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CALITATEA VIEŢII 

PERFORMANŢA ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL 
DEZVOLTĂRII UMANE 

IOAN MĂRGINEAN 

rticolul este axat pe analiza performanţei României în 
domeniul dezvoltării umane (DU), aşa cum este prezentată 
în Rapoartele Dezvoltării Umane (PNUD). În fapt, este o 

continuare a unor studii anterioare şi este prilejuită de faptul că începând 
cu anul 2010 s-au adus schimbări importante în ceea ce priveşte indicatorii 
prin care se determină indicele dezvoltării umane (IDU). Conform noilor 
măsurători, în România se înregistrează o situaţie mai bună. În evidenţierea 
acestor schimbări se aduce în atenţie şi aspectul inegalităţilor în dezvoltarea 
umană. 

Cuvinte-cheie: dezvoltare umană, indicele şi indicatorii dezvoltării 
umane, inegalităţi în dezvoltarea umană. 

INTRODUCERE 

În cele ce urmează, îmi propun să revin asupra problematicii dezvoltării 
umane (DU) şi să analizez performanţa României în acest domeniu, având în 
vedere, în principal, informaţiile rezultate din cel mai recent Raport de profil, 
Human Development Report (HDR), din anul 2011, pregătit în cadrul Programului 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Studiul anterior, din anul 2010, a fost publicat 
după ce în HDR 2007/2008 s-au actualizat calculele pentru determinarea valorii 
Produsului Intern Brut (unul dintre indicatorii ce intră în construcţia Indicelui 
Dezvoltării Umane – IDU) la Paritatea Puterii de Cumpărare, ceea ce a adus 
România într-o poziţie mai bună în clasamentul internaţional (Mărginean, 2010). În 
anul 2011 s-au efectuat modificări în structura IDU, aşa încât avem de-a face cu o 
nouă raportare a valorilor acestuia. Tocmai de aceea sunt interesante atât urmărirea 
valorilor indicatorilor care intră în construcţia IDU, cât şi pe acesta ca întreg, pe 
care le raportăm la media grupului de ţări cu dezvoltare umană foarte înaltă, 
eventual la maximul mondial, precum şi la anumite grupuri de ţări de referinţă, 
cum ar fi cele europene, cele din vecinătatea României şi alte ţări care au avut 
regimuri comuniste. De asemenea, vor fi avute în vedere elemente prin care se 
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definesc procese de inegalitate în dezvoltarea umană din România, în context 
internaţional. 

Un obiectiv secundar este de natură metodologică, şi anume se vor face unele 
comentarii asupra indicatorilor utilizaţi în cadrul IDU şi a metodologiilor respective. 

Înainte de a trece însă la analizele propriu-zise, vom expune un scurt istoric al 
Rapoartelor Dezvoltării Umane (RDU) şi al indicatorilor utilizaţi, cu scopul de a 
reţine semnificaţia lor.  

RAPOARTELE DEZVOLTĂRII UMANE CA INOVAŢIE ÎN CERCETAREA 
SOCIALĂ. VALENŢE ŞI LIMITE 

Nucleul RDU (publicat începând cu 1990) este reprezentat de IDU şi de 
indicatorii utilizaţi la construcţia acestuia. Totodată, sunt redate şi multe alte 
statistici şi, de regulă, în fiecare an se analizează în detaliu o anumită temă 
relevantă. La construcţia IDU, definit ca o măsurătoare sumativă, s-au reţinut trei 
componente considerate a fi esenţiale pentru viaţa umană: sănătatea, cunoaşterea 
(educaţia) şi standardul de viaţă (UNDP, 1990: 12). La început a fost selectat câte 
un indicator pentru fiecare componentă la construcţia IDU, şi anume: speranţa de 
viaţă la naştere (SVN – exprimă durata medie a vieţii persoanelor născute în anul 
de referinţă, dacă se menţine aceeaşi distribuţie a deceselor pe vârste), rata de 
alfabetizare a populaţiei adulte (RA) şi Produsul Intern Brut (PIB) pe locuitor.  
Atât pentru cele trei domenii, cât şi pentru IDU s-au elaborat indici standardizaţi  
pe intervalul 0–1, pentru ţările lumii de la care au existat informaţiile necesare  
(187 ţări şi teritorii în 2011), prin raportarea valorilor unei ţări la maximul şi 
respectiv minimul mondial, dar au fost impuse şi anumite limite pentru aceste două 
valori. Au mai existat date parţiale pentru alte şapte ţări, între care Monaco, San 
Marino şi Coreea de Nord. 

În viziunea Raportului iniţial (director de proiect Mahbub ul Haq, iar printre 
consultanţi a fost şi A. Sen), obiectivul DU „este lărgirea alegerilor pe care le poate 
face populaţia şi nivelul bunăstării obţinute” (UNDP, 1990: 10). Avem de-a face cu 
„un proces care aduce împreună producţia şi distribuţia de produse, expansiunea şi 
utilizarea posibilităţilor umane (capabilities)” şi se concentrează „pe alegerile pe 
care trebuie să le aibă oamenii, ce să fie şi ce să facă pentru a fi în stare să-şi 
asigure condiţiile de viaţă” (UNDP, 1990: 11). 

Totodată, se cuvine să menţionăm şi faptul că rapoartele internaţionale au 
fost acompaniate de rapoarte regionale şi naţionale, inclusiv în România. 

Reiau şi acum ceea ce am spus şi am scris în mai multe rânduri în legătură cu 
IDU (Mărginean şi Bălaşa, 2002; Mărginean, 2010) şi anume că aceasta este o 
construcţie inovativă, în mare parte arbitrară, totuşi, dar interesantă, iar cu trecerea 
timpului s-a dovedit deosebit de folositoare prin informaţiile difuzate, analizele 
efectuate şi posibilele orientări pentru politicile publice la nivel mondial şi naţional.  
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Avem de-a face cu o construcţie inovatoare (supralicitată, într-o anumită măsură; 
în acest sens vezi, printre altele, aprecierile din Raportul pe 2010 la aniversarea a 
20 de ani de la publicarea primului HDR), pentru că nu este o prelungire a vreunui 
demers anterior. Singura legătură care se face cu trecutul este trimiterea la ideea de 
bine uman. Potrivit acestui principiu, care îşi are originea în lucrările lui Aristotel, 
omul este un scop şi nu un mijloc (UNDP, 1991). Iniţiatorii au dorit să se depăşească 
alte abordări, de tipul capital uman, creştere economică ş.a.m.d., în care omul 
apare mai degrabă ca mijloc şi nu ca scop. 

De reţinut că echipa de proiect nu este producătoare, ci utilizatoare de date 
furnizate de către mai multe instituţii internaţionale: Banca Mondială, Fondul 
Monetar Internaţional, UNESCO, Organizaţia Mondială a Sănătăţii etc. 

Elaborarea de indicatori sociali, după 1960, împreună cu cercetările de 
calitatea vieţii (Bauer [ed.], 1966) au constituit un sprijin important pentru echipa 
de lucru PNUD, iar la acea dată se argumenta existenţa unei adevărate mişcări 
internaţionale a indicatorilor sociali (Vogel, 1997). De asemenea, cercetările de 
calitatea vieţii, în care indicatorii menţionaţi sunt incluşi, au cunoscut şi ele o largă 
răspândire (Mǿller şi alţii [eds.], 2008; Mărginean şi Precupeţu [coord.], 2011).  

IDU este un indice elaborat arbitrar. În fapt, orice măsurătoare-index este, 
într-o anumită măsură, aşa, pentru că nu se verifică relaţiile dintre indicatori şi 
dintre aceştia şi indicatul lor, în acest caz, dezvoltarea umană. Într-adevăr, IDU nu 
este rezultatul unui demers teoretic propriu-zis, iar indicatorii să fie consecinţe 
logice de măsurare a manifestării domeniului definit. Din aceste afirmaţii nu 
rezultă că am avea de-a face cu o construcţie greşită, ci doar că ea este una dintre 
variantele posibile, fără a spune însă că aceasta este cea mai bună. De altfel, aşa 
cum se şi menţionează, IDU este o măsură compozită şi nu una acoperitoare pentru 
dezvoltarea umană (UNDP, 2011). 

La întrebarea: „sunt domeniile alese şi indicatorii importanţi pentru viaţa 
oamenilor?”, răspunsul este, fără îndoială, pozitiv pentru fiecare în parte. Dar 
rămân alte întrebări ale căror răspunsuri nu mai sunt atât de tranşante, şi anume: 
„De ce numai aceste domenii? De ce nu s-a asigurat de la început alegerea acelor 
indicatori relevanţi, care să fie apoi menţinuţi mai mult timp?”. În aceste condiţii 
de entuziasm al schimbărilor, ne putem aştepta că oricând s-ar putea introduce noi 
modificări prin înlocuirea de indicatori şi/sau în formule, astfel încât să fie necesară 
reluarea calculului şi a analizei rezultatelor. 

Referitor la indicatori, menţionez faptul că nu toţi cei folosiţi iniţial sunt mai 
puţin adecvaţi decât cei cu care au fost înlocuiţi, deşi fiecare dintre ei prezintă 
anumite neajunsuri. Chiar într-o situaţie ideală, în domeniul social, relaţiile dintre 
indicator şi indicatul lor este una probabilistă, desemnând o anumită putere de 
conţinere, care este de dorit să se apropie de 1. În fapt, multe dintre schimbările 
efectuate de-a lungul timpului au avut drept obiectiv să se obţină valori mai mari 
pentru ţările cu DU foarte scăzută şi să se reducă ecartul dintre bogaţi şi săraci, prin 
ajustări de calcul ale IDU. La o privire retrospectivă la ceea ce s-a întâmplat până 
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acum, constatăm că doar indicatorul „speranţa de viaţă la naştere” (SVN) a fost 
menţinut, dar indicele a fost calculat în mai multe feluri, cu limite mondiale reale 
sau cu limite impuse.  

O situaţie aparte o reprezintă indicatorul „media anilor de şcolaritate a 
populaţiei adulte”, de 25 de ani şi peste (MAŞ). Acesta a fost utilizat mai întâi în 
perioada 1991–1994 (la început, cu date din 1980), iar împreună cu „rata de 
alfabetizare” (RA) s-a construit un indice de educaţie. S-a renunţat după patru ani 
la indicatorul „media anilor de şcolaritate” şi a fost utilizată „rata de cuprindere 
şcolară” (RCŞ) a copiilor şi tinerilor de vârsta corespunzătoare anilor de şcoală  
(6–24 ani, 1995–2009), pentru ca în 2010 să se revină la „media anilor de 
şcolaritate”. În acelaşi timp, s-a renunţat şi la „rata de alfabetizare a adulţilor”, 
indicatorul fiind înlocuit cu „anii aşteptaţi de şcolaritate” (AAŞ) (exprimă speranţa 
de viaţă şcolară pentru copiii care intră în şcoală şi este determinată pe baza 
înscrierilor şcolare în fiecare an de studiu). Dacă media anilor de şcolaritate şi rata 
de cuprindere şcolară sunt incluşi în sistemul de indicatori sociali, anii aşteptaţi de 
şcolaritate este un indicator nou. 

Pe de-o parte, consider că în anul 1991 nu ar fi trebuit introdus indicatorul 
MAŞ, atâta timp cât nu se dispunea de date recente, care să prezinte încredere. Or, 
tocmai acesta a fost şi motivul pentru care s-a renunţat în 1995 la indicatorul 
respectiv. La rândul său, indicatorul RCŞ este unul relevant şi nu ar fi trebuit 
înlocuit. De altfel, AAŞ se calculează având în vedere RCŞ, numai că primul 
indicator reprezintă, mai degrabă, un potenţial, pe când al doilea redă situaţia 
curentă. Cât priveşte indicatorul MAŞ, acesta îşi poate disputa relevanţa cu 
indicatorul RA, dar ei exprimă realităţi relativ diferite, astfel RA, este semnificativ 
pentru a evidenţia proporţia persoanelor adulte care au o anumită şcolaritate, chiar 
dacă nu întotdeauna este vorba de o alfabetizare funcţională, precum şi a aceleia 
rămase în afara sistemului de învăţământ, iar acest fenomen este încă prezent în 
societate şi în unele cazuri chiar se amplifică. Acelaşi lucru se poate spune şi 
despre RCŞ, el evidenţiază atât participarea la educaţie a celor de vârstă şcolară, 
cât şi proporţia celor rămaşi în afară. La rândul său, MAŞ arată nivelul de pregătire 
al populaţiei. Ca orice medie, însă, nu relevă diferenţele de structură (medii 
asemănătoare pot fi alcătuite din valori foarte diferite). Poate, mai indicat ar fi fost 
ca la calculul indicelui educaţiei să fie incluşi toţi trei indicatorii pe care îi consider 
a fi de bază, şi anume: rata de alfabetizare, rata de cuprindere şcolară şi media 
anilor de şcolaritate.  

Efectele schimbărilor din structura IDU asupra României au fost diferite. 
Astfel, în privinţa mediei anilor de şcolaritate, introdusă în HDR 1991, cu valoare 
de 6,6 ani, corespunzătoare, de fapt, anului 1980, aceasta a redus substanţial 
valoarea IDU anilor de referinţă (1980–1990). În HDR 1992, de data aceasta toate 
valorile se raportează la anul 1990, valoarea MAŞ a fost de 7,8 ani, prin urmare 
IDU creşte, dar în HDR 1993, tot pentru anul 1990, MAŞ-ul cu care s-a lucrat a 
fost de numai 7,0 ani (IDU scade din nou). În HDR 1994 (IDU corespunzător 
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anului 1992), MAŞ-ul cu care se lucrează este de 7,1 ani, s-ar spune că s-a intrat în 
normalitate; nu este însă deloc aşa.  

În HDR 1995, cu date raportate din nou la anul 1992, s-a înlocuit media 
anilor de şcolaritate cu rata de cuprindere şcolară (RCŞ, indicator cu valoare mult 
mai slabă în anul 1992 faţă de cea de dinainte de 1989, pentru că în anul 1990 s-a 
renunţat la învăţământul obligatoriu de 10 ani şi s-a revenit la învăţământul 
obligatoriu de 8 ani). 

Reintroducerea „mediei anilor de şcolaritate”, în 2010, a avantajat România, 
comparativ cu valorile ratei de cuprindere şcolară.  

Schimbări s-au produs şi prin înlocuirea PIB-ului cu Venitul Naţional Brut 
(VNB). Este evident că aceasta din urmă exprimă mai bine standardul economic al 
populaţiei, întrucât PIB-ul reprezintă valoarea bunurilor şi serviciilor produse într-o 
ţară, iar VNB-ul este egal cu valoarea PIB din care se scad veniturile primare 
vărsate în străinătate de către unităţile nerezidente şi este mărit cu veniturile 
primare primite de unităţile rezidente de la restul lumii (vezi Anuarul Statistic al 
României). Aceste definiţii sunt utilizate, de altfel, şi în HDR 1990, pentru că de 
atunci s-au evidenţiat diferenţele între cei doi indicatori. Prin urmare, pentru o ţară 
VNB (numit şi Produs Naţional Brut) este identic cu PIB doar dacă nu ar fi ieşiri şi 
intrări de tipul celor menţionate (o ţară autarhică), sau acestea ar fi egale. El este 
însă mai mic, atunci când ieşirile sunt mai mari decât intrările şi invers, resursele 
materiale ale unei ţări cresc dacă intrările sunt mai mari. În România, VNB-ul este 
mai mic decât PIB-ul (500 miliarde lei, faţă de 514 miliarde lei, în anul 2010, INS, 
2010). 

