcasts, 
films and serials, some were interested in sports. 

Cinema was preferred to theatre (38.3%), musical concerts were attended by 
80% of the respondents, the least attended were opera performances (16.7%) and 
exhibitions (20%); school takes an active part in those activities, individual preferences 
were mainly oriented towards clubs. Parents go to cinema (55%), theatre (40%), 
concerts (35%); the most preferred time spending was with family friends (58.3%). 

Holidays: 
They preferred camps, organized by schools during winter and summer 

holidays (58.3%); 33.3% go to summer vacation with their parents. 
Excursions and travel abroad: 
All of them have travelled abroad – once (36.7%), twice (33.4%), more than 

twice (29.9%), with their families or through school. 
Health services: 
All of them had family doctor. 
One can conclude from the data, that families of the students of elite schools 

(English and German language schools) enjoy a high standard of life, high over the 
average for the country. 

Moreover, educational attainments (marks from the pervious year) are 
connected with cultural practices and activities – the most preferred were cinema and 
computers as a source of information and formation of culture, contacts with literature 
were reduced to books, obligatory for school studies, substantially less were the cases 
of “voluntary” book-reading. Books bought personally by students were again 
connected with the training process and teachers' demands; paper editions bought on 
their own will were mainly youth magazines. That is in support of the fact that, as in 
general, concerts and exhibition attendance were among the less popular cultural 
activities of parents and children, as well. It seems that children accept parents’ 
environment as a background to their development, which they try to perceive as 
independent of parents, respectively they presented it as such. Children strive towards 
an existence not dominated by parents' tastes, preferences and appraisals – with a 
greater remoteness and difference: that is the benefit of growing up. 

On the other hand, better conditions (mainly material) were taken for granted – 
computers, Internet, travels abroad, clothing were not thought of as something 
exquisite, because they were common to the environment in which they live. We 
have to mention though, that the greater part of cultural practices and activities were 
realized again thanks to financial spending, standing at the fundament of taste 
distinctions. Thus, cultural capital of parents is transferred as status privilege and 
resources to generations, and so, conditions for the individual development are 
created. It is important to note that participation in cultural activities (of children) 
passes through communication within circles of friends. They preferred peers from 
school, mostly classmates: so the thesis of Bourdieu about controlled homogenizing 
of the environment and establishing contacts within its framework was confirmed. 
So, we can conclude that parents' status culture influence only indirectly, and only in 
some cases, directly. Parents' participation in the organization of children leisure time 
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is superseded by the net of mates, starting with schoolwork and transferred to free 
time and entertainment, too. Actually, homogeneity is one of the crucial characteristics 
of elitism. 

Institutional life 
A decisive role for the integration to school world and for the adoption of its 

model of organization play the different forms of collective life, leading to 
establishing of generally shared standards and socializing, to the formation of a 
feeling of belonging. As a result, a true general culture is created – an ensemble of 
legitimate knowledge and opinions, manners, typical school slang phrases, forms 
of jokes, ways of movement (Bourdieu, 1989). In practice, the formation of 
solidarity between schoolmates is a continuous process, taking several years. 
Institutional life is directed towards bringing views closer, towards adaptation of 
individuals to collective activities and tolerance. In building up the conscience of 
the entity, the individual seeks to take it into account and submit to it. Socialization 
is connected with a whole system of durable schemes of thinking, of perceiving, 
and of spirit of life, which motivate students in their acts. Ultimately, the deep and 
intimate sense of elite school is to carry on socialization without any outside 
influences, without perplexing random and purposely bad contacts. Selection aims 
at bringing together a homogeneous group and the main concern of parents is 
ensuring their children the necessary economic capital to guarantee conditions for 
its preservation and reproduction, to create those prerequisites for their heirs to 
meet their mates. School is aimed at producing of such social actors, recognizing 
and conforming to limits, putting them in or out of community. Selection aims at 
demonstrating the superiority of the chosen, at legitimizing their distinction. Thus, 
individuals are distributed in classes as homogeneously as possible. And 
notwithstanding competition, opposing students, a definite solidarity and bringing 
together “similar to similar” (Bourdieu, 1989) is developed. 

Moreover, the aim is also to create a new community, members of which take 
part in the symbolic capital of the group. Entering an elite school presumes several 
years of training, the task of which is a definite type of socialization – creation of a 
routine, adoption of definite rules and traditions, valid for all pupils. Through 
preliminary preparation, emotional and cognitive attitudes are constructed, because 
the acts exerted upon the novice change the ideas the latter has of him and the others. 
According to Bourdieu (Bourdieu, 1989) institutional symbols in contemporary 
societies fulfil a function very close to that of nomination habits and the very name of 
the school, a nomination act, which shows to those given a particular social destiny. 
The succession of acts of introduction is connected with imposing of mutually shared 
standards of recognizing of their own position and its difference or identity with that 
of the other individuals, because taming into traditions of community is a slow and 
continuous process, presupposing conformity with hierarchy, with authority, with 
strict rules and norms established decades and, sometimes, even centuries before. 
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The ultimate effect consists of integration in school, in adoption of principles 
of school life. Repeated many times through the years, weeks, days, they start 
living unconsciously within individuals. Strict observation of the order is a part of 
the tolerated everyday rhythm, observed by teachers, students, and administration. 
Without that, those schools would lose part of their specific subculture, refinement, 
feeling of self-respect and socialization and maybe the strength of the established 
connections would not be so great, and nostalgia, often connecting former classmates 
would not be so deep. The subculture of elite schools creates a feeling of access to 
knowledge, unfamiliar to uninitiated. At the same time, it is aimed to construction 
of a consensus, necessary for the self-consciousness, future identification and 
mutual support between disciples. 

Consensus is a way of imposing the “closure” of social limits. And although 
non-formal training seems to look somewhat scattered (after Bourdieu, 1989), it 
turns to be extremely important, because it presents a formation aiming at 
producing an elite, initiated, recognized and conscious of its dignity to be such. 
Thus, selecting those defined as the most gifted, school increases their self-esteem. 
Training at elite schools is aimed at adoption of a symbolic construction of world. 
That process may be absolutely decentralized and may not include any specific 
teleology, although it is influenced by the specific cultural activity of the 
individuals. Ultimately, symbolic forms ensure the direct context of socialization, 
confirm personal identity and “create a feeling for things”. 

That invisible act is realized through the effect of status definition, deriving 
from attachment to a place and position (Bourdieu, 1974). Creation of continuity of 
individual and communal time constructs correspondence between system of 
values and norms and the existing external order. This essential model is one of the 
possible means of recognition of mechanisms, allowing school to attract 
individuals, found themselves “in”, making them conforming to its demands for 
perpetuation of the available structures. That is why it may be said that 
socialization at elite schools succeeds thanks to the fact that individuals are, in a 
certain sense, shaped after the expectations of the institution itself. Every one of 
typical school acts – exams, praises, high marks, prices, are at one and the same 
time results and causes for school achievements, which, in their turn, stimulates 
recognition of education values and, thus, impels a round process.  

In that context, we have to underline the policies of the administrations of the 
respective foreign language secondary schools, where schoolmasters prefer to 
employ as teachers former graduates. When the first author had a talk with the 
schoolmistress of the First English language school she argued that it was very 
important for her that former pupils turned into educators can transfer that 
unchangeable experience. Besides, according to her, institutional spirit of the school 
was carried on exactly because of transfer of traditions, and teachers took an 
especially active part in the process. The wholesale training process in elite schools is 
aimed at constructing not just an engaged attitude towards real conditions, but at 
forming attitudes towards inclusion of actors in social processes and statuses, to 
which they feel attached. The set of principles, meanings, orientation, language 
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patterns of the participants in school interactions as a result of socialization behind 
school walls is reflected in particular act and behavioural attitudes. We have to bear 
in mind that school spirit is, by no means, arbitrary and independent. It is constructed 
and cultivated for years and, behind that reshaping of characters, of adapting 
individuals to communal life and specificity of collective activities and tolerance, 
stands the idea for the future and expectations about it. Elite schools deepen social 
differentiation as a product of two distinct forms of capital – economic and cultural. 
From the other side, they play a decisive role in structuring of economic and political 
elite and that is a means of understanding of the sources of power in society. 

Earlier we suggested that elite schools respond to a “social task” for the 
formation and socialization of elite; that, in certain cases, they can support a 
definite element of continuity between fathers and children, in this country, as well. 
We especially emphasized the fact that 61% of students from the non-
representative sample had parents who graduated from a foreign language school. 
That fact in itself is demonstrative of raising elite school in rank as a recognized 
institutional mechanism of socialization being nearest to family expectations and 
aspirations. In that aspect, we have followed up cultural capital including 
educational and professional profile of parents, cultural practices, activities and 
tastes, valid both for families and for children, as well. It turned out that disciples 
of elite schools have similar attitudes and they participate in similar cultural 
practices; it is not by chance that they gradually homogenize their environment in 
the years of training. This leads to the formation of a new community of socially 
related individuals which means that elite schools guarantee, along with acquiring 
knowledge, a construction of prerequisites for the formation of stable friend nets. 
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rticolul de faţă este scris pe baza unei cercetări asupra modului 
de alegere a şcolii, în Bulgaria, ce devine posibilă prin: 
– gradul de participare al părinţilor în cadrul deciziei; 

– aşteptările elevilor şi părinţilor privind un start bun al copiilor şi 
credinţa că o anumită şcoală va asigura prosperitatea acestora; 

– gradul de pregătire al copiilor în a urma această alegere în care 
părinţii au un cuvânt decisiv. 

Toate aceste determinante sunt influenţate atât de opiniile şi poziţiile 
copiilor, cât şi de ale părinţilor.  

Şcolile de elită din Bulgaria sunt analizate în acest articol şi este 
dezvoltată teza că priorităţile economice şi culturale moştenite de familii sunt 
transformate în priorităţi ale şcolii, în procesul educaţional. Sunt urmărite 
diferite aspecte ale şcolii de elită în anii tranziţiei, accentul principal 
punându-se pe elevi: backgroundul social şi de mediu, reuşite, dispoziţia spre 
educaţia viitoare şi valori, capitalul cultural al acestora. 

Analiza este axată pe cercetările mai multor autori desfăşurate între 
1996 şi 2005 asupra şcolilor de elită bulgare şi pe actorii lor sociali. Una dintre 
concluziile principale este că şcoala de elită este un răspuns la „rătăcirile 
sociale” în scopul formării unei elite; aceste şcoli sprijină continuitatea dintre 
părinţi şi copii, exprimându-se ca mecanisme instituţionale de socializare cele 
mai apropiate de aspiraţiile şi obiceiurile familiilor, reprezentând o investiţie 
transmisă între şi în cadrul generaţiilor. 

Cuvinte-cheie: şcolile de elită, capital cultural, mobilitate socială, educaţie. 
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ATITUDINEA FAŢĂ DE MUNCĂ  
ÎN SUBCULTURA CREATIVĂ 

VALERIU FRUNZARU 
LOREDANA IVAN 

cest articol prezintă rezultatele unui studiu care a investigat 
atitudinile faţă de muncă ale studenţilor români. Studiul 
utilizează conceptul de „subcultură creativă” pentru a identifica 

prezenţa valorilor specifice acesteia printre studenţi. De asemenea, este 
realizată o paralelă cu valorile caracteristice proceselor de auto-actualizare, 
aşa cum sunt descrise de către Maslow (1954/2007), dar şi cu valorile promovate 
de către UE. Metodologia utilizată este cea a chestionarului. Rezultatele 
arată că atitudinile cu privire la muncă specifice subculturii creative au fost 
identificate şi printre studenţii români. Cu toate acestea, multe dintre 
persoanele de gen feminin, dar mai ales de gen masculin, cuprinse în 
eşantion, împărtăşesc valori specifice subculturii tradiţionale, fapt ce ar putea 
face dificilă punerea în practică a Strategiei Europene pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă (SEO) cu privire la egalitatea de gen pe piaţa muncii.  

Cuvinte-cheie: subcultura creativă, atitudinea faţă de muncă, 
feminism, Strategia Europeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (SEO). 

SUBCULTURA CREATIVĂ CA ALTERNATIVĂ LA SUBCULTURILE 
TRADIŢIONALĂ ŞI MODERNĂ  

În urma unor cercetări cantitative şi calitative, de-a lungul a 13 ani, Paul H. 
Ray şi Sherry Ruth Anderson publică, în anul 2000, lucrarea Cultural creatives. How 
50 million people are changing the world, care scoate în evidenţă existenţa, în SUA, 
a trei subculturi: modernă, tradiţională şi creativă (cultural creative). În opinia lui 
Ray şi Anderson (2000), subcultura creativă este rezultatul unui conflict cultural între 
modern şi tradiţional, care „oferă oportunitatea de a vindeca rănile războaielor 
culturale (cultural wars)”. Apărută în anii ’60 ai secolului XX, subcultura creativă, 
deşi îşi are rădăcinile în celelalte două subculturi, reprezintă o abordare nouă asupra 
lumii, care merge dincolo de modelul materialist al modernilor.  

Tradiţionalismul, care este o subcultură a memoriei sociale, este împărtăşit de 
persoane care acordă o importanţă deosebită familiei, bisericii şi comunităţii (Ray 
şi  Anderson, 2000). Tradiţionalii susţin împărţirea patriarhală a rolurilor în familie, 
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critică modul de viaţă din marile oraşe şi în planul vieţii sexuale: pornografia, 
relaţiile extramaritale şi premaritale, respectiv avortul. De asemenea, ei consideră 
că toate reperele existenţei pot fi găsite în Biblie, că bărbaţii trebuie să fie mândri 
să îşi servească ţara prin serviciul militar şi că străinii nu sunt bine-veniţi.  

Tradiţionalii au în comun cu creativii cultural blamarea marilor concerne 
industriale şi a distrugerii mediului înconjurător, însă motivaţiile lor sunt diferite. 
Pe de o parte, creativii cultural se caracterizează prin nevoia de reîntoarcere la un 
stil de viaţă simplu şi prin orientarea către dezvoltarea personală (psihologică şi 
spirituală), respectiv către actualizarea sinelui. Pe de altă parte, tradiţionaliştii, 
datorită faptului că se găsesc într-o lume pe care nu o înţeleg şi care nu mai 
seamănă cu nimic din viaţa simplă de odinioară, simt că trăiesc într-un mediu aflat 
în continuă schimbare, care le oferă o senzaţie de nesiguranţă: 

„După ce am ascultat mai mulţi tradiţionalişti, se pare că există o psihologie 
a lor. Mai întâi aceştia simt că trebuie să se ferească de o lume modernă intruzivă 
pe care nu o înţeleg întru totul: filmele şi programele TV care abundă de sex şi 
scene violente, agenţiile guvernamentale, marile bănci, companii de asigurare şi 
de telefonie. Pentru că mare parte dintre lucrurile pe care ei le pot oferi nu sunt 
recompensate în societatea modernă, se tem, de asemenea, de o lume în care nu 
pot reuşi. Vor în general ca totul să fie alb sau negru pentru a avea senzaţia 
certitudinii. În concluzie, aceştia caută moduri de a trăi viaţa care sunt în acord cu 
propria tinereţe” (Ray şi Anderson, 2000). 

Pentru moderni este important să ai succes, mulţi bani (time is money) şi să fii la 
modă. Ei consideră că au dreptul să se bucure de divertismentul oferit de mass-media, 
că este iraţional să fii preocupat de viaţa interioară sau spirituală şi că fizicul uman este 
în mare parte asemenea unei maşini (Ray şi Anderson, 2000). Pentru moderni, a 
acţiona înseamnă a stabili clar scopurile şi mijloacele, a analiza lucrurile în părţile lor 
componente, deoarece eficienţa şi viteza de rezolvare a problemelor sunt prioritare. 
Aceste caracteristici, asociate credinţei că se poate face o analogie între majoritatea 
organizaţiilor şi maşini, ne amintesc de perspectiva lui Max Weber asupra birocraţiei 
ca tip ideal, caracterizată prin „precizie, viteză, lipsa ambiguităţii, cunoaşterea 
dosarelor, continuitate, discreţie, unitate, subordonarea strictă, reducerea fricţiunilor, a 
costurilor materiale şi personale” (Weber, 1921/1978). Cunoscutul sociolog german, 
analizând relaţia dintre spiritul capitalist şi etica protestantă, îl citează pe Benjamin 
Franklin, care face următoarea recomandare: „Ia aminte că timpul înseamnă bani. Cel 
care ar putea să câştige prin munca sa zece şilingi pe zi şi se plimbă o jumătate de zi 
sau leneveşte în odaia sa nu are voie, chiar dacă cheltuieşte pentru plăcerea sa numai 
şase pence, să pună la socoteală numai pe aceştia, ci, în plus, el a mai cheltuit cinci 
şilingi sau, mai precis, i-a irosit” (Weber, 1904–1905/1993). Calculul şi eficienţa 
specifice capitalismului sunt reliefate şi de George Ritzer (1993/2003), care asociază 
lumea modernă modelului de organizare McDonald’s, caracterizat prin eficienţă, 
calculabilitate, previzibilitate şi control.  

Subcultura creativă, spun Ray şi Anderson (2000), nu este o sinteză a 
subculturilor modernă şi tradiţională, ci o depăşire sui-generis a antinomiilor dintre 
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acestea. „Creativii cultural [persoanele care împărtăşesc valorile subculturii 
creative, n.a.] sunt diferiţi în aproape orice priveşte stilul de viaţă: lucrurile pe care 
le cumpără, ce tipuri de magazine sau de produse aleg, consumul media, felul în 
care arată casele lor în interior şi în exterior, cererea lor de autenticitate în viaţa de 
zi cu zi şi criteriile pe care le folosesc când îţi spun ce este important şi ce nu” (Ray 
şi Anderson, 2000). Aceştia au în comun cu tradiţionalii dorinţa de a reconstrui 
comunitatea, crezând că relaţiile sunt importante, însă simpatizează şi cu ceea ce 
este străin şi exotic (sunt xenofili). În contrast cu modernii, creativii cultural sunt 
altruişti, idealişti (doresc să se implice în problemele referitoare la mediu sau 
comunitate), nu consideră succesul o prioritate, nu sunt materialişti financiar, cred 
în simplitatea voluntară1 şi sunt preocupaţi de actualizarea sinelui2.  

Trei caracteristici delimitează clar creativii cultural de celelalte subculturi:  
1) preocuparea faţă de mediu (toţi creativii cultural au valori „verzi” – sunt interesaţi 
de ecologie şi de bunăstarea întregii planete); 2) preocuparea pentru egalitatea de gen 
şi îngrijorarea faţă de violenţa împotriva femeilor şi copiilor şi 3) preocuparea pentru 
combinarea dezvoltării spirituale şi psihologice. Aceste elemente de identitate 
culturală se reflectă şi în atitudinea faţă de muncă, care nu este doar o sursă de venit, 
de a câştiga cât mai mulţi bani (aşa cum este privită în subcultura modernă), ci o 
modalitate de dezvoltare personală, respectiv o modalitate de satisfacere a nevoii de 
actualizare a sinelui. Deşi cei doi autori americani acordă un spaţiu foarte restrâns 
analizei relaţiei dintre subcultura creativă şi actualizarea sinelui, sunt foarte multe 
elemente comune între caracteristicile creativilor cultural şi cele ale persoanelor cu 
sinele aflat în proces de actualizare (Frunzaru, 2008). Pentru membrii subculturii 
creative, „autenticitatea înseamnă că acţiunile tale corespund cu ceea ce crezi şi cu 
ceea ce spui” (Ray şi Anderson, 2000), iar sintagma care caracterizează scala 
valorilor actualizării sinelui, elaborată de Everett Shostrom (1963/1996), este: 
„trăiesc conform dorinţelor, plăcerilor şi valorilor mele”. De asemenea, un argument 
pentru importanţa relaţiei dintre actualizarea sinelui şi subcultura creativă este faptul 
că unul dintre capitolele lucrării lui Ray şi Anderson se numeşte „Waking up” 
(Trezirea), iar ideea centrală a acestuia este sintetizată în îndemnul: „Trezeşte-te. 
Trezeşte-te la adevăratul tău sine” (Ray şi Anderson, 2000).  

Preocuparea pentru egalitatea dintre bărbaţi şi femei pe piaţa forţei de muncă 
(feminism in work) face ca majoritatea (60%) creativilor cultural să fie femei (Ray şi 
Anderson, 2000). Cei care fac parte din subcultura creativă sunt nemulţumiţi că femeile 
nu sunt la fel de bine plătite ca bărbaţii, consideră că femeile nu ar trebui să se întoarcă 
la rolurile tradiţionale din societate, ci un procent mai mare de femei ar trebui să ocupe 
funcţii de conducere. Astfel de valori şi deziderate stau şi la baza Strategiei Europene 
                                   

1 Cu privire la acest concept, Amitai Etzioni (2001/2002, p. 70) afirmă: „«Simplitatea voluntară» 
se referă la modul în care oamenii aleg – de bună voie, nu constrânşi de sărăcie, de programele de 
austeritate ale guvernului sau de închisoare – să-şi limiteze cheltuielile pe bunuri de consum şi servicii şi 
să cultive surse nematerialiste de satisfacţie şi sens al vieţii”.  

2 Prin actualizarea sinelui, Abraham Maslow (1954/2007, p. 94) înţelege „dorinţa de împlinire de 
sine a oamenilor, mai exact de a-şi atinge potenţialul maxim în conformitate cu predispoziţia naturală”.  
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de Ocupare (SEO), care şi-a propus în liniile sale directoare (decizia 2005/600/EC) 
diminuarea decalajului dintre bărbaţi şi femei, atât în privinţa ratei de ocupare, cât şi a 
salarizării. Atingerea acestor scopuri, în contextul încurajării natalităţii, este posibilă 
doar printr-un echilibru dintre viaţa de familie şi cariera profesională, atât pentru femei, 
cât şi pentru bărbaţi. Politica de încurajare a creşterii cantităţii şi calităţii ocupării forţei 
de muncă în rândul femeilor poate avea succes numai printr-o schimbare a rolurilor, 
deci a normelor şi valorilor care reglementează genul social.  

Putem conchide că există o corespondenţă între valorile subculturii creative, ale 
persoanelor cu sinele aflat în proces de actualizare şi anumite valori care stau la baza 
UE (Frunzaru, 2008). Plecând de la acest cadru teoretic, am stabilit ca obiective 
cunoaşterea atitudinilor faţă de muncă şi faţă de egalitatea de gen pe piaţa muncii a 
studenţilor români, în contextul subculturilor creativă, modernă şi tradiţională.  

Conceptul de „subcultură creativă”, dezvoltat de Ray şi Anderson (2000), poate 
fi întâlnit în studii de marketing (Lee, 2006, Johnson, 2007), despre responsabilitatea 
socială corporativă (Giacalone, 2008, Markowitz, 2008), preocuparea pentru mediu 
(Kuecker, 2007, Roubanis, 2008) sau despre relaţia dintre religie şi spiritualitate (Kale, 
2004).  

METODOLOGIE 

Pentru atingerea obiectivelor cercetării, autorii acestui articol au construit, în 
cadrul unui proiect de cercetare mai larg3, un chestionar pe care l-au aplicat pe un 
eşantion de convenienţă de 744 de studenţi din Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, 
Craiova şi Constanţa. În privinţa caracteristicilor sociodemografice, persoanele din 
eşantion au fost preponderent tinere (75,6% aveau vârsta de până la 30 de ani4) şi 
femei (71,5%). Plecând de la lucrarea lui Paul H. Ray şi Sherry Ruth Anderson 
(2000), am operaţionalizat conceptul de „subcultură creativă” prin construirea 
indicelui de cultură creativă (ICC), pe baza a 23 de itemi (Anexa). Itemii 1–6, 8, 9, 
15 şi 18–23 sunt dihotomici, valoarea minimă şi valoarea maximă sunt singurele 
valori posibile. Itemii 7, 10–14, 16 şi 17 sunt scale de intensitate tip Likert cu cinci 
variante de răspuns. Am acordat o valoarea mai ridicată itemilor 15, 22 şi 23, 
deoarece Ray şi Anderson consideră religiozitatea personală (definită operaţional 
prin acordul pentru afirmaţia „Sunt religios în felul meu”) şi implicarea în problemele 
comunităţii ca fiind centrale în subcultura creativă.  

În ceea ce prieşte dimensiunea „feminism”, chestionarul a cuprins atât itemi 
care se referă la poziţia femeilor pe piaţa forţei de muncă cât şi la distribuirea 
rolurilor de gen în cadrul familiei. 
                                   

3 Este vorba de proiectul de cercetare finanţat de CNCSIS „Cultural creatives. Impactul 
globalizării asupra valorilor şi stilurilor de viaţă în societatea contemporană din România”, coordonator 
prof. univ. dr. Paul Dobrescu. 

4 Jumătate din eşantion este compus din studenţi cu vârsta mai mică de 24 de ani. Numărul 
mare de persoane din eşantion cu vârsta de peste 23 de ani se datorează studenţilor aflaţi la forma de 
învăţământ la distanţă.  
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REZULTATE: ATITUDINEA STUDENŢILOR FAŢĂ DE MUNCĂ 

Pentru moderni este foarte important să aibă un loc de muncă bine plătit, 
chiar dacă nu obţin satisfacţii spirituale, preocuparea pentru viaţa interioară 
ocupând un rol secundar. În contrast, pentru creativii cultural, munca trebuie să fie 
o sursă a actualizării sinelui, respectiv o modalitate de combinare a dezvoltării 
spirituale cu cea psihologică.  

Mulţi dintre participanţi din eşantion au arătat interes atât pentru un loc de 
muncă bine plătit, chiar dacă acesta nu oferă satisfacţii în vederea dezvoltării 
personale, cât şi pentru un loc de muncă mai puţin bine plătit, dar care să-i 
stimuleze profesional (Figura 1 şi Figura 2). Trei din patru subiecţi consideră că o 
persoană, pentru a fi mulţumită cu locul de muncă, trebuie să-şi sporească continuu 
veniturile. 

 
Figura 1 

Distribuţia răspunsurilor participanţilor la 
studiu privind întrebarea: „Cât de important 

credeţi că este pentru o persoană să aibă un loc 
de muncă bine plătit, chiar dacă nu face ceea 

ce-i place?” 
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Figura 2 

Distribuţia răspunsurilor participanţilor la 
studiu privind întrebarea: „Cât de important 
credeţi că este pentru o persoană să aibă un 

loc de muncă care să o stimuleze profesional, 
chiar dacă nu este bine plătit?” 
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Paradoxul care rezultă din distribuţia răspunsurilor prezentate în Figurile 1 şi 2 
poate fi explicat prin faptul că persoanele căsătorite, deci cu responsabilităţi 
familiale, au acordat importanţă ambelor situaţii. Astfel persoanele care au răspuns 
în mod contradictoriu „important” şi „foarte important” la ambele întrebări sunt 
într-un procent mai mare căsătorite sau divorţate (40,6%) şi au o vârstă mai ridicată 
(în medie, 27,88 ani) decât persoanele care au afirmat în mod necontradictoriu că 
este important şi foarte important să ai „un loc de muncă care să te stimuleze 
profesional, chiar dacă nu este bine plătit” şi nu au acordat importanţă unui „loc de 
muncă bine plătit, chiar dacă nu face ceea ce-i place” (24,8% sunt căsătorite sau 
divorţate şi au vârsta medie de 24,58 ani). Un alt argument pentru această posibilă 
explicaţie a răspunsurilor paradoxale este corelaţia pozitivă între variabila „vârstă” 

, 

, deloc 

deloc
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şi importanţa acordată ”unui loc de muncă bine plătit, chiar dacă nu face ceea ce-i 
place” (ρ = 0.22, p < .01, n = 725). Prin urmare, unii dintre respondenţi (n = 294) 
constrânşi de responsabilităţile familiale şi cu o mai mare experienţă de viaţă (mai 
în vârstă) au fost în situaţia de a da aceste răspunsuri paradoxale.  

În urma măsurării scalei de intensitate de tip Likert, cu cinci variante de 
răspuns, a rezultat faptul că în rândul persoanelor din eşantion există corelaţii 
semnificative între importanţa acordată, pe de o parte, unui „loc de muncă care să o 
stimuleze profesional, chiar dacă nu este bine plătit” şi pe de altă parte, „să aibă 
timp liber în care să poată face ceea ce îi place” (ρ = 0.17, p < .01, n = 735), 
respectiv „să aibă satisfacţii spirituale” (ρ = 0.20, p < .01, n = 733). De asemenea, 
există o corelaţie pozitivă între importanţa acordată timpului liber şi importanţa 
acordată satisfacţiilor spirituale (ρ = 0.26, p < .01, n = 737). În ceea ce priveşte 
subcultura modernă, există corelaţii semnificative între importanţa acordată „unui 
loc de muncă bine plătit, chiar dacă nu face ceea ce-i place” şi importanţa 
„posibilităţii de a cumpăra tot cea ce îşi doreşte, fără să se restrângă de la ceva” 
(ρ = 0.23, p < .01, n = 735) sau importanţa „deţinerii de proprietăţi (case, terenuri, 
automobile, acţiuni etc.” (ρ = 0.20, p < .01, n = 735). 

Aceste atitudini de valorificare a motivaţiei intrinseci la locul de muncă 
corelează pozitiv cu ICC. Acordul pentru afirmaţia „Este iraţional (o nebunie) să te 
preocupi de viaţa internă şi spirituală”, care corespunde valorilor subculturii 
moderne, aşa cum era de aşteptat, corelează negativ cu răspunsurile la afirmaţia 
„pentru ca o persoană să fie mulţumită în viaţă, este important să aibă satisfacţii 
spirituale” (ρ = –0.41, p < .01, n = 728), dar şi cu ICC (ρ = –0.24, p < .01, n = 432). 
Corelaţiile prezentate arată că acest tip de atitudine faţă de muncă se încadrează în 
spectrul mai larg al valorilor şi atitudinilor care corespund subculturii creative.  

Cu toate acestea, majoritatea subiecţilor (84%) au fost de acord (parţial sau 
total) cu afirmaţia: „Nu trebuie amestecată munca cu viaţa de familie”, fapt ce 
corespunde subculturii moderne, pentru care „este firesc să compartimentezi viaţa 
ta în sfere discrete şi separate: munca, familia, viaţa socială, viaţa sexuală, 
educaţia, politica, religia” (Ray şi Anderson, 2000). O astfel de compartimentare 
corespunde cu ceea ce John Goldthorpe, David Lockwood, Frank Bechhofer şi 
Jennifer Platt (1968/1970) au numit „atitudinea instrumentalistă faţă de muncă”, 
care, ca tip ideal, presupune interesul doar pentru beneficii financiare, nu şi pentru 
satisfacerea nevoii de actualizare a sinelui în muncă.  

Putem conchide, în urma analizei datelor oferite de ancheta sociologică pe 
bază de chestionar, că, în rândul studenţilor din eşantion, întâlnim atât atitudini 
moderne cât şi atitudini ce corespund subculturii creative. Paradoxal nu este 
faptul că există aşteptări ca locul de muncă să ofere satisfacţii financiare şi 
profesionale, ci faptul că unii participanţi au afirmat că fiecare nevoie este 
prioritară faţă de cealaltă. O posibilă explicaţie ar putea fi că, odată cu creşterea 
vârstei subiecţilor, scade importanţa acordată obţinerii de satisfacţii spirituale 
(ρ = –0.15, p < .01, n = 726), respectiv a prezenţei timpul liber în care să faci 
ceea ce îţi place (ρ = –0.28, p < .01, n = 729). Prin urmare, deşi participanţi îşi 
doresc pe lângă bani şi satisfacţii profesionale, responsabilităţile pe care le 
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conferă statutul de adult impun, mai degrabă, o atitudine modernă asupra muncii. 
O altă posibilă explicaţie vine din diferenţa cu privire la nivelul de trai dintre 
România şi SUA. Caracteristic pentru creativii cultural este faptul că nu au 
probleme financiare şi sunt optimişti cu privire la viitor, în contextul în care nu 
sunt materialişti. Comparând nivelul de trai din România cu cel din SUA, putem 
presupune că este mai puţin probabil pentru români să nu aibă probleme 
financiare şi, în consecinţă, să fie optimişti faţă de viitor.  

Tabelul nr. 1 

Corelaţia Spearman’s rho dintre ICC şi atitudinile creative faţă de muncă (n = 423) 

 Pentru ca o persoană să fie 
mulţumită în viaţă, cât de important 
este să aibă un loc de muncă care să 
o stimuleze profesional, chiar dacă 
nu este bine plătit 

Pentru ca o persoană să 
fie mulţumită în viaţă, 
cât de important este să 
aibă satisfacţii spirituale 

Pentru ca o persoană să 
fie mulţumită în viaţă, 
cât de important este să 
aibă timp liber în care 
să facă ceea ce-i place? 

ICC 0.30** 0.31** 0.16** 
** Corelaţia este semnificativă pentru p < .01. 

În ceea ce priveşte dimensiunea feministă, trebuie subliniat că aceasta este 
centrală în subcultura creativă. Acest lucru face ca pentru populaţia Statelor Unite, 
60% dintre persoanele care împărtăşesc această subcultură să fie femei, procent ce 
creşte la două treimi pentru nucleul dur al acestui grup. Interesul pentru egalitatea 
de gen pe piaţa muncii şi în familie nu este limitat la dimensiunea umanistă a 
problemei. În UE, lipsa forţei de muncă determinată de scăderea natalităţii, 
dezechilibrul dintre numărul de muncitori (care contribuie la sistemele de asigurări) 
şi numărul de pensionari, individualizarea sistemelor de pensii care poate duce la 
feminizarea sărăciei în rândul pensionarilor, numărul mare de femei în vârstă care, 
cel puţin prin vot, creează o presiune asupra politicului etc. sunt factori pragmatici, 
care au făcut ca politica egalităţii de gen să fie centrală pentru SEO. Diminuarea 
decalajelor cu privire la ratele de ocupare şi salarizare (equal pay for equal work) 
sunt deziderate ale UE care se pot realiza numai prin schimbarea atitudinilor şi 
valorilor tradiţionale pentru care „patriarhatul trebuie să domine din nou viaţa de 
familie” (Ray şi Anderson, 2000). Împăcarea vieţii de familie cu viaţa profesională 
este posibilă inclusiv prin repoziţionarea rolurilor de gen în cadrul familiei, unde 
îngrijirea gospodăriei, pregătirea hranei sau îngrijirea persoanelor dependente 
(copii, persoane bolnave sau în vârstă) nu mai sunt obligaţii doar ale femeilor.  

Analizând răspunsurile subiecţilor cu privire la importanţa locului de muncă 
pentru femei şi a abilităţilor acestora de a ocupa funcţii de conducere în politică sau 
în afaceri, putem trage două concluzii. Pe de o parte, peste o cincime dintre 
subiecţii de gen feminin din eşantion consideră că „o soţie care nu lucrează este tot 
atât de împlinită ca şi una care are o slujbă plătită” (Tabelul nr. 2). De asemenea, 
aproape o treime dintre studentele din eşantion consideră că bărbaţii sunt lideri 
politici mai buni decât femeile, sau conduc mai bine afacerile. Pe de altă parte, se 
pot observa diferenţe mari între răspunsurile studenţilor şi răspunsurile studentelor, 
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în special cele referitoare la funcţiile de conducere. Aceste date vin în contradicţie 
cu politicile UE cu privire la creşterea ratei de ocupare în rândul femeilor. Dacă 
mulţi dintre participanţii de gen feminin nu consideră importantă prezenţa lor pe 
piaţa forţei de muncă, UE va întâmpina dificultăţi de fond în punerea în practică a 
SEO. Atitudinile participanţi cu privire la poziţia femeilor în funcţiile de conducere 
se pot constitui într-una dintre cauzele care determină numărul mic de femei din 
Parlamentul sau din Guvernul României.  

Tabelul nr. 2 

În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii? 
– % – 

 total femei bărbaţi 
O soţie care nu lucrează este tot atât de împlinită ca şi una 
care are o slujbă plătită. 26,4 22,4 35,4 

În general, bărbaţii sunt lideri politici mai buni decât femeile. 36,8 29,1 55,3 
Bărbaţii conduc mai bine afacerile decât femeile. 19,6 11,6 39,9 

Notă: Procentele se referă la numărul celor care au spus că sunt de acord „în mare măsură” sau „în 
foarte mare măsură” cu afirmaţiile din prima coloană. 

Tabelul nr. 3 

Atitudini cu privire la împăcarea carierei profesionale cu viaţa de familie răspunsuri „Da”) 

Dvs. credeţi că... % femei % bărbaţi 

Diferenţa dintre 
răspunsurile femeilor 

şi bărbaţilor din 
eşantion (χ2) 

este mai mult de datoria bărbaţilor decât a femeilor 
să aducă bani în casă? 21,6 43,1 33.58** 

df = 1, n = 728 
este mai mult de datoria femeilor decât a bărbaţilor 
să se ocupe de casă? 19,5 36,8 25.49** 

df = 1, n = 728 

bărbaţii pot creşte copii la fel de bine ca şi femeile? 65 53,4 13.91** 
df = 1, n = 730 

femeile sunt învăţate să considere că nu este treaba 
lor să conducă? 39 30,1 5.70 

df = 1, n = 679 
nu există măsuri politice care să încurajeze femeile 
să participe în funcţii de conducere? 52,5 39,8 11.63** 

df = 1, n = 680 
bărbaţii sunt interesaţi ca femeile să nu intre în 
concurenţă cu ei pentru posturile de conducere? 60,1 49,5 8.36** 

df = 1, n = 694 
femeile sunt prea ocupate cu treburile gospodăreşti 
şi nu mai au timp pentru posturi de conducere? 22,3 23,6 0.08 

df = 1, n = 715 
** Corelaţia este semnificativă pentru p < .01. 

Peste 50% dintre studente consideră că factori exteriori voinţei lor determină 
numărul mic de femei în funcţiile de conducere, pe de o parte, faptul că acestea 
sunt învăţate să creadă că nu este treaba lor să conducă şi, pe de altă parte, că nu 
există măsuri politice care să încurajeze acest lucru (Tabelul nr. 3). O astfel de 
abordare corespunde perspectivei lui Pierre Bourdieu care vorbeşte despre o relaţie 
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de dominare, de menţinere a puterii bărbaţilor asupra femeilor, prin mijloace 
simbolice. „Atunci când cei dominaţi aplică fenomenului care îi domină nişte 
scheme care sunt produsul dominaţiei, sau, altfel spus, atunci când gândirea şi 
percepţia lor sunt structurate conform tocmai structurilor relaţiei de dominaţie care 
le este impusă, actele lor de cunoaştere sunt, inevitabil, nişte acte de recunoaştere a 
supunerii” (Bourdieu, 1998/2003).  

Această „supunere” rezultată prin impunerea unei reprezentări asupra genului 
social care corespunde intereselor bărbaţilor (ce pot induce, astfel, o „falsă 
conştiinţă” femeilor) poate fi o explicaţie pentru numărul mare de subiecţi de genul 
feminin care consideră că este mai mult de datoria lor să se ocupe de treburile 
casnice, iar bărbaţii trebuie să îşi asume rolul tradiţional de susţinător financiar al 
familiei (Tabelul nr. 3).  

Faptul că un număr mai mare de studenţi decât studente sunt de acord cu 
afirmaţiile ce corespund subculturii tradiţionale, în planul genului social, arată că în 
România, ca şi în SUA, valorile care corespund subculturii creative sunt mai 
prezente în rândul femeilor decât în rândul bărbaţilor. Trebuie menţionată, însă, 
corelaţia negativă între variabila „vârstă” şi variabila „este mai mult sarcina 
femeilor să se ocupe de treburile gospodăriei” (r = –0.12, p < .01), care arată că 
populaţia mai tânără este mai deschisă în a accepta valorile specifice subculturii 
creative referitoare la gen sau SEO.  

CONSIDERAŢII FINALE 

În condiţiile în care petrecem în timpul săptămânii, la serviciu, cel puţin o 
jumătate din perioada de veghe, când locul de muncă oferă atât mijloacele financiare 
necesare existenţei, cât şi satisfacţii profesionale sau chiar devine un mijloc de 
actualizare a sinelui, putem afirma că profesia, alături de genul social şi de vârstă 
sunt statusuri fundamentale. Munca a fost abordată de toţi marii sociologi, 
subliniindu-i dimensiunea socială, economică şi politică. Ray şi Anderson (2000) au 
integrat atitudinea faţă de muncă în cadrul mai larg al subculturilor tradiţionale, 
modernă şi creativă, insistând asupra importanţei acordate de către creativii cultural 
dezvoltării spirituale şi psihologice, respectiv feminismului în muncă. Am sesizat 
corespondenţa dintre subcultura creativă, valorile persoanelor cu sinele aflat în 
proces de actualizare şi valorile care stau la baza UE, subliniind nevoia unui fond 
valoric şi atitudinal pentru ca SEO să aibă rezultatele dorite. Prezenţa atitudinilor 
tradiţionale în rândul femeilor, dar mai ales în rândul bărbaţilor, poate fi privită cu 
optimism, ţinând cont de faptul că frecvenţa acestor atitudini scade odată cu vârsta.  

Limitele cercetării sunt, în primul rând, legate de faptul că eşantionul a fost 
unul de convenienţă, neprobabilist, limitat la un grup omogen de studenţi, în primul 
rând de sex feminin, cu vârsta de până la 30 de ani. Importanţa temei de cercetare, 
în contextul schimbărilor valorice, al globalizării şi al integrării României în 
Uniunea Europeană este un argument pentru continuarea cercetării pe un eşantion 
reprezentativ la nivel naţional. Dincolo de câştigul teoretic, rezultatele unei 
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cercetări reprezentative pentru populaţia adultă a României pe tema valorilor 
specifice subculturii creative sunt utile dezvoltării şi punerii în practică a politicilor 
din domeniul ocupării forţei de muncă.  

Anexa 
Construcţia indicelui culturii creative (ICC) 

Itemi Val. 
min. 

Val. 
max. 

1. Disponibilitatea de a desfăşura activităţi neplătite în cadrul organizaţiei/asociaţiei, 
dacă această acţiune vizează probleme la nivelul blocului/străzii. 0 1 

2. Disponibilitatea de a desfăşura activităţi neplătite în cadrul organizaţiei/asociaţiei, 
dacă această acţiune vizează probleme la nivelul cartierului. 0 1 

3. Disponibilitatea de a desfăşura activităţi neplătite în cadrul organizaţiei/asociaţiei, 
dacă această acţiune vizează probleme la nivelul oraşului. 0 1 

4. Disponibilitatea de a desfăşura activităţi de îngrijire/sprijin neplătite pentru a ajuta 
o persoană necunoscută. 0 1 

5. Disponibilitatea de a dona bani pentru a ajuta o persoană necunoscută. 0 1 
6. Disponibilitatea de a participa la activităţi de strângere de fonduri pentru a ajuta o 
persoană necunoscută. 0 1 

7. Acordul pentru afirmaţia „o soţie care nu lucrează este tot atât de împlinită ca şi 
una care are o slujbă plătită”. 1 4 

8. Acordul pentru afirmaţia „este mai mult de datoria bărbaţilor decât a femeilor să 
aducă bani în casă”. 0 3 

9. Acordul pentru afirmaţia „este mai mult de datoria femeilor decât a bărbaţilor să se 
ocupe de casă”. 0 3 

10. Importanţa unui loc de muncă stimulator din punct de vedere profesional, chiar 
dacă nu este bine plătit. 1 5 

11. Importanţa de avea satisfacţii spirituale. 1 5 
12. Atenţia acordată reprezentativităţii în momentul cumpărării hainelor.  1 5 
13. Atenţia acordată simplităţii în momentul cumpărării hainelor. 1 5 
14. Criteriul posibilităţii de a cunoaşte alte culturi şi civilizaţii în alegerea destinaţiilor 
de vacanţă. 1 5 

15. Religiozitate personală („Sunt religios în felul meu”). 0 5 
16. Dorinţa de a crea o societate mai bună. 1 5 
17. Credinţa că mediul înconjurător trebuie protejat, chiar dacă pentru aceasta dispar 
locuri de muncă. 1 4 

18. Preocuparea pentru a cumpăra produse organice.  0 2 
19. Disponibilitatea de a plăti mai mult pentru apa menajeră, în vederea protejării 
mediului înconjurător.  0 1 

20. Disponibilitatea de a plăti mai mult pentru produsele alimentare, în vederea 
protejării mediului înconjurător. 0 1 

21. Disponibilitatea de a plăti mai mult pentru transportul public, în vederea protejării 
mediului înconjurător. 0 1 

22. Apartenenţa la un partid politic. 0 4 
23. Apartenenţa la un/o ONG/asociaţie. 0 4 
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his article presents the research results of a study that 
investigated the attitudes towards work of Romanian students. 
The study employs the concept of the “creative subculture” in 

order to indetify the specific values among students. Moreover, a paralel is 
made with the values of self/actualizing processes as described by Maslow 
(1954/2007) and with the values promoted by EU. The methodology consisted 
of a survey among Romanian students using a questionnaire. The results show 
that the attitudes towards work that can be subscribed to creative subculture 
are to be found among Romanian students. However, a significant proportion 
of female students and most male students share the attitudes and values 
belonging to traditional subculture. This might prove to make difficult the 
implementation of the European Strategy for Employment in respect to equal 
opportunities on the labour market. 

Keywords: creative subculture, attitude towards work, feminism, European 
Employment Strategy (EES). 
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STRUCTURILE LATENTE ALE DISTANŢEI SOCIALE 

CORNELIA RADA 

copul acestui articol este să aducă argumente solide pentru 
utilizarea analizei claselor latente ca un instrument alternativ 
de investigare în ştiinţele sociale şi comportamentale. Pornesc 

de la prezentarea tehnică a metodei de analiză prin clase latente, limitată la atât 
cât este necesar pentru înţelegerea elementelor sale de bază, continuând apoi cu 
un exemplu de cercetare empirică. Cu ajutorul programului Latent Gold1 mi-am 
propus să identific patternuri ale distanţei sociale manifestate prin dorinţa de a 
nu avea ca vecini 11 categorii de persoane stigmatizate social, cum ar fi 
dependenţii de droguri, imigranţii, romii, alcoolicii, foşti condamnaţi etc. Datele 
utilizate au fost puse la dispoziţie de Fundaţia Soroş România şi fac parte din 
Barometrului de Opinie, Octombrie 2007. Setul iniţial de 11 itemi a fost 
despărţit în două subseturi, folosind o formă de analiză factorială cu 
componente latente de tip continuu, care apoi au fost explorate utilizând analiza 
de clusteri prin clase latente. Pentru primul subset de variabile a fost identificat 
ca model optim un model cu patru clase latente, iar pentru al doilea subset 
modelul optim identificat a fost unul cu trei clase latente. În clusterele intolerant 
şi distant predomină femeile şi persoanele din mediul rural. Totuşi, femeile 
acceptă mai uşor vecini infectaţi cu HIV, iar persoanele din mediul rural sunt 
mai tolerante cu romii. În clusterele tolerant şi tolerant cu romii predomină 
bărbaţii. În urban, toleranţa la vecinii infectaţi cu HIV este mult mai mare. 
Persoanele cu un nivel de educaţie ridicat sunt cu precădere în clusterul HIV 
tolerant, dar distante faţă de persoanele dependente de droguri sau alcool. 

Cuvinte-cheie: clase latente, analiză factorială, distanţă socială. 

INTRODUCERE 

Analiza claselor latente s-a desprins din analiza structurilor latente, metodă 
menţionată pentru prima dată într-o vastă lucrare de psihologie socială, numită 
American Soldier: Studies in Social Psychology in WW II, apărută în patru volume 
între 1949 şi 1950 (Henry, 1999). Structurile latente, descrise de Lazarsfeld în 
volumul 4, intitulat Measurement and Prediction, au la bază variabile latente a 
căror natură a fost conceptualizată de sociologi ca fiind una discretă, în clase. Din 
                                   

Adresa de contact a autorului: Cornelia Rada, Institutul de Antropologie „Francisc I. 
Rainer”, Bd. Eroii Sanitari, Nr. 8, O.P. 35, C.P. 13, Sector 5, Cod 050474, Bucureşti, România, e-mail: 
corneliarada@yahoo.com. 

1 Latent Gold este un program statistic specializat pentru analiza claselor latente produs de 
Statistical Innovations Inc. Versiunea 4.5 demo precum şi documentaţia tehnică necesară utilizării 
programului este disponibilă pe site-ul http://www.statisticalinnovations.com. 
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potrivă, psihologii care operau cu noţiuni cum ar fi abilitatea, sensibilitatea sau 
inteligenţa au considerat latenţa ca având o natură continuă, sub forma unor 
trăsături sau caracteristici individuale numite traits. 