De reţinut faptul că şi aceşti doi indicatori economici sunt de natură macro, ei 
exprimând mărimea resurselor materiale şi nefiind relevanţi pentru distribuţia 
veniturilor populaţiei. 

De asemenea, în 2010 s-au modificat şi formulele de calcul ale indicelui 
educaţiei şi IDU, prin înlocuirea mediei aritmetice cu media geometrică, încercându-se, 
astfel, să se dea o putere egală fiecărei dimensiuni în formula indicilor, fără a avea 
loc compensări între ele. Unele modificări s-au mai operat şi în 2011, iar în urma 
acestora, rezultatele nu mai pot fi comparate de la un an la altul. La rândul său, 
complicarea formulelor le face dificil de receptat, cu atât mai mult în analiza 
inegalităţilor, unde se lucrează şi cu media armonică. Aplicarea noii metodologii şi 
retroactiv pe câţiva ani este de ajutor, dar nu suficient. Recalcularea s-a efectuat 
începând cu anul 1980, dar nu pentru toate ţările prezente în HDR 2011. Astfel, 
pentru 1980 calculul este făcut pentru 106 ţări, pentru 1985 sunt cuprinse 110 ţări, 
iar pentru anul 1990, 123 de ţări (din cele 160 cuprinse în HDR 1992 cu datele 
pentru 1990). Evident că fostele ţări socialiste care s-au dezmembrat nu se mai 
regăsesc în calculele pe anii 1980–1990, numai că ţări care şi-au păstrat identitatea 
au situaţii diferite. România este prezentă doar din 1990, în timp ce Ungaria şi 
Bulgaria sunt incluse din 1980, pe când Polonia apare la recalculare numai din 
1995. 
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Încheind discuţia despre indicatorii componentelor IDU şi calculului acestuia 
considerăm că nu este lipsită de temei bănuiala că frecventele modificări sunt şi 
rezultatul exercitării influenţelor de putere în instituţia ce patronează elaborarea 
RDU, schimbării echipelor de lucru, şi/sau pentru a se încerca să se demonstreze 
eficacitatea unor programe de asistenţă pentru ţările sărace, deşi situaţia reală putea 
rămâne relativ asemănătoare. Cert este că modificările din 2010 reduc diferenţele 
dintre ţările bogate şi cele în curs de dezvoltare.  

Vom reda în continuare metodologia de lucru utilizată în 2011, pentru a se 
putea apoi analiza rezultatele acestui demers. 

Astfel, la calculul indicelui speranţei de viaţă la naştere, standardizarea pe 
spaţiul 0–1 s-a realizat prin luarea în considerare a valorii maxime la nivel mondial 
înregistrată în perioada 1980–2011 (83,4 ani, Japonia, 2011), valoarea minimă a 
fost stabilită la 20 de ani (mult timp s-a lucrat cu un maxim considerat ţintă, şi 
anume, 85 de ani şi cu un minim de 25 de ani, dar minimul real a fost de 47,8 ani – 
Sierra Leone). Ajustările de acest fel se înscriu în intenţia generală de a reduce 
diferenţele între ţări. 

Pentru media anilor de şcolaritate şi ani aşteptaţi de şcolaritate maximul 
mondial a fost de 13,1 ani (R. Cehă, 2005) pentru primul indicator, iar pentru al 
doilea valoarea maximă a fost limitată la 18 ani, socotindu-se numărul anilor de 
şcoală de la clasa întâi la terminarea facultăţii (în 2010 s-a lucrat cu maximul real, 
adică 20,6 ani, Australia, 2010). Minimul a fost considerată valoarea 0 pentru ambii 
indicatori, pe considerentul că se poate trăi şi fără şcoală. În realitate, minimul 
mondial pentru MAŞ nu a fost prea departe de 0, respectiv 1,2 ani (Mozambic) şi nici 
pentru AAŞ (4,8 ani, Eritreea), ceea ce se poate constitui într-un semnal favorabil 
pentru viitor, deşi valoarea ca atare este încă extrem de mică. Între ţările cu DU 
scăzută se înregistrează însă şi niveluri ale AAŞ de 11 ani (Liberia, Kenya, Timor).  

Cât priveşte indicele pentru standardul economic, determinarea valorii lui 
urmează o metodologie mult mai complicată. Aşa cum s-a procedat şi anterior cu 
PIB-ul, mai întâi are loc operaţia de aducere a valorilor PNB pe locuitor din 
monedele ţărilor la preţuri curente la o bază comună de exprimare. Aceasta nu se 
face prin cursul de schimb, ci prin calculul aşa-numitei Parităţi a Puterii de 
Cumpărare (PPC), pe baza preţurilor produselor şi serviciilor dintr-o ţară raportate 
la cele din SUA (preţuri constante, 2005) şi exprimat în dolari SUA (în anul 2010 
s-au folosit preţurile din 2008). Evident că în ţările în care preţurile coincid cu cele 
din SUA, valorile VNB/loc. la PPC rămân la nivelul nominal. În ţările unde 
preţurile sunt mai mici, VNB/PPC real este mai mare decât valoarea nominală şi 
invers, preţurile mai mari reduc valoarea VNB-ului nominal. De reţinut că prin 
actualizarea calculului PPC în 2005 (vechiul calcul data din anul 1990), situaţia 
României a fost mai bine reflectată, nivelul PIB pe locuitor la PPC a crescut, pentru 
că preţurile din ţară au fost şi sunt mai mici decât în ţara de referinţă (SUA). Dacă 
anterior s-au adoptat şi ajustări ale veniturilor acelor ţări ce depăşesc un anumit 
prag, fie printr-un algoritm de limitare succesivă în funcţie de mărimea lor, fie ca 
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plafonare, pe considerentul că, peste o anumită limită, venitul nu mai influenţează 
dezvoltarea umană, ulterior s-a renunţat la ajustarea veniturilor, astfel că din 2010 
se lucrează cu valorile reale la PPC. În formula de calcul al indicelui VNB nu intră 
direct aceste sume, ci se utilizează transformarea logaritmică a lor, încă din 1990. 
Prin aceasta, raportul dintre veniturile ţărilor se reduce într-o manieră deosebit de 
abruptă (astfel că nici nu erau necesare ajustările): rapoartele de ordinul de 1 la 
zeci, sute şi chiar la o mie se reduc la valoarea de 1 la 2 sau la cel mult 1 la 2,5. 

Pentru anul 2011, VNB/ locuitor la PPC maxim la nivel mondial a fost de 
107 721 $ (Quatar), iar minimul a fost stabilit la 100 $ (deşi minimul real din 
perioada de referinţă a fost de 163 $ – Zimbabwe, 2008 – şi cu această valoare s-a 
lucrat în HDR 2010). În anul următor s-a considerat însă că ar fi mai întemeiat să 
se adopte minimul de 100 $ locuitor la PPC, pentru că, oricum, rămâne venit de 
subzistenţă nemăsurat, iar la nivel mondial în cazul femeilor minimul respectiv 
avea această valoare. Pentru sumele menţionate anterior ale VNB maxim şi minim, 
valorile logaritmilor sunt de 5,03; 2,21 şi 2,0, aşa încât rapoartele de 1 la 660 şi 1 la 
1077 au fost reduse la cele de 1 la 2,2 şi de 1 la 2,5.  

În continuare se determină valoarea celor patru indici primari (Ip) pentru 
fiecare ţară după formula: 

 
valoarea indicatorului ţării – minimul mondial Ip = maximul mondial – minimul mondial 

 

 
Aşa cum am menţionat, pentru primii indicatori se utilizează direct valorile în 

ani, iar pentru al patrulea (VNB-ul) se lucrează cu transformările logaritmice ale 
sumelor exprimate pe locuitor la PPC. 

Cât priveşte indicele educaţiei pentru o ţară, acesta se calculează acum prin 
intermediul mediei geometrice a indicilor primari (radical din indicii primari). 

Tot aşa, IDU se determină ca medie geometrică a indicilor primari ai 
speranţei de viaţă la naştere şi VNB-ului, şi ai indicelui de educaţie. 

La începutul proiectului (1990–1993) calculul IDU s-a efectuat în trei etape.  
Astfel, mai întâi s-au calculat indicii de deprivare pentru fiecare dintre cele 

trei componente:  
 

maximul mondial – valoarea indicatorului ţării Id = maximul mondial – minimul mondial 
 

 
Ulterior s-a determinat indicele deprivării medii (Idm = media aritmetică a 

indicilor pe componente), pentru ca în etapa a treia, să se obţină IDU scăzând 
valoarea deprivării medii din cifra 1 (IDU = 1 – Idm).  

Începând cu 1994 şi până în 2009 inclusiv, IDU se calculează direct din indicii 
componentelor ca media aritmetică şi este evident că diferenţa până la valoarea 1 
reprezintă deprivarea.  
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Faptul că formulele de calcul ale IDU, adoptate pe parcurs, reduc valorile la 
vârful ierarhiei mondiale şi le cresc pe cele de la bază poate fi exemplificat foarte 
simplu. Astfel, valoarea cea mai mare a IDU la nivel mondial în perioada 1990–
2011 s-a înregistrat în Japonia: IDU = 0,996 (aproape fără nici o deprivare) pentru 
anii 1985–1987 (UNDP, 1990). În acelaşi timp, valoarea cea mai mică a fost de 
0,048 (Sierra Leone; 10 ţări se situau sub 0,100). După metodologia ultimă, la un 
interval de 26 de ani, valoarea maximă scade la 0,943 (Norvegia, 2011), iar cea 
minimă pentru aceeaşi perioadă se situează la 0,204 (Mali). În primul caz este o 
diminuare cu 5,3%, iar în al doilea o creştere de 4,2 ori. Dacă avem în vedere ce s-a 
întâmplat cu ţările situate la nivelul maxim şi minim la începutul perioadei, 
constatăm că după noua metodologie, Japonia cobora cu valoarea IDU la 0,803  
(o reducere cu 27%, cu poziţia opt în clasamentul mondial), iar Sierra Leone urca 
la 0,248 (o creştere de cinci ori). 

În paragraful următor ne vom îndrepta atenţia asupra situaţiilor înregistrate în 
România în privinţa dezvoltării umane, inclusiv prin sesizarea schimbărilor aduse 
de înlocuirea indicatorilor pentru componentele IDU şi valorile acestuia, iar în 
ultima parte ne vom referi la problematica inegalităţilor în domeniul dezvoltării 
umane. 

TENDINŢE ÎN DEZVOLTAREA UMANĂ ÎN ROMÂNIA 

Obiective şi metodologie de lucru în evidenţierea performanţei 
României în dezvoltarea umană 

Prin analiza tendinţelor în dezvoltarea umană (DU) în România, suntem 
interesaţi să urmărim, în primul rând, performanţa ţării începând cu valorile 
indicatorilor pe componentele IDU şi mărimea acestuia din urmă. În al doilea rând, 
avem în vedere comparaţiile cu media IDU a ţărilor foarte avansate în privinţa 
dezvoltării umane, dar, în unele cazuri, şi cu maximul mondial. Fără îndoială că 
atât pentru durata vieţii, cât şi pentru educaţie, maximele mondiale pot fi plauzibile 
şi pentru România. Acest fapt nu mai este valabil în cazul VNB, deoarece valorile 
maxime sunt mai degrabă excepţii şi variază mult de la un an la altul. În cazul 
celorlalţi indicatori, valorile atinse la un moment dat sunt rezultatul unor evoluţii 
din aproape în aproape. De asemenea, ne vom îndrepta atenţia şi spre ţările vecine 
şi, pe un plan mai general, spre ţările în care au existat regimuri politice comuniste. 
Dacă primele comparaţii ne ajută să ne raportăm la ţintele plauzibile şi să măsurăm 
distanţele la care se situează România, ultimele comparaţii sunt mai degrabă 
bivalente, deoarece se va identifica rămânerea în urmă a României faţă de cele mai 
multe ţări europene care au avut regimuri comuniste, dar şi posibilul avans 
important faţă de unele dintre ele. Aşa cum avertizează şi autorii Rapoartelor, 
comparaţiile directe prin ierarhia rangurilor IDU sunt înşelătoare atât timp cât 
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numărul ţărilor incluse este diferit pe ani. În legătură cu ţările listate în HDR, 
trebuie făcută precizarea că aceasta este dependentă de disponibilitatea informaţiilor 
necesare. Dacă în 1990 s-au întocmit tabele distincte în funcţie de numărul 
populaţiei: peste un milion de locuitori (130 ţări), sub un milion (32 ţări), în anii 
următori au fost enumerate laolaltă toate ţările, chiar şi cele deosebit de mici. 
Evident că în aceste condiţii rangul ocupat de o ţară se relativizează (Liechtenstein, 
cu 35 mii locuitori, este înaintea Germaniei, care are 80 milioane de locuitori). Mai 
mult, se întâlnesc şi cazuri în care două sau chiar trei ţări au aceeaşi valoare a IDU, 
iar la ierarhizarea lor se au în vedere şi valorile indicilor pe componente, aşa încât 
este de luat în seamă şi a câta valoare din ierarhie este deţinută de ţara a cărei 
performanţă se analizează. 

Poziţionarea României în HDR, 2011 
Aşa cum am menţionat deja, în anul 2011 (ca şi în 2010), indicatorii pentru 

componente IDU au fost Speranţa de viaţă la naştere (SVN), Media anilor de 
şcolaritate (MAŞ) (populaţia adultă de 25 ani şi peste), Anii aşteptaţi de şcolaritate 
(AAŞ), Venitul Naţional Brut (VNB) pe locuitor la PPC.  

Dintre aceşti patru indicatori, situaţia cea mai favorabilă a României, pentru 
anul 2011, se referă la Media anilor de şcolaritate şi anume 10,4 ani, fiind o 
valoare bună, care situează ţara noastră la poziţia 32 din 187 ţări, împreună cu alte 
patru state (Spania, Kazahstan, Islanda şi Andorra). Ca ordine de mărime, valoarea 
indicatorului este a 18-a pe plan mondial (valoarea cea mai mare fiind de 12,6 ani 
în Norvegia, urmată de Noua Zeelandă – 12,5 ani şi SUA – 12,4 ani). În nicio altă 
clasificare în domeniul dezvoltării umane România nu a avut o poziţie mai bună 
decât în cazul acestui indicator (centila 84). Diferenţa faţă de maximul mondial 
este, totuşi, de 2,4 ani, ceea ce este mult. De semnalat că în anul 2010 acest 
indicator avea, în cazul României, valoarea de 10,6 ani, dar a fost revizuit ulterior.  

Al doilea indicator cu valoare bună este Anii aşteptaţi de şcolaritate (AAŞ). 
Mărimea acestui indicator este de 14,9 ani, a 19-a valoare la nivel mondial 
(împreună cu Slovacia) fiind precedată de 37 de ţări (centila 80). În anul 2010, 
valoarea indicatorului a fost uşor mai mare (14,8 ani). Deci şi în această privinţă 
clasificarea României este una bună. 