Statisticienii au avut abordări ambivalente, formalizând matematic ambele 
tipuri de modele. Analiza claselor latente, care a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă 
în ultimii 10–15 ani, aproape că a devenit un instrument standard de analiză în 
cercetarea sociologică, biomedicală, psihologie sau în cercetarea de piaţă. Pentru 
prima dată introdusă de Lazarsfeld şi Henry în 1968 (Dayton, 1998) metoda a fost 
folosită iniţial pentru a explica variabilele latente atitudinale în sondaje cu itemi 
dihotomici binari. Ulterior, a fost extinsă de Goodman în 1974 pentru variabile 
nominale (Goodman, 2002). În prezent, metoda are un domeniu de aplicare vast 
pentru variabile de toate tipurile şi pentru combinaţii ale acestora. Formele de 
aplicare au fost de asemenea diversificate la analizele factoriale pentru variabile 
nominale, regresii în populaţii heterogene (mixturi), dependenţe locale, lanţuri 
latente Markov etc.  

Analiza claselor latente (latent class analysis) este o tehnică multivariată 
exploratorie de identificare a segmentelor, clusterilor sau, mai general spus, a 
claselor latente, care sunt categorii ale unei variabile latente discrete de tip 
categorial. Variabilele latente sunt variabile neobservate, teoretice, conceptuale, 
care ar putea explica gruparea în clase a modurilor de răspuns la un anumit stimul, 
a atitudinilor şi percepţiilor. Ele structurează cazurile în raport cu un set de 
variabile observate, numite variabile manifest sau indicator. Astfel, patternurile de 
răspuns ale subiecţilor la un set de itemi sunt condiţionate de apartenenţa 
subiecţilor la una sau alta din clasele unei variabile latente, de control, care nu este 
prezentă explicit în setul de itemi analizaţi.  

Măsurătorile în ştiinţele sociale sunt date observate, însă conceptele pe care 
acestea le măsoară, cum sunt empatia, toleranţa, abilitatea, nu sunt. Variabilele, sau 
factorii latenţi şi respectiv clasele latente sunt constructe teoretice, care pot căpăta 
un nume şi un sens explicit după ce au fost identificate pe baza modelului analizat. 
Variabilele-manifest sunt măsurătorile de bază ale studiului empiric. Acceptarea 
ipotezei că variabilele latente există şi că sunt într-o numită relaţie cu variabilele-
manifest permite cercetătorului să transceandă datele şi să aibă un discurs de 
teoretician şi nu unul de statistician. 

Din punct de vedere tehnic, analiza claselor latente are, în principal, trei 
domenii de aplicabilitate, care decurg din cele trei modele teoretice propuse: analiza 
de clusteri prin clase latente (Latent Class Cluster Analysis), analiza factorială 
discretă prin clase latente (Latent Class Dfactor) şi analiza de regresie în clase latente 
(Latent Class Regression Analysis). Toate aceste modele sunt în mare măsură 
similare modelelor şi analizelor tradiţionale: analiza de clusteri, analiza factorială şi 
respectiv, analiza de regresie. Avantajul modelelor în clase latente este că restricţiile 
din ipotezele analizelor tradiţionale sunt mult relaxate. De exemplu, utilizarea în 
analiza statistică a variabilelor de tip nominal sau ordinal nu mai este o problemă, 
acest lucru fiind valabil chiar şi pentru tipurile de analize, care, din punct de vedere 
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tehnic, sunt aplicabile numai în cazul variabilelor de tip interval, aşa cum ar fi analiza 
factorială sau analiza de clusteri. Acesta face din analiza de clase latente, susţinută de 
un program de calcul flexibil, un instrument de cercetare redutabil.  

Scopul acestui articol este ca, pornind de la o prezentare tehnică a metodei, 
limitată la atât cât este necesar pentru înţelegerea elementelor de bază, şi apoi 
continuând cu o exemplificare practică pe un set de date reale, să aducem un 
argument suplimentar în utilizarea claselor latente ca instrument de cercetare. 

PRECIZĂRI CONCEPTUALE 

Metoda de analiză de clusteri prin clase latente  
Analiza de clusteri clasică organizează un set de itemi în grupuri (clusteri), în 

aşa fel încât gradul de similaritate este maximizat în interiorul grupurilor şi 
minimizat între grupuri. Grupurile se formează pe baza unor distanţe definite 
(Euclidiană, Mahalanobis, city block etc.) între itemi care trebuie să fie de tip 
interval.  

Analiza de clusteri prin clase latente poate determina dacă asocierea dintre un 
set de variabile manifest de tip categorial A, B, C, D … etc. poate fi explicată de o 
variabilă latentă neobservată, discretizată în segmente (clase, clusteri sau grupuri), 
notată convenţional X, care are un număr de T categorii. Fără să afectez generalitatea 
modelului, pentru mai multă claritate, fac o prezentare a modelului de clusteri 
limitată pentru patru variabile-manifest (sau indicator). În forma sa probabilistică, 
ecuaţia modelului poate fi exprimată prin (Magidson şi Vermunt, 2004): 

| | | |X A X B X C X D X
ijklt t it jt kt ltπ = π π π π π  

unde  
• X

tπ  este probabilitatea de apartenenţă la clasa (clusterul) t = 1, 2, …, T al 
variabilei X; 

• |A X
itπ  reprezintă probabilitatea condiţionată de a răspunde în categoria i = 1, 

2, …, I la itemul A pentru clasa t; 
• | ,B X

jtπ | ,B X
jtπ |D X

ltπ  sunt probabilităţile corespunzătoare pentru itemii B, C şi 
D, iar j = 1, 2, …, J; k = 1, 2, …, K şi l = 1, 2, …, L; 

• ijkltπ  este probabilitatea obţinerii unui răspuns cu profilul {i, j, k, l} la cei 
patru itemi, în clusterul t. 

Modelul are ca ipoteză independenţa locală a variabilelor-manifest A, B, C şi 
D în fiecare cluster. Aceasta însemnă că nu există relaţii de asociere între oricare 
dintre cele patru variabile în fiecare din cei T clusteri. Din punct de vedere statistic, 
independenţa locală presupune ca valorile testului Pearson χ2 (Pearson chi pătrat) 
împărţite la numărul gradelor de libertate, cunoscute ca reziduale bivariate, să nu 
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difere semnificativ de valoarea 1. Valorile Pearson χ2 se calculează din tabelele de 
contingenţă bivariate, pe baza frecvenţelor observate şi estimate corespunzător 
fiecărui model estimat. 

Pentru a face modelul identificabil se impun câteva restricţii logice. În cazul 
prezentat mai sus, cu patru variabile manifest şi o variabilă latentă, acestea se 
exprimă prin următoarele ecuaţii: 

| | | | 1.0X A X B X C X D X
t it jt kt lt

t i j k l

π = π = π = π = π =∑ ∑ ∑ ∑ ∑  

Cu ajutorul teoremei Bayes, se poate determina apoi probabilitatea posterioară 
de apartenenţă la un anumit cluster, cunoscând patternul de răspuns (i, j, k, l): 

| ,
ABCDX
ijkltX ABCD

ijklt T
ABCDX
ijklt

t

π
π =

π∑
 t = 1, 2, …, T 

În Latent Gold, fiecare caz este alocat clusterului pentru care probabilitatea 
este maximă. 

O altă reprezentare cunoscută a modelului este forma sa log-liniară de 
parametrizare, în care notăm cu fijklt frecvenţa corespunzătoare într-un tabel de 
contingenţă în care am introdus toate cele cinci variabile A, B, C, D şi X: 

| | | |( ) X A B C D A X B X C X D X
ijklt t i j k l it jt kt ltLn f = λ + λ + λ + λ + λ + λ + λ + λ + λ + λ  

i = 1, 2, …, I; j = 1, 2, …, J; k = 1, 2, …, K; l = 1, 2, …, L şi t = 1, 2, …, T. 

Modelul presupune, în acest caz, cinci efecte principale , , , , ,X A B C D
t i j k lλ λ λ λ λ  

patru interacţiuni între variabila latentă şi variabilele manifest | | | |, , ,A X B X C X D X
it jt kt ltλ λ λ λ  

şi o constantă λ. Ipoteza de independenţă locală mutuală dintre variabilele-manifest 
A, B, C şi D este asumată prin absenţa efectelor de interacţiune dintre variabile. 
Pentru identificarea parametrilor este necesar, fără a pierde din generalitatea 
soluţiei, un sistem de restricţionare a parametrilor, cum ar fi „dummy coding” sau 
„effect coding”. Ca exemplu, în „dummy coding” se impun următoarele restricţii: 

| | | |
1 1 1 1 0;A X B X C X D X
t t t tλ = λ = λ = λ =  pentru t = 2, 3, …, T; 

1 1 1 1 1 0;X A B C Dλ = λ = λ = λ = λ =  
| | | |

1 1 1 1 0A X B X C X D X
i j k lλ = λ = λ = λ =  pentru i = 1,2, …, I; j = 1, 2, …, J; k = 1, 2, …, K; 

l = 1, 2, …, L. 

În „effect coding”, restricţionarea se referă la suma efectelor, care este constrânsă 
să fie zero. McCutcheon abordează pe larg complementaritatea celor două forme de 
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exprimare a modelului de clase latente, avantajele şi dezavantajele acestora 
(McCutcheon, 2002). Probabilităţile condiţionate din ecuaţia de parametrizare 
probabilistică pot fi calculate cu ajutorul parametrilor din forma log-lineară prin 
următoarea formulă: 

| | |exp( ) / exp( )A X A A X A A X
it i it i iti

π = λ + λ λ + λ∑  

Prevalenţa în fiecare clasă latentă sau mărimea clusterului se determină 
printr-o formulă similară: 

exp( ) / exp( )X X X
t t tt

π = λ λ∑  

Pentru modelul de referinţa (H0) cu o singură clasă T = 1, un model în care 
patternul de răspuns este independent de apartenenţa la clustere, forma ecuaţiei se 
rezumă, evident, la: 

( ) A B C D
ijklt i j k lLn f = λ + λ + λ + λ + λ  

Numărul de parametri distincţi ai modelului, care corespund situaţiei în care 
T = 1, se calculează astfel: 

NPAR(indep) = (I – 1) + (J – 1) + (K – 1) + (L – 1). 

În cazul general în care avem T clase, numărul de parametri este calculat cu 
formula: 

NPAR(T) = (T – 1) + NPAR(indep) x [1 + (T – 1)], 

iar numărul gradelor de libertate corespunzătoare modelului testat, DF(T) este: 

DF(T) = IJKL – NPAR(T) – 1 

Analiza în clase latente este, iniţial, un proces de identificare a celui mai 
„potrivit” model (the best fit). Aceasta înseamnă că trebuie, începând cu modelul 
de referinţă H0, să estimăm, incrementând T cu 1, câteva modele care conţin T = 1, 
T = 2, T = 3, sau mai multe clase latente, până când modelul satisface un criteriu 
ales de acceptare. Un astfel de criteriu poate fi statistica L2 (likelihood ratio chi-
squared statistic), calculată pe baza frecvenţelor observate şi a celor estimate din 
tabela de contingenţă multivariată: 

2 2 ln( / )ijkl ijkl ijkl

ijkl

L F F f= ∑  

Unde Fijkl este frecvenţa observată, iar fijkl reprezintă frecvenţa aşteptată 
(calculată). 

La un model perfect (Fijkl = fijkl) ar trebui ca L2 să fie egal cu 0. Măsura în care 
L2 depăşeşte valoarea 0 indică cât de mult modelul nu se potriveşte cu datele 
observate, adică în ce măsură asocierea dintre variabile nu este explicată de 
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modelul de segmentare în clase latente. Statistica L2 (uneori notat cu G2), atunci 
când volumul de date N este suficient de mare, are o distribuţie asimptotică χ2 şi 
astfel poate fi determinată probabilitatea p de acceptare a ipotezei alternative. 
Regula practică utilizată pentru acceptare este ca L2 să nu fie substanţial mai mare 
decât numărul de grade de libertate (DF), ceea ce corespunde la un p > 0,05.  

Ajustarea modelului la datele analizate, adică estimarea numărului de clase 
latente, se poate face şi pe baza unor criterii de ajustare similare cu cele utilizate în 
metodele de analiză clasice, cum sunt: Bayesian Information Criterion (BIC), 
Akaike Information Criterion (AIC), Akaike Information Criterion 3 (AIC3), şi 
Consistent Akaike Information Criterion (CAIC). Aceste criterii penalizează 
valorile L2, ţinând cont de numărul de parametri ai modelului, sau de volumul de 
date N din eşantion.  

De exemplu, BIC se calculează astfel: 

BIC = L2 – DF ∗ Ln(N) 

Cea mai mică valoare a criteriului, obţinută la fiecare model analizat, indică 
modelul care se potriveşte cel mai bine la datele analizate (the best fit). Totuşi, se 
ţine cont şi de faptul că modelul trebuie să fie cât mai simplu, adică cu cât mai 
puţini parametri estimaţi pentru a putea fi explicat şi înţeles practic. Din acest 
motiv, uneori, în practică se pot accepta şi modele pentru care p < 0,05.  

Alte statistici utilizate pentru evaluarea modelelor în clase latente similare 
statisticii L2

 sunt statistica Pearson χ2, şi statistica chi-pătrat Cressie-Read CR2. 
Indexul de disimilaritate (Dissimilarity Index) (valoarea de referinţă este ID < 0,05) 
indică în ce măsură sunt diferenţe importante între frecvenţele observate şi cele 
estimate ale modelului. Indexul de disimilaritate exprimă proporţia din eşantion 
care ar trebui redistribuită în alte celule pentru a obţine un model perfect.  

O altă serie de indicatori statistici, cum ar fi eroarea de clasificare 
(classification error), care trebuie să fie apropiată de valoarea 0, sunt folosiţi la 
estimarea calităţii modelului, adică cât de bine modelul clasifică cazurile în clusteri 
(clase). Alte trei statistici similare sunt reducerea erorilor (lambda), entropia R2 şi 
R2 standard, care trebuie să aibă valori apropiate de 1. 

În unele programe de analiză a claselor latente, aşa cum este Latent Gold, pot 
fi folosite variabilele covariate (covariates). Acestea sunt variabile exogene, de 
regulă, variabile sociodemografice, introduse suplimentar în analiza de clase 
latente pentru a prezice şi explica formarea claselor. De obicei, parametrii 
modelelor sunt cunoscuţi ca beta sau gama. Beta corespund efectelor variabilelor-
indicator (manifest) asupra fiecărui cluster. Gama corespund efectelor variabilelor 
covariate asupra variabilei latente. Beta şi gama modelelor analizate trebuie 
evaluaţi pentru gradul de semnificaţie, de regulă prin teste Wald sau prin valoarea 
erorilor standard. Valori ale erorilor standard mai mari ca 2 sau un p < 0,05 pentru 
testul Wald, indică faptul că parametrul respectiv este semnificativ diferit de 0. 
Aceasta poate fi un indiciu util de a elimina, eventual, efectul total sau parţial al 
unei variabile din model în faza confirmatorie. 
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Alegerea modelului optim în analiza de clase latente trebuie să se bazeze pe 
un echilibru între criteriile statistice menţionate mai sus şi necesitatea de a putea să 
interpretăm modelul obţinut. Modelul de clase latente încearcă să explice asocierea 
dintre variabile în termeni de independenţă, în condiţiile existenţei unei variabile 
latente de control. Când în realitate două variabilele sunt controlate de o a treia, pe 
care atunci când nu o putem observa direct, o numim latentă, asocierea marginală 
dintre variabile poate dispărea sau poate avea o direcţie diferită (Agresti, 1990). 

Analiza factorială discretă prin clase latente (Latent Class Dfactor) 
Analiza de clusteri prin clase latente presupune existenţa unei singure 

variabile latente. Dacă se doreşte o analiză în mai multe variabile latente trebuie 
folosită analiza factorială latentă în factori discreţi. Latent Gold are posibilitatea, în 
modulul de bază, să facă analiza factorială în factori discreţi (Dfactor). Analiza, fie 
de sine stătător, fie în completare la analiza de clusteri, permite o mai clară 
perspectivă asupra modului de formare şi determinare a claselor latente. Poate fi o 
metodă alternativă la analiza factorială tradiţională, atunci când există motive să 
presupunem că natura factorilor este, mai degrabă, una discretă decât continuă. 

Factorii în Dfactor au rolul unor variabile latente ordinale, care în loc de 
clase latente au niveluri latente (până la cinci niveluri în fiecare factor). În 
principiu, analiza factorială în clase latente este un tip de analiză factorială clasică, 
cu aplicabilitate în variabile discrete (nominale, ordinale, binare etc.), spre 
deosebire de cea clasică, ce admite numai variabile de tip interval (scală).  

Analiza de regresie în clase latente (Latent Class Regression Analysis) 
Analiza de regresie în clase latente permite ca în eşantioane heterogene să 

identificăm mixturi de modele de regresie, specifice la nivel de cluster (segment). 
În Latent Gold avem posibilitatea să introducem şi unele efecte aleatoare (random 
effect), cu distribuţie normală atât la nivelul termenului liber cât şi la nivelul 
coeficienţilor din regresie. 

Latent Gold foloseşte pentru determinarea parametrilor o combinaţie de doi 
algoritmi, expectation-maximization (EM) şi Newton-Raphson (NR). 

Distanţa socială 
Scala distanţei sociale a fost elaborată, pentru prima dată, de Emory S. 

Bogardus şi evidenţiază atitudinea de acceptare sau izolare a unor grupuri etnice 
(Bogardus, 1925). 

Distanţa socială se defineşte ca ,,diferenţă percepută şi evaluată între 
persoane sau grupuri, prin raportare la un criteriu (o caracteristică a personalităţii 
sau a grupului, poziţia în ierarhie, un mod de comportare etc.)” (Vlăsceanu, 1998).  

Traian Herseni formulează ipostazele primare ale distanţei sociale, prin 
conceptele de distanţa spaţială, vecinătate, stratificare, şi creionează ipostazele 



8 STRUCTURILE LATENTE ALE DISTANŢEI SOCIALE 67 

secundare ale distanţei sociale, identificând existenţa unei distanţe psihosociale 
(magistru–discipol, părinte–copil) (Herseni, 1931; Stăvărache, 2002). 

Septimiu Chelcea adaptează scala pentru prima dată în România şi calculează 
indicele distanţei de contact social şi indicele calităţii contactelor sociale. Cu acest 
prilej, se constată că românii nu manifestă atitudini xenofobe, totuşi, faţă de etnia 
romilor; atitudinea a fost una slab pozitivă. De asemenea, s-a constatat că femeile şi 
persoanele din mediul rural au atitudini etnice mai puţin pozitive (Chelcea, 1995). 

O altă contribuţie importantă privind distanţa socială o găsim în lucrarea 
intitulată „Interethnic Relations in Romania” (Abraham şi alţii, 1995). 

Conceptul se poate interpreta şi în legătură cu cel de discriminare, care 
presupune o tratare inegală a indivizilor sau grupurilor, în raport cu unele trăsături, 
cum ar fi apartenenţa etnică, rasială, religioasă sau de clasă. Generalizarea unei 
experienţe negative la un întreg grup, stereotipurile, prejudecăţile, absenţa reală a 
cunoaşterii poate conduce la distanţe sociale nejustificate şi chiar la discriminare. 
Chiar dacă, în toate societăţile democratice, din punct de vedere legal, este interzisă 
discriminarea legată de sex, rasă, apartenenţă, etnică şi religioasă, totuşi acţiunea 
socială încalcă uneori prevederile constituţionale (Mihăilescu, 1998).  

Dificultatea în evaluarea distanţei sociale provine, în principal, din aceea că 
este o problemă legată de atitudine. Când acţionăm, gândim, simţim relativ stabil în 
raport cu o persoană spunem că avem o atitudine faţă de aceasta. Aşadar, atitudinea 
are trei dimensiuni: comportamentală, cognitivă şi evaluativă. Uneori, chiar dacă 
nu am fost în contact cu un grup, simţim nevoia de o distanţă faţa de acel grup, 
doar în baza unor stereotipuri.  

DATE ŞI METODĂ 

În cadrul Barometrului de Opinie al Fundaţiei Soroş, România, din Octombrie 
2007, subiecţii au fost chestionaţi în legătură cu 11 tipuri de vecini (http://www.osf. 
ro/ro/program_articol.php?articol=107). Respondenţii trebuiau să menţioneze 
categoria pe care nu ar fi de dorit să o aibă ca vecină. Pentru fiecare categorie, 
subiecţii au dat răspunsuri codificate binar, indicând dacă respectiva categorie de 
vecini este acceptabilă (0 = Nemenţionat) sau inacceptabilă (1 = Menţionat). 
Categoriile de persoane propuse în chestionar, precum şi proporţiile în care acestea 
au fost sau nu au fost menţionate sunt prezentate în Tabelul nr. 1.  

Primele trei categorii de persoane nedorite ca vecini au fost: persoanele 
dependente de droguri, alcoolicii şi homosexualii. Cele mai acceptabile trei 
categorii de persoane ca vecini au fost: persoanele având religie diferită, cuplurile 
necăsătorite care trăiesc împreună, oamenii de altă etnie. 

Îmi propun să identific tipologiile, patternurile probabile de respingere 
socială, manifestate prin dorinţa declarată de a nu avea ca vecini anumite categorii 
de persoane, care în sistemul de valori autohton sunt stigmatizate. Este o analiză de 
tip cantitativ şi calitativ. 
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Tabelul nr. 1  

Proporţiile grupurilor de persoane nedorite ca vecini, BOP, Octombrie, 2007 

Categoria de vecin nedorit Variabila 
manifest 

Nemenţionat 
% 

Menţionat 
% 

Persoane dependente de droguri. Dependenţi 24,7 75,3 
Persoane de rasă diferită de a dvs. Rasă 81,9 18,1 
Persoane care au SIDA. Seropozitivi 56,2 43,8 
Imigranţi. Imigranţi 81,5 18,5 
Homosexuali. Homosexuali 36,4 63,6 
Persoane având o religie diferită de a dvs. Religie 87,6 12,4 
Alcoolici. Alcoolici 29,6 70,4 
Cupluri necăsătorite care trăiesc împreună. Necăsătoriţi 87,5 12,5 
Oameni de altă etnie. Etnie 86,9 13,1 
Romi, ţigani. Romi 47,5 52,5 
Persoane care au suferit condamnări penale. Condamnaţi 45,0 55,0 

 Deoarece eşantionul a cuprins N = 2 000 de subiecţi şi a avut o rată a non-
răspunsurilor de 4,8%, cele 11 categorii de vecini nu au putut să fie analizate 
simultan. Folosirea simultan a celor 11 variabile binare ar fi presupus analizarea 
unei tabele multidimensionale de 211 = 2 048 celule, care în mod evident ar fi fost 
subpopulată. Din acest motiv am separat cele 11 variabile-indicator în două 
subseturi, de şase variabile şi respectiv cinci variabile. Criteriile care au stat la baza 
separării variabilelor în subseturi sunt detaliate în cele ce urmează. 

Analiza factorială preliminară în clase latente 
Pentru determinarea celor două subseturi de variabile am utilizat una dintre 

posibilităţile speciale de modelare din Latent Gold, şi anume, aceea de a face 
analize asemănătoare analizei factoriale tradiţionale. Cunoscută şi sub denumirea 
de analiză de caracteristici latente (Latent Traits Analysis) analiza este utilă în 
situaţia în care variabilele-indicator sunt de tip categorie (aşa cum este cazul acum) 
şi variabilele latente sunt presupuse de tip continuu. În Latent Gold, variabilele 
latente continue sunt notate implicit cu CFactor şi pot fi maxim trei. Toate cele 11 
variabile manifest au fost introduse formal într-un model de clusteri cu un singur 
cluster, în care am introdus unul până la trei factori de tip continuu pentru 
explorare. Modelul cel mai performant (the best fit) a fost identificat pe baza 
criteriilor informaţionale BIC şi CAIC care au realizat valori minime pentru un 
model care include doi factori de tip continuu. Un astfel de model reprezintă o 
extensie bifactorială a modelului Rasch2. 
                                   

2 Modelele Rasch, folosite mai frecvent în psihometrie, sunt modele speciale pentru analizarea 
datelor de măsurare a abilităţilor, a atitudinilor sau a caracteristicilor de personalitate. Teoria 
matematică care stă la baza acestui model este, în multe privinţe, aceeaşi din teoria răspunsurilor la 
itemi (IRT).  
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Ţinând cont de faptul că variabilele-manifest sunt binare, ecuaţia modelului 
pentru o singură clasă şi doi factori, este de forma: 

1 , 2
1 201 00 1 2

1 , 2

( 1| ) ( )
( 0 | )

i i t t t tt i i
i it

P Y F F F F
P Y F F

β β λ λ
=

= − + +
=

 

unde F1i şi F2i reprezintă scorurile pe fiecare factor, care sunt independente 
mutual şi au distribuţii normale N(0,1).  

Termenul liber din ecuaţie, 01 00( )t tβ β− −  ar putea fi interpretat, din perspectiva 
teoriei răspunsului la itemi (Item Response Theory), ca reprezentând ,,dificultatea 
întrebării” (Vermunt şi Magidson, 2006). Pentru detalii privind utilizarea analizelor 
factoriale cu factori de tip continuu (CFactor) sau cu factori discreţi (Dfactor) 
precum şi o comparaţie cu analiza factorială clasică poate fi consultat (Vermunt şi 
Magidson, 2005). 

Analiza interacţiunilor dintre factori şi cele 11 variabile-manifest indică o 
încărcare diferenţiată pe cei doi factori. Din cei 33 de parametri ai modelului, 31 sunt 
semnificativ diferiţi de 0, conform testelor Wald, la un prag de semnificaţie de 0,05. 
Modelul se îmbunătăţeşte puţin din punctul de vedere al criteriilor BIC, AIC şi CAIC, 
dacă constrângem parametrii 2 ,tλ corespunzători celor două variabile Dependenţi şi 
Alcoolici, pentru care parametrii au p > 0,05 să fie egali cu 0 (Tabelul nr. 2). 

Tabelul nr. 2  

CFactor Loadings – Saturaţii 

Loadings CFactor 1 CFactor 2 Loadings 
Dependenţi 0,57 0,00 Dependenţi 
Rasa 0,33 0,52 Rasa 
Seropozitivi 0,52 0,30 Seropozitivi 
Imigranţi 0,34 0,46 Imigranţi 
Homosexuali 0,58 0,15 Homosexuali 
Religie 0,14 0,52 Religie 
Alcoolici 0,49 0,00 Alcoolici 
Necăsătoriţi 0,14 0,46 Necăsătoriţi 
Etnie 0,21 0,54 Etnie 
Romi 0,40 0,23 Romi 
Condamnaţi 0,52 0,12 Condamnaţi 

Astfel, şase variabile, Dependenţi, Seropozitivi, Homosexuali, Alcoolici, 
Romi şi Condamnaţi, au saturaţii mai mare sau egală cu 0,400 pe CFactor 1 iar 
celelalte cinci variabile: Rasa, Imigranţi, Religie, Necăsătoriţi şi Etnie corelează 
mai puternic cu CFactor 2. Acest model statistic sugerează faptul că distanţa 
socială poate fi explicată prin două componente care separă cele două subseturi de 
variabile, după cum urmează.  
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Prima componentă, care include subsetul de variabile observate: Dependenţi, 
Seropozitivi, Homosexuali, Alcoolici, Romi şi Condamnaţi, identifică diferenţierea 
prin raportul individului cu valori sociale cum ar fi legea şi ordinea în comunitate. 
Reprezintă o distanţare faţă de persoanele care au suferit condamnări penale, faţă 
de romi, care în general sunt percepuţi ca având probleme cu legea şi ordinea, faţă 
de homosexualitate, care cândva era condamnată de lege. De asemenea, consumul 
de droguri, care este adesea asociat cu infectarea HIV şi homosexualitatea, este în 
opoziţie cu legea. Dependenţii de alcool sunt şi ei percepuţi ca aducători de 
dezordine şi scandal în societate. 

A doua componentă, care include subsetul de variabile observate: Rasa, 
Imigranţi, Religie, Necăsătoriţi şi Etnie reprezintă distanţarea pentru conservarea 
intimităţii culturale şi confesionale. Persoanele necăsătorite care trăiesc împreună 
sunt asociate acestei componente, deoarece sunt în opoziţie cu valoarea socială şi 
morală a căsătoriei ca act legal şi religios. 

Analiza de clusteri în clase latente 
Pentru primul subset, am selectat aceleaşi şase variabile ca la analiza 

precedentă, şi anume: Dependenţi (Persoane dependente de droguri), Seropozitivi 
(Persoane care au SIDA), Homosexuali, Alcoolici, Romi şi Condamnaţi (Persoane 
care au suferit condamnări penale).  

În primă fază de explorare am cerut, în Latent Gold, să fie evaluate toate 
modelele de la un cluster pană la şapte clusteri. Performanţele modelelor analizate, 
criteriile de evaluare sunt prezentate în Tabelul nr. 3. În conformitate cu criteriul L2, 
modelul cu cinci clusteri reprezintă modelul optim (the best fit), deoarece 
p = 0,37 > 0,05 şi putem observa că valoarea lui L2 este apropiată de numărul gradelor 
de libertate (L2 = 30,80 iar df = 29). Valorile criteriilor informaţionale BIC (13393,45) 
şi CAIC (13420,45) sunt minime pentru modelul cu patru clusteri. AIC (13226,30) este 
minim pentru modelul cu cinci clusteri. Eroarea de clasificare pentru modelul cu patru 
clusteri este 0,1953. Din motive practice vom face un compromis şi vom alege modelul 
cu patru clusteri, deşi p = 0,0045 < 0,05 la un L2 = 62,05 şi df = 36. 

Tabelul nr. 3  

Criterii de evaluare a modelului optim (the best fit) 

Modelul BIC(LL) AIC(LL) CAIC(LL) Npar L² df p-value Eroarea de 
clasificare 

1-Cluster 14850,81 14817,50 14856,81 6 1678,011 57 0,000 0 
2-Cluster 13551,79 13479,62 13564,79 13 326,1238 50 0,000 0,0982 
3-Cluster 13405,93 13294,89 13425,93 20 127,4017 43 0,000 0,1566 
4-Cluster 13393,45 13243,55 13420,45 27 62,0567 36 0,0045 0,1953 
5-Cluster 13415,06 13226,30 13449,06 34 30,8059 29 0,37 0,2109 
6-Cluster 13460,77 13233,14 13501,77 41 23,6471 22 0,37 0,1947 
7-Cluster 13503,94 13237,45 13551,94 48 13,96 15 0,53 0,2548 
4 Cluster + Efect direct 13386,05 13230,6 13414,05 28 47,1081 35 0,083 0,1833 
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În următoarea etapă vom analiza valorile rezidualelor bivariate (Tabelul nr. 4) 
la modelul cu patru clusteri, pentru a verifica dacă ipoteza independenţei locale nu a 
fost violată. Observăm că rezidualele indică o asociere apreciabilă (>2) între 
variabilele Dependenţi şi Romi (6,2198) şi respectiv între Dependenţi şi Condamnaţi 
(2,4501). Din acest motiv vom adopta o strategie recomandată pentru Latent Gold, 
care constă în introducerea în model a efectului direct de interacţiune între variabilele 
Dependenţi şi Romi. 

Tabelul nr. 4  

Valorile rezidualelor bivariate pentru modelul cu patru clusteri 

Indicatori Dependenţi Seropozitivi Homosexuali Alcoolici Romi 
Dependenţi .     
Seropozitivi 0,1002 .    
Homosexuali 0,0087 0,0308 .   
Alcoolici 0,4283 0,0403 0,0948 .  
Romi 6,2198 0,3533 0,2082 0,0159 . 
Condamnaţi 2,4501 0,0012 1,1071 0,5124 1,5052 

În noul model obţinut (patru Cluster + Efect direct) L2 = 47,10 şi p = 0,083 > 
0,05, iar valorile BIC, AIC şi CAIC sunt mai mici decât la modelul cu patru 
Clusteri fără efecte directe ceea ce indică o ameliorare a modelului. De asemenea 
se observă scăderea erorii de clasificare la 0,1833. Indexul de disimilaritate este 
0,0448 < 0,05. Reanalizarea rezidualelor bivariate nu mai indică violări ale ipotezei 
de independenţă locală, toate valorile fiind apropiate sau sub 1. Tabelele nr. 3 şi 4 
prezintă parametrii modelului. Analiza parametrilor modelului indică faptul că toţi 
coeficienţii de interacţiune sunt statistic semnificativ diferiţi de 0 (p < 0,05), 
conform testului Wald (Tabelul nr. 5). Deoarece am folosit o codificare de tip efect, 
suma pe rânduri a coeficienţilor din Tabelul nr. 4 este 0.  

Tabelul nr. 5  

Parametrii modelului – interacţiunile dintre cluster şi variabile 

Variabile Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Wald p-value 
Dependenţi –0,30 3,23 0,34 –3,26 123,92 0,000 
Seropozitivi –2,05 1,79 2,58 –2,31 95,30 0,000 
Homosexuali –0,40 2,61 0,74 –2,94 131,72 0,000 
Alcoolici 0,62 2,50 –0,47 –2,64 88,95 0,000 
Romi 0,03 2,18 –0,25 –1,96 110,26 0,000 
Condamnaţi 0,10 2,30 0,20 –2,59 127,33 0,000 

Coeficienţii efectelor principale prezentaţi în Tabelul nr. 6 sunt numai în parte 
diferiţi semnificativ de 0, sugerând modificarea modelului astfel încât aceşti 
coeficienţi, pentru care p > 0,05, să fie constrânşi la valoarea 0. Suma coeficienţilor 
pe verticală (pentru toate categoriile fiecărei variabile-indicator) este, de asemenea, 0.  
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Tabelul nr. 6  

Parametrii modelului – efectele principale 

Variabile şi categorii Intercepts Wald p-value 
Dependenţi    

Nemenţionat –0,826 44,884 0,000 
Menţionat 0,826   

Seropozitivi    
Nemenţionat 0,210 0,529 0,47 

Menţionat –0,210   
Homosexuali    

Nemenţionat –0,231 7,247 0,0071 
Menţionat 0,231   

Alcoolici    
Nemenţionat –0,310 9,041 0,0026 

Menţionat 0,310   
Romi    

Nemenţionat –0,135 2,426 0,12 
Menţionat 0,135   

Condamnaţi    
Nemenţionat 0,113 2,278 0,13 

Menţionat –0,113   
 
În Tabelul nr. 7 sunt prezentate profilele în clustere. Pe primul rând avem 

dimensiunea fiecărui cluster. De exemplu, clusterul 1 cuprinde 37,7% din eşantion 
iar clusterul 4 este cel mai puţin populat, cu 14,0% din eşantion. Pentru fiecare 
variabilă şi fiecare cluster, în tabel sunt indicate probabilităţile ca subiectul să 
răspundă cu menţionat sau nemenţionat. Suma probabilităţilor pe verticală pentru 
fiecare variabilă-indicator este egală cu 1. Pentru o mai uşoară şi rapidă înţelegere, 
în Latent Gold profilele sunt reprezentate şi grafic, alături de prezentarea tabelară.  

Se identifică, astfel, două profile total opuse: clusterul 2, care include 32,4% din 
subiecţi şi clusterul 4, care cuprinde 14% din eşantion. Clusterul 2 poate fi clasificat ca 
intolerant, deoarece probabilităţile de a menţiona ca indezirabili pentru toate categoriile 
de vecini menţionaţi în chestionar sunt mari, între 0,797 (seropozitivi) şi 0,986 
(dependenţi). Clusterul 4 poate fi definit tolerant, probabilitatea de menţionare ca vecin 
indezirabil aici fiind scăzută: între 0,056 (condamnaţi) şi 0,156 (dependenţi).  

Clusterele 1 şi 3 sunt mai nuanţate în privinţa vecinilor. În clusterul 1 există 
o toleranţă specială pentru seropozitivi, care sunt menţionaţi ca nedoriţi cu o 
probabilitate de numai 0,078. Este un cluster tolerant HIV, dar care respinge ca 
vecini persoanele dependente de droguri (0,734) sau alcool (0,775). De asemenea, 
clusterul 1 este destul de permisiv cu vecinii romi sau care au suferit condamnări. 
Clusterul 3, care include 15,8% din subiecţi este mai tolerant cu romii, 
probabilitatea de respingere a acestora ca vecini fiind de 0,365. Ei sunt, de 
asemenea, relativ toleranţi cu cei care au suferit condamnări, probabilitatea fiind de 
0,494). Este un cluster tolerant cu romii, dar care se distanţează destul de categoric 
de dependenţii de droguri, de seropozitivi şi de homosexuali. 
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Tabelul nr. 7  

Profilul clusterilor – variabile-manifest 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 
Mărime clusteri 0,377 0,324 0,158 0,140 
Dependenţi     

Nemenţionat 0,266 0,014 0,154 0,844 
Menţionat 0,734 0,986 0,846 0,156 

Seropozitivi     
Nemenţionat 0,922 0,203 0,104 0,939 

Menţionat 0,078 0,797 0,896 0,061 
Homosexuali     

Nemenţionat 0,486 0,044 0,232 0,923 
Menţionat 0,514 0,956 0,768 0,077 

Alcoolici     
Nemenţionat 0,225 0,043 0,464 0,883 

Menţionat 0,775 0,958 0,536 0,117 
Romi     

Nemenţionat 0,550 0,144 0,635 0,855 
Menţionat 0,450 0,856 0,365 0,145 

Condamnaţi     
Nemenţionat 0,533 0,112 0,506 0,944 

Menţionat 0,467 0,888 0,494 0,056 

 Diferenţele de profile dintre cele patru clustere sunt prezentate grafic în 
Figura 1. Pe axa verticală a graficului, în acest caz, sunt reprezentate probabilităţile 
de a menţiona ca nedorită o persoană din categoria reprezentată pe axa orizontală. 

Figura 1  
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Introducerea în model a covariatelor (Tabelul nr. 8) genul, educaţia (nivelul 
de instruire) şi mediul (mediul de rezidenţă) permite explicaţii privind structura 
sociodemografică din clusteri.  

Tabelul nr. 8 

Distribuţia marginală a variabilelor covariate în eşantion 

Variabila covariate Categoria Proporţia % 
Masculin 49,7 Genul – Sexul respondentului 
Feminin 50,3 
Scăzut 46,7 
Mediu 40,7 Educaţia – Nivel de instruire  
Ridicat 12,6 
Urban 57,3 Mediul – Mediul de rezidenţă  
Rural 42,7 

Se poate observa, din Tabelul nr. 9, că femeile sunt preponderente în clusterele 1 
şi 2, unde probabilitatea ca sexul subiectului să fie feminin este de 0,556 şi respectiv 
de 0,582, comparativ cu proporţia generală din eşantion, de 50,3%. Femeile sunt 
preponderente în clusterul 2 (0,582), deci pot fi considerate mai distante faţă de 
categoriile propuse ca vecini. Totuşi preponderenţa acestora în clusterul 1 ne arată că 
acceptă mai uşor vecini infectaţi cu HIV. Bărbaţii sunt preponderenţi în clusterele 3 
şi 4 şi putem trage concluzia că, în general, bărbaţii sunt mai toleranţi. 

Tabelul nr. 9 

Profilul clusterilor – covariate 

Covariate Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 
 HIV tolerant Intolerant Etnic tolerant Tolerant 

Genul     
Masculin 0,444 0,418 0,683 0,581 
Feminin 0,556 0,582 0,317 0,419 

Educaţia     
Scăzut 0,282 0,529 0,657 0,481 
Mediu 0,470 0,405 0,309 0,430 

Ridicat 0,248 0,066 0,034 0,089 
Mediul     

Urban 0,739 0,477 0,433 0,547 
Rural 0,261 0,523 0,567 0,453 

Toleranţa la vecinii infectaţi cu HIV este mult mai mare în urban (0,739). În 
mediul rural, populaţia este în general mai intolerantă (0,523, în clusterul 2), dar 
este mai tolerantă cu romii (0,567, în clusterul 3), comparativ cu mediul urban, 
ţinând cont că, la nivelul eşantionului, mediul rural are o pondere de 42,7%.  

Nivelul de educaţie nu explică cum se formează clusterii decât în măsura în 
care persoanele cu un nivel de educaţie ridicat au o probabilitate mai mare de 
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apartenenţă la clusterul HIV tolerant. Acest cluster este, totuşi, în acelaşi timp, un 
cluster distant faţă de persoanele dependente de droguri sau alcool. 

Pentru al doilea subset s-au selectat cinci variabile: Rasa (persoane de rasă 
diferită), Imigranţi (imigranţi sau muncitori din altă ţară), Religie (persoane având 
o religie diferită), Necăsătoriţi (cupluri necăsătorite care trăiesc împreună) şi Etnie 
(oameni de altă etnie).   

Analiza exploratorie a modelelor de unul până la cinci clusteri indică faptul 
că un minim pentru criteriile BIC şi CAIC se obţine pentru modelul cu trei clusteri 
(Tabelul nr. 10), la care corespunde o statistică L2 = 40,8094 şi respectiv p = 
0,0002 < 0,05. În conformitate cu criteriul AIC şi L2, cel mai bun model este cel cu 
patru clusteri (L2 = 10,894, df = 8 şi p = 0,21 > 0,05).  

Tabelul nr. 10 

Criterii de evaluare a modelului optim (the best fit) 

Modelul BIC(LL) AIC(LL)CAIC(LL) Npar L² df p-value Eroarea de
clasificare 

1-Cluster 7999,97 7972,21 8004,97 5 1861,345 26 0,0000 0,0000 
2-Cluster 6375,04 6313,97 6386,04 11 191,101 20 0,0000 0,0321 
3-Cluster 6270,06 6175,67 6287,06 17 40,809 14 0,0002 0,1009 
4-Cluster 6285,45 6157,76 6308,45 23 10,894 8 0,2100 0,0877 
5-Cluster 6322,45 6161,44 6351,45 29 2,578 2 0,2800 0,1211 
3-Cluster + Efect Direct 6256,02 6156,09 6274,02 18 19,2308 13 0,1200 0,1099 

Spre a avea mai multă simplitate, am optat pentru modelul cu trei clusteri, în 
care am introdus pentru respectarea ipotezei de independenţă locală un efect direct 
al interacţiunii dintre variabilele Rasa şi Imigranţi. Performanţele noului model 
obţinut ( 3-Cluster + Efect Direct ) sunt mai bune decât ale modelului cu numai trei 
clusteri: L2 = 19,2308 şi p = 0,12 > 0,05, iar valorile BIC, AIC şi CAIC sunt mai 
mici. Dissimilarity Index este 0,0153, destul de apropiat de 0.  

În Tabelul nr. 11 sunt prezentate profilele în clustere. Pe primul rând sunt indicate 
dimensiunea fiecărui cluster. De exemplu, clusterul 1 cuprinde 70,98% din eşantion, 
clusterul 2 cuprinde 22,24%, iar clusterul 3 este cel mai puţin populat, cu 6,78% din 
eşantion. Pentru fiecare variabilă în tabel sunt indicate probabilităţile ca subiectul să 
răspundă la o categorie sau alta, respectiv 0 = Nemenţionat şi 1 = Menţionat. Suma 
probabilităţilor pe verticală pentru fiecare variabilă-indicator este egală cu 1.  

Clusterul 1 este caracterizat de un grad de apropiere socială ridicat. Probabilităţile 
de a menţiona ca vecin nedorit o persoană din cele cinci categorii sunt scăzute, 
între 0,0005, pentru Etnie şi 0,0618, pentru Imigranţi.  

La polul opus clusterul 3 este caracterizat de un grad ridicat de distanţare 
socială. Probabilităţile de a menţiona ca vecin nedorit o persoană din cele cinci 
categorii sunt ridicate, între 0,7759 pentru Necăsătoriţi şi 0,9946, pentru Etnie.  

În clusterul 2, atitudinea subiecţilor este uşor rezervată, probabilitatea maximă 
de respingere fiind de 0,3927 pentru vecinii de altă rasă. 
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Tabelul nr. 11 

Profilul clusterilor – variabile-manifest 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
Mărime clusteri 0,7098 0,2224 0,0678 
Variabile    
Rasa    

Nemenţionat 0,9605 0,6073 0,0337 
Menţionat 0,0395 0,3927 0,9663 

Imigranţi    
Nemenţionat 0,9382 0,6513 0,0690 

Menţionat 0,0618 0,3487 0,9310 
Religie    

Nemenţionat 0,9882 0,7682 0,0583 
Menţionat 0,0118 0,2318 0,9417 

Necăsătoriţi    
Nemenţionat 0,9792 0,7403 0,2241 

Menţionat 0,0208 0,2597 0,7759 
Etnie    

Nemenţionat 0,9995 0,7161 0,0054 
Menţionat 0,0005 0,2839 0,9946 

Profilele din fiecare cluster sunt prezentate grafic în Figura 2. Se observă că 
separarea profilelor este evidentă, fără intersectări. Pe axa verticală din grafic este 
indicată probabilitatea de a menţiona ca vecin nedorit o persoană cu atributul 
variabilei-manifest de pe axa orizontală. 

Figura 2  
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În Latent Gold sunt prezentate şi probabilităţile condiţionate de apartenenţă la un 

anumit cluster, dacă răspunsul este dat pentru o anumită categorie (Tabelul nr. 12). Pe 
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fiecare rând, suma probabilităţilor este 1. Astfel, de exemplu, probabilitatea ca un 
subiect să aparţină la clusterul 3, dacă a menţionat imigranţii ca o categorie nedorită de 
vecini, este de 0,3426. Dacă nu a făcut această menţiune, probabilitatea este de 0,0056. 

Tabelul nr. 12 

Probabilităţile de apartenenţă la clusteri (ProbMeans) 

Variabila Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
Rasa    

Nemenţionat 0,8325 0,1649 0,0026 
Menţionat 0,1546 0,4826 0,3628 

Imigranţi    
Nemenţionat 0,8168 0,1776 0,0056 

Menţionat 0,2374 0,4200 0,3426 
Religie    

Nemenţionat 0,8007 0,1950 0,0043 
Menţionat 0,0672 0,4163 0,5165 

Necăsătoriţi    
Nemenţionat 0,7946 0,1882 0,0172 

Menţionat 0,1178 0,4612 0,4209 
Etnie    

Nemenţionat 0,8165 0,1833 0,0002 
Menţionat 0,0027 0,4817 0,5156 

În Latent Gold, rezultatele asociate cu probabilităţile de apartenenţă sunt 
prezentate şi sub formă grafică, în mod specific modelului de clase latente ales. 
Modul de prezentare şi indicaţiile privind interpretarea grafică sunt detaliate în 
(Magidson şi Vermunt, 2001) sau (Van der Ark şi Van der Heijden, 1998). 

Tabelul nr. 13 

Profilul clusterilor – covariate 

Covariate Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
 Apropiat Rezervat Distant 

Genul    
Masculin 0,502 0,501 0,442 
Feminin 0,498 0,499 0,558 

Educaţie    
Scăzut 0,431 0,499 0,548 
Mediu 0,422 0,402 0,397 

Ridicat 0,148 0,099 0,055 
Mediul    

Urban 0,605 0,513 0,475 
Rural 0,395 0,487 0,525 

Ca şi în subsetul anterior analizat, introducerea în model a covariatelor gen 
(masculin sau feminin), educaţie (nivelul de instruire) şi mediu (mediul de rezidenţă) 
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ne permite să explicăm structura sociodemogafică din clustere. Pentru analiză, 
trebuie să comparăm distribuţia marginală a variabilelor covariate din Tabelul nr. 7 
cu distribuţia corespunzătoare din interiorul clusterelor (Tabelul nr. 13). Diferenţele 
semnificative de distribuţii indică specificul clusterului. 

Remarcăm şi în acest caz că în clusterul 3 Distant femeile sunt preponderente 
(0,558). În clusterele 1, 2 respectiv Apropiat şi Rezervat bărbaţii şi femeile sunt 
aproximativ egal reprezentate.  

În clusterul Distant predomină subiecţii din mediul rural (0,525), iar în clusterele 
Apropiat şi Rezervat sunt preponderente persoanele din mediul urban.  

Clusterul Distant este mai populat de subiecţi cu nivel de educaţie scăzut 
(0,548), în timp ce în clusterul Apropiat educaţia respectă distribuţia marginală din 
eşantion. 

CONCLUZII ŞI DISCUŢII 

Primele trei categorii de persoane nedorite ca vecini au fost: persoanele 
dependente de droguri, alcoolicii şi homosexualii. Cele mai acceptabile trei 
categorii de persoane ca vecini au fost: persoanele având religie diferită, cuplurile 
necăsătorite care trăiesc împreună, oamenii de altă etnie. 

Analiza factorială preliminară în clase latente a identificat două componente. 
Prima componentă, care include subsetul de variabile observate: Dependenţi, 
Seropozitivi, Homosexuali, Alcoolici, Romi şi Condamnaţi, identifică diferenţierea 
prin raportul individului cu valori sociale cum ar fi legea şi ordinea în comunitate. 
A doua componentă, care include subsetul de variabilele observate: Rasa, 
Imigranţi, Religie, Necăsătoriţi şi Etnie reprezintă distanţarea pentru conservarea 
intimităţii culturale şi confesionale.  