De această dată, primul loc în ierarhia mondială este deţinut de mai multe ţări 
care au atins limita impusă de 18 ani (Australia, Noua Zeelandă, Irlanda, Islanda). 
Surprinzător, la poziţia a doua este Cuba (cu 17,5 ani). De altfel Cuba secondează 
România în privinţa mărimii IDU în 2011, datorită expansiunii învăţământului, în 
ultimul timp, dar şi datorită valorii mai mari a speranţei de viaţă la naştere, PNB 
este însă deosebit de mic. 

Indicatorul la care România înregistrează a treia poziţie din cei patru 
analizaţi, este Speranţa de viaţă la naştere (SVN), cu o performanţă mult mai mică, 
şi anume, a 48-a ţară la nivel mondial (centila 75) şi este precedată de 71 de ţări, 
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valoarea indicatorului fiind de 74 ani (73,2 ani în 2010). Pe primul loc se situează 
Japonia, cu 83,4 ani, urmată de Hong Kong (82,8 ani) şi Elveţia (82,3 ani). În 
prima ediţie a HDR, din 1990, speranţa de viaţă la naştere în România (anul 1987) 
era de 71 de ani, maximul mondial fiind de 78 ani (Japonia). După cum se constată, 
ecartul dintre cele două ţări creşte de la 7 ani la 9,4 ani. Creşterea duratei vieţii în 
România, atât cât s-a realizat în cei 24 de ani, este într-o anumită măsură legată de 
reducerea mortalităţii infantile de la 27 la mie la 10 la mie, valoare care este, totuşi, 
de trei ori mai mare decât în ţările foarte dezvoltate (INS, 2011). 

În fine, locul patru în ceea ce priveşte performanţa ţării se referă la Produsul 
Naţional Brut (PNB). Cu 11 046 $ /locuitor PNB-ul la Paritatea Puterii de Cumpărare 
(PPC), România ocupă poziţia 70 (doar la centila 63, tot acesta este şi rangul valorii 
respective). În 2010, PNB/locuitor PPC era de 12 844 $, iar în 2009 a fost de 14 460 $, 
cu 8% sub nivelul anului 2008 (World Bank, 2011). În acest context trebuie reamintit 
că actualizarea calculelor pentru anul 2008 a însemnat o creştere substanţială a 
PIB/PNB, prin faptul că în ţară preţurile au rămas mai mici. Este de aşteptat ca 
atunci când se va publica numărul populaţiei României, de circa 20 milioane la 
Recensământul din 2011 faţă de 21,4 în statisticile oficiale, va rezulta un VNB pe 
locuitor mai mare cu cel puţin 700 $ . 

Mărimea maximă a PNB/locuitor la PPC este o excepţie, de 107 721 $ 
(Qatar). Urmează la mare distanţă Liechtenstein (83 717 $) şi Emiratele Arabe 
Unite (59 993 $). Deci, în fruntea ierarhiei mondiale regăsim ţări cu resurse mari de 
petrol şi gaze. Ca o curiozitate, semnalăm creşterea cu 27% a PNB-ului în cazul 
Qatar-ului, în 2011, comparativ cu 2010, când avea 79 426 $ şi ocupa locul al 
doilea după Liechtenstein (81 011 $). 

În perioada de referinţă, indicatorul standardului economic exprimat în 
valoarea PIB a urmat o evoluţie sinuoasă în România, cu scăderi în prima parte, 
ceea ce a afectat şi mărimea IDU. Astfel, valoarea de 3 000 $ locuitor la Paritatea 
Puterii de Cumpărare (la nivelul anilor 1985–’88) a scăzut la 2 800 în anul 1990, 
pentru a începe să se redreseze din anul 1993 şi să se înregistreze creşteri pe 
intervalul 2000–2009, pentru ca apoi să fie iarăşi în declin. În privinţa acestui 
indicator, diferenţierea faţă de maximul mondial dar şi de următoarele valori este 
nerelevantă. Vom arăta însă că în Germania valoarea respectivă este de trei ori mai 
mare, în Franţa de 2,7 ori, în Italia de 2,5 ori, în Slovenia de 2,1 ori. De fapt, VNB 
în România este cel mai mic faţă de toate ţările UE. De asemenea este mai mic 
decât cele ale Serbiei şi Ucrainei. 

Cât priveşte mărimea IDU, România deţinea, în clasamentul ţărilor pe anul 
2011, poziţia 50 (centila 74) şi a 42-a valoare la nivel mondial, cu 0,781 (84% din 
maximul de 0,943, Norvegia), la o distanţă de 0,162. Poziţia deţinută de România 
la valoarea IDU este în imediata vecinătate a ţărilor considerate cu DU foarte înaltă 
(primul sfert din totalul ţărilor, adică 47 din 187). Distanţa faţă de ultima ţară din 
această categorie este de 0,012 (Barbados), iar faţă de media ţărilor cu DU foarte 
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înaltă este de 0,108. Dacă luăm ca reper valoarea medie a IDU pentru ţările cu DU 
înaltă (tot 47 ţări), la care aparţine şi România, nivelul ţării este cu 0,040 mai mare. 

În clasamentul mondial al grupei ţărilor cu DU înaltă, România este precedată 
imediat de un mic stat din Pacific, Palau (introdus în 2011, şi care are 21 mii locuitori) 
şi de Uruguay, iar trei poziţii după România sunt deţinute de: Cuba, Seychelles şi 
Bahamas.  

Dacă ne referim la anul 2010, calculul iniţial plasa România tot la poziţia 50, 
cu a 45-a valoare mondială (0,767), împreună cu Croaţia, dar care în 2011 trece 
înaintea României, ca şi Uruguay, de altfel. Recalcularea IDU, efectuată în 2011 
pentru 2010, dă o valoare pentru România de 0,779, tot poziţia 50, însă a 39-a 
valoare (împreună cu Palau), iar Croaţia se situează în faţa României şi pentru anul 
2010. 

De notat că la vârful ierarhiei mondiale, în privinţa IDU, se situează ţări de pe 
trei continente. Astfel, după Norvegia urmează Australia (0,929), Olanda împreună 
cu SUA (0,910) şi apoi un grup de trei ţări: Noua Zeelandă, Canada şi Irlanda 
(toate cu 0,908). Germania se află pe poziţia a 9-a (cu a 5-a valoare, de 0,905), 
Suedia pe poziţia 10 (valoarea a 6-a, de 0,904). Urmează Elveţia şi apoi Japonia, 
cea mai bine plasată ţară asiatică. Neaşteptat, poate, Franţa este doar pe poziţia  
a 20-a, iar Marea Britanie este listată la poziţia 28, după R. Cehă, cea mai bine 
plasată ţară fostă socialistă (IDU = 0,865). Referitor la aceste ţări, mai reţine 
atenţia situarea Rusiei doar pe poziţia 66 (cu IDU = 0,755, în anul 2011), cu 
valori mici la speranţa de viaţă la naştere, de 68,8 ani, dar şi ale mediei anilor de 
şcolaritate (9,8 ani), iar VNB-ul = 14 561 $/locuitor la PPC. De asemenea, Ucraina 
este doar la poziţia 76 (0,729). Ea are valoare mică tot la SVN (68,5 ani), dar şi la 
VNB (6 175 $/loc./PPC). O situaţie am spune dramatică, imediat după Mongolia, 
o are R. Moldova (IDU = 0,661), la poziţia 111 (SVN este de 69,3 ani, media 
anilor de şcolaritate este de 9,7 ani, iar valoarea VNB de numai 3 058 $/locuitor 
la PPC). O ultimă menţiune o facem pentru China. Şi această ţară, cu populaţia 
cea mai numeroasă din lume şi care a cunoscut un ritm mai înalt de creştere decât 
alte ţări aflate la acelaşi nivel în 1990, se situează încă pe un loc foarte modest, şi 
anume poziţia 101 (IDU = 0,687, SVN este de 73,5 ani, MAŞ-ul este de abia de 
7,5 ani, AAŞ de 11,6 ani şi VNB de 7 744 $/locuitor la PPC).  

Un alt aspect de interes se referă la evoluţia IDU pentru România în perioada 
1990–2011, aşa cum este evidenţiată de calculul din anul 2011. Astfel, în intervalul 
1990–2011 ritmul anual de creştere a fost de 0,52. Pentru raportarea mondială, 
trebuie avut în vedere faptul că, la creşteri egale în valori absolute, ritmul este mai 
mare acolo unde baza de plecare este mai scăzută, decât dacă se pleacă de la valori mai 
mari. Aşa încât vom face trimitere în primul rând la ţările care erau în vecinătatea 
României în anul 1990. Faţă de grupul cu IDU uşor mai mare (0,706–0,712), 
Kuwait, Ungaria şi Portugalia, ritmul de creştere al IDU României este mai mare 
doar faţă de ţara arabă (care a suportat şi o invazie şi nu s-a mai redresat). De altfel, 
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dintre cele 37 de ţări cu DU foarte înaltă, din totalul de 123 la care s-a realizat 
recalcularea pentru anul 1990, aflate deasupra României, 20 au realizat ritmuri 
anuale de creştere mai mari. Acest fapt arată slăbiciunea României înregistrată în 
primul deceniu de tranziţie la economia de piaţă, dar şi ca urmare a unor decizii 
politice greşite, cum a fost renunţarea la învăţământul obligatoriu de 10 ani.  

Principalii performeri sunt Coreea de Sud, Emiratele Arabe şi Spania (0,91; 
0,97; 0,76).  

Pentru intervalul 2000–2011, performanţa României este una bună. De 
această dată ritmul de creştere a IDU este al doilea ca mărime (0,95) dintre toate 
ţările care aveau DU foarte înaltă, fiind depăşită doar de Emiratele Arabe (1,06). 
Ritmul de creştere înregistrat în România este mai mare şi decât al ţărilor al căror 
IDU este specific ţărilor cu DU înaltă (0,698–0,783). Doar patru ţări din această a 
doua categorie au înregistrat un ritm de creştere IDU mai mare (Cuba – 1,19; 
Kazahstan – 1,15; Venezuela – 1,04; Iran – 0,97). Altfel spus, din primele 94 de 
ţări în ierarhia IDU, România a înregistrat a şasea valoare a ritmului de creştere a 
acestuia. 

Să urmărim însă mai îndeaproape cum a evoluat în timp valoarea IDU în 
România după recalculările din 2011. Putem identifica patru perioade şi anume: 
1990–1995 – scăderea IDU de la 0,700 la 0,687, din cauza deteriorării ratei de 
cuprindere şcolară şi a PIB-ului; 1996–2000 – se reface valoarea pierdută a IDU şi 
se ajunge la 0,704; perioada 2000–2008 se înregistrează o creştere importantă a 
IDU (0,778 în 2008) 2009–2011 – stagnarea valorii IDU.  

Să mai reţinem în acest context al analizei că printr-un calcul special s-a pus în 
evidenţă influenţa venitului asupra valorii IDU. Mai exact, s-a calculat pentru anul 
2011 şi un IDU noneconomic. În cazul României acesta din urmă este cu 7,7% mai 
mare decât IDU general (0,841 faţă de 0,781). Prin valoarea IDU noneconomic 
România se situează la poziţia 33 din cele 187 ţări claisificate (centila 82). IDU 
noneconomic mai mare decât IDU general este specific ţărilor dezvoltate care au 
valori înalte la toţi indicatorii. Primele trei locuri la IDU noneconomic sunt deţinute 
de Australia (0,979), Noua Zeelandă (0,978) şi Norvegia (0,975). Câştigă poziţii mai 
bune şi ţările cu VNB modest sau chiar redus dacă indicatorii noneconomici sunt mai 
buni. Primul exemplu amintit deja, este Cuba, cu locul 20 (0,904), dar şi multe alte 
ţări, inclusiv Federaţia Rusă, Ucraina, R. Moldova şi China. Pe de altă parte, ţările în 
care VNB nu este însoţit de niveluri foarte înalte ale indicilor noneconomici pierd 
poziţii din clasificările iniţiale. Pe ansamblu, valorile IDU noneconomic sunt mai 
mari. La ambele extreme ecartul dintre cei doi indici este de 0,036 (0,979–0,943 şi 
respectiv 0,320–0,286), dar în valori procentuale diferenţele se măresc de la o 
creştere de 3,7%, în primul caz, la 15,5%, în al doilea caz.  

Punerea faţă în faţă a valorilor IDU şi a poziţiei României în raport cu 
maximul mondial, respectiv media ţărilor cu DU foarte înaltă, ne ajută să întregim 
constatările anterioare, pentru cele patru perioade. 
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Tabelul nr. 1 

Valorile IDU ale României rezultate din calculele HDR iniţiale şi ale celor din 2011 

Calculul iniţial Calculul 2011 

Anul (anii) 
de referinţă 

Valoare 
IDU  

iniţial 

Proporţia 
IDU 

maximul 
mondial 

Valoare 
IDU 

Proporţia  
IDU din 
maximul 
mondial 

Proporţia IDU 
din media 

ţărilor cu DU 
foarte înalte 

’85–’87 0,863 86    
’80, ’85, ’90   0,762* 77    
1989–1990 0,733 75    

1990 0,709 72 0,700 80 86 
1992 0,729 78    
1992   0,703* 74    
1994 0,738 78    
1995 0,748 78 0,687 77 82 
1996 0,767 80    
1997 0,752 80    
1998 0,770 83    
1999 0,772 82    
2000 0,775 82 0,704 77 82 
2001 0,773 82    
2002 0,778 81    
2003 0,792 82    
2004 0,805 83    
2005   0,813* 84 0,748 79 85 
2006 – – 0,757 80 86 
2007 0,837 86 0,767 81 87 
2008 – – 0,778 82 88 
2009 – – 0,778 82 88 
2010   0,767* 81 0,779 82 88 
2011 – – 0,781 83 89 

Sursa: UNDP, 1990–2011. 
*) s-au efectuat modificări importante (introducere, schimbare de indicatori, modificări în formula de 

calcul IDU). 

Desigur, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că schimbările de indicatori 
şi ale formulelor de calcul al indicilor nu schimbă realitatea, de fapt. Indicatorii 
rămân valabili, ca şi IDU, valorile vechi nu sunt înlocuite de cele noi, dar evident 
că exprimă conţinuturi diferite. Interpretările se impun a fi făcute în legătură cu 
schimbările introduse la un moment dat. Seriile de date sunt comparabile direct pe 
intervale de timp în care indicatorii şi calculele sunt identice (acest aspect este 
valabil pentru anii cuprinşi între semnele din tabelul care marchează schimbările. 
După cum se constată, intrările corespunzătoare anilor 1985–1987 şi 2010 sunt 
singulare. Scăderea IDU, la intrarea 1980, ’85 şi ’90 din tabel, are loc din cauza 
introducerii indicatorului media anilor de şcolaritate, dar şi a reducerii PIB-ului în 
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anul 1990 (la 2 800 $/locuitor la PPC, faţă de 3 000 $ în anul 1989). Cât priveşte 
intrarea 1989–’90, valoarea IDU este distorsionată de faptul că s-a lucrat cu un 
nivel al indicatorului media anilor de şcolaritate de 7,8 ani, care apoi a fost 
corectat la 7,0 ani. Pentru anul 1992 sunt două valori, pentru că în două Rapoarte 
succesive (HDR din 1994 şi HDR din 1995) s-a lucrat, pentru primul, cu media 
anilor de şcolaritate, iar pentru al doilea, cu rata de cuprindere şcolară, care a avut 
ca efect reducerea IDU, astfel încât se înregistrează cea mai mică valoare a acestuia 
din întreaga serie a Rapoartelor iniţiale. 