Analiza de clusteri în clase latente pentru prima componentă (set de 
variabile), identifică patru clusteri-profile: clusterul 2, intolerant, (probabilităţi 
mari de a menţiona indezirabili toate categoriile de vecini menţionaţi) şi clusterul 
4, definit tolerant, (probabilităţi mici de a-i menţiona indezirabili). Clusterul 1 este 
tolerant HIV, dar respinge ca vecini persoanele dependente de droguri. Clusterul 3 
este tolerant cu Romii, dar se distanţează destul de categoric de dependenţii de 
droguri, de seropozitivi şi de homosexuali.  

În clusterul intolerant predomină femeile, persoanele din mediul rural. 
Totuşi, femeile acceptă mai uşor vecini infectaţi cu HIV, iar persoanele din mediul 
rural sunt mai tolerante cu romii. În clusterul tolerant şi tolerant cu romii 
predomină bărbaţii. 

În urban, toleranţa la vecinii infectaţi cu HIV este mult mai mare. Persoanele 
cu un nivel de educaţie ridicat sunt cu precădere în clusterul HIV tolerant, dar 
distante faţă de persoanele dependente de droguri sau alcool. 

Pentru al doilea subset (variabilele): Rasa (persoane de rasă diferită), 
Imigranţi (imigranţi sau muncitori din altă ţară), Religie (persoane având o religie 
diferită), Necăsătoriţi (cupluri necăsătorite care trăiesc împreună) şi Etnie (oameni 
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de altă etnie) s-au conturat trei clusteri-profile: clusterul 1 Apropiat (grad de 
apropiere socială ridicat), clusterul 3 Distant (grad ridicat de distanţare socială) şi 
clusterul 2 Rezervat (grad mediu de distanţare socială).  

În clusterul Distant predomină femeile, persoanele din mediul rural şi cu nivel 
instructiv-educativ scăzut. În clusterele Apropiat şi Rezervat, proporţia femeilor şi a 
bărbaţilor este relativ egală şi predomină persoanele din mediul urban.  

Am abordat aspectele legate de structurile latente ale distanţei sociale, ca 
atitudine faţă de vecini, dintr-o perspectivă bivalentă, considerând variabilele 
latente atât în spaţiu continuu cât şi discret multidimensional. Toţi cei 11 itemi au 
fost iniţial analizaţi în spaţiul bidimensional continuu şi apoi fiecare dimensiune, 
separat, a fost analizată în clase latente discrete. Dualitatea „caracteristică (trait) – 
clasă” este benefică în cercetare, deoarece permite o interpretare complementară, 
aşa cum sociologia poate fi completată interesant prin perspectiva psihologiei. 
Analiza factorială în factori discreţi (DFactor) în programul Latent Gold, în care se 
introduc cei 11 itemi analizaţi anterior prin factori de tip continuu (CFactor) ne 
conduce la un rezultat oarecum similar cu cel din analiza factorială în spectru 
continuu (Tabelul nr. 14). 

Sunt, totuşi, două excepţii importante, şi anume, variabilele Seropozitivi şi Romi, 
care sunt în această analiză aproximativ la fel reprezentaţi pe ambii factori discreţi, 
saturaţiile (loadings) fiind aproximativ egale ca intensitate. Trebuie însă să remarcăm 
că, din punctul de vedere al criteriilor informaţionale BIC, AIC şi CAIC, modelul în 
factori tip continuu este un model mai bun decât modelul în factori discreţi. 

Tabelul nr. 14 

DFactor Loadings – Saturaţii 

Loadings DFactor 1 DFactor 2 Loadings 
Dependenţi 0,138 –0,551 Dependenţi 
Rasa 0,717 –0,087 Rasa 
Seropozitivi 0,375 –0,370 Seropozitivi 
Imigranţi 0,628 –0,125 Imigranţi 
Homosexuali 0,215 –0,537 Homosexuali 
Religie 0,607 0,042 Religie 
Alcoolici 0,134 –0,475 Alcoolici 
Necăsătoriţi 0,522 0,022 Necăsătoriţi 
Etnie 0,673 –0,014 Etnie 
Romi 0,286 –0,293 Romi 
Condamnaţi 0,254 –0,451 Condamnaţi 

Analiza în clase latente, în formele ei de bază sau avansate, este un 
instrument deosebit de util în cercetare. Această metodă aduce cu sine beneficiile 
analizelor tradiţionale, permise numai pentru datele de tip continuu, în domenii ale 
cercetării care operează, de regulă, cu date discrete. În ciuda faptului că în ultimii 
ani au apărut programe statistice specializate, cu interfeţe utilizator prietenoase, 
care le fac utilizabile chiar în practica de rutină a cercetării sociologice, analiza 
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claselor latente încă nu este considerată ca o alternativă viabilă la tehnicile clasice 
de analiză, nici măcar în situaţii când o asemenea metodă, teoretic, ar putea fi mult 
mai potrivită sau chiar este singura aplicabilă. 

Statisticieni precum Goodman (2002) au atras atenţia asupra faptului că şi 
într-un context mai simplu, cum ar fi cel al unei tabele de contingenţă de 2 × 2, 
pentru, să zicem, variabilele dihotomice A şi B, aproape toate măsurătorile pe care 
le facem (de exemplu, cunoscutul Pearson χ2) indică doar cantitatea de 
neindependenţă dintre acestea. Nu putem însă cunoaşte cu certitudine dacă relaţia 
măsurată dintre acestea este una autentică, sau dacă, de fapt, am măsurat simultan 
relaţiile celor două variabile cu o a treia, care există şi pe care, atunci când nu este 
observată direct, o numim latentă.  

În cercetarea asistată de instrumentele statisticii trebuie avut în vedere că 
lucrurile nu sunt întotdeauna ce par a fi. Paradoxul Simpson este un exemplu 
elocvent în acest sens. Analiza de clase latente, ca oricare altă metodă statistică, 
este o încercare de apropiere către mijlocul unui adevăr presupus. Poate din acest 
motiv în cartea lor de referinţă Latent Structure Analysis, Paul F. Lazarsfeld and 
Neil W. Henry au apelat la un încântător şi inspirat citat din poemul The Secret Sits 
scris de Robert Frost: 

„Dansăm rotund într-un inel şi presupunem, 
dar Secretul stă în mijloc şi cunoaşte”3. 

Pe lângă produsul Latent Gold pe care l-am prezentat, aflat în continuă 
dezvoltare, în prezent mai există câteva produse software care pot fi de interes 
pentru cercetătorii interesaţi de analiza structurilor latente. LEM este un program 
gratuit realizat de Jeroen Vermunt, mai puţin complex şi cu o interfaţă utilizator 
mai puţin ,,prietenoasă”. WINMIRA 2001 este un produs specializat în clase 
latente şi modele sau mixturi Rasch, cu o interfaţă uşor de utilizat, compatibil SPSS 
pentru date şi care produce prezentări grafice color. Are, de asemenea, posibilitatea 
de bootstrap pentru mărirea acurateţei rezultatelor. Mplus, un program disponibil 
pe http://www.statmodel.com, este destinat modelării cu variabile latente atât 
discrecte cât şi de tip continuu. 
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he goal of this paper is to bring solid arguments for the latent 
class analysis use as a research tool in the social and 
behaviour sciences. I started with a technical presentation of 

the latent class analysis method, limited to what is strictly necessary for the 
basic understanding and subsequently, continuing with a practical research 
example. Using the Latent Gold software aimed to identify patterns of the 
social distance expressed by the whish not to have as neighbours 11 socially 
stigmatized person categories as drug addicts, immigrants, Roma people, ex 
convicts, etc. The analyzed data have been provided by Soros Foundation 
Romania and are part of the Public Opinion Barometer, October 2007. The 
initial 11 items set was split up into two subsets, using a special form of 
factorial analysis technique with continuous latent components, which have 
been later explored using latent classes cluster analysis. For the first 
variables subset, a four latent classes model was identified as the best fit and 
for the second variables subset, a three latent classes model was identified as 
the bets fit. In the intolerant and distant clusters prevail women and people 
from rural areas. However, the women are more likely to accept HIV infected 
neighbors and the people from rural areas are more tolerant with Roma 
people. In the tolerant and tolerant with Roma people, the men prevail. In the 
urban areas, the tolerance for HIV infected neighbors is higher. The people 
with high educational level are predominant in the cluster HIV-tolerant, but 
they are distant in respect to drugs or alcohol addicted people. 
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POLITICI SOCIALE 

ASPECTE PRACTICE PRIVIND SISTEMUL PUBLIC  
DE PROTECŢIE A COPIILOR CU DIZABILITĂŢI 

GEORGIANA-VIRGINIA BONEA  

opiii cu dizabilităţi nu sunt handicapaţi prin definiţie, ci sunt 
copii cu nevoi speciale, ce trebuie înţeleşi, iar nu catalogaţi. 
Centrele de plasament pentru copiii din România sunt în 

continuă schimbare, dar acest lucru nu înseamnă, neapărat, că vorbim şi de 
creşterea calităţii serviciilor oferite. Acest sistem de protecţie socială din 
România, după douăzeci de ani de tranziţie, este încă rudimentar şi nu 
răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilităţi. De asemenea, se simte nevoia 
unui serviciu de consiliere destinat părinţilor care au un copil cu dizabilităţi, 
pentru informare şi sprijin. Un copil cu dizabilităţi este de două ori mai 
vulnerabil şi mai sensibil decât un adult cu dizabilităţi, deoarece este mai 
expus la a fi judecat de ceilalţi copii, care pot fi uneori aspri când vine vorba 
de diferenţe de ordin fizic sau psihic. În general, un copil are nevoie de 
protecţie, iubire, suport, aprobare, încurajare şi atenţie, însă copilul cu 
dizabilităţi simte nevoia să ştie că nu este respins din cauza nevoilor sale 
speciale. În noul cod penal care este deschis dezbaterii publice sunt încălcate 
drepturile fundamentale ale omului, permiţându-se testarea diverselor 
substanţe pe persoanele cu handicap psihic ce nu îşi pot exprima un acord 
valid în favoarea progresului ştiinţei. Handicapul nu defineşte sufletul sau 
mintea, ci doar pe cei care utilizează această etichetă. 

Cuvinte-cheie: persoană cu dizabilităţi, lege, copil, nevoi speciale. 

TRANZIŢIA ROMÂNEASCĂ ŞI EFECTELE ACESTEIA ASUPRA SITUAŢIEI 
COPIILOR CU HANDICAP 

România, după 1989, înregistrează o serie de schimbări în toate sectoarele şi 
serviciile, inclusiv în domeniul ocrotirii persoanelor cu nevoi speciale. Faptul că ţara 
noastră face parte acum din Uniunea Europeană implică o serie de obligaţii, norme şi 
legi ce au fost adoptate şi trebuie respectate, însă toate acestea se cer a fi adaptate la 
specificul ţării noastre. Nu sunt alocate suficiente fonduri, nu sunt suficienţi 
specialişti (kinetoterapeuţi, asistenţi sociali, medici, psihologi, psihiatri, educatori 
etc.), nu există un plan de dezvoltare şi îmbunătăţire a sistemului serviciilor destinate 
celor cu nevoi speciale, care să fie coerent şi bine pus la punct, pliat pe problemele 
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reale actuale. De asemenea, nu există un serviciu de consiliere şi informare destinat 
familiilor care au un copil sau o persoană adultă cu dizabilităţi. Persoanele cu 
handicap nu au nevoie de compasiune sau de milă, ci să fie tratate la fel ca toţi 
ceilalţi, din perspectiva demnităţii, respectului şi consideraţiei. Handicapul nu este o 
boală în sine, ci o consecinţă a acesteia.  

Voi utiliza atât termenul de „persoană cu handicap”, cât şi termenul de 
„persoană cu dizabilităţi”, cu acelaşi sens. Persoana cu handicap prezintă o 
dizabilitate, o dificultate, o incapacitate de ordin fizic sau psihic (Sillamy, 2000). 
Termenul de handicap desemnează acea persoană care, din cauza situaţiei sale 
speciale, nu poate avea o viaţă considerată a fi normală, în condiţiile date. 
Deficienţa constă în pierderea, anomalia cu caracter definitiv sau temporar a unei 
structuri fiziologice, anatomice, psihologice, desemnând o stare patologică, 
funcţională stabilă sau de lungă durată, inevitabilă sub acţiunea terapeutică şi care 
afectează capacitatea persoanei de a duce o viaţă considerată a fi normală (Gheruţ, 
2000, în Neamţu, coord.). Dizabilitatea defineşte o serie de limitări funcţionale, 
afectarea uneia sau mai multor funcţii esenţiale ale fiinţei umane (Manea, 2000). 
Cu alte cuvinte, deficienţa este o incapacitate care împiedică individul în cauză să 
ducă o viaţă considerată a fi normală de către marea majoritate şi care duce, 
inevitabil, la starea de handicap. Când un copil este redus la handicapul pe care îl 
are, acesta nu mai poate interacţiona cu ceilalţi şi nu se poate juca aşa cum o fac 
majoritatea celor de vârsta sa, crezând că este pedepsit pentru un motiv anume. 
Acest lucru poate fi pus pe seama unor factori precum: cultura, transferul de 
informaţii, tipurile de relaţii sociale, educaţia (Vasilescu, 2001). 

Deficienţele pot apărea: a) în perioada vieţii intrauterine, când în timpul sarcinii 
mama consumă băuturi alcoolice, tutun, droguri, substanţe medicamentoase interzise 
în acea perioadă, favorizând apariţia malformaţiilor congenitale, sau poate transmite o 
boală genetică fătului; b) în timpul naşterii, de asemenea, se pot ivi diverse accidente; 
c) după naştere, atunci când copilul nu este îngrijit corespunzător, ori pot apărea 
diverse accidente în maternitate, de exemplu: igienă necorespunzătoare, personal 
necalificat, nesupraveghere, nesterilizarea instrumentarului utilizat. Şi în acest caz, 
inexistenţa unui sistem eficient de informare a viitorilor părinţi îşi face simţită nevoia. 
Înainte de conceperea unui copil, partenerii trebuie să fie informaţi asupra tuturor 
riscurilor care pot apărea dacă nu respectă anumite reguli de care trebuie să ţină cont 
mai ales mama. „Orice abatere de la starea de normalitate în creşterea şi dezvoltarea 
fiinţei umane, reprezintă o stare care impune intervenţia specialiştilor şi a societăţii, 
pentru a diminua sau înlătura efectele privind inadaptarea” (Moţet, 2001). Pe de altă 
parte, plurihandicapul se traduce printr-o asociere a mai multeor tipuri de handicap, 
ceea ce implică nu numai o atenţie mărită din partea specialiştilor şi a familiei, dar şi 
un efort suplimentar din partea copilului, cu scopul clar de a duce o viaţă cât mai 
normală posibil, în conformitate cu vârsta sa (idem). 

A fi considerat normal sau anormal în societate constituie un element 
important. Normalitatea reprezintă o stare a unui sistem de valori şi norme pe care 
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ni le însuşim şi care alcătuiesc un sistem de conformitate cu o serie de parametri 
funcţionali consideraţi a fi normali, dezirabili (Zamfir, 1993, în Vlăsceanu şi 
Zamfir, coord.). Majoritatea indivizilor consideră că persoanele cu handicap sunt 
deviante, anormale şi de aceea viaţa socială a unei astfel de persoane este destul de 
dificilă, dacă nu imposibilă din acest punct de vedere. Normalizarea se traduce 
prin şansa acordată unui individ de a avea trăiri, simţiri, păreri şi gândire normale 
în anumite situaţii de viaţă, intimitate şi responsabilităţi în conformitate cu vârsta şi 
statutul său (Nirje, 1980), lucruri care nouă, celorlalţi, ni se par extrem de banale şi 
chiar neimportante. Viaţa socială normală, după Ervin Goffman (1968), trebuie să 
fie una în care normele sunt respectate de către toată lumea şi acest lucru ţine mai 
mult de fiecare din noi, însă aceste norme ne impun o anumită conduită faţă de 
persoanele cu handicap, implicând egalitatea şi nediscriminarea acestora faţă de 
oricine altcineva. Trebuie recunoscut faptul că persoanele cu handicap au un 
stigmat pe care tot Goffman (idem) îl defineşte ca fiind un dezavantaj major, unde 
dizabilitatea este observată şi cunoscută de cei din jur, neputând fi ascunsă. Tocmai 
din această cauză copilul cu handicap poate fi izolat de către părinţii săi, în dorinţa 
nemărginită a acestora de a-l proteja, de a-l feri oarecum de răutăţile celorlalţi, 
consideraţi a fi normali.  

Perioada cuprinsă între anii 1991 şi 1999, în România a fost una guvernată de 
schimbări, incertitudini şi căutare de piloni în jurul cărora să se poată construi ceea ce 
cu toţii numim libertate. Acest lucru s-a reflectat inevitabil şi asupra situaţiei copiilor 
cu handicap care se află în grija statului. Unităţile de asistenţă specială pentru minorii 
cu deficienţe în anul 1991 era de 80,22% din totalul unităţilor de asistenţă socială, iar 
din acestea, 10,73% au fost centre de integrare prin terapie ocupaţională, 36,17% de 
centre de recuperare şi reabilitare, iar 33,32% au fost căminele şcoală pentru copiii cu 
deficienţe. Aceste valori s-au menţinut oarecum în parametri asemănători până în 
anul 1993, inclusiv. În anul următor, 1994 ponderea totală a unităţilor de asistenţă 
specială pentru minorii cu deficienţe a fost de 76,27 de asemenea centre, din care 
6,78% au fost centre de integrare prin terapie ocupaţională, iar centrele de recuperare 
şi reabilitare erau de 39,40% şi până în 1997 aceste valori nu înregistrează schimbări 
spectaculoase. În 1998, ponderea totală a acestor unităţi de asistenţă specială pentru 
copiii cu deficienţe a fost de 61,28% din totalul unităţilor de asistenţă socială, iar în 
1999 aceasta a scăzut până la valoarea de 54,73%. 

Această evoluţie este explicată prin faptul că reforma sistemului de întrajutorare 
a persoanelor cu handicap a fost una constantă, încă de la începutul anilor 1990. De 
exemplu, existenţa unităţilor Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap. Până 
în 1999, unităţile de asistenţă specială pentru minori şi adulţi s-au numit „cămine”. 
Începând cu 1 iunie 1999, conform OUG nr. 102 pe 30/05/1999, acestea s-au 
reorganizat şi au primit denumirea de centre. De asemenea, centrele de recuperare şi 
reabilitare includ: centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru persoanele cu 
handicap, centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică şi centre de recuperare şi 
reabilitare pentru persoanele cu handicap, inclusiv centre de zi (vezi Figura nr. 1). 
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Figura nr. 1 

Situaţia minorilor cu deficienţe aflaţi în unităţile de asistenţă specială între anii 1991–1999 

 
Sursa: Prelucrare după: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2007. 

Trebuie spus faptul că aceste unităţi de asistenţă specială destinate minorilor 
cu handicap nu se ridicau la standardele europene, iar personalul nu era întotdeauna 
calificat corespunzător şi remunerat pe măsura responsabilităţilor. Din anul 2000, 
situaţia copiilor aflaţi în unităţile de asistenţă specială începe să se schimbe radical, 
deoarece aceştia au fost transferaţi în instituţii de tip rezidenţial, iar ponderea totală 
a unităţilor de asistenţă specială pentru minorii cu deficienţe din acel an a fost de 
12,04% din unităţile de asistenţă socială, acestea fiind numai centre de recuperare 
şi reabilitare. În anul următor, ponderea acestora a scăzut şi a ajuns la valoarea de 
10,56% din unităţile de asistenţă socială, dintre care 0,38% sunt centre de integrare 
prin terapie ocupaţională, iar restul sunt centre de recuperare şi reabilitare. Această 
scădere a unităţilor de asistenţă specială pentru minorii cu deficienţe va continua şi 
în următorii ani, iar în 2006 ajunsese la numai 2,07% din unităţile de asistenţă 
socială şi numai 0,01% din acestea sunt centrele de integrare prin terapie 
ocupaţională şi restul de 2,06% au fost centre de recuperare şi reabilitare. Scăderea 
numărului de copii provine din transferul minorilor conform HG nr. 261 pe anul 
2000 în instituţii de tip rezidenţial (Centre de plasament ale Serviciilor Publice din 
subordinea administraţiei publice locale – consilii judeţene sau consilii locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti; centre de plasament ale Organizaţiilor Private 
Autorizate) (vezi Figura nr. 2). 

Un articol în ziarul Cotidianul (Crăciun, 2009), cu titlul „Copiii cu handicap 
legaţi de pat, imaginea României şi în 2009” atrage atenţia, reamintind de povestea 
celor 137 de copii, din centrele de plasament, pe atunci numite „cămine/case de 
copii”, care au decedat înainte de evenimentele din decembrie 1989. 
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Figura nr. 2 

Situaţia minorilor cu deficienţe aflaţi în unităţile de asistenţă specială între anii 2000–2006 

 
Sursa: Prelucrare după: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2007. 

Şi în fine, de parcă n-ar fi de ajuns această imagine sinistră a României, dintr-un 
alt articol, numit generic „Codul civil abuzează copiii cu handicap mintal”, din ziarul 
Foaia Transilvană, aflăm că Noul Cod Civil, care se află zilele acestea pe masa 
aleşilor noştri, prevede ca minorii sau adulţii lipsiţi de discernământ din cauza unui 
handicap mintal ar putea deveni cobai pentru progresul ştiinţei (Leonte, 2009). Acest 
Cod civil (aflat la stadiul de proiect deocamdată) contrazice Legea nr. 487, din data 
de 11.07.2002 (publicată în Monitorul Oficial, nr. 589, din 08.08.2002), cu privire la 
promovarea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu handicap. Iată ce scrie la 
Art. 35: „Nu este admisă nici o discriminare bazată pe o tulburare psihică. Orice 
persoană care suferă de o tulburare psihică are dreptul să îşi exercite toate drepturile 
civile, politice, economice, sociale, culturale recunoscute în Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului (…) la care România a aderat”. 

Centrele publice româneşti de plasament abia dacă mai fac faţă numărului 
destul de mare de minori aflaţi sub protecţia lor şi de aceea centrele private de 
plasament sunt bine-venite. Nu trebuie scăpat din vedere amănuntul ce ţine de 
autorizaţia dată acestor centre din sistemul privat deoarece şi acestea trebuie să ţină 
cont de anumite reguli şi să le respecte atunci când vine vorba de copiii pe care îi 
au în grijă. 

În România, în anul 2000, ponderea totală a centrelor publice de plasament 
este de 5,13% din unităţile de asistenţă socială, iar cele private au un număr de 
2,25% din unităţile de asistenţă socială, cu mult mai scăzut faţă de sistemul public 
de protecţie. Însă în 2006 centrele de plasament ce aparţineau statului erau de 
11,40%, iar cele din sistemul privat ajung la 4,05%, în cazul acestora din urmă 
înregistrându-se o creştere considerabilă (INS, 2007). 

Într-un centru de recuperare, adresat copiilor cu nevoi speciale, ar trebui să 
existe o echipă bine închegată de specialişti din domenii de referinţă, care să 
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lucreze, să colaboreze în scopul recuperării acestor copii. Familiile care au un copil 
cu handicap se confruntă cu o serie de probleme dificile şi uneori greu imaginabile, 
având o deosebită nevoie de consiliere. În unele cazuri aceste probleme pot duce la 
destrămarea acelei familii mai ales când apar tensiunile, reproşurile, disperarea şi 
frustrarea (Lebovinici şi Gayda, 2000). Aceşti părinţi se pot autoculpabiliza şi izola 
de toată lumea, afundându-se în propria durere. Cel mai bun lucru pe care îl pot 
face părinţii care au un copil cu handicap este să-şi accepte copilul aşa cum este el 
şi să-l ajute să progreseze, să înveţe, să se dezvolte, să-l iubească şi să-l asigure că 
nu este singur într-o asemenea luptă.  

Chiar şi familia extinsă (unchi, mătuşi, veri etc.) poate provoca anumite 
situaţii de nedorit când vine vorba de un copil cu dizabilităţi. Aceştia pot ocoli 
respectivul copil, deoarece le poate provoca o stare de disconfort şi chiar emoţii 
negative (tristeţe, vinovăţie nejustificată). O familie care are un copil cu dizabilităţi 
se poate însingura voit sau nu, însă acest lucru, evident, nu este benefic pentru 
nimeni (Silver, 2004). Dacă ar fi să luăm un adult cu dizabilităţi şi un copil care se 
confruntă cu aceleaşi probleme, vom constata faptul că cel mic va simţi acele 
dureri, fie că sunt fizice sau psihice, mult mai intens decât persoana matură. Lumea 
copilului este total diferită de cea a adultului (ibidem). 