Raportarea valorilor naţionale la maximul mondial furnizează, totuşi, un 
reper consistent pe toată perioada analizată. Ţinând cont de toate aceste aspecte, 
constatăm că seria datelor iniţiale urmează, în mare, aceleaşi tendinţe cu cele 
cuprinse în HDR 2011, deşi valorile ca atare sunt diferite, mai ales în ceea ce 
priveşte nivelurile IDU, dar şi a proporţiilor acestora raportate la maximul mondial. 
În ambele serii de date este cuprinsă căderea de după 1990, iar refacerea raportului 
faţă de maximele mondiale se produce de abia în anii 2006–2007. 

Referindu-ne la viitor, un prim obiectiv pentru România este plasarea în 
rândul ţărilor cu DU foarte înaltă. Media IDU a ţărilor cu DU foarte înaltă se poate 
constitui în a doua ţintă. Evident, se pune, în primul rând, problema reducerii 
distanţei de 11 puncte procentuale faţă de această medie. Un ultim reper se referă la 
maximul mondial. De această dată, este neplauzibilă aşteptarea ca România să 
atingă valoarea respectivă, dar se poate reduce decalajul, fenomen vizibil, dealtfel, 
în ultimul deceniu (distanţa s-a redus de la 23 la 17 puncte procentuale). 

INEGALITAŢI ÎN DEZVOLTAREA UMANĂ ÎN ROMÂNIA 

Introducere 
Am specificat şi anterior faptul, cunoscut de altfel, că valorile globale referitoare 

la anumite fenomene şi procese sociale nu acoperă întregul câmp informaţional 
relevant, pentru că nu surprind distribuţiile pe categorii de populaţie. Acest aspect a 
fost avut în vedere, într-o oarecare măsură, la elaborarea IDU, aşa încât, s-au utilizat 
atât statistici specifice, după cum s-au şi calculat indici prin care se exprimă 
inegalităţile în DU dintr-o ţară. 

Un prim aspect pe care îl prezentăm aici se referă la ajustarea IDU pentru 
inegalitate: IDU-AI. Pentru determinarea IDU-AI se calculează mai întâi indicii 
ajustaţi pe componente, fie la nivel individual (educaţie şi venit disponibil), fie pe 
grupe de vârstă (SVN). 

Pentru a realiza cele consemnate, se urmăreşte măsurarea inegalităţii pe 
dimensiuni, prin raportul dintre media geometrică şi cea aritmetică a indicatorilor 
acestora. Apoi se ajustează indicii dimensiunilor IDU cu valorile obţinute anterior 
pentru inegalitate, iar în final se calculează IDU-AI, ca media geometrică a indicilor 
ajustaţi ai dimensiunilor (UNDP, 2011). 
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Totodată, se mai pun în evidenţă şi alţi indicatori de inegalitate, cum sunt cei 
din aria veniturilor populaţiei (raportul interquantile, indicele Gini). 

Al doilea demers de analiză avut în vedere priveşte inegalitatea de gen. Pentru 
aceasta se iau în considerare cinci indicatori. La ajustarea IDU pentru inegalitate, 
problema care se poate ridica este complexitatea demersului, dar el este îndreptăţit 
şi se bazează pe elaborări de prestigiu în studiul inegalităţilor (Atkinson). De 
această dată însă, observaţiile privesc chiar selecţia indicatorilor. Mai exact, se iau 
în considerare pentru a măsura inegalitatea socială de gen, doi indicatori care sunt 
specifici doar femeilor: rata mortalităţii materne şi rata fertilităţii la adolescente 
(de fapt, la tinerele de 15–19 ani). Fără nici o îndoială că aceşti indicatori analizaţi 
distinct pentru femei sunt de relevanţă mare. În plus, este important să se poată 
urmări progresul în prevenirea riscurilor respective, iar accesul la îngrijire medicală 
şi la un anumit tip de educaţie face posibilă reducerea substanţială a acestor riscuri.  

În calcul autorilor HDR se consideră că, sub valoarea de 10 decese maternale 
la 100 mii naşteri, riscul este întâmplător. De asemenea, se fixează şi o limită 
maximă, la 1 000 decese la 100 mii de naşteri, limită care este deja atât de gravă 
încât nu mai sunt relevante valorile superioare acesteia.  

Rata fertilităţii adolescentelor se exprimă prin numărul de naşteri la vârsta de 
15–19 ani la 1 000 de femei de această vârstă. Consider că un astfel de indicator de 
risc ar trebui să se calculeze pentru tinerele minore (sub 18 ani), ceea ce ar fi mult 
mai relevant decât cel avut în vedere în HDR. 

Ceilalţi trei indicatori sunt proprii ambelor sexe şi se pot urmări inegalităţile: 
proporţia persoanelor care deţin cel puţin pregătire gimnazială (nivelul secundar I), 
prezenţa pe piaţa muncii şi proporţia locurilor în Parlament. 

Şi la acest al doilea grup de indicatori merită să insistăm puţin. Prin includerea 
participării pe piaţa muncii (indicatorul se exprimă prin proporţia populaţiei de vârstă 
activă care este ocupată, fie că lucrează sau este în căutarea unui loc de muncă), se 
presupune că cele două sexe ar trebui să fie egal prezente pe piaţa muncii (altfel 
avem de-a face cu inegalitate), or acest lucru este problematic. În perioadele pre- şi 
postnatale, femeile nu pot fi şi cu copiii şi pe piaţa muncii. Un alt aspect ce nu ar 
trebui incriminat priveşte posibila opţiune a unor femei pentru a se dedica familiei. 
Or, acest statut se include în economia casnică, este adevărat, însă, necuantificată. În 
calitatea respectivă, persoanele (femei sau bărbaţi, dar nu este nevoie să fie în 
proporţii egale) îşi pot valorifica potenţialul de dezvoltare şi pot participa la viaţa 
publică. Un indicator mai relevant pentru a urmări inegalitatea pe piaţa muncii ar fi 
proporţia şomerilor, pe cele două sexe, deci, accesul pe piaţa muncii pentru cei care 
solicită acest lucru. Alţi indicatori se pot referi la recompensa muncilor cu acelaşi 
grad de complexitate şi risc, la proporţia deceselor intervenite în timpul muncii etc.  

Deci, concluzionez că, din cei cinci indicatori utilizaţi la IDU-AI (UNDP, 
2011), doar doi îndeplinesc condiţia potrivit căreia ar fi de aşteptat ca cele două 
sexe să aibă acelaşi nivel în societatea modernă şi anume, educaţia şi locurile în 
Parlament, deşi pentru al doilea indicator opţiunile individuale pot fi şi ele 
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răspunzătoare de starea de lucruri existentă la un moment dat. Aceşti doi indicatori 
însă, împreună cu „rata şomajului” ar fi mai relevanţi pentru IDU-AI. Tocmai de 
aceea nu vom insista prea mult pe valoarea IDU-AI, cât pe indicatorii respectivi. 

Revenind la metodologia aplicată: de această dată, calculele sunt şi mai 
sofisticate. Mai întâi se face agregarea separată a dimensiunilor pentru cele două 
sexe prin intermediul mediilor geometrice, iar agregarea mediilor pe sexe se 
realizează prin intermediul mediei armonice asupra mediilor geometrice anterior 
determinate (acest fapt permite surprinderea inegalităţilor dintre cele două sexe şi 
se realizează prin ajustarea pentru asocierea dintre dimensiuni). Urmează agregarea 
indicilor pe dimensiuni şi, în final, determinarea indicelui inegalităţii de gen (IIG). 

Indicele Dezvoltării Umane ajustat pentru inegalităţi (IDU-AI) 
Începem de această dată chiar cu situaţia României în privinţa IDU ajustat 

pentru inegalitate. Dacă acest din urmă proces nu ar exista, IDU-AI ar fi egal sau 
foarte apropiat de IDU. În realitate nu s-a întâmplat aşa pentru nici una dintre cele 
134 ţări pentru care s-a calculat IDU-AI (din cele 187 cuprinse în HDR 2011).  

Cu IDU-AI de 0,683, cu 12% mai mic decât IDU (0,781), România are o 
performanţă mai slabă în privinţa inegalităţii în dezvoltarea umană. Dintre ţările 
care vin din grupa celor cu DU foarte înaltă, doar cinci au această diferenţă mai 
mare (deci cu inegalitate mai mare) decât România: Argentina (–19,5%), Chile  
(–19%), Coreea de Sud (–16,5%), SUA (–15,3%) şi Croaţia (–15,1%). 

Pentru comparaţie, să menţionăm că ecartul dintre IDU şi IDU-AI (acesta din 
urmă fiind considerat indicatorul real, primul reprezentând un potenţial) este mult 
mai mic decât în România în multe ţări europene, începând cu R. Cehă (5%), 
urmată de Slovenia (5,3%), Finlanda şi Norvegia (5,6%) etc. Desigur, faţă de ţările 
cu DU înaltă, România performează mai bine, dar fiind la vârful ierarhiei acestor 
ţări sunt mai puţin relevante diferenţele. Totuşi, şapte ţări o depăşesc; cel mai bine 
este în Muntenegru (diferenţa de numai 6,9%), dar sunt ţări cu diferenţe deosebit 
de mari (Columbia – 32,5%, Brazilia – 27,7% etc.). Faţă de media ţărilor cu DU 
foarte înaltă (IDU-AI = 0,787), România se află la o distanţă de –0,104, iar faţă de 
cele cu DU înalt (IDU-AI = 0,590) distanţa este de +0,093. Aceste valori sunt mai 
favorabile decât în cazul IDU (unde diferenţa faţă de mediile celor două grupe de 
ţări au fost de –0,108 şi, respectiv, +0,040), ceea ce denotă o plasare mai bună a 
României în context internaţional, printr-o inegalitate moderată. 

Pierderea pentru inegalitate a României este mult mai mare în cazul venitului 
decât la celelalte componente. Astfel, la indicele ajustat pentru inegalitatea de venit 
se înregistrează o pierdere de 22,2%. Aceste pierderi sunt de 9,6% pentru speranţa 
de viaţă la naştere şi de 5% pentru educaţie.  

Şi în cazul coeficientul Gini (care măsoară inegalitatea de venit), România 
se plasează pe panta negativă, cu valoare de 31,2 (calculul este pentru perioada 
2000–2011). 
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Ca valoare de referinţă, să avem în vedere faptul că nu s-ar înregistra inegalitate 
de venit semnificativă, dacă Gini este sub 20. Nici una dintre ţările cu DU foarte 
înaltă şi nici alte ţări nu se situează sub acest prag (cu o excepţie, Seychelles, cu 19). 
Cu valoare apropiată de prag este Suedia (25), urmată de Norvegia (25,8). Sunt însă 
şi ţări din grupa DU foarte înaltă, cu coeficientul Gini ce semnifică inegalitate foarte 
mare: Chile (52), Argentina (46), Hong Kong (43), dar şi SUA (41). 

În privinţa raportului interquintile a veniturilor, România are performanţă 
relativ scăzută (q 5 : q 1 = 4,9). De această dată însă, mai multe ţări cu DU foarte 
înaltă au valori de inegalitate a veniturilor mai mari decât România şi anume,  
23 ţări din cele 37 pentru care s-a efectuat calculul: Qatar (13,3); Argentina (12,3); 
Statele Unite (8,5); Israel (7,9); Singapore (9,8). Ţările cu cele mai mici valori ale 
raportului de inegalitate interquintile sunt Japonia (3,4), Finlanda (3,8), Norvegia 
(3,9), Slovacia (4,0). 

În analizele de mai sus reţinem o caracterizare generală, şi anume, faptul că 
în România media veniturilor este relativ mică şi acestea se distribuie printr-o 
inegalitate pronunţată. 

Inegalităţi de gen 
Am menţionat anterior argumente pentru care indicele inegalităţii de gen 

(IIG), calculat în HDR, comportă o serie de slăbiciuni şi tocmai de aceea vom 
insista mai mult pe indicatorii primari. Totuşi, nu vom ocoli ceea ce arată IIG în 
cazul României şi raportarea la contextul internaţional.  

România are o valoare mare a IIG, şi anume, 0,333, poziţia 55 (din 147 ţări, 
centila 63). Pe primele locuri, cu cele mai mici valori ale inegalităţii de gen sunt 
ţări europene, cu toate ţările scandinave incluse: Suedia (0,049), Olanda (0,052), 
Danemarca (0,060), Elveţia (0,067), Norvegia (0,075), Finlanda (0,076), Germania 
(0,085). Valori mai mari decât România pentru inegalitatea de gen, dintre ţările cu 
DU foarte înaltă, sunt doar cinci din 37 (Quatar 0,549; Chile 0,374; Argentina 
0,372; Barbados 0,364; Uruguay 0,352). În imediata apropiere a României sunt şi 
ţări precum SUA (0,299), Ucraina (0,335), Federaţia Rusă (0,338). Pe plan 
internaţional sunt consemnate însă valori mult mai mari, cum ar fi Arabia Saudită 
(0,646), Yemen (0,769).  

Per indicatori, situaţia cea mai critică a României se referă la locul deţinut de 
femei în forul legislativ, şi anume, de numai 9,8%, printre cele mai slabe valori din 
lume. De această dată nu se mai justifică împărţirea ţărilor în funcţie de valoarea 
DU. Totuşi, cele mai mari valori ale prezenţei femeilor în Parlament, care nu sunt 
însă în echilibru pe sexe, se înregistrează tot în ţările cu DU foarte înaltă. Cea mai 
mare prezenţă a femeilor în Forul legislativ este în Andorra (53,6%), urmează 
Suedia (45%), Cuba (43,2%), Islanda (42,9%), Finlanda (42,5%). 

Sunt şi cazuri în care femeile nu sunt prezente în forul legislativ (Qatar). 
Valori mai mici decât România în 2011, dintre ţările cu DU foarte înaltă, mai sunt: 
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Malta (8,7); Ungaria (9,1). Uşor deasupra României sunt Slovenia (10,8%) şi 
Irlanda (11%). 

Nici în domeniul fertilităţii adolescentelor şi tinerelor, precum şi a mortalităţii 
materne România nu înregistrează valori de dorit. Astfel, cu o rată a fertilităţii la 
această categorie de vârstă de 32 la o mie de femei de vârstă până la 19 ani inclusiv, 
România este depăşită, dintre ţările cu DU foarte înaltă, doar de Uruguay (61 la mie) 
şi SUA (41 la mie). Sunt ţări care au valori de numai 2,3 la mie (Coreea de Sud); 
3,2 la mie (Hong Kong); 4,6 la mie Elveţia; 4,8 la mie (Singapore); 5 la mie (Japonia 
şi Slovenia); 5,1 la mie (Olanda). 

Am sesizat anterior neadecvarea acestui indicator pentru inegalităţi de gen. În 
plus, mai constatăm că se pun la un loc persoane foarte tinere, unde maternitatea este 
într-adevăr o problemă gravă, cu persoane mature de 18–19 ani, când procrearea nu 
mai poate fi considerată un prejudiciu, chiar dacă se amână, pentru un timp, anumite 
aspecte ale participării sociale.  