Toţi copiii trebuie să beneficieze de o educaţie care promovează egalitatea 
şi nondiscriminare în drepturi. Această educaţie trebuie să se bazeze pe formarea 
fiecărui individ în parte, o pregătire a copilului pentru viaţa sa de adult, care va 
avea copii la rândul său. De asemenea, educaţia individuală a fiecărui copil cu 
nevoi speciale în parte trebuie să permită adaptarea procesului educaţional în sine, 
pliindu-se pe necesităţile copilului (Colker, 2009). De exemplu, descoperirea 
înclinaţiilor, a abilităţilor pe care copilul le poate avea şi apoi încurajarea 
dezvoltării lor într-un mod armonios. Acest lucru îi va conferi copilului siguranţă 
de sine şi dorinţă de a învăţa, de a căpăta independenţă. Există copii cu dizabilităţi 
care au fost respinşi în repetate rânduri de societate în general şi de către cunoscuţi 
în special, iar acest lucru a facilitat drumul către dezvoltarea unor comportamente 
agresive, ca răspuns la aceste reacţii ale celor din jur. Un asemenea refuz poate fi 
extrem de periculos pentru dezvoltarea armonioasă a copilului (Stump, Ratliff, Wu, 
şi Hawley, 2009, în Matson, coord.). Ataşamentul copilului faţă de părinţii săi 
are o mare importanţă în dezvoltarea sa, iar în cazul unei respingeri, a unei relaţii 
superficiale sau chiar inexistente, copilul se poate închide în sine, poate deveni 
agresiv, poate dezvolta reacţii de anxietate severă etc. (idem). 

Pot exista situaţii în şcoală când copiii cu dizabilităţi pot fi pedepsiţi de 
cadrele didactice mai puţin informate în legătură cu problemele pe care respectivii 
copii le au. De aceea pentru evitarea unor astfel de situaţii neplăcute, părinţii 
trebuie să informeze toate cadrele didactice, dar şi conducerea şcolii trebuie să 
organizeze anumite cursuri cu privire la aceste probleme extrem de complexe şi de 
actualitate. De exemplu, în Statele Unite ale Americii au avut loc astfel de situaţii 
şi de aceea, azi, majoritatea profesorilor sunt foarte bine informaţi în legătură cu 
toţi copiii pe care îi au la clasă (Dean, 2009).  
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Învăţământul special este foarte important în creşterea şi dezvoltarea 
copiilor cu nevoi speciale şi de aceea trebuie acordată o mai mare atenţie acestui 
sector din punctul de vedere al alocării fondurilor pentru o calitate mai bună a 
serviciilor, dar şi o specializare pe măsură a cadrelor didactice. Oricât de redundant 
ar părea acest lucru, pe termen lung, educaţia copiilor este extrem de importantă. 
Ponderea totală a copiilor aflaţi în învăţământul special, în 1994/1995, este de 
72,03%, dintre care 10,47% sunt copiii din şcolile speciale pentru cei cu deficienţe 
de văz, 22,41% sunt copiii cu deficienţe de auz din şcolile destinate lor, iar în 
căminele şcoală pentru copiii cu dizabilităţi sunt 30,09% de beneficiari. Această 
pondere totală a copiilor aflaţi în învăţământul special creşte uşor şi în perioada 
1998/1999, fiind de 86,72%, din care 11,30% sunt copiii din şcolile speciale pentru 
cei cu deficienţe de văz (un procent ceva mai mare faţă de anii precedenţi), 20,67% 
sunt copiii cu deficienţe de auz din şcolile speciale şi copiii cu dizabilităţi aflaţi în 
căminele şcoală, au un procent de 36,64%. În acelaşi an şcolar, copiii aflaţi în 
şcolile speciale pentru deficienţe motorii, pentru deficienţe comportamentale 
(socioafective), centre de pedagogie curativă, terapie specială, şcoli speciale de 
reeducare, au o pondere mai mare, în comparaţie cu anii precedenţi şi anume de 
18,11%. În 1999/2000, copiii aflaţi în clasele speciale integrate în învăţământul 
obişnuit au o pondere de numai 9,06% din totalul copiilor care fac parte din clasele 
integrate în şcolile speciale şi anume de 79,49%. Clasele speciale care sunt 
integrate în învăţământul tradiţional, obişnuit, sunt o adevărată provocare pentru 
profesori, care trebuie să se adapteze condiţiilor, pentru părinţii copiilor, dar mai 
ales pentru micuţi (INS, 2007). 

Situaţia este mult mai complexă decât ne-am imaginat la început. În cazul 
unei clase mixte de elevi din învăţământul tradiţional, obişnuit, cadrele didactice au 
cel puţin obligaţia morală de a veghea la buna înţelegere dintre copii, la educarea 
acestora în vederea acceptării diferenţelor de orice fel, la facilitatea integrării 
şcolare a celor care au nevoie de acest lucru.  

Copiii beneficiari ai învăţământului special în 2000/2001 au o pondere de 
73,87% din totalul copiilor cu nevoi speciale luaţi în evidenţa instituţiilor abilitate, 
din care 10,65% au fost copiii din centrele şcolare speciale, 1,65% au fost cei din 
centrele de educaţie specială şi 12,90% fiind copii cu dizabilităţi care fac parte din 
clase speciale integrate în învăţământul obişnuit. Căminele-şcoală pentru minorii 
cu dizabilităţi găzduiau din ce în ce mai puţini beneficiari, astfel încât, în anul 
şcolar amintit mai sus, ponderea acestora a fost de numai 12,80% din totalul 
copiilor cu nevoi speciale. Treptat, ponderea totală a copiilor aflaţi în învăţământul 
special a scăzut, pentru ca în perioada 2006/2007 să se ajungă la valoarea de 
39,16% din totalul copiilor cu nevoi speciale luaţi în evidenţa instituţiilor abilitate, 
iar din aceştia 7,34% au fost copiii din şcolile speciale pentru cei cu deficienţe de 
văz, 12,31% fiind cei care fac parte din şcolile speciale pentru copiii cu deficienţe 
de auz, 7,35% au fost copiii din centrele şcolare speciale, 11,18% numai copiii care 
fac parte din clasele speciale integrate în învăţământul obişnuit şi 1,55 au fost 
copiii din căminele şcoală destinate micuţilor cu dizabilităţi. Ponderea copiilor 
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aflaţi în clasele speciale integrate în învăţământul obişnuit şi-a păstrat o valoare 
relativ asemănătoare, în 2001/2002 fiind de 12,79% din totalul claselor din 
învăţământul special, adaptat nevoilor beneficiarilor de 71,19%, în 2004/2005 fiind 
de 11,57% din totalul de 51,27%, iar în 2005/2006 aceasta a ajuns la 11,26%, dintr-un 
total de 56,58% (INS, 2007). 

Oamenii sunt diferiţi, gândesc şi acţionează diferit, reflectă realitatea din 
perspectiva credinţelor şi a experienţelor pe care le-au dobândit de-a lungul vieţii. 
Dacă nu am fi diferiţi unii de alţii, ne-am plictisi îngrozitor pe lumea asta, astfel, o 
lume în care toţi indivizii sunt identici din punct de vedere genetic este o lume 
sterilă (Maximilian, 1980). Ignorând aceste diferenţe, în final rămâne fiinţa umană. 

PRINCIPII PRACTICE ALE ASISTENŢEI SOCIALE APLICATE ÎN CAZURILE 
COPIILOR CU DIZABILITĂŢI – ROLUL ASISTENTULUI SOCIAL 

În perioada comunismului, ţara noastră nu a avut un sistem de asistenţă 
socială comunitară, serviciile de profil fiind desfiinţate, şi, de asemenea, şi 
învăţământul de specialitate. Cu alte cuvinte, sistemul de asistenţă socială a fost 
şters cu buretele, luând naştere instituţii de mari dimensiuni destinate copiilor 
abandonaţi şi având condiţii improprii dezvoltării acestora (Buzducea, 2009). 

În România, la ora actuală, încă nu există un sistem de asistenţă socială bine 
pus la punct. Trebuie spus că asistenţa socială a apărut în întâmpinarea problemelor 
şi suferinţelor oamenilor (Buzducea, 2005). Dacă vine vorba de copiii cu nevoi 
speciale, iată care au fost principalele soluţii ale sistemului românesc de protecţie 
specială: închiderea fostelor internate de pe lângă şcolile speciale, închiderea 
instituţiilor de tip vechi care protejau copiii cu handicap sever şi crearea unor servicii 
bazate pe recuperare, stimulare şi păstrarea legăturilor cu familia (idem).  

Termenul de asistenţă vine din latinescul assisto şi adsisto, care înseamnă a 
fi alături de cineva, a-i acorda sprijin şi ajutor în rezolvarea unor probleme 
(Dumitru, 2008). Comportamentul concret al unui asistent social trebuie să 
urmeze anumite linii, acesta trebuie să fie empatic, binevoitor, răbdător, competent, 
comunicativ, eficient în luarea şi punerea în practică a deciziilor, să respecte 
demnitatea persoanei asistate, să păstreze confidenţialitatea cazurilor la care 
lucrează, să fie solidar cu beneficiarul şi să construiască o relaţie bazată pe 
încredere cu acesta (Albu, Albu şi Petcu, 2001). Nu trebuie scăpat din vedere faptul 
că asistentul social este cel care ţine legătura cu toţi ceilalţi specialişti, precum: 
medicul pediatru, medicul de familie, medicul de specialitate, psihologul, 
kinetoterapeutul, educatorul etc. Aceste legături care se formează în cadrul echipei 
multidisciplinare urmăresc interesul asistatului. În această situaţie, asistentul social 
mai are şi rolul de coordonator (idem), cunoscând întreaga reţea care se formează 
în jurul unui caz.  

Trebuie, pe cât posibil, evitată crearea de dependenţă a persoanei asistate şi 
încurajarea autonomiei acesteia. Lucrul cu persoanele cu deficienţe, fie fizice şi/sau 
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psihice, este destul de dificil, solicitând din partea întregii echipe multidisciplinare 
efort maxim. Copilul cu astfel de probleme trebuie încurajat în demersul său de 
recuperare, înţeles, sprijinit şi aici intervine şi rolul important al familiei. Un copil 
care are un anumit tip de handicap se poate simţi, în cea mai mare parte a zilei, 
marginalizat şi ridiculizat de ceilalţi copii, care pot fi extreme de cruzi uneori, mai 
ales când vine vorba de anumite diferenţe fizice. Imaginea copilului despre sine 
trebuie să fie una de luptător şi implicit de învingător, construirea unei personalităţi 
echilibrate, care să-i ofere acea siguranţă de sine cere mult timp şi efort. Emoţiile 
unui copil cu nevoi extrem pot fi total diferite de cele ale unui copil considerat 
normal, sănătos. Un asemenea copil percepe diferit lumea şi de aceea asistentul 
social trebuie să fie extreme de atent la aceste diferenţe în a reflecta sau a reacţiona la 
anumiţi stimuli. 

Părinţii care au un copil cu dizabilităţi sunt, de asemenea, marcaţi profund 
de acest lucru, având uneori probleme diferite faţă de ceilalţi părinţi. În sens 
practic, e necesar ca asistentul social să lucreze şi cu părinţii pentru a-i ajuta să-şi 
înţeleagă copilul şi să-l poată ajuta, la rândul lor. Concret, să aibă loc o „educare” 
şi o informare realistă a părinţilor, în vederea sprijinirii copilului lor. De exemplu, 
în cazul în care părintele primeşte vestea conform căreia copilul său are un 
handicap (de văz, auz, psihic etc.) şi trebuie să se lupte pentru a obţine facilităţile şi 
îngrijirea necesară în acest sens. Este o situaţie în care părintele poate intra în 
panică, se poate izola sau poate refuza acceptarea situaţiei. Aici, asistentul social 
are un rol crucial în intervenţia asupra cazului, la nivelul părintelui, în vederea 
informării corecte a acestuia asupra etapelor ce se cer a fi parcurse. Există situaţii 
în care părintele trebuie consiliat psihologic, înainte de a putea discuta despre un 
plan individual de intervenţie bazat pe nevoile speciale ale copilului său. 

Din cauza diferenţelor anatomice sau psihice, personalitatea copilului poate 
avea de suferit, dacă nu beneficiază de sprijin şi încurajare din partea celor din jur. 
Un asemenea copil poate dezvolta anumite comportamente agresive, reacţii somatice 
sau să se retragă într-o lume numai a sa. Asistentul social, împreună cu familia 
copilului, au misiunea de a evita acest lucru. Copilul trebuie să capete încredere în 
specialiştii care îl ajută la recuperare pentru a avea rezultate maxime (idem).  

Asistentul social se pliază pe nevoile asistatului şi nu invers, copilul trebuie să 
primească exact acel sprijin de care are nevoie, construirea unui plan individual de 
intervenţie pentru fiecare caz în parte. Treptat, copilul trebuie să dobândească şi o 
anumită independenţă, dar acest lucru se construieşte într-un timp relativ lung. Această 
independenţă îl va ajuta în viitor, când va deveni adult. Intervenţia personalizată 
presupune depăşirea unei stări critice şi se bazează pe (Cojocaru, 2005): 

 identificarea tuturor vulnerabilităţilor şi nevoilor; 
 negocierea contractului cu responsabilităţile şi drepturile ce decurg de aici. 
 încurajarea părinţilor de a-şi clarifica şi analiza toate problemele şi 

urmărirea rezolvării acestora; 
 efectuarea unei evaluări realiste a resurselor disponibile ale familiei, dar şi 

ale sistemului de întrajutorare; 
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 încurajarea familiei în orice demers de sprijinire a copilului şi inducerea 
unei gândiri care să accentueze părţile pozitive.  

Asistentul social are datoria de a informa familia cu privire la toate 
posibilităţile de tratament existente şi la şansele de recuperare ale copilului pe baza 
diagnosticului dat de medicii specialişti. Astfel, familia poate lua o hotărâre în 
deplină cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte procesul de recuperare a copilului.  

Fiecare copil în parte este un univers întreg extrem de diferit de ceilalţi copii 
şi de aceea întreaga echipă de specialişti trebuie să observe aceste particularităţi şi 
să îşi adapteze modul de lucru în funcţie de acestea. De asemenea, obiectivele 
cazului trebuie şi ele adaptate în funcţie de aceste particularităţi. 

Proiectul individualizat de intervenţie se traduce prin realizarea unei 
schimbări dorite, de modificare a comportamentelor individuale, exprimată sub 
forma unui plan detaliat de activităţi, ce urmăresc atingerea obiectivelor fixate în 
vederea obţinerii unor rezultate anticipate, pe o perioadă determinată de timp. Acest 
tip de intervenţie este specific individului sau familiei (Cojocaru, 2006). Ciclul 
procesului de intervenţie individuală într-un caz real trebuie să parcurgă anumite 
etape, începând cu evaluarea iniţială, identificarea resurselor, stabilirea de obiective, 
planificarea intervenţiei, semnarea contractului cu beneficiarul, realizarea 
intervenţiei, supervizarea cazului, reevaluarea situaţiei persoanei asistate, evaluarea 
rezultatelor, monitorizare postintervenţie şi încheierea cazului (idem). Supervizarea 
este o relaţie profesională, care are la bază conştientizarea elementelor mai puţin 
evidente în cotidianul intervenţiilor. Evaluarea eficienţei supervizării se poate 
realiza prin investigaţia dimensiunilor relaţiei dintre supervizor şi supervizat 
(Muntean, 2007, în Sagebiel şi Muntean, coord.), în cazul nostru, dintre asistentul 
social şi persoana asistată. Cu alte cuvinte, planul intervenţiei este un instrument de 
structurare a activităţii, în vederea producerii schimbărilor dorite şi pentru beneficiar 
(Cojocaru şi Cojocaru, 2008). 

Evaluarea, în practică, trebuie să aibă loc în mod constant pe tot parcursul 
procesului de recuperare, fiind făcută în interesul asistatului şi pentru îmbunătăţirea 
şi adaptarea permanentă a serviciilor. Această evaluare trebuie să ajute în mod 
concret echipa de specialişti pentru a-şi maximiza performanţele. Trebuie văzut ce 
anume e de făcut, cum trebuie acţionat şi dacă s-a făcut tot ceea ce trebuia, în 
conformitate cu resursele existente (Howe, 2001). 

Rolul asistentului social în cazurile copiilor cu nevoi speciale este vital şi 
asistenţa socială intervine exact în acele cazuri în care celelalte servicii ale 
societăţii stabilesc faptul că nu sunt eligibile în acordarea sprijinului (Anderson, 
1982/1989). De aceea asistenţa socială este vitală într-o societate care se vrea 
modernă, prosperă şi liberă.  

De regulă, asistenţii sociali lucrează cu oameni care au fost refuzaţi de orice alt 
sistem, care sunt unici în nevoile lor şi de aceea munca depusă în acest sens este una 
imensă, cu mari responsabilităţi şi foarte solicitantă. Asistentul social are foarte multe 
datorii, dar printre acestea, în cazurile copiilor cu dizabilităţi se numără (Idem): 
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 informarea familiei şi punerea ei în contact cu serviciile existente; 
 negocierea cu aceste servicii în interesul superior al persoanei asistate; 
 stabilirea unei strânse relaţii cu familia şi asistatul; 
 programarea serviciilor de aşa manieră să ajute asistatul; 
 găsirea de soluţii fiabile în rezolvarea problemelor ce pot apărea; 
 asigurarea că asistatul primeşte tot ajutorul de care are nevoie şi de care 

sistemul dispune; 
 o bună cunoaştere a asistatului pentru a putea colabora cu acesta cât mai 

eficient. 
Atmosfera din familie trebuie să fie una normală, lipsită de tensiuni, iar 

şcoala ar putea aduce o mare contribuţie la acest lucru (idem). Se impune educarea 
tuturor copiilor de a nu mai fi reticenţi la diferenţele fizice sau psihice ale altor 
copii de vârsta lor. De asemenea, această educaţie este cu atât mai eficientă, dacă în 
fiecare familie ar fi încurajată toleranţa faţă de copiii cu nevoi speciale.  

SLĂBICIUNILE SISTEMULUI ROMÂNESC DE PROTECŢIE A PERSOANELOR  
CU DIZABILITĂŢI – APLICAŢII PRACTICE 

Nu doar statul are responsabilitatea de a ajuta la integrarea în societate a 
persoanelor cu dizabilităţi, ci şi cei din jur – familia, comunitatea. Persoanele cu 
dizabilităţi au dreptul la o viaţă normală, la demnitate şi nediscriminare. 

Persoanele cu handicap trebuie să beneficieze de anumite drepturi care li se 
cuvin, conform legilor în vigoare. Este absolut necesar ca aceste drepturi să fie 
acordate numai în urma unor investigaţii complete, riguroase, efectuate de către 
echipa multidisciplinară din cadrul instituţiilor abilitate în acest sens, aşa cum este 
Serviciul de Evaluare Complexă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţie a Copilului, sector 6, Bucureşti. 

Convenţia privind Drepturile Copilului, adoptată de către Adunarea Generală 
a Organizaţiei Naţiunilor Unite (noiembrie, 1989) şi ratificată de marea majoritate 
a ţărilor lumii, are la bază înţelegerea profundă a copiilor şi adolescenţilor. Şi 
România a ratificat această convenţie, încă din anul 1990. Astfel, sunt promovate şi 
protejate drepturi precum cel referitor la libertăţile şi drepturile civile, dreptul la 
familie şi îngrijiri alternative, dreptul la educaţie şi protecţie socială, în condiţii 
speciale (Stănescu, 2006). 

Sistemul de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi din România este de 
dată recentă, bazele acestuia fiind puse în anul 1990, odată cu adoptarea de către 
Guvernul României a H.G. nr. 1100/1990 privind înfiinţarea Secretariatului de Stat 
pentru Handicapaţi, publicată în Monitorul Oficial, P. I, nr. 295/21.11.1990 
(Mihăilescu, Teodorescu, Stoenescu, 2003). 

În situaţia reală, în care părintele unui copil află de la medic faptul că puiul 
său are un handicap, apar sentimente variate, complexe. De multe ori, aceştia nu 
ştiu unde să apeleze pentru a afla mai multe detalii despre deficienţa copilului lor. 
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Din păcate, sistemul românesc nu este încă pregătit să facă faţă într-un mod 
profesional şi la un nivel înalt de calitate unor asemenea probleme delicate.  

Nivelul de informare al părinţilor în ce priveşte procedura de obţinere a 
certificatului de încadrare într-un grad de handicap, drepturile şi obligaţiile, 
consecinţele, instituţiile abilitate în domeniu şi altele, este extrem de scăzut, copiii 
având de suferit din această situaţie. Atunci când copilul este diagnosticat în timp 
util, se poate face o recuperare parţială sau aproape totală. Tocmai din acest motiv 
este extrem de important ca acest diagnostic nu numai să fie pus la timp, ci şi să fie 
corect. Există şi părinţi care refuză să-l ducă la medic pe copil spre a fi examinat şi 
diagnosticat, pentru ca apoi să se poată începe recuperarea, tocmai din cauza 
temerii de a nu fi arătaţi cu degetul de către cunoscuţi, din teama de a nu deveni un 
subiect de discuţie. Asemenea părinţi cred că dacă ignoră suficient de mult 
suferinţa celui mic, aceasta va dispărea în timp, fiind chiar neobservată. 

Sistemul românesc este gândit în aşa natură încât numai părinţii cu nervi de 
oţel şi o determinare de Sisif să poată reuşi să obţină drepturile pentru copiii lor. 
Restul părinţilor se simt mici şi chiar inutili în faţa ghişeurilor şi a funcţionarilor 
mult prea plictisiţi, acriţi. Un copil cu dizabilităţi nu este un simplu număr de dosar 
aruncat undeva, aşteptând să îi vină rândul pentru a fi instrumentat, ci este o fiinţă 
umană care are nevoie de ajutor, în primul rând pentru a înţelege ce anume se 
întâmplă şi abia apoi pentru a afla care îi sunt drepturile. România nu dispune de 
un sistem de consiliere pentru părinţii care au un copil cu dizabilităţi, să le 
explice ce anume înseamnă nevoia specială, unde anume se pot duce pentru a 
solicita sprijin, ce acte sunt necesare pentru încadrarea într-un grad de handicap. 

Conform Legii nr. 448 din 06.12.2006 (Monitorul Oficial, nr. 1 006 din    
18.12.2006), la Art. nr. 85 este specificat faptul că există patru grade de handicap: 
uşor, mediu, accentuat şi grav. Iar tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, 
surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare. 

Există convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de către Organizaţia 
Naţiunilor Unite în cadrul adunării generale din data de 20.11.1989, pe care România 
a ratificat-o în 1990, prin Legea nr. 18 pe anul 1990 (Monitorul Oficial, nr. 109 din 
8.09.1990). Unul dintre principiile care stau la baza drepturilor copilului este 
nediscriminarea în ceea ce priveşte acordarea drepturilor cuvenite copiilor, indiferent 
de religie, apartenenţa etnică, rasă, culoare, cultură, etc. Respectarea şi urmărirea 
interesului superior al copilului este un principiu care primează sau ar trebui să 
primeze în tot şi în toate. În aceeaşi convenţie se face referire şi la copilul cu 
dizabilităţi, căruia trebuie să i se asigure o viaţă cât mai decent şi cât mai normal 
posibil, unde trebuie să-i fie respectată demnitatea şi să-i favorizeze autonomia. De 
asemenea sunt promovate drepturile, dar şi obligaţiile părinţilor ce decurg din bucuria 
de a creşte un copil, de a-l ajuta să se dezvolte, la fel ca şi promovarea accesului liber 
la învăţământ (pregătirea şcolară la domiciliu în cazul copiilor care nu se pot deplasa) 
şi cultură (bilete gratuite la diverse spectacole, muzee, locuri gratuite în tabere), 
dreptul la asistenţă medicală (cărucioare, proteze, cârje şi ghete ortopedice gratuite, 
furnizate din fondul de asigurări de sănătate care este gestionat de către casele de 
asigurări de sănătate de care aparţine respectivul asigurat) şi la servicii de recuperare.  
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În situaţia concretă de viaţă în care părintele trebuie să obţină un 
certificat de încadrare într-unul din cele patru grade de handicap pentru 
obţinerea drepturilor ce i se cuvin copilului său, de obicei medicul pediatru trebuie să 
scrie o trimitere pentru medicul specialist, axată pe problema respectivă. Aceste acte 
eliberate de către medici sunt valabile numai trei luni de la data eliberării lor şi nu 
mai mult. Iar dacă instrumentarea dosarului durează mai mult, toate actele trebuie 
făcute din nou, asta spre exasperarea, disperarea şi indignarea părinţilor, deoarece ei 
sunt cei care trebuie să umble şi să bată la toate uşile pentru a le obţine. După ce 
dosarul a fost acceptat de către reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţie a Copilului de pe raza teritorială unde îşi are domiciliul copilul respectiv; 
urmează apoi vizita asistentului social acasă şi evaluarea efectuată de către o echipă 
formată din mai mulţi medici specialişti, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţie a Copilului. Încadrarea într-un grad de handicap se face de către 
Comisia pentru Protecţia Copilului, care se găseşte în fiecare Direcţie Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului. După primirea aprobării dată de aceşti 
specialişti, dosarul va face „o plimbare” până la comisia din aceeaşi Direcţie 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului care va avea cuvântul final 
asupra încadrării sau nu într-un grad de handicap. 