Referitor la mortalitatea maternă, România înregistrează o rată de 27 cazuri la 
100 de mii de naşteri, ceea ce este o valoare mare. Cele mai multe ţări cu DU foarte 
înaltă se situează sub pragul neglijabil (10 cazuri la 100 mii de naşteri). Dintre 
aceste ţări au valori foarte mari ale mortalităţii materne, peste cel al României, doar 
Argentina (70 cazuri la 100 mii de naşteri) şi Barbados (64 de cazuri). La nivelul 
României este Uruguay, iar în apropiere se află SUA (24 de cazuri). La nivel 
mondial, sunt şi ţări unde aceste decese se situează la valori cu totul alarmante 
(Brazilia – 140 de cazuri, Gabon – 260 de cazuri la 100 mii de naşteri) 

Dacă tot am făcut referire anterior la indicatori demografici, nu este lipsit de 
relevanţă să avem în vedere şi alte informaţii de această natură. Un astfel de indicator 
este speranţa de viaţă la naştere a populaţiei grupate pe cele două sexe. Este bine 
cunoscut faptul că SVN este mai mare în cazul femeilor decât al bărbaţilor. 
Comparaţiile relevante se pot face în privinţa nivelului atins pe ţări şi a ecartului 
dintre SVN pe sexe. În România, SVN per totalul populaţie a fost de 74 ani, în 2011, 
iar ecartul dintre durata medie a vieţii pe sexe era de şapte ani în 2010 (INS, 2011) 
(70 şi 77 ani). El se situa la numai patru ani în Norvegia (79 şi 83), Israel (80 şi 84) 
şi era cinci ani în Elveţia (79 şi 84), dar ajunsese la 12 ani în Rusia (63 şi 75), 11 ani 
în Lituania (68 şi 79) şi 10 ani în Estonia şi Lituania (cu 68 faţă de 78, respectiv,  
70 faţă de 80). 

Ecartul dintre cele două sexe se reduce simţitor dacă se are în vedere speranţa 
de viaţă sănătoasă la naştere (adică durata medie a vieţii fără dizabilităţi). Astfel, 
Raportul demografic pe 2010 al Eurostat 2011, cu anul 2008, indică în cazul 
României 60 ani pentru bărbaţi şi 62,6 ani pentru femei. Aceste valori sunt 
superioare celor din unele ţări cuprinse în Raportul Eurostat, cum ar fi faţă de 
Lituania (cu 51,5 ani şi 54,1 ani) sau Slovenia (51,8 ani, respectiv 52,3 ani). Dar 
sunt mult inferioare altor ţări cum este Malta (68,9 ani şi 71,9 ani). 

Cât priveşte speranţa de viaţă sănătoasă la vârsta de 65 de ani, în România se 
înregistrau 7,7 ani la bărbaţi (faţă de 14,0 ani speranţă de viaţă la vârsta de 65 ani) 
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şi 7,8 ani la femei (speranţa de viaţă la vârsta de 65 ani fiind de 17,2 ani). În acelaşi 
timp, în ţări precum Islanda, speranţa de viaţă sănătoasă la vârsta de 65 de ani era 
de 13,8 ani la bărbaţi şi 14 ani la femei. În Suedia, valorile respective erau de  
12,9 ani şi 13,8 ani, dar în Slovacia se situau la doar 2,9 ani şi 2,6 ani; în Estonia la 
3,9 ani şi 4,2 ani. 

Şi în privinţa mortalităţii infantile, România, deşi a înregistrat reduceri deosebite 
faţă de anul 1989 (când se înregistrau 27 decese sub un an la 1 000 de copii născuţi 
vii), se situează însă mult mai slab decât unele ţări europene. Astfel, cu un indice 
de 10,1‰ a mortalităţii infantile în anul 2009, România are valoarea cea mai mare 
în UE, cu mult sub medie (de 4,3‰). Apropiat de România mai este Bulgaria cu 
9,0‰, iar cu valoarea cea mai mică este Slovenia, de numai 2,6‰. 

De altfel, România înregistrează şi printre cele mai mici rate totale de 
fertilitate (numărul de copii ce ar fi născuţi de către fiecare femeie dacă trăieşte 
până la sfârşitul perioadei fertile, iar naşterile vor urma rata actuală a fertilităţii 
diferenţiate pe vârste). În HDR 2011, cu valoarea fertilităţii totale de 1,4, România 
este depăşită de 36 ţări din 45 cu DU foarte înaltă pentru care a existat calcul. 
Asemănător României mai sunt Japonia, Coreea de Sud, Singapore, Slovenia, 
Ungaria şi Polonia. Sub nivelul României sunt doar Hong Kong (1,1), Portugalia şi 
Malta (cu câte 1,3). Cea mai mare valoare din această grupă de ţări este în Israel 
(2,9), iar valori ale fertilităţii totale de 2,0–2,9 au mai multe ţări dezvoltate: 
Norvegia, Australia, SUA, Noua Zeelandă, Irlanda, Islanda, Franţa. 

În privinţa populaţiei ocupate pe cele două sexe, la nivelul anului 2009, 
România se situează tot spre coada clasamentului ţărilor cu DU foarte înaltă, şi 
anume, cu 45,4% pentru femei şi 60,0% pentru bărbaţi, iar această ultimă valoare 
este penultima dintre ţările cu DU foarte înaltă (ultima fiind Ungaria, cu 58,8%). 
Imediat deasupra României sunt Italia (cu 60,0%), Polonia (61,9%) şi Lituania 
(62,1%), iar cea mai mică valoare a ocupării femeilor este în Malta (31,6%), 
urmată de Italia (38,4%). Sub nivelul României mai sunt Ungaria (42,5%), Grecia 
(42,9%). 

Nu este lipsit de semnificaţie să reţinem că în unele ţări, în care nivelul de 
ocupare a populaţiei este extrem de scăzut, se importă forţă de muncă, iar în altele, 
cum este şi România, o parte importantă a forţei de muncă este ocupată în străinătate. 
Prin urmare, gradul de activitate economică a populaţiei din ţările de emigraţie 
pentru muncă este mai mare decât cel arătat statistic. Aceşti emigranţi români îşi 
câştigă existenţa în străinătate şi contribuie la dezvoltarea ţărilor în care lucrează. 

Cele mai mari valori din prima grupă de ţări situate în Europa se înregistrează 
în Islanda (71,7% femeile şi 83,1% bărbaţii). Valori mai mari de 50% pentru prezenţa 
femeilor pe piaţa muncii şi mai mari de 60% pentru bărbaţi au cvasitotalitatea 
ţărilor cu DU foarte înaltă.  

În fine, în cazul indicatorului pregătire şcolară luat în seamă la HDR 2011, 
cel puţin gimnaziu, România are o situaţie bună (83,8% femeile şi 90,5% bărbaţii): 
12 ţări din întreaga lume au situaţia mai bună în cazul bărbaţilor (valoarea maximă 
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fiind de 99,1% – Norvegia). În cazul femeilor, 20 de ţări din întreaga lume au valori 
mai înalte ale pregătirii şcolare decât România, de regulă cele din vârful ierarhiei 
IDU sau dintre fostele ţări socialiste, inclusiv din URSS. Dintre vecini: Ungaria este 
cu 93,2%, Ucraina – 91,5%, Moldova – 85,8%. Bulgaria are doar 60,1%, iar Serbia 
61,7%. În unele ţări, femeile, într-o proporţie mai mare decât bărbaţii, au cel puţin 
gimnaziu, dar diferenţele sunt mici (Norvegia – cu 99,3% şi 99,1%, care are cele mai 
mari valori la nivel mondial pentru ambele sexe; SUA – 95,6% şi 94,5%; Suedia – 
87,9% şi 87,1%; Israel – 78,9% şi 77,2%; Marea Britanie – 68,8% şi 67,8%). Se 
constată, aş zice surprinzător, având în vedere nivelul de dezvoltare, că la ultimele 
exemple valorile sunt inferioare celor din România fie la unul din cele două sexe, fie 
la ambele. De altfel, sunt multe astfel de ţări, la care te poţi aştepta la valori mai 
înalte de persoane cu pregătire de cel puţin gimnazială. Cu valori inferioare 
României sunt: Portugalia (cu 40,4 şi 41,9); Croaţia (57,4 şi 72,3); Danemarca (59 şi 
65,6); Japonia (63,6 şi 73,8); Finlanda (70,1 pentru ambele sexe); Austria (67,3 şi 
85,9); Italia (67,8 şi 78,9); Grecia (64,4 şi 72,0). 

Inegalitatea de gen în România este un proces real. Nu toţi indicatorii utilizaţi 
în RDU sunt însă relevanţi, dar luaţi individual şi mărindu-le gradul de acurateţe, 
aceştia reflectă aspecte negative care ar trebui să fie corectate. 

CONCLUZII 

În urma analizelor, cele mai multe dintre ele pe bază de comparaţii, constatăm 
că România are o dezvoltare umană în apropierea grupului de la vârful ierarhiei 
mondiale (primul sfert). Nu este o performanţă pe măsura potenţialului dezvoltării 
umane a ţării, iar ceea ce o trage în jos este, în primul rând, valoarea PNB-ului.  

Primii ani de tranziţie s-au soldat cu costuri în privinţa DU, nu numai din cauza 
restructurării economice, dar şi în urma unor decizii greşite, cum a fost reducerea 
învăţământului obligatoriu la 8 ani, deşi absolvenţii în vârstă de 14–15 ani nu puteau 
intra pe piaţa muncii. Trebuie precizat că şi în România, ca şi în multe alte ţări, 
creşterea proporţiei populaţiei absolvente a gimnaziului, cel puţin s-a realizat pe două 
căi, şi anume: sporirea cuprinderii şcolare, dar şi schimbul de generaţii (vârstnicii 
având un nivel de şcolaritate mai scăzut). În domeniul educaţiei, problema de bază 
constă în menţinerea actualului nivel de participare, eventual creşterea lui în viitor 
împreună cu îmbunătăţirea competenţei.  

Totodată, este urgentă creşterea atractivităţii situaţiei din ţară pentru specialişti, 
aşa încât ei să nu mai plece la lucru în străinătate, într-o proporţie atât de mare. Pe plan 
general ar fi de dorit ca toate persoanele în căutare de loc de muncă să poată lucra în 
ţară şi să contribuie, astfel, la dezvoltarea ei şi la obţinerea de resurse materiale sporite.  

Referitor la celelalte componente ale IDU este de aşteptat să se înregistreze 
îmbunătăţiri substanţiale. Astfel, speranţa de viaţă la naştere poate fi crescută printr-o 
asistenţă medicală mai bună şi promovarea unui stil de viaţă sănătos. Principalul 
obiectiv trebuie să fie creşterea duratei medii de viaţă sănătoasă, inclusiv la vârstele 
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mai înaintate. Pentru a avea o implicare în mai mare măsură în viaţa politică a femeilor, 
inclusiv candidatura pentru Parlament, este nevoie, în primul rând, de o schimbare de 
atitudine a lor şi să îşi dorească acest lucru, dar şi a societăţii ca întreg. 

Nivelul la care se situează o ţară la un moment dat depinde şi de ceea ce se 
întâmplă în celelalte ţări. Pentru România, a aspira la primul loc este o utopie, cel 
puţin în viitorul previzibil, fie acesta şi pe termen foarte lung. Desigur că dezideratul 
trebuie să rămână o poziţie tot mai înaltă în ierarhie, iar rezultatul cât mai favorabil 
să caracterizeze întreaga populaţie. 

Cât priveşte ultima metodologie de lucru prezentă în HDR 2011, am sesizat 
faptul că nu a fost cea mai bună alegere renunţarea la rata de cuprindere şcolară, 
care este un indicator explicit şi prezintă acurateţe. Este de apreciat reintroducerea 
indicatorului media anilor de şcolaritate a persoanelor în vârstă de peste 25 de ani, 
care este şi el un indicator explicit. Şi rata de alfabetizare a adulţilor este un 
indicator relevant, şi toţi trei ar fi adecvaţi la constituirea indicelui educaţiei. De 
altfel, la nivel mondial sunt ţări în care rata de alfabetizare şi rata de cuprindere 
şcolară au valori de sub 30% din populaţia de referinţă.   

De asemenea, în determinarea indicelui inegalităţii de gen nu îşi au locul 
indicatorii care sunt specifici doar unuia dintre cele două sexe, chiar dacă luaţi 
separat ei sunt deosebit de relevanţi (mortalitatea maternă şi rata fertilităţii la 
adolescente). 

Închei demersul de faţă subliniind că Indicelui Dezvoltării Umane, deşi are o 
validitate (acurateţe) relativ scăzută, comparat la nivel mondial şi pe perioade lungi 
de timp, i se imprimă o importanţă cu totul dosebită. În spatele IDU sunt indicatorii 
acestuia, mult mai relevanţi decât indicele ca atare. Prin Rapoartele Dezvoltării 
Umane la nivel regional şi naţional se detaliază analizele şi se aduce un plus 
informaţional relevant.  
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he article focuses on the analysis of Romania’s performance 
in the field of human development (HD), as it is presented in 
the Human Development Reports which the United Nations 

Development Program started in 1990. This performance is understood as a 
process of broadening the possibilities of people’s choices, and as the level of 
people’s welfare. It is about leading a healthy life, for as long as it is possible, 
about being educated and about having a decent standard of life (HDR, 
1990). Each of the Human Development Reports issued so far was an event, 
whose information was much debated. The 2010 issue (20th anniversary) 
changed part of the indicators used for Human Development Index (HDI) 
calculation, the new indicators being expected to measure better country 
performance. More exactly, from the four indicators taken into calculation 
before 2010, which were set after several modifications: life expectancy, 
Gross Domestic Product (GDP), literacy rates and school enrolment rate, 
only the first one remained. The GDP was replaced by the Gross National 
Income (GNI), while in terms of education, the indexes calculate the mean 
years of schooling (MYS) of the people aged 25 and more, and the expected 
years of schooling (considering the actual yearly school enrolments). IHD 
calculation also changed: the geometric average of the indicators describing 
the three subcomponents (standardized in the interval 0–1) is used instead of 
the arithmetic mean of the indicators. The new formula was applied retroactively 
for several years, so that historic comparisons can be done. 

The surprise, to call it so, is that, using the new measurements, 
Romania stands somehow better, even if the historic trend didn’t change. 
Thus, while according to both the old and new calculations, IHD values 
decreased in Romania during the early years of transition, the decrease from 
the initial period has been recovered only in 2000–2005, while slight 
increases have been recorded in the last year of reporting. The better 
performance of Romania in HD is for MYS indicator and for EYS also.  

All these changes will be analysed together with several other information 
regarding the processes of inequality in human development. 

Keywords: human development, index and human development indicators, 
inequality in human development 
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OFERTA TURISTICĂ DIN ROMÂNIA: 1948–2010 

DAN CONSTANTIN RĂDULESCU 
MANUELA SOFIA STĂNCULESCU 

tudiul de faţă prezintă o cercetare empirică ce analizează 
principalele evoluţii ale ofertei turistice din România din 
două etape istorice: 1948–1989 şi 1990–2010. Prin metoda 

analizei documentelor au fost reconstituite seriile de timp pentru ultimii  
63 de ani, pentru principalii indicatori privind capacitatea turistică şi 
utilizarea efectivă a acesteia, dar şi pentru unii indicatori referitori la 
cererea turistică şi rezultatele activităţii turistice. Pentru o imagine 
reprezentativă, studiul descrie principalele reglementări legislative şi 
aranjamente instituţionale care au influenţat dezvoltarea şi funcţionarea 
turismului în cele două etape istorice.  

Cuvinte-cheie: turism, indicatori de aprovizionare al turismului, 
politicile în turism. 

INTRODUCERE 

Conform definiţiei agreate la Conferinţa internaţională asupra turismului şi 
statisticii turismului, de la Ottawa, din iunie 1991, „Turismul se referă la activităţile 
unei persoane care călătoreşte în afara mediului său obişnuit, pentru mai puţin de o 
perioadă specificată de timp şi al cărei scop principal de călătorie este altul decât 
exercitarea unei activităţi remunerate la locul de vizitare”.  

Până în anii ’90, turismul a fost privit cu precădere prin prisma avantajelor 
sale economice: creşterea veniturilor, crearea de locuri de muncă sau valorificarea 
unor resurse originale (naturale, culturale etc.). Însă, concomitent cu consolidarea 
ideii de dezvoltare durabilă (1987), Organizaţia Mondială de Turism (OMT) 
împreună cu alte organisme ale ONU au dezvoltat conceptul de turism durabil (sau 
sustenabil), care a fost prezentat la Summitul de la Johannesburg din 2002. 
Turismul durabil, definit încă din 1991 de Uniunea Internaţională de Conservare a 
Naturii, Federaţia Mondială pentru Ocrotirea Naturii şi Federaţia Europeană a 
Parcurilor Naţionale şi Naturale, se referă la „dezvoltarea tuturor formelor de 
turism, managementul şi marketingul turistic care să respecte integritatea naturală, 
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socială şi economică a mediului, cu asigurarea exploatării resurselor naturale şi 
culturale şi pentru generaţiile viitoare” (Istrate şi alţii, 1996: 258).  

Din această perspectivă, impactul activităţilor de turism asupra populaţiei, 
comunităţilor şi mediului înconjurător a devenit centrul de interes, astfel încât dezvoltarea 
turismului să se realizeze echilibrat, în conformitate cu păstrarea echilibrului ecologic 
şi evitarea poluării sau a altor tipuri de impact negativ. Literatura de specialitate are 
în vedere mai multe tipuri de impact – politic, social, economic, cultural şi turistic – 
care se află în strânsă legătură cu calitatea vieţii populaţiei şi comunităţilor. 

Impactul social al turismului se referă la efectele directe asupra turiştilor şi 
populaţiei/comunităţilor din zonele de destinaţie, dar şi la impactul asupra nivelului 
de educaţie, cultură şi civilizaţie, asupra modului de utilizare a timpului liber, a 
legăturilor dintre comunităţi (sau naţiuni), precum şi a moştenirii culturale din zonele 
turistice. În contextul globalizării şi uniformizării, elementele cu specific tradiţional 
dau valoare unei zone, astfel încât dezvoltarea durabilă a turismului presupune 
păstrarea modului de viaţă tradiţional şi a identităţii socioculturale locale. Valorificarea 
prin turism a patrimoniului natural şi cultural al unei zone poate avea atât un impact 
social pozitiv, cât şi unul negativ. Pe de o parte, impactul social pozitiv la nivelul 
comunităţilor se referă la crearea de locuri de muncă (de unde noi oportunităţi de 
ocupare şi profesionalizare a forţei de muncă locale, cu precădere pentru grupurile 
defavorizate, precum tinerii sau femeile), dezvoltarea infrastructurii, creşterea 
încasărilor la bugetul local, diversificarea formelor de artizanat sau facilitarea 
integrării sociale prin schimburile interculturale între turişti şi populaţia gazdă. Pe de 
altă parte, impactul social negativ se referă la distrugerea treptată a modului de  
viaţă tradiţional, dezechilibrarea structurilor locale de putere sau adoptarea unor 
comportamente nocive (mai ales în rândul copiilor şi tinerilor). Cu alte cuvinte, 
dezvoltarea turismului duce la îmbunătăţirea calităţii vieţii unei comunităţi numai în 
măsura în care ţine cont de condiţiile locale specifice şi este realizată într-o manieră 
sustenabilă. Din nefericire, conform OMT (Forumul European de Turism, Malta, 
2002), tendinţa actuală a guvernelor europene de a promova turismul mai mult pentru 
profituri economice decât pentru beneficiile sociale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii va 
continua până în 2020. 

În articolul de faţă se are în vedere, în principal, turismul ca fenomen social, 
cultural şi economic, privit atât din perspectiva activităţii vizitatorilor, cât şi din 
aceea a ofertei, ca set de activităţi productive care asigură servicii vizitatorilor. 
Abordarea este una istorică, fiind avută în vedere evoluţia între anii 1948 şi 2010. 
Accentul este pus cu precădere asupra indicatorilor de ofertă turistică, dar sunt avuţi 
în vedere şi unii indicatori privind cererea turistică şi rezultatele activităţii 
turistice. Datele sunt culese din statisticile oficiale naţionale. În plus, studiul descrie 
principalele reglementări legislative şi aranjamente instituţionale care au influenţat 
dezvoltarea şi funcţionarea turismului atât în perioada comunistă (1948–1989), cât şi 
după 1990. 
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SCURT ISTORIC 

Poziţia geopolitică, alături de resursele umane şi materiale, specifice spaţiului 
românesc au determinat un interes corespunzător din partea principalilor actori 
politici europeni, dar şi a celor economici, pentru cunoaşterea şi controlarea zonei. 
De aceea, mai ales, după secolele XIV–XV, mulţi agenţi diplomatici, comercianţi, 
militari sau simpli călători au vizitat spaţiul românesc, înregistrând în scrierile lor 
informaţii preţioase despre pitorescul ţinuturilor româneşti, tradiţiile, moravurile şi 
comportamentul locuitorilor1. 

Au existat, de asemenea, şi întreprinderi similare din partea unor români; 
acelea de cunoaştere a unor teritorii străine – spătarul Nicolae Milescu în China, 
Dinicu Golescu în Ungaria, Austria şi Germania, sau exploratorul Iulius Popper în 
America de Sud. 

Procesele de modernizare şi progres au cuprins spaţiul românesc odată cu 
sfârşitul secolului al XVIII-lea. Acumulările şi dezvoltările înregistrate în plan 
economic şi social au determinat demararea unor prime iniţiative în plan turistic. 
Anume, dezvoltarea contactelor şi raporturilor comerciale ale spaţiului românesc 
cu restul Europei a generat o reală dezvoltare a construcţiilor de hanuri, hoteluri, 
restaurante, precum şi a reţelelor de căi rutiere, căi ferate, depozite, gări, porturi, 
material rulant feroviar, vehicole, nave de comerţ şi de pasageri. Astfel de facilităţi 
economice au uşurat, la rândul lor, iniţiative şi investiţii directe în turism, apte să 
valorifice imensul potenţial turistic românesc şi au fost relativ consonante cu 
întreprinderile similare din vestul şi centrul Europei. 

În primul rând, trebuie evidenţiate iniţiativele de popularizare a drumeţiilor şi 
călătoriilor în scopuri recreative şi sportive finalizate, fie în Transilvania, pe atunci 
provincie a Imperiului Austro-Ungar, fie în Regatul României2. În ceea ce priveşte 
regatul României, o primă iniţiativă s-a consumat în anul 1895, când, 
Arhimandritul Nifon, stareţul mânăstirii Sinaia, împreună cu Tache Ionescu, au 
înfiinţat Societatea Carpatină la Sinaia (Enciclopedia României, 1943: 177). 
Conform aceleiaşi surse, în 1903, din iniţiativa principelului Ferdinand şi a lui 
Alexandru Tzigara Samurcaş, s-a înfiinţat, la Bucureşti, Societatea Turiştilor 
Români, care a construit cabana Grindu, în munţii Piatra Craiului, şi a început 
editarea unui anuar turistic. O parte din membrii Societăţii Turiştilor Români au 
înfiinţat, la 15 martie 1921, Hanul Drumeţilor, transformat în 1925 în Touring 
Clubul României, cu care de altfel Societatea Turiştilor Români a fuzionat în 1931. 
                                   

1 Pot fi citaţi, în acest sens, călători şi savanţi europeni, care au vizitat teritoriul de astăzi al 
României, precum, Bandini, Pian del Carpini, Dupont, Lescalopier, Del Chiaro sau Vaillant. 

2 Spre exemplu, în 1873, a fost înfiinţată, cu scopul promovării excursiilor şi ascensiunilor 
montane, Societatea Alpină Transilvăneană, cu sediul la Braşov (Bărănescu, 1973: 26). Au urmat, în 
vederea îndeplinirii unor programe similare, Societatea Carpatină Ardeleană, de la Sibiu, în 1880, 
precum şi Societatea Carpatină Ardeleană, înfiinţată la Cluj, în 1890 (ibidem). 
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În 1921, Emil Racoviţă a înfiinţat Frăţia Munteană, organizaţie similară ca scopuri 
cu Touring Clubul României, cu care a şi fuzionat în 1933. 

În 1926, a fost înfiinţat Oficiul Naţional de Turism, ca organism privat de 
propagandă şi dezvoltare a turismului. Acesta a fost transformat prin lege, în 1936, 
într-un organism de stat, subordonat Ministerului de Interne (ASE, 1978: 38), cu 
atribuţii de îndrumare şi control în domeniul turismului intern şi internaţional. În 
vederea promovării turismului şi a atragerii turiştilor străini, prin Jurnalul 
Consiliului de Miniştri nr. 836, publicat în Monitorul Oficial nr. 166, din 22 martie 
1933, s-a hotărât scutirea şi reducerea taxelor consulare pentru automobiliştii şi 
turiştii străini, care vizitau România cel puţin cinci zile, în scopuri turistice sau 
balneare (Biblioteca legilor uzuale adnotate, 1933). 

În concluzie, până în 1948, în principal din iniţiative private, dar şi la intervenţia 
autorităţilor statului, s-a reuşit iniţierea unor prime măsuri de încurajare a turismului, 
concretizate prin înfiinţarea primelor rezervaţii naturale, editarea de anuare turistice, 
atlase şi hărţi turistice, marcarea traseelor turistice montane şi construirea unor vile, 
cabane, adăposturi turistice şi hoteluri în zone montane de interes, precum Sinaia, 
Predeal, Poiana Ţapului, Tuşnad, Sibiu, Ceahlău, Parâng, Retezat sau Bucovina, 
alături de dezvoltarea capacităţilor de cazare în staţiuni balneoclimaterice la 
Techirghiol, Herculane, Olăneşti, Govora (Enciclopedia Română, 1930: 134).  
A început, de asemenea, amenajarea turistică a unor staţiuni de pe litoralul românesc, 
la Mamaia, Carmen Sylva, Mangalia, Balcic (Enciclopedia României, 1943: 206). 
Deşi în mai mică măsură, facilităţi turistice au fost dezvoltate şi în mediul rural –  
în anul 1950 se aflau în administrarea Confederaţiei Generale a Muncii un număr de 
60 de vile, cabane şi adăposturi în localităţi rurale montane şi o cabană în zona de 
deal (Podgoria Aradului) (Turismul de iarnă, 1950: 79). 

Pentru diferitele categorii de salariaţi, erau propuse ca modalităţi de activităţi 
turistice, recreative, organizarea de excursii cu trenul, cu autobuzul, cu navele pe 
Dunăre, sau pe jos pentru distanţele scurte, ca şi organizarea de petreceri 
câmpeneşti în aer liber, despre care se considera că reprezintă o cale sigură pentru 
educaţia turistică (Pentru o largă dezvoltare a turismului, 1952: 5). În acest scop, 
în 1949 funcţionau deja cinci trenuri speciale care se organizau, la sfârşit de 
săptămână, dinspre Bucureşti spre localităţi cu potenţial turistic, precum Snagov, 
Mangalia, Vasile Roaită, Brăila, Cheia, Cumpăna, iar numărul lor a crescut la 11, 
din 1950 (ibid.: 14). Similar, din restul ţării erau organizate, tot la sfârşit de 
săptămână, un număr de 12 trenuri speciale spre Bucureşti (ibidem). 

Dezvoltarea capacităţilor de cazare şi a infrastructurii de transport au permis 
sporirea constantă a numărului de turişti care îşi petreceau concediile de odihnă în 
zone precum Stâna de Vale, Schitu, Lereşti, Mărginimea Sibiului, Agapia, Văratec, 
Durău, Dervent, Poiana Ţapului, Timişul de Sus, Dârste, Feldioara, Râşnov, 
Bodoc, Malnaş, Bicsad, Lacul Roşu, Tuzla, aşa cum arăta publicaţia de specialitate 
Romania Tourist Itineraries (1957). După 1948, potenţialul turistic românesc a fost 
mai bine cunoscut şi utilizat, aşa cum arătăm în capitolele următoare. 
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EVOLUŢIILE TURISMULUI ÎNTRE 1948 ŞI 1989 

Deşi perioada 1948–2010 nu este foarte îndelungată, analiza capacităţii 
turistice este împărţită, în acest articol, în două etape: 1948–1989 şi 1990–2010, 
dată fiind atât evoluţia istorică generală, cât şi cea înregistrată la nivelul subiectului 
tratat – turismul românesc. 

Mediul politic, legal şi instituţional 
Naţionalizarea întreprinderilor economice, comerciale, băncilor şi societăţilor 

de transport rutier, hotărâtă la 11 iunie 1948 şi realizată în cursul anilor 1949–1950, 
a determinat trecerea în proprietatea statului şi a unităţilor hoteliere existente, care 
prestaseră anterior servicii turistice în beneficiul turiştilor români şi străini. O parte 
dintre aceste unităţi şi-au menţinut funcţiile iniţiale, iar restul au devenit locuinţe de 
protocol, cămine studenţeşti sau sedii ale unor instituţii administrativ-economice. 
Odată trecute în proprietatea statului, unităţile care şi-au păstrat profilul turistic au 
fost repartizate fie gospodăriei PMR (Partidul Muncitoresc Român), fie ministerelor 
şi instituţiilor administraţiei centrale şi locale de stat, fie unor uniuni de creaţie, 
fiind conduse şi organizate în baza stipulaţiilor Decretului nr. 199 din 1949, 
asemenea celorlalte unităţi economice. S-a constituit, astfel, o reţea naţională de 
unităţi turistice proprietate de stat şi cooperatistă, formată din hoteluri, restaurante, 
cabane, vile, case de odihnă, tabere de copii, elevi, studenţi, sanatorii şi spaţii de 
cazare balneoclimaterice. 

În primii ani de după 1948, în funcţionarea unităţilor de turism a prevalat 
organizarea de acţiuni menite să antreneze categoriile de funcţionari, muncitori, 
ţărani cooperatişti şi familiile acestora în excursii, serbări câmpeneşti, concedii de 
odihnă şi concedii medicale, ce urmăreau recuperarea şi consolidarea capacităţii de 
muncă a acestora. Erau, astfel, puse în practică de către unităţile turistice existente 
dispoziţiile Hotărârii Biroului Politic al CC al PMR din 1949, „asupra stimulării şi 
dezvoltării continue a culturii fizice şi a sportului”, care stipula că „turismul este 
unul din sporturile de bază, care mobilizează sute de mii de oameni, la o activitate 
sănătoasă în aer liber, pentru făurirea unor oameni puternici, rezistenţi, cu calităţi 
fizice şi intelectuale ridicate, pregătiţi pentru o muncă de înaltă productivitate şi 
pentru apărarea patriei” (Îndrumător turistic, 1954: 3). 