De exemplu, persoana care obţine acel certificat de încadrare într-un grad de 
handicap, în funcţie de acesta poate beneficia de unul sau mai multe din 
următoarele drepturi cuvenite (Legea nr. 448 din 06.12.2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi OUG nr. 14 din 07.03.2007, 
pentru modificarea şi completarea Legii 448 din 06.12.2006): 

 călătorii gratuite cu trenul (în număr de 12 atât pentru copil, cât şi pentru 
însoţitorul său); 

 copilul va primi o alocaţie de stat până la împlinirea vârstei de 3 ani (suma 
de 200 RON); 

 bugetul personal complementar (84 RON); 
 transport urban gratuit pentru copil şi însoţitorul său; 
 program de lucru redus până la patru ore pentru părintele care are în 

îngrijire un copil cu handicap, până când acesta împlineşte vârsta de 18 ani; 
 concediu şi indemnizaţie de creştere a copilului, până la vârsta de 3 ani; 
 dreptul la concedii medicale pentru părintele care are un copil cu 

dizabilităţi în grijă, ce necesită internare până la vârsta de 18 ani; 
 asistent personal (dacă minorul beneficiază de acest drept, părintele nu mai 

poate beneficia de programul redus de lucru, de concediile medicale); 
 mamele care au copil cu dizabilităţi pot sta acasă în concediu de creştere a 

copilului, timp de 7 ani (aici există multe astfel de situaţii în care mamele au ales 
să rămână acasă pentru a putea avea grijă de copil); 

 până la împlinirea vârstei de 3 ani de către copilul cu dizabilităţi, concediul 
şi indemnizaţia de creştere este aceeaşi ca şi pentru copiii normali, apoi între 3 şi  
7 ani, mamele care au un loc de muncă pot beneficia de concediu de îngrijire a 
copilului şi primesc o indemnizaţie lunară de 450 RON; 
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 în situaţia în care mama nu este salariată, copilul de până la 3 ani primeşte 
o indemnizaţie de 300 RON, iar între 3 şi 7 ani, indemnizaţia este de 150 RON (nu se 
poate spune că e mult, însă este un ajutor util); 

 dacă mama nu este salariată şi are şi ea un handicap, aceasta va beneficia 
de suma lunară de 450 RON, iar între 3 şi 7 ani, indemnizaţia este de 300 RON.  

Foarte mulţi părinţi pot avea următoarea problemă: „Ce anume se 
întâmplă cu perioada în care părintele are grijă de copilul său?”. Astfel, perioada 
pentru care părintele are în grijă un copil cu handicap şi primeşte indemnizaţie, este 
considerată vechime în muncă, iar plăţile pentru asigurările de sănătate sunt 
suportate de la bugetul de stat. 

Concret, evaluarea complexă se realizează în termen de maxim 60 de zile de 
la data depunerii dosarului şi înregistrării cererii. Pe lângă certificatul de încadrare 
în gradul de handicap, părintele primeşte şi „structura-cadru a planului de 
recuperare”, unde sunt însemnate diversele servicii la care are dreptul copilul cu 
dizabilităţi. Fiecare din aceste planuri de recuperare trebuie să se plieze pe nevoile 
copilului şi nu să fie preluate neadaptat pentru toţi copiii, indiferent de afecţiune.  

În continuare, voi analiza atribuţiile concrete ale Serviciului de Evaluare 
Complexă a Copilului cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţie a Copilului, sector 6, Bucureşti (disponibil online la: 
www.protecţiacopilului6.ro) care sunt următoarele: identificarea copiilor cu 
dizabilităţi şi facilitarea demersului acestora de a se adapta în plan socioşcolar; 
verificarea tuturor condiţiilor ce trebuie îndeplinite în vederea încadrării în gradul de 
handicap şi întocmirea raportului de evaluare complexă a respectivului beneficiar. În 
altă măsură, elaborează planul individualizat de intervenţie şi urmăreşte realizarea 
acestuia. De asemenea, se ocupă cu reevaluarea anuală a beneficiarilor sistemului şi 
propune Comisiei de Protecţie a Copilului încadrarea în gradul de handicap, 
orientarea şcolară şi după caz, diferite măsuri de protecţie. Evaluarea copilului în 
ceea ce priveşte orientarea şcolară este extrem de importantă, deoarece aceasta va 
avea ecou asupra a ceea ce se numeşte viitor şi carieră. 

O altă problemă a părintelui care are un copil cu nevoi speciale este legată 
de întocmirea dosarului cu actele necesare încadrării într-un grad de handicap. De 
aceea consider că este util să menţionez actele necesare în acest sens (informaţie 
disponibilă online la: www.anph.ro): 

 cerere tip; 
 copie după cartea de identitate (acolo unde este cazul) sau certificatul de 

naştere; 
 certificatul de căsătorie al părinţilor sau după caz, certificatul de deces, ori 

sentinţa judecătorească de pronunţare a divorţului; 
 certificatul medical eliberat de către medicul specialist din cadrul centrelor 

medicale acreditate; 
 ancheta socială efectuată de către reprezentanţii din cadrul serviciului 

specializat, parte a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului 
din sectorul, respectiv judeţul unde îşi are domiciliul solicitantul; 



15 ASPECTE PRACTICE PRIVIND SISTEMUL PUBLIC 97 

 documentele medicale, de exemplu: dovezi ale investigaţiilor paraclinice 
solicitate de către serviciul de evaluare complexă; 

 adeverinţa din care să reiasă venitul părinţilor; 
 adeverinţă de la şcoala unde învaţă copilul; 
 fişă psihologică tip; 
 fişă medicala tip; 
 fişă de orientare şcolară şi profesională în cazul absolventului de clasa a 

VIII-a, din învăţământul special;  
 un dosar cu şină. 

Nu toată lumea care se confruntă cu astfel de probleme are şi acces la 
informaţiile acestea. Deşi pare greu de crezut, în România anului 2009, foarte puţini 
oameni sunt informaţi în legătură cu drepturile şi obligaţiile lor, nu ştiu ce acte 
trebuie să conţină un astfel de dosar, nu cunosc procedura prin care este instrumentat 
dosarul. Legea care susţine dreptul la informare al cetăţenilor este Legea nr. 544, din 
data de 12.10.2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public (Monitorul 
Oficial, nr. 663, din 23.10.2001), iar Art. 1 conţine următoarele: „Accesul liber şi 
neîngrădit al persoanelor la orice informaţii de interes public (…), constituie unul din 
principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice (…)”. 

Recuperarea unui copil cu dizabilităţi trebuie să fie continuă, să aibe loc zi 
de zi, într-un mediu propice dezvoltării armonioase fizice, psihice, cognitive, 
sociale etc. În cazul unui copil cu handicap, nu trebuie să aşteptăm să-şi revină de 
la sine, fără un ajutor, ci trebuie acceptat faptul că are un handicap şi apoi văzut ce 
anume se poate face pentru ca acesta să poate duce o viaţă cât mai independentă şi 
mai normala posibil. Un copil se pregăteşte pentru viaţă, învaţă să se descurce în 
anumite situaţii, creşte şi se descoperă pe sine, însă un copil cu dizabilităţi, pe 
lângă toate acestea, trebuie să lupte cu el însuşi şi uneori şi cu cei din jurul său. 
Putem recunoaşte faptul că România încă nu dispune de mijloacele materiale, de 
interesul şi consideraţia atât de necesare sistemului de întrajutorare a persoanelor 
cu dizabilităţi. De asemenea, părinţii care au un copil cu dizabilităţi şi se confruntă 
cu o mulţime de probleme legate de situaţia materială, de multe ori aceste 
dificultăţi fiind cauzate chiar de sistem, despre care am discutat şi care nu pare să 
fie de partea persoanelor pe care, culmea, le protejează. 

De multe ori societatea pune ştampila pe copilul care se confruntă cu un 
handicap psihic, în loc să-i creeze acel mediu propice dezvoltării capacităţilor şi 
abilităţilor de a avea o anumită independenţă. Curajul, în asemenea situaţii este crucial, 
iar când toţi din jur spun că nu mai sunt speranţe, această dorinţă de a reuşi poate 
dispărea. De asemenea, personalitatea respectivului copil va fi una umbrită de aceste 
etichete, de faptul că nu este acceptat. Chiar dacă în anumite cazuri copilul cu handicap 
mintal nu este conştient de ceea ce se petrece în jurul său, el trebuie în continuare tratat 
ca o fiinţă umană şi nu ca o anomalie. Copilăria este o perioadă de construcţie pentru 
„întregul” ce va ajunge la maturitate şi nu trebuie să fie „ştirbită” de nimeni şi nimic 
(Goodly şi McLaughlin, 2008, în Clavering, Goodly, McLaughlin şi Fisher, coord.). 

Aplicarea planului individual de intervenţie în cazul copilului cu dizabilităţi 
nu trebuie pus în practică izolat de familie, de societate, de mediul în care trăieşte, 
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ci toate aceste elemente pot fi utilizate în înţelegerea mai bună a nevoilor de 
dezvoltare şi recuperare. În realitate, persoana cu dizabilităţi face parte din ceea ce 
noi numim lume. Omul este o fiinţă biopsihosocioculturală (Zamfir, 1997) şi 
trebuie să se ţină cont de toate aceste aspecte când echipa multidisclipinară din 
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului elaborează planul 
individual de intervenţie pentru persoana care tocmai a fost încadrată într-unul din 
cele patru grade de handicap. Fie că este vorba de handicap neuromotor (afectarea 
componentelor neuromotrice), sau handicapul mintal (o reducere a capacităţii 
intelectuale şi psihice care duc la incapacitatea de adaptare la mediul înconjurător); 
planul de intervenţie trebuie să fie credibil sub aspectul rezultatelor sale. Orice plan 
de intervenţie are ca scop recuperarea copilului respectiv. De multe ori, aceste 
planuri sună destul de bine pe hârtie, însă când vine vorba de punerea lui în 
aplicare apar o serie de probleme şi impedimente ce aparţin sistemului de protecţie, 
din cauza lipsei fondurilor, a personalului calificat şi nu în ultimul rând, a 
interesului manifestat de către autorităţi. Planul de intervenţie trebuie să conţină 
obiective realiste, care se pot realiza şi care să poată fi măsurate. Aceste obiective 
sunt pe termen scurt, mediu şi lung, iar punerea lor în aplicare cere o cooperare 
strânsă între diverşi specialişti care au un ţel comun: recuperarea copilului. 

Guvernul ţării noastre a dezvoltat o strategie naţională în ceea ce priveşte 
protecţia şi integrarea specială a persoanelor cu handicap, strategie care are la bază 
următoarele principii (Agenţia Naţională pentru Persoanele cu Handicap, disponibil 
online la: www.anph.ro): principiul solidarităţii, unde este subliniat rolul important al 
întregii comunităţi în vederea sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi; principiul 
descentralizării şi responsabilizării comunităţii, în vederea dezvoltării serviciilor 
publice specializate; principiul parteneriatului dintre organizaţiile nonguvernamentale 
autorizate şi instituţiile statului abilitate în domeniu, parteneriat din care vor avea de 
câştigat beneficiarii respectivelor servicii; încurajarea persoanelor cu dizabilităţi de a 
duce o viaţă cât mai independentă şi de a nu depinde de ajutorul acordat de către stat 
şi, nu în ultimul, rând promovarea egalităţii şanselor, drepturilor şi obligaţiilor. Toate 
aceste principii sună destul de bine, mai ales când sunt scrise pompos pe hârtie de 
calitate superioară, însă dacă privim cu atenţie, ne putem da seama că nu dispunem de 
infrastructura şi mijloacele materiale necesare punerii lor în aplicare. Şi atunci, pentru 
ce şi, mai ales, pentru cine au fost făcute? Răspunsul la această întrebare nu poate fi 
decât unul singur, şi anume, spre a face impresie bună celor care nu s-au confruntat 
niciodată cu problemele sistemului de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi şi dacă 
avem puţină imaginaţie, ne putem da seama că lucrurile stau nu tocmai bine în ceea ce 
priveşte şi celelalte sisteme, cu care ne lăudăm tot pe hârtie.  

Aceste certificate de încadrare în grad de handicap par a fi distribuite pe 
aceleaşi criterii pe care se distribuie şi abonamentul pentru transportul în comun, 
acest lucru este constatat şi susţinut la unison de mai multe ziare din ţară. În ziarul 
Obiectiv de Suceava (Paulic, 2009, disponibil online la: www.obiectivdesuceava.ro) 
se vorbeşte despre modul în care părinţii, în dorinţa lor de a mai scăpa de taxe şi 
impozite şi de a mai câştiga un ban cinstit de la stat, reuşesc să obţină certificatul de 
încadrare în grad de handicap pentru minor. Titlul acestui articol spune tot: Fabrica 
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de certificate de handicap pentru copii între 2 şi 3 ani, părând să fie o afacere 
profitabilă să ai un copil cu handicap, în ziua de azi, mai ales pe timp de criză 
mondială. Deşi fiecare dosar depus în acest sens la Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţie a Copilului, Serviciul de Evaluare Complexă este verificat de 
două ori, iar copilul este adus în faţa comisiei de evaluare, se pare că există „mici 
scăpări” ale sistemului de protecţie socială atât de bine gândit şi pus la punct. 
Problema certificatelor false de încadrare în grad de handicap îşi face loc şi în anul 
2008, fiind sesizată în Monitorul de Alba (Moraru, 2008, disponibil online la: 
www.monitorulab.ro), unde într-un articol intitulat: Mai mulţi copii mici cu 
handicap, se vorbeşte despre defecţiunile unui sistem incapabil să distingă între un 
copil sănătos şi unul cu handicap. Acelaşi subiect este discutat şi în Jurnalul de 
Botoşani şi Dorohoi (Melenciuc, 2006, disponibil online la: www.jurnalulbtd.ro), cu 
titlul: Numărul copiilor cu handicap în creştere, de unde deducem faptul că această 
creştere nu numai că avea loc în anul 2006, dar continuă şi în prezent.  

Concret, nu numai copilul cu dizabilităţi înfruntă o serie de probleme, ci şi 
familia sa. De exemplu, un părinte care doreşte să ia parte la un interviu de 
angajare îşi trimite dosarul în acest sens unei firme. La scurt timp, acest dosar este 
respins, fără ca măcar persoana în cauză să ajungă la prima întrevedere sau 
evaluare. Motivul real este acela că în condiţiile în care părintele respective are un 
copil cu dizabilităţi, acest lucru impune patronilor să respecte anumite drepturi. 
Acordarea mai multor beneficii angajatului respectiv, beneficii care costă destul de 
mult, iar asta nu face bine profitului respectivei firme. Acest lucru se suprapune 
situaţiei actuale, extrem de instabilă pe plan economic şi resimţită atât la nivel 
mondial, cât şi la nivelul ţării noastre. Dacă vorbim de ţara noastră, această 
instabilitate este cauzată, în mare parte, de schimbări uneori ilogice şi chiar haotice, 
care seamănă cu un fel de experiment şi dacă schimbarea adoptată funcţionează 
este bine, dacă nu, încercăm altceva. Aceste experimente s-au făcut pe sistemul de 
sănătate, pe sistemul de învăţământ, justiţie, economie şi lista poate continua. 
Suntem oare în măsură să aplicăm reguli şi legi negândite? Sigur că nu, însă este 
destul de palpitant să riscăm în acest sens şi se pare că ne-am obişnuit cu asta. 
Eşecurile acuzate de un guvern survin celor acuzate de guvernul precedent şi acest 
spectacol încântă pe mulţi într-o ţară în care am plătit scump în anul 1989, tocmai 
pentru a avea libertate şi pentru a putea adopta acele standarde de viaţă la care nu 
puteam decât visa. Se pare că mai visăm şi azi la ele şi singura diferenţă dintre 
atunci şi acum pare a fi faptul că acum putem să visăm cu voce tare. Aşteptăm o 
minune în cazul sistemului de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi, însă nu facem 
nimic pentru a-l îmbunătăţi sau poate a-l schimba din temelii şi tot aşa aşteptau şi 
bunicii noştri să vină americanii. Acest sistem de protecţie prezintă numeroase 
anomalii pe care uneori le recunoaştem, alteori nu şi care persistă, deoarece ne-am 
obişnuit cu el şi poate funcţiona şi aşa.  

Foarte important de ştiut este faptul că aceste certificate de încadrare într-unul 
din cele patru grade de handicap nu sunt pentru scutirea de taxe şi impozite pe terenuri, 
case, luarea unui credit avantajos şi alocarea de diverse beneficii materiale de către stat.  
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POSIBILE SOLUŢII PRIVIND LUCRUL CU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI  
ŞI FAMILIILE ACESTORA 

Principalele funcţii actuale ale serviciilor de asistenţă socială ţin cont de 
dezvoltarea capacităţilor proprii de rezolvare a problemelor apărute şi oferă suport 
profesional de informare, consiliere şi terapie pentru beneficiari, informarea asupra 
diferitelor forme de suport social de care poate beneficia persoana asistată, apărarea 
intereselor şi a drepturilor persoanelor asistate, diagnoza problemelor socioumane, 
prevenţia unor probleme sociale patologice (Buzducea, 2009). 

Iată câteva posibile soluţii privind lucrul cu persoanele cu dizabilităţi: 
 sistemul de protecţie al persoanelor cu handicap trebuie adaptat după nevoile 

şi dificultăţile cu care se confruntă aceste persoane şi familiile lor. Persoanele cu 
nevoi speciale care îşi cer drepturile şi familiile acestora se confruntă cu mari 
dificultăţi în ceea ce priveşte încadrarea într-un grad de handicap şi primirea 
drepturilor ce decurg de aici; 

 încurajarea activă şi concretă de către stat a mediului privat, în vederea 
angajării pe piaţa muncii a persoanelor care au în grijă unul sau mai mulţi copii cu 
nevoi speciale; 

 în fiecare unitate specializată de acordare a asistenţei necesare beneficiarilor 
cu nevoi special trebuie să existe o echipă bine închegată de specialişti care să poată 
aborda fiecare caz în parte din mai multe unghiuri; 

 existenţa unui serviciu specializat pentru informarea şi consilierea 
exclusivă a familiilor care au un membru cu dizabilităţi. Această consiliere, după 
părerea mea, ar trebui să acopere trei mari paliere: psihologic, social, juridic; 

 punerea la punct a unui plan solid de reformă a întregului sistem de servicii 
de asistenţă social şi alocarea de fonduri suficiente în acest sens. De asemenea, 
implicarea direct a specialiştilor din domeniul asistenţei sociale, medical, juridic, 
psihologic, sportiv, social, educative, etc., fapt ce ar duce la garantarea unui bun 
rezultat final. Tot în acest sens, ar fi utile numeroase evaluări şi studii privind situaţia 
actual reală şi problemele cu care se confruntă atât specialiştii, cât şi beneficiarii 
sistemului de protecţie social; 

 respectarea standardelor europene; 
 regândirea metodologiei de lucru la nivel individual; 
 instruirea, informarea tuturor cadrelor didactice în ceea ce priveşte 

problematica extrem de complexă a unui copil cu nevoi speciale; 
 investirea unor importante resurse materiale şi umane în vederea regândirii 

întregului sistem educaţional, în general, dar şi a sistemului adresat copiilor cu 
nevoi speciale. Plierea acestuia pe necesităţile şi particularităţile reale ale copiilor. 
În acest sens, se cere efectuarea unei diagnoze riguroase, la nivel naţional, a 
sistemului de învăţământ. 

De remarcat faptul că România a traversat o perioadă de douăzeci de ani în 
care au fost implementate mai multe reforme ale politicilor sociale, în general, iar 
acest „drum” trebuie continuat. Persoanele cu nevoi speciale trebuie încurajate să 
ducă o viaţă cât mai independentă posibil în scopul dobândirii respectului şi a 
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încrederii de sine, atât de necesare tuturor indivizilor. Sistemul românesc de 
asistenţă socială trebuie să descurajeze dependenţa beneficiarilor, prin diverse 
programe şi servicii. Este nevoie de mult timp pentru construirea unei asemenea 
mentalităţi la nivel individual şi colectiv, instituţional. 

BIBLIOGRAFIE 

1. Albu, A., Albu, C., Petcu, I., Asistenţa în familie a persoanei cu deficienţă funcţională, Iaşi, 
Editura Polirom, 2001. 

2. Anderson, D., Social work and mental handicap, London, Editura Macmillan Education 
Ltd., [1982] 1989. 

3. Buzducea, D., Aspecte contemporane în asistenţa socială, Iaşi, Editura Polirom, 2005. 
4. Buzducea, D., Sisteme moderne de asistenţă socială. Tendinţe globale şi practice locale, 

Iaşi, Editura Polirom, 2009. 
5. Cojocaru, Ş., Metode apreciative în asistenţa socială. Ancheta, supravegherea şi 

managementul de caz, Iaşi, Editura Polirom, 2005. 
6. Cojocaru, Ş., Proiectul de intervenţie în asistenţa socială. De la propunerea de finanţare la 

proiectele individualizate de intervenţie, Iaşi, Editura Polirom, 2006. 
7. Cojocaru, Ş., Cojocaru, D., Managementul de caz în protecţia copilului. Evaluarea 

serviciilor şi practicilor din România, Iaşi, Editura Polirom, 2008. 
8. Colker, R., When is separate unequal? A disability perspective, New York, Cambridge 

University Press, 2009. 
9. Crăciun, O., Copiii cu handicap legaţi de pat, imaginea României şi în anul 2009, în 

„Cotidianul”, 08.01.2009, disponibil online la: www.cotidianul.ro  
10. Dean, C.O., Distinguishing disability. Parents, privilege and special education, Chicago, 

The University of Chicago Press, 2009. 
11. Dumitru, Al.I., Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice şi sugestii practice, Iaşi, 

Editura Polirom, 2008. 
12. Gheruţ, A., Problematica asistenţei persoanelor cu handicap, cerinţe speciale, în Neamţu, 

G., Tratat de asistenţă socială, Iaşi, Editura Polirom, 2000. 
13. Goodly, D., McLaughlin, J., Theorising Parents, Professionals and Disabled Babies, în 

Clavering, E., Goodly, D., McLaughlin J., Fisher, P. (coord.), Families raising disabled children, 
New York, St. Martin’s Press, 2008. 

14. Goffman, E., Stigma: Notes on the management of spoiled identity, New Jersey, Pelican 
Books, 1968. 

15. Howe, D., Introducere în teoria asistenţei sociale, Bucureşti, Editura Mar Link, 2001. 
16. Lebovinici, S., Gayda, M., Les causes de l’autisme et leurs traitements, Paris, L’Harmatan, 2000. 
17. Leonte, L., Codul civil abuzează copiii cu handicap mintal, în „Foaia Transilvană”, 

24.03.2009, disponibil online la: www.ziareaz.ro 
18. Manea, L., Protecţia socială a persoanelor cu handicap, Bucureşti, Editura Şansa, 2000. 
19. Maximilian, C., Geneza individualităţii, Bucureşti, Editura Sport–Turism, 1980. 
20. Melenciuc, P., Numărul copiilor cu handicap în creştere, în „Jurnalul de Botoşani şi 

Dorohoi”, 08.06.2006, disponibil online la: www.jurnalulbtd.ro 
21. Mihăilescu, O., Teodorescu, L., Stoenescu, C., Sistemul de protecţie socială a persoanelor 

cu handicap din România, Bucureşti, Editura All Beck, 2003. 
22. Moraru, M., Mai mulţi copii mici cu handicap, în „Monitorul de Alba”, 17.11.2008, 

disponibil online la: www.monitorulab.ro 
23. Moţet, D., Psihopedagogia recuperării handicapurilor neuromotorii, Bucureşti, Editura 

Humanitas, 2001.  
24. Muntean, A., Câteva aspecte privind supervizarea. Iniţierea supervizării în România, în 

Sagebiel, J., şi Muntean, A. (coord.), Practici în asistenţa socială în România şi Germania, Iaşi, 
Editura Polirom, 2007. 



 GEORGIANA-VIRGINIA BONEA  20 102 

25. Nirje, B., Normalization, social integration and community service, Baltimore, Editura 
Robert Fleyn, 1980. 

26. Paulic, O., Fabrica de certificate de handicap pentru copii între 2 şi 3 ani, în „Obiectiv de 
Suceava”, 10.03.2009, disponibil online la: www.obiectivdesuceava.ro 

27. Sillany, N., Dicţionar de psihologie, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2000. 
28. Silver, J.K., Chronic pain and family, Massachusetts, Harvard University Press, 2004. 
29. Stănescu A., Sănătatea, un drept vital al copilului, Bucureşti, Editura Printek, 2006. 
30. Stump K.N., Ratliff, J.M., Wu, Y.P., Hawley, P.H., Theories of social competence from the 

top-down to the bottom-up: A case for considering foundational human needs, în Matson, J.L. 
(coord.), Social behavior and skills in children, New York, Springer, 2009. 

31. Vasilescu, D., Oameni asemenea. Persoanele cu handicap din România, Bucureşti, Editura 
Compania, 2001. 

32. Zamfir, C., Normalitatea, în Vlăsceanu, L., Zamfir, C. (coord.), Dicţionar de sociologie, 
Bucureşti, Editura Babel, 1993. 

33. Zamfir, E., Psihologie socială. Texte alese, Iaşi, Editura Ankarom, 1997. 
34. *** Legea nr. 544, din data de 12.10.2001 privind accesul liber la informaţiile de interes 

public, publicată în Monitorul Oficial, nr. 663, din 23.10.2001. 
35. *** Legea nr. 448 din 06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, publicată în Monitorul Oficial, nr. 1 006 din 18.12.2006. 
36. *** OUG nr. 14 din 07.03.2007 pentru modificarea şi completarea Legii 448 din 06.12.2006, 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial,  
nr. 187 din 19.03.2007. 

37. *** Legea nr. 487, din data de 11.07.2002 cu privire la promovarea sănătăţii mintale şi a 
protecţiei persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial, nr. 589, din 08.08.2002. 

38. *** Legea nr. 18 pe 1990 pentru ratificarea convenţiei cu privire la drepturile copilului, 
publicată în Monitorul Oficial, nr. 109 din 8.09.1990. 

39. *** Anuar Statistic 2007, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, 2006.  

hildren with disabilities are not handicapped by definition, but 
children with special needs, who need be understood, not 
classified. Placement centers for children in Romania are 

constantly changing, but this work does not necessarily means the enhanced 
quality of the services provided for them. The system of social protection in 
Romania after twenty years of transition is still rudimentary and does not 
meet the needs of persons with disabilities. Also there is the need of an advice 
service for parents who have a child with disabilities in order to inform and 
support them. A child with a disability is two times more vulnerable and more 
sensitive than an adult with disabilities because he/she is more prone to 
judgments of the other children, who sometimes can be very hard on those 
who are different. A child generally needs protection, love, support, approval, 
encouragement and attention, but the child with disabilities needs to know 
that is not rejected, marginalized, due to his special needs. In the new penal 
code which is open to public debate, are violeted the fundamental human 
rights, allowing the tests on people with mental disabilities who can not 
express a valid agreement for the progress of science. Disability does not 
define the soul or mind, but it defines those using this as a label. 

Keywords: person with disabilities, law, child, special needs. 
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PROGRAME DE CERCETARE 

PROIECT PROMETEUS – PROMOVAREA ECONOMIEI 
SOCIALE ÎN ROMÂNIA PRIN CERCETARE,  
EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ  

LA STANDARDE EUROPENE 

MIHAELA LAMBRU 
CLAUDIA PETRESCU 

Proiectul PROMETEUS – Promovarea economiei sociale în România prin 
cercetare, educaţie şi formare profesională la standarde europene este finanţat 
prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane şi derulat în parteneriat de către Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile (FDSC), Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV), 
Universitatea din Bucureşti (UB), Centrul Naţional de Pregătire în Statistică 
(CNPS) şi European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises – 
University of Trento (EURICSE). Proiectul se derulează în perioada 1 septembrie 
2010–31 august 2013 şi are ca scop promovarea economiei sociale ca instrument 
flexibil şi durabil pentru generarea de locuri de muncă, dezvoltare economică şi 
incluziune socială în România. 

Proiectul îşi propune promovarea unui cadru de politică publică în domeniul 
economiei sociale în România. Economia socială reprezintă o formă a economiei, 
distinctă de economia publică sau cea capitalistă (Bouchard, 2010)1, populată de 
organizaţii diverse, cum ar fi asociaţii, fundaţii, cooperative (de producători, de 
credit, de consumatori, meşteşugăreşti etc.), cunoscute pentru specificitatea lor în a 
răspunde nevoilor sociale, dar care pot utiliza, în realizarea scopurilor sociale 
asumate, mecanismele de piaţă. Dată fiind specificitatea acestor organizaţii în ceea 
ce priveşte caracteristicile lor instituţionale şi regulile de guvernanţă, economia 
socială este recunoscută, în momentul de faţă, la nivel internaţional ca fiind un 
sector distinct, diferenţiat de sectorul economiei capitaliste şi sectorul public 
(Defourny şi Campos, 1992)2, fiind recunoscut ca un „al treilea sector”. 
                                   

Adresa de contact a autorilor: Mihaela Lambru, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 
Socială, Bd. Schitu Măgureanu nr. 9, sector 5, Bucureşti, email: lambruadf@b.astral.ro; Claudia 
Petrescu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, 
Bucureşti, România; e-mail: claucaraiman@yahoo.com. 

1 Bouchard, M., The worth of the Social Economy. An international perspective, CIRIEC, 
P.i.E. Peter Lang, Bruxelles. 

2 Deefourny, J., Monzon, Campos, J. L., Economie Sociale: entre economie capitaliste et 
economie publique, Bruxelles, CIRIES şi De Boek-Wesmael, Inc., 1992. 
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În ultimii douăzeci de ani, am asistat în România la renaşterea sectorului 
neguvernamental, sau „al treilea sector”, care, în 2008, a ajuns să cuprindă  
27 319 organizaţii active, funcţionând într-o varietate de domenii: social, educaţie, 
cultură, protecţia mediului etc. şi integrând o diversitate de forme asociative de tip 
non-profit, precum asociaţii, fundaţii, uniuni, cooperative şi asumându-şi funcţii 
variate de reprezentare şi advocacy, întrajutorare şi furnizare de servicii. Complementar 
cu sursele de finanţare clasice pentru organizaţiile neguvernamentale (finanţări 
publice şi private, donaţii şi sponsorizări), aproximativ 15% dintre aceste 
organizaţii reuşesc să realizeze venituri din activităţi economice (Lambru, Vameşu, 
2010)3, acest procent fiind încă redus, comparativ cu situaţia din ţările europene 
dezvoltate.  

În mod concret, obiectivele proiectului Prometeus sunt următoarele: 
1. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi aplicate şi a învăţământului superior în 

domeniul economiei sociale, instrumente indispensabile pentru implementarea 
conceptului de economie socială în România şi integrarea acestuia în mişcarea 
europeană din domeniu.  

2. Creşterea vizibilităţii întreprinderilor sociale, a sprijinului public necesar 
dezvoltării lor în România şi promovarea unor politici publice favorabile.  

3. Dezvoltarea întreprinderilor sociale în România şi creşterea performanţelor 
acestora, prin programe de formare şi consultanţă de specialitate.  

Aceste obiective reflectă concepţia întregului proiect care îşi propune să 
promoveze soluţii de politică publică, având la bază cercetare sistematică în 
domeniu. Rezultatele cercetării vor fi utilizate în scopul informării şi educării 
factorilor de decizie şi a altori actori interesaţi de problematica economiei sociale 
cu privire la profilul actual al sectorului nonprofit, tendinţe, constrângeri şi 
oportunităţi în anagajarea de activităţi antreprenoriale, modele de bună practică în 
domeniul politicilor publice la nivel european. Sperăm ca proiectul să ajute la 
creşterea calităţii dezbaterii publice în domeniu şi deciziilor de politică publică.  

Activităţile principale ale proiectului se referă la cele trei componente majore 
ale sale, respectiv cercetarea, educaţia şi formarea profesională, fiecare partener 
aducând contribuţia proprie la fiecare dintre acestea.  

Deoarece este foarte important ca experienţa europeană în domeniul economiei 
sociale să fie cunoscută foarte bine de către membrii proiectului, partenerul 
transnaţional va organiza un program de instruire complex, care va cuprinde atât 
informaţii teoretice, cât şi practice. Programul de formare va fi furnizat de către 
European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises – University of 
Trento (EURICSE), care este unul dintre liderii la nivel internaţional în materie de 
cercetare teoretică şi empirică în domeniul economiei sociale. 

Componenta de cercetare este coordonată de către Institutul de Cercetare a 
Calităţii Vieţii care este responsabil pentru activitatea de elaborare a cercetării 
naţionale în domeniul economiei sociale. Cercetarea va include diagnoza situaţiei 
                                   

3 Lambru, M., Vameşu, România 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinţe, provocări, 
Bucureşti, Editura Litera, 2010. 
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actuale a entităţilor de economie socială din România, pe baza datelor existente la 
Institutul Naţional de Statistică şi a altor date disponibile, analiza cadrului lor 
juridic, a politicilor publice care le vizează şi evoluţia lor istorică. Cercetarea va 
adresa aspecte cantitative şi calitative ale entităţilor de economie socială şi va 
utiliza ca metode sondajul de opinie, interviul, focus-grupul, studiul de caz. O parte 
importantă a diagnozei se va baza pe analiza secundară de date şi se referă, în 
special, la veniturile şi cheltuielile diferitelor entităţi de economie socială şi 
numărul de angajaţi din aceste organizaţii. Analiza secundară de date va fi 
completată de culegerea de informaţii calitative, prin interviurile aplicate 
decidenţilor politici în domeniu şi liderilor de organizaţii de economie socială. De 
asemenea, studiile de caz şi focus-grupurile cu liderii de organizaţii şi decidenţii 
din domeniu vor permite realizarea unei diagnoze cât mai obiective a sistemului. 
Se poate observa că se doreşte o triangulare a informaţiilor în domeniu. Entităţile 
care vor fi cuprinse în analiză sunt: cooperativele, mutualităţile, asociaţiile 
agricole, formele de proprietate colectivă (obştile), asociaţii şi fundaţiile furnizoare 
de servicii sociale, furnizorii de servicii de ocupare, asociaţiile şi fundaţiile din 
protecţia mediului şi dezvoltare locală, cultele religioase, atelierele protejate. 

Componenta de educaţie se referă, pe de o parte, la dezvoltarea de manuale 
universitare în domeniul economiei sociale, iar pe de alta, la educarea publicului 
specializat în acest domeniu. Proiectul îşi propune dezvoltarea a cel puţin trei 
manuale universitare care să ajute studenţii şi masteranzii să cunoască mai bine acest 
domeniu şi să înţeleagă rolul acestor entităţi în procesul de incluziune socială. O altă 
activitate care vizează creşterea gradului de cunoaştere în domeniu se referă la 
îmbogăţirea fondului de documentare, prin achiziţionare de lucrări de specialitate în 
domeniu. Educaţia publicului se va realiza prin organizarea de dezbateri, seminarii în 
care vor fi diseminate rezultatele cercetării şi prin organizarea de târguri regionale, în 
care entităţile de economie socială vor fi invitate să îşi prezinte activitatea.  

Formarea profesională va cuprinde atât formarea de formatori în domeniu, cât 
şi de manageri de întreprinderi sociale.  

Acest proiect este cu atât mai oportun cu cât, în acest moment, există în 
România o dezbatere cu privire la elaborarea unei legislaţii specifice pentru entităţile 
de economie socială. Proiectul va contribui la creşterea calităţii acestei dezbaterii cu 
informaţie structurată, bazată pe cercetare ştiinţifică în domeniu, exemple de bună 
practică, clarificare de cadru conceptual şi opţiuni teoretice, conducând, astfel, la 
decizii de politică publică mai bune, care să asigure un cadru coerent şi încurajator 
pentru dezvoltarea entităţilor de economie socială din România. 
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LEGILE SALARIZĂRII UNITARE A PERSONALULUI 
PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 

IOAN MĂRGINEAN 

La sfârşitul anului 2010, în România au fost adoptate legi de importanţă 
crucială în domeniul social. Fac această evaluare pornind de la faptul că 
prevederile lor influenţează în mod direct condiţiile de viaţă a milioane de 
persoane, iar, pe un plan mai general, acestea au efecte pentru întreaga societate 
românească. Este vorba despre noile legi ale salarizării personalului plătit din 
fonduri publice (Legea-cadru nr. 284 şi Legea nr. 285 de salarizare în anul 2011), 
la care mă voi referi în continuare, şi aceea privind pensiile (pe care îmi propun să 
o abordez cu altă ocazie). 

Mai înainte de toate, doresc să mă refer la faptul că ideea cuprinderii într-o 
lege comună a reglementărilor privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice este binevenită fie şi numai dacă avem în vedere transparenţa şi înlesnirea 
analizelor comparative, dar beneficiile pot fi mult mai mari, în măsura în care 
diverşi actori sociali exercită un control şi pot influenţa stabilirea unui sistem de 
salarizare cât mai corect, în sectorul bugetar. Apoi, însuşi titlul şi chiar redactarea 
legilor ar putea avea un efect benefic asupra limbajului de zi cu zi, pentru că nu 
conţine cuvântul „bugetar”, cunoscut fiind faptul că „bugetar” este utilizat adesea 
cu o nuanţă depreciativă, chiar peiorativă („bugetarul ar trebui să se mulţumească 
cu salariul mic, fiind plătit de noi toţi”). Pe de altă parte însă expresia „salarizare 
unitară” nu are suficientă acoperire, chiar dacă sunt vizate toate categoriile de 
salariaţi plătiţi din fonduri publice (buget central, bugetele locale şi ale asigurărilor 
sociale de stat, fonduri speciale), în cadrul unor scale de ierarhizare a funcţiilor pe 
clase, gradaţii şi coeficienţi de salarizare. În fapt, aşa cum se poate constata din 
cuprinsul legii-cadru, sunt o serie de prevederi speciale de acordare de sporuri, de 
la o familie ocupaţională la alta de funcţii bugetare (administraţie; învăţământ; 
cultură; diplomaţie; justiţie; apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; 
personalul din autorităţile şi instituţiile publice), iar aceste prevederi reduc simţitor 
şansele pentru înfăptuirea a ceea ce ar putea însemna o salarizare unitară, dacă ar fi 
posibil aşa ceva. De altfel, chiar din cuprinsul legii (Art. 3), caracterul unitar se 
referă la reglementarea salarizării tuturor categoriilor de personal din sectorul 
bugetar.  
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Legea-cadru este destinată să înlocuiască o altă lege, adoptată doar cu un an 
înainte, care avea acelaşi obiectiv declarat, de „salarizare unitară” (Legea nr. 330/ 
2009), dar care s-a dovedit imposibil de aplicat şi, prin urmare a fost abrogată şi nu 
doar completată prin noua lege. Un motiv pentru acest demers poate fi şi acela că s-a 
dorit să se rezolve şi o problemă de natură juridică, şi anume, evitarea revenirii de la 
1 ianuarie 2011 la salariile anterioare reducerii lor cu 25%, operată pentru perioada 
iulie–decembrie 2010 (măsură considerată constituţională pentru că se aplica la 
întregul personal plătit din fonduri publice pentru o perioadă limitată de timp). 

Nu mai insist aici şi acum asupra reducerilor salariale, aş spune doar că, pe de 
o parte, statul poate reduce salariile angajaţilor săi, dar cu o justificare întemeiată 
pe normative de lucru/ atribuţii de serviciu. Mai adecvat ar fi să fie concediaţi, pe 
baza evaluării performanţelor în muncă, aceia de a căror activitate nu mai este 
nevoie. Pe de altă parte, tot statului, prin instituţiile sale, îi revin atribuţiile de a se 
asigura că serviciile publice sunt acoperitoare şi de calitate, raportat la nevoile 
societăţii şi ale cetăţenilor. Tocmai furnizarea acestor servicii cu o cât mai bună 
gestiune a resurselor ar trebui să fie preocuparea statului, în condiţiile economiei de 
piaţă, iar dacă resursele prisosesc, să se decidă diminuarea fiscalităţii. Astfel, 
sporesc veniturile disponibile ale populaţiei şi se stimulează mediul de afaceri. 
Deocamdată o problemă distinctă o reprezintă încasarea deplină a obligaţiilor 
fiscale datorate de către populaţie şi firme, dar şi de regiile şi companiile de stat. 
Mai mult, acestea din urmă ar trebui să aducă venituri la buget şi nu să lucreze în 
pierdere, iar din aceste venituri să se poată face investiţii pentru dezvoltare.  

Revenind la legile salarizării, constatăm că, în baza Legii-cadru, în fiecare an 
ar urma să se adopte câte o lege a salarizării, pe anul respectiv, în sectorul bugetar. 
În anul 2011 se fac doar încadrările pe funcţii, în acord cu noile prevederi din 
Legea-cadru, dar nu intră în vigoare coeficienţii de ierarhizare a salariilor şi nici 
valoarea de referinţă, de 600 lei. Introducerea acestor prevederi ar fi însemnat 
modificări importante ale salariilor, creşteri, dar şi descreşteri, ca urmare a valorii 
coeficienţilor de ierarhizare. Totodată, în legea pentru anul 2011, s-a prevăzut, pe 
de-o parte, o creştere cu 15% a salariilor diminuate anul trecut, iar pe de altă parte, 
eliminarea celui de-al treisprezecelea salariu şi a premiilor. Această creştere este 
binevenită, pentru că altfel salariile ar fi urmat să scadă în continuare. Aşa, cel 
puţin, se menţin în apropierea nivelul salariului diminuat în anul 2010. Un calcul 
simplu ne arată că salariul nominal lunar creşte cu 5%, comparativ cu cel dinaintea 
reducerii cu 25% (echivalentul lunar al celui de-al treisprezecelea salariu fiind de 
circa 8%, iar al premiilor, de 2%), restul de 5 puncte procentuale trec în contul 
inflaţiei din anul 2010, care va depăşi valoarea de 7%, aşa încât se înregistrează un 
minus de cel puţin 2% al salariului real.  

Cât priveşte reglementările comune ale salarizării personalului plătit din 
fonduri publice, din Legea-cadru, acestea constau dintr-un sistem de 110 clase de 
salarizare pe funcţii şi gradaţii corespunzătoare unor tranşe de vechime, respectiv o 
scală de la 1 la 15 a coeficienţilor de ierarhizare a salariilor. În fapt, numai 
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extremele scalei coeficienţilor de ierarhizare sunt numere întregi, restul valorilor 
fiind alcătuite din numere cu câte două zecimale (teoretic, sunt disponibile 1 401 
valori ale scalei coeficienţilor de ierarhizare. 

Despre sistemul ales în determinarea salariilor personalului din sistemul 
bugetar am putea spune că el este rezultatul unei opţiuni mai mult sau mai puţin 
întemeiate şi, evident, al unui vot politic. Aşa cum este de aşteptat, un astfel de 
sistem este puţin predictibil, iar consensul actorilor sociali şi politici este crucial 
pentru stabilitatea lui. De exemplu, de ce funcţiile sunt dispuse pe 110 clase şi nu 
pe mai multe sau pe mai puţine? De ce raportul dintre salariul minim şi maxim este 
de 1 la 15? De ce unei anumite funcţii i se asociază o anumită clasă de salarizare şi 
nu alta? De ce nu se introduc gradaţii şi tranşe de vechime identice, inclusiv la 
funcţiile de demnitate publică? Iar întrebările ar putea continua şi ele preocupă pe 
multe persoane, şi tocmai de aceea ne putem aştepta la modificări ale legii, în 
viitor, dacă nu chiar la abrogarea ei fără o demonstraţie justificativă.  

În ce mă priveşte, aici doresc să mă refer la un aspect de natură generală, şi 
anume la corespondenţa dintre clasele funcţiilor şi coeficienţii de ierarhizare a 
salariilor. Constatăm o însemnată disproporţionalitate între cele două componente. 
Astfel, la baza ierarhiei claselor, diferenţele dintre coeficienţii de încadrare sunt 
foarte mici (câte două, maxim patru sutimi), în zona mediană diferenţele sunt de 
opt şi nouă sutimi, pentru ca la sfârşitul ierarhiei să crească simţitor, respectiv 
diferenţe de 35–45 sutimi. Acest fapt conduce la concentrarea funcţiilor pe prima 
parte a scalei coeficienţilor de încadrare, acolo unde salariile sunt foarte mici. Dacă 
luăm în considerare anumite puncte pe scala claselor, constatăm discrepanţe în 
corespondenţa cu ierarhia coeficienţilor. De exemplu: clasei 11 situată la pragul de 
sus al decilei 1 (10% din scală) îi corespunde coeficientul 1,28 (faţă de valoarea 
teoretică de 1,5 cât reprezintă nivelul de sus al primei decile din această scală); 
jumătăţii scalei (clasei 55) îi revine coeficientul 3,79 , ceea ce înseamnă un sfert 
din ierarhia coeficienţilor, faţă de valoarea teoretică de 8, dar căruia îi corespunde 
clasa 85; clasei 99 (90% din scală) îi corespunde un coeficient de 11,25 (faţă de 
13,5, coeficient teoretic), iar celor 10% clase din vârful ierarhiei alocate exclusiv 
funcţiilor de demnitate publică le revin o pătrime din scala coeficienţilor.  

Din aceste comparaţii nu vrem nicidecum să se considere că la vârful 
ierarhiei salariile ar fi prea mari, poate nu sunt suficient de mari şi poate nici 
raportul de 1 la 15 să nu fie suficient de mare, dar soluţia acceptabilă nu este aceea 
de a trimite majoritatea funcţiilor la prima parte a ierarhiei veniturilor şi cu o 
valoare de referinţă mică. În situaţia actuală, ecartul între funcţiile de la vârful 
ierarhiei, care oricum sunt puţine, ar putea să fie mai mic, şi să se ajungă la o 
corespondenţă predictibilă între ierarhiile funcţiilor pe clase şi pe coeficienţi de 
încadrare. 

În prezent, problema cu totul aparte o constituie nivelul mic al salariilor de la 
baza ierarhiei şi chiar până la jumătatea scalei coeficienţilor. Într-adevăr, salariile 
de la baza ierarhiei de încadrare sunt extrem de mici, iar pentru aceste salarii se 
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plătesc contribuţiile sociale şi impozitul, în total 30% din salariu. Prin urmare, 
salariul net pentru cei care sunt plătiţi cu salariul minim (670 lei) şi nu au deduceri 
de impozite pentru persoane în întreţinere este de 470 lei lunar. La cumpărarea 
produselor şi plata serviciilor mai achită 24% TVA, aşa încât pentru ei rămân doar 
380 lei (12,67 lei/zi), ceea ce îi situează la valoarea pragului de sărăcie severă. Dar 
şi salariaţii care au salarii nete în jur de 1 000 lei lunar, iar în această categorie nu 
intră doar persoane cu pregătire scăzută şi muncă manuală, ci şi specialişti cu studii 
superioare, se confruntă cu mari dificultăţi materiale. Astfel de situaţii sunt 
caracteristice pentru întregi sectoare bugetare, cum sunt învăţământul, cercetarea, 
îngrijirea sănătăţii, unde cele mai înalte funcţii de execuţie nici nu ajung la 
jumătatea scalei coeficienţilor de ierarhizare, dar nici cei care deţin funcţii de 
conducere nu intră în ultimul sfert al scalei coeficienţilor de ierarhizare. 

În concluzie, Legea-cadru a salarizării ar trebui modificată, chiar dacă se 
menţin actualele scale ale claselor şi coeficienţilor de încadrare, dar să se acorde 
valori superioare, în raport cu importanţa reală a muncii pe care o depun şi 
specialiştilor din diverse sectoare de activitate, şi fără a se diminua încadrările celor 
de la vârful ierarhiei. Evident că o astfel de schimbare conduce la o creştere a 
cheltuielilor cu salariile în sectorul bugetar (eventual printr-o redirecţionare a 
acestor cheltuieli până se va reuşi o creştere a veniturilor la buget) dar, totodată, nu 
este realist să ne aşteptăm la asigurarea cu specialişti, motivarea lor în muncă, 
perfecţionarea profesională continuă şi câştigarea de noi competenţe, dacă salariile 
sunt nu doar disproporţionat de mici faţă de alte ţări din UE, dar şi în raport cu 
câştigurile din alte sectoare bugetare din România. 
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