În cadrul controlului strict exercitat asupra întregii societăţi româneşti, a fost 
instituit un întreg sistem de acte normative menite să asigure temeiul legal al 
funcţionării unităţilor de profil turistic. Totodată, iniţiativele recreativ turistice erau 
prezentate ca fiind mari succese ale noului regim, deşi în realitate erau bazate pe 
clădiri, echipamente şi instalaţii confiscate de la proprietari privaţi, care erau 
utilizate în mod discriminatoriu doar pentru unele categorii de populaţie – ţăranii 
individuali, micii meseriaşi şi liber profesioniştii fiind excluşi. Propaganda oficială 
supradimensiona latura recuperatorie a turismului, ca o modalitate de garantare a 
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unor cetăţeni apţi de muncă, funcţie evident însemnată a turismului, dar cu neglijarea 
aspectelor sale recreativ-educative.  

Unităţilor deja existente în 1948 şi trecute în proprietatea statului, li s-au 
adăugat, mai ales după 1955, o serie de noi capacităţi turistice construite în zonele cu 
potenţial turistic. Coordonarea în plan naţional a înfiinţării, organizării şi funcţionării 
unităţilor turistice era asigurată de Confederaţia Generală a Muncii şi, respectiv, de 
Asociaţia de Cultură Fizică şi Sport din RPR (Republica Populară Română), (ACFS), 
prin intermediul Serviciilor de Turism şi Excursii regionale şi raionale şi, respectiv, 
Birourile de Turism şi Excursii ce se constituiau la nivelul instituţiilor şi unităţilor 
economice. Întrucât o astfel de reţea greoaie, cu multiple raporturi de subordonare, a 
generat o structură birocratică ineficientă şi o funcţionare defectuoasă a unităţilor 
turistice au fost operate, ulterior, unele modificări. 

Într-o primă etapă, a fost înfiinţat Oficiul Naţional de Turism Carpaţi 
(desfiinţat în 1948), prin HCM nr. 1781, din 18 august 1955, ca o întreprindere 
economică de stat, subordonată Ministerului Comerţului Exterior şi care subordona, 
la rândul său, unităţi economice cu profil turistic, sucursale, filiale teritoriale, 
agenţii şi birouri de turism în ţară şi în străinătate, având misiunea să realizeze 
convenţii internaţionale cu firme de turism din străinătate pentru aducerea de turişti 
străini în România şi, respectiv, organizarea de călătorii pentru grupuri de turişti 
români în străinătate (HCM nr. 1781, din 18 august 1955).  

În anul 1959, având în vedere îmbunătăţirea funcţionării activităţii de turism 
intern, s-a decis prin HCM nr. 86 că: „ONT Carpaţi îşi extinde activitatea preluând 
întreaga bază materială a turismului şi capătă totodată şi sarcina organizării de 
activităţi turistice interne”. Se decidea, totodată, scoaterea ONT Carpaţi de sub tutela 
Ministerului Comerţului Exterior şi subordonarea sa Uniunii de Cultură Fizică şi 
Sport (UCFS)3. De menţionat că, în activitatea practică, unităţile turistice nu au fost 
avantajate de acest aranjament instituţional, Uniunea de Cultură Fizică şi Sport având 
cu totul alte interese şi ţeluri, legate de promovarea sportului şi, nicidecum, de 
organizarea turismului intern sau internaţional. În acelaşi timp, în plan administrativ-
teritorial s-a decis, prin Decretul nr. 570 din 30 decembrie 1958, trecerea oraşelor 
Vasile Roaită, Techirghiol şi a comunelor Agigea, Ovidiu, Năvodari în subordinea 
oraşului Constanţa, în vederea unei mai bune exploatări balneoclimaterice a zonei de 
litoral maritime (Buletinul Oficial, nr. 1, din 14 ianuarie 1959). 

În consecinţă, activitatea turistică din România a fost din nou reorganizată, 
fiind pusă în întregime în subordinea şi coordonarea Oficiului Naţional de Turism, ca 
„organ central al administraţiei de stat care înfăptuieşte politica statului în domeniul 
turismului”, prin dispoziţiile Decretului Consiliului de Stat nr. 32, din 27 ianuarie 1967 
(Buletinul Oficial al RSR, an III, partea I, 2 februarie 1967). 

Un an mai târziu, prin legea nr. 9 din 9 mai 1968, se decidea aprobarea de 
construire, de către populaţie, cu sprijin de la stat în credite şi materiale de construcţii, 
                                   

3 Colecţia de HCM, Anul VIII, nr. 11, 15 februarie 1959. 
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de case proprietate personală de odihnă sau turism„în localităţile balneoclimaterice 
la munte sau la mare, precum şi în alte locuri turistice” (ibidem, an IV, partea I, 
9 mai 1968). 

Tot în anul 1968 a fost autorizată înfiinţarea Biroului de Turism pentru Tineret 
ca organ central specializat al CC al UTC, cu personalitate juridică, însărcinat cu 
stimularea şi facilitarea turismului în rândul tuturor categoriilor de tineri, în principal 
prin organizarea de excursii şi tabere pentru studenţi şi tineri salariaţi (ibidem, an IV, 
partea I, 30 septembrie 1968). 

În final, în decembrie 1970, prin Decretul nr. 539, s-a hotărât înfiinţarea 
Ministerului Turismului, cu „sarcina de a înfăptui politica partidului şi statului în 
domeniul turismului în RSR” prin preluarea şi subordonarea ONT şi a tuturor 
unităţilor de profil din compunerea acestuia (Buletinul Oficial al RSR, Colecţia de 
Legi şi Decrete, IV, 1970: 132). Nou-creatului minister i se subordonau, la nivelul 
fiecărui judeţ, Oficii Judeţene de Turism (OJT), ce coordonau toate unităţile 
turistice existente pe raza respectivului judeţ, la care se adăugau ONT Carpaţi 
Braşov, ONT Carpaţi Bucureşti, ONT Litoral, pentru coordonarea activităţii de 
turism intern şi internaţional pentru staţiunile montane şi de litoral. 

Ulterior, principalele organizaţii politice şi obşteşti: UTC, UGSR, UCECOM, 
UNCAP au fost obligate să organizeze acţiuni permanente de stimulare a activităţilor 
recreativ-turistice, ca urmare a emiterii Decretului nr. 149, din 27 aprilie 1976, care 
stipula la articolul 1: „În RSR, turismul de masă, formă importantă de organizare a 
recreării şi odihnei active, de întărire a sănătăţii, de educare a oamenilor muncii, a 
tineretului, constituie un însemnat obiectiv al politicii partidului şi statului nostru” 
(Barbu, coord., 1981: 216). 

Deci, în perioada 1948–1976, a fost realizat un întreg dispozitiv instituţional 
legislativ, în domeniul turismului, cu efecte până în 1989 asupra înfiinţării, 
organizării şi funcţionării de unităţi de profil. De la naţionalizarea unităţilor turistice 
şi atribuirea acestora unor organisme şi instituţii administrative, economice, 
culturale, artistice şi ştiinţifice, s-a ajuns la gruparea unităţilor ce păstraseră atribuţii 
turistice, într-o singură unitate economică, ONT Carpaţi, mai întâi subordonată 
Ministerului Comerţului Exterior, ulterior autonomă, pentru ca, în final, să se decidă 
înfiinţarea unui organism guvernamental specializat – Ministerul Turismului, care 
conducea şi coordona întreaga reţea de unităţi de profil şi care putea asigura 
dezvoltarea şi modernizarea unităţilor din subordine, prin bugetul propriu de venituri 
şi cheltuieli. 

Dezvoltarea şi activitatea unităţilor turistice 
Modificările instituţional-legislative asupra unităţilor turistice, operate în 

principal după 1955, au produs o serie de efecte pozitive legate de funcţionarea în 
ansamblu a reţelei de profil din România, inclusiv în ceea ce priveşte extinderea 
şi modernizarea acesteia. De aceea, în 1972, spre exemplu, ponderea salariaţilor 
din turism reprezenta 0,8% din totalul salariaţilor, faţă de numai, 0,3%, în 1965 
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(Barbu, coord., 1973: 24). De asemenea, după 1965, au fost înregistrate creşteri 
semnificative ale încasărilor din turismul internaţional şi turismul intern. 

Tabelul nr. 1 

Dinamica încasărilor din turismul internaţional şi intern al României, comparativ cu dinamica 
venitului naţional, a producţiei globale industriale şi exportului de mărfuri (%) 

 1965 1970 1972 
Venitul naţional 100 195 180 
Producţia globală industrială 100 259 219 
Exporturile de mărfuri 100 167 217 
Încasări din prestări efectuate pentru turişti străini 100 175 404 
Încasări din turismul intern 100 145 291 

Sursa: Barbu, coord., 1973, p. 36. 

Corespunzător, în perioada 1965–1979, indicatorii turistici specifici acelor 
ani, respectiv circulaţia turistică şi volumul încasărilor din turism, înregistrau, de 
asemenea, evoluţii pozitive. 

Tabelul nr. 2 

Evoluţia circulaţiei interne şi a volumului încasărilor din turismul intern 

 1965 1970 1975 1979 
Circulaţia turistică internă (mii persoane) 1238 2186 3272 4461 
Încasări din turismul intern (milioane lei)   159   299   634 1061 

Sursa: Barbu, coord., 1973, p. 37. 

De menţionat faptul că, în ciuda gravei crize ce a lovit economia românească 
după anii 1975–1980, sectorul turistic a continuat să înregistreze evoluţii pozitive 
atât în ceea ce priveşte sporirea capacităţilor funcţionale, cât şi circulaţia turistică. 
Spre exemplu, în primul trimestru al anului 1988, în unităţile de profil aflate în 
subordinea Ministerului Turismului era înregistrată o circulaţie turistică de circa 
3,5 milioane persoane, adică aproximativ 15% din populaţia de atunci a ţării (fără 
turiştii înregistraţi în unităţile de turism balnear) (Donoaica, 1989: 7). 

În cadrul proceselor generale ce au caracterizat evoluţia turismului românesc 
între 1948 şi 1989 se regăsesc, evident, şi unităţile de profil din localităţile rurale. 
Specialiştii din domeniu evidenţiază şi pentru România faptul că turismul rural 
„a apărut ca o reacţie, urmărind revitalizarea zonelor rurale abandonate, ca urmare 
a migrării populaţiei spre zone urbane şi, datorită nevoii tot mai mari a populaţiei 
urbane de revenire într-un mediu odihnitor, recreativ, nepoluat. Mediul rural se afirmă 
ca o nouă realitate turistică, diferită de cea de tip tradiţional şi răspunde mai bine 
exigenţelor în creştere manifestate de consumator pentru evadarea spre o viaţă în 
aer liber, produse turistice mai ieftine, familiarizarea cu activităţile rurale, artizanale” 
(ASE, 1978: 95). Spre exemplu, în anul 1957 erau înregistrate 14 localităţi rurale în 
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zona de munte şi de litoral ce adăposteau unităţi turistice (Romania Tourist Itineraries, 
1957)4. Numărul acestor localităţi cu funcţii de staţiuni turistice a sporit la 25 în jurul 
anilor 1984–1986 (Istrate, 1986: 55). De altfel, încă înainte de 1985, specialiştii 
identificaseră pe teritoriul României un număr de 30 de zone cu înalt potenţial 
turistic şi balneoclimateric (Bonifaciu, 1985: 64).  

Tabelul nr. 3 

Reţeaua unităţilor turistice în anii 1970–1989 (număr unităţi turistice)5 

 1970 1980 1989 
TOTAL, din care 2385 3190 3490 
Hoteluri şi moteluri 497 707 828 
Hanuri turistice 34 105 134 
Cabane turistice 181 200 229 
Popasuri turistice 177 187 219 
Case de odihnă 1309 1531 1525 
Tabere de copii şi elevi 76 152 218 
Unităţi şcolare 63 279 296 
Locuinţe contractate de cetăţeni 48 29 41 

Sursa: INS, 1990.  
Note: * În 1975, unităţile şcolare sunt înregistrate împreună cu taberele de copii şi elevi. Totalitatea 

locuinţelor contractate de cetăţeni într-o localitate era considerată o unitate turistică din punct 
de vedere statistic.  

Tabelul nr. 3 arată că după reorganizarea legislativ-instituţională a sectorului, din 
1970, numărul total al unităţilor turistice a crescut de la mai puţin de 2 400 la aproape  
3 500 în 1989. Cele mai importante creşteri au înregistrat hanurile turistice, taberele de 
copii şi elevi, unităţile şcolare cu capacităţi de cazare turistică, precum şi hotelurile, 
motelurile. Astfel, în 1989, numărul unităţilor şcolare cu capacităţi de cazare turistică 
era de aproape cinci ori mai mare decât cel din 1970, numărul hanurilor era de patru ori 
mai mare, iar numărul taberelor de copii şi elevi era de aproximativ trei ori mai mare. 
Celelalte categorii de unităţi turistice au înregistrat creşteri de nivel mai redus. Oricum, 
după 1990, trei categorii de unităţi – casele de odihnă, unităţile şcolare cu capacităţi de 
cazare turistică şi locuinţele contractate de cetăţeni – au dispărut complet. 

O dată cu creşterea numărului de unităţi a sporit substanţial capacitatea de 
cazare turistică, de la mai puţin de 250 mii locuri, în 1970, la aproape 419 mii 
locuri, în 1989, cu valori chiar mai ridicate în anii 1987 şi 1988. 

Hotelurile şi motelurile au înregistrat constant sporuri la capacitatea de cazare 
între 1970 şi 1989, numărul locurilor de cazare în unităţi turistice fiind de aproape 
două ori mai mare în 1989 prin comparaţie cu starea iniţială din 1970. În celelalte 
                                   

4 De fapt, înregistrarea unităţilor turistice s-a făcut cu începere din anul 1970. Anterior anului 
1970 era înregistrat doar numărul beneficiarilor de concedii de odihnă, tabere de copii şi elevi. 

5 Deoarece în cursul perioadei 1948–1989, înregistrările statistice oficiale referitoare la turismul 
din România s-au făcut doar per totalul ţării şi nu pe medii rezidenţiale, nu pot fi prezentate situaţii de 
detaliu privind evoluţia unităţilor turistice din rural/urban. 
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categorii de unităţi, numărul locurilor de cazare a înregistrat mici fluctuaţii, dar pe 
total perioadă 1970–1989, a cunoscut de asemenea o creştere semnificativă, mai 
ales în cadrul hanurilor turistice (o creştere de aproape 574%), a unităţilor şcolare 
cu capacităţi de cazare turistică (creştere de 381%) şi a taberelor de copii şi elevi 
(300%). Singura reducere a numărului de locuri de cazare a fost înregistrată la 
nivelul locuinţelor contractate de cetăţeni, care după ce au crescut în anii ’70, s-au 
redus considerabil în anii ’80. De altfel, cum am menţionat deja, unităţile şcolare 
cu capacităţi de cazare turistică şi locuinţele contractate de cetăţeni (precum şi 
casele de odihnă) au dispărut după 1990. 

Tabelul nr. 4 

Capacitatea de cazare turistică în perioada 1970–1989 (număr de locuri) 

 1970 1980 1989 
TOTAL, din care: 248 434 404 432 418 944 
Hoteluri şi moteluri 85 511 146 531 168 895 
Hanuri turistice 1 395 7 208 8 013 
Cabane turistice 10 834 12 651 12 325 
Popasuri turistice 42 845 53 566 47 212 
Case de odihnă 48 953 47 491 49 009 
Tabere de copii şi elevi 17 871 37 340 53 901 
Unităţi şcolare 15 211 63 631 57 981 
Locuinţe contractate de cetăţeni 25 814 36 014 21 608 

Sursa: INS, 1990.  
Notă: * În 1975, unităţile şcolare sunt înregistrate împreună cu taberele de copii şi elevi. 

 
Creşterea capacităţii de cazare a fost asociată cu dezvoltarea turismului intern şi 

mărirea de peste două ori a numărului total de turişti interni cazaţi în unităţile turistice de 
odihnă şi tratament (de la peste 5,4 milioane, în 1970, la aproape 11,6 milioane, în 1989). 

Tabelul nr. 5 

Numărul de turişti interni cazaţi în unităţile de cazare turistică de odihnă  
şi tratament balnear în anii 1970–1989 (mii persoane) 

 1970 1980 1989 

TOTAL, din care: 5 444 10 154 11 597 
Hoteluri şi moteluri 3 641 6 671 8 028 
Hanuri turistice 125 757 685 
Cabane turistice 385 662 609 
Popasuri turistice 309 711 758 
Case de odihnă 726 918 1 044 
Tabere de copii şi elevi 76 197 324 
Unităţi şcolare 27 115 69 
Locuinţe contractate de cetăţeni 155 123 80 

Sursa: INS, 1990. 
Notă: * Lipsă date.    
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În mod constant, cei mai mulţi turişti interni se cazau în hoteluri, moteluri sau 
case de odihnă. Totuşi, de-a lungul timpului, a crescut semnificativ numărul 
turiştilor care optau pentru cazare în hanuri sau popasuri turistice (de aproximativ 
5,5 ori, respectiv 2,5 ori). De asemenea, prin promovarea turismului în şcoli şi 
investiţii în tabere şcolare, numărul copiilor cazaţi în astfel de unităţi a crescut de 
peste patru ori, de la 76 mii, în 1970, la 324 mii, în 1989. 

Aşadar, în ciuda efectelor severe ale crizei regimului totalitar din anii ’80, 
care au afectat şi turismul, s-a reuşit ca până în 1989 să se menţină reţeaua de profil 
în funcţiune, chiar cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte indicatorii de profil, 
precum – număr de unităţi, număr de locuri de cazare, număr de turişti interni 
cazaţi. Evoluţiile pozitive devin cu atât mai evidente atunci când sunt puse în 
comparaţie cu situaţia din perioada anterioară anului 1970. 

Tabelul nr. 6 

Numărul persoanelor* care au beneficiat de odihnă şi tratament balnear în anii 1950–1965  
(mii persoane) 

 1950 1955 1960 1965 
TOTAL 267 716 581 720 
Din care: din staţiuni balneoclimaterice 201 308 457 629 
Din care: la odihnă 126 146 231 318 
La tratament balnear 75 162 226 311 
În tabere de copii şi elevi 66 108 124 91 

Sursa: INS, 1971.  
Notă: * Nu sunt incluse persoanele cazate în unităţi turistice de odihnă şi la persoanele particulare. 

Datele prezentate anterior demonstrează că măsurile legislativ-organizatorice 
au permis ca, după perioada 1965–1970, reţeaua turistică din România să sporească 
şi să se diversifice. Prin urmare, rezultatele în plan financiar au crescut considerabil, 
de la 75 milioane lei, în 1950, la 2 500 milioane lei, în 1989. Sporurile înregistrate 
mai ales între 1960 şi 1980 au fost urmarea investiţiilor în unităţi turistice, care au 
permis ca un număr permanent în creştere de unităţi de profil să asigure deservirea 
unui număr tot mai mare de turişti. 

Pe de altă parte, creşterea numărului de turişti interni nu a fost determinată doar 
de politicile din domeniul turismului, dar şi prin dezvoltarea infrastructurii de 
transport feroviar şi rutier, a reţelelor de poştă, telegraf, telefon, a reţelei comerciale, 
precum şi de modernizarea mediului rural (electrificare, canalizare, apă potabilă) şi a 
infrastructurii sociale (unităţi culturale, de învăţămât şi de sănătate publică). 

Spre exemplu, unităţile comerciale de deservire a populaţiei, după o contracţie 
în perioada 1948–1960, au înregistrat, ulterior, o tendinţă constantă de creştere. Pe 
fondul naţionalizării, confiscării şi desfiinţării unităţilor comerciale private, precum 
şi al reorganizării unităţilor comerciale de stat în unităţi mai puţine, dar de dimensiuni 
mai mari, numărul de unităţi comerciale cu amănuntul şi de alimentaţie publică a 
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scăzut de la peste 108 mii, în 1948, la sub 51 mii, în 1960. Ulterior, acesta a depăşit 
82 mii, în 1989 (INS, 1990). Volumul vânzărilor cu amănuntul a crescut constant 
între 1948 şi 1989, cu un ritm mult mai lent în anii ’806. Scăderi ale volumului de 
vânzări au fost înregistrate în ultimii ani ai deceniului 1980 cu precădere de unităţile 
comerciale cooperatiste şi de unităţile din mediul rural, care sunt importante mai ales 
pentru consecinţele în cadrul transformărilor de după 1990. 

Tabelul nr. 7 

Volumul şi structura serviciilor prestate populaţiei de către unităţile de stat şi cooperatiste 
(milioane lei – tarifele fiecărui an) 

 1950 1960 1970 1980 1989 
Prestări servicii total, din care: 
Cazare hotelieră turism şi agrement 2 745 6 129 16 670 42 646 69 601 

– milioane lei (preţuri curente) 75 191 850 1 444 2 500 
– % prestări servicii 2,73 3,11 5,09 3,38 3,59 

Sursa: INS, 1990.  
 
A crescut substanţial numărul localităţilor ţării racordate la reţelele de poştă, 

telegraf şi telefon. 
 

Tabelul nr. 8 

Numărul unităţilor de poştă, telegraf şi telefon 1950–1989 (număr unităţi) 

 1950 1960 1970 1980 1989 
Total ţară 1 579 4 631 5 551 5 121 4 596 
Localităţi rurale 1 343 4 102 4 884 4 268 3 751 

Sursa: INS.  
Notă: Faptul că, numeric unităţile de poştă, telegraf şi telefon scad, după 1965, atât pe totalul ţării, cât 

şi în localităţile rurale se explică prin procesele de sistematizare administrativ-teritorială, care 
au determinat scăderea numărului de sate şi comune. 
 
Investiţii semnificative au fost îndreptate spre dezvoltarea infrastructurii de 

transport. Lungimea căilor ferate în exploatare a sporit de la 10 853 km, în 1950, la 
11 343 km în 1989. Dar elementul cel mai important îl reprezintă sporul înregistrat 
de căile ferate electrificate, care a reprezentat un puternic factor de creştere a 
numărului de călători, inclusiv de turişti. 

Similar, lungimea căilor rutiere a înregistrat rezultate pozitive, în ceea ce priveşte 
mai ales capitolul drumuri modernizate, de la 3 625 km, în 1956, la 16 435 km, în 
1989, fapt ce a favorizat, de asemenea, procesul de sporire a numărului de utilizatori 
(INS, 1990). De notat că drumurile publice judeţene şi comunale au scăzut ca 
                                   

6 De la 9 915 milioane lei, în 1948, la 13 650 milioane lei, în 1950, 39 849 milioane lei, în 1960, 
93 667 milioane lei, în 1970, 213 085 milioane lei, în 1980, respectiv 297 343 milioane lei, în 1989 
(indiferent de forma de proprietate a unităţii comerciale, sume în preţuri curente, date INS, 1990). 
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lungime7, dar, din acestea, drumurile modernizate8, precum şi cele asfaltate9, au sporit. 
Per totalul României, drumurile publice asfaltate10 au sporit ca lungime. În aceste condiţii, 
transportul de călători, deci inclusiv transportul turiştilor, s-a dezvoltat considerabil. 

Tabelul nr. 9  

Lungimea căilor ferate în exploatare în România 1938 – 1989 (km) 

 1938 1950 1960 1970 1980 1989 
Total căi ferate, din care: 9 900 10 853 10 981 11 012 11 110 11 343 
Electrificate 58 58 58 494 2 367 3 654 

Sursa: INS, 1990. 
 
De asemenea, după 1950 s-au întreprins lucrări însemnate în vederea electrificării 

satelor. Astfel, numărul de sate electrificate a sporit de la 443 în 1948, la 11 932, în 
1975 (INS, 1957 şi 1976). Similar, a sporit numărul localităţilor rurale racordate la 
reţelele publice de canalizare de la doar una, în 1950, la 280 localităţi rurale 
înregistrate în 1989. În acelaşi timp, a crescut numărul localităţilor rurale racordate 
la reţelele de distribuire a apei potabile de la doar 13 în 1950 la 2 041 astfel de 
localităţi, în 1989 (INS, 1957 şi 1989). 

Aspectele prezentate în paginile anterioare îngăduie concluzia că, în etapa 1948–
1989, turismul românesc a cunoscut un proces de reglementare, extindere, diversificare 
şi modernizare, ceea ce a dus la dezvoltarea sectorului şi creşterea contribuţiei sale la 
produsul naţional, cu efecte sociale importante la nivelul populaţiei şi comunităţilor.  

O ultimă precizare este însă necesară. Date statistice privind calitatea serviciilor 
de turism (conform indicatorilor de nivel al deservirii, conform e.g. Ionescu, 2000; 
Hapenciuc, 2003), care să reflecte varietatea ofertei, calitatea prestaţiei, gradul de 
confort al unităţilor de cazare, promptitudinea servirii sau satisfacţia turiştilor nu sunt 
disponibile. Oferta internă era mai degrabă limitată la bilete de odihnă şi tratament, 
acordate prin sindicatele întreprinderilor de stat, şi la bilete în tabere pentru elevi şi 
studenţi, acordate de unităţile de învăţământ. În paralel, în anumite zone turistice, s-a 
dezvoltat şi un turism pe cont propriu care nu era însă nici reglementat şi nici încurajat. 
Cu privire la promptitudinea şi calitatea servirii sau la confortul unităţilor de cazare, 
calitatea serviciilor turistice s-a deteriorat simţitor în anii ’80. Mărturiile referitoare la 
viaţa în anii ’80 (Muzeul Ţăranului Român, 2003) descriu reţeaua turistică ca fiind 
extrem de eterogenă. Hotelurile, indiferent de clasificarea după stele, variau între 
„mizerabile”, „fără clienţi, dar plin de gândaci” (cu precădere, unităţile de cazare din 
afara zonelor turistice sau unităţile de confort trei) la cele rezervate aproape exclusiv 
turiştilor străini, care ofereau servicii de calitate pentru că „se plătea în valută” 
(cu precădere, unităţi de pe litoral sau din staţiuni precum Poiana Braşov). Oricum, 
„atunci (în anii ’80) mai putea omu’ să plece în concediu pe undeva, acuma… […] Se 
                                   

7 De la 66 460 km, în 1956, la 58 133 km, în 1989 (INS, 1990). 
8 De la 1 720 km, în 1965, la 3 910 km, în 1989 (INS, 1990). 
9 De la 11 192 km, în 1975, la 18 568 km, în 1989 (INS, 1990). 
10 De la 13 163 km, în 1975, la 20 458 km, în 1989 (INS, 1990). 
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dădeau bilete de odihnă de la întreprinderi, cu jumătate de preţ. Cele bune le luau cei 
care aveau funcţii de conducere, ca şi acuma, celelalte le luau salariaţii simpli, dacă le 
convenea perioada şi zona. Rămâneau şi multe bilete nedate. […] Toată lumea se 
descurca…, te duceai şapte, opt zile pe cont propriu la mare, dup-aia te duceai şi la 
munte două, trei, patru zile. Acum nu-şi mai permite nimeni…” (ibid: 62). 

EVOLUŢIILE TURISMULUI ÎN PERIOADA 1990–2010 

Impactul tranziţiei postcomuniste  
După decembrie 1989, România a trecut prin profunde transformări politice, 

sociale şi economice. În plan economic, încetineala cu care au fost legiferate şi, mai 
ales, aplicate reformele legate de privatizarea şi structurarea unei economii funcţionale 
de piaţă au determinat amplificarea şi prelungirea crizei sistemice începută în 1990. 
Astfel, mai ales în primii ani de după 1990, şomajul şi reducerea puterii de cumpărare 
au afectat evoluţia înregistrată de turismul românesc, prin diminuarea cererii de servicii 
turistice. Evoluţii descendente au fost observate la nivelul tuturor indicatorilor turistici; 
a scăzut numărul unităţilor turistice, capacitatea turistică existentă, capacitatea turistică 
în funcţiune, precum şi indicii de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune. 

 
Tabelul nr. 10 

Evoluţia indicatorilor turistici în primii ani de tranziţie, România 1990–1995 

Indicatori 1990 1995 1995 % 1990 
Reţeaua turistică (număr unităţi) 

Total, din care: 3 213 2 905 90,4% 
 – Hoteluri şi moteluri 830 929 111,9% 

Capacitatea turistică existentă (număr locuri) 
Total, din care: 353 236 289 539 82,0% 
 – Hoteluri şi moteluri 167 979 170 329 101,4% 

Capacitatea turistică în funcţiune (mii locuri /zile) 
Total, din care: 77 022 53 540 69,5% 
 – Hoteluri şi moteluri 46 787 37 906 81,0% 

Indicii de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune (%) 
Total, din care: 57,8 45,0 77,9% 
 – Hoteluri şi moteluri 65,8 48,2 73,3% 

Sursa: INS, 1996, pp. 670, 671, 675.  
Note: Capacitatea de cazare turistică existentă (instalată) reprezintă numărul de locuri de cazare de 

folosinţă turistică înscrise în ultimul act de recepţie, omologare, clasificare al unităţii de cazare 
turistică, exclusiv paturile suplimentare care se pot instala în caz de necesitate. Capacitatea de 
cazare turistică în funcţiune reprezintă numărul de locuri de cazare puse la dispoziţia turiştilor 
de către unităţile de cazare turistică, ţinând cont de numărul de zile cât sunt deschise unităţile în 
perioada considerată. Se exclud locurile din camerele sau unităţile închise temporar din lipsă de 
turişti, pentru reparaţii sau din alte motive. Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică 
în funcţiune se calculează prin raportarea numărului de înnoptări realizate, la capacitatea de 
cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă. 
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În perioada 1990–1995, doar două tipuri de unităţi turistice – hoteluri şi 
moteluri, tabere de copii şi elevi – au reuşit să menţină o parte din performanţe la 
niveluri apropiate de cele anterioare anului 1990. Cu toate acestea, reducerea 
cererii turistice s-a reflectat în scăderea indicilor de utilizare atât pentru aceste 
unităţi, cât şi pentru toate celelalte tipuri. De altfel, în aceeaşi perioadă, numărul 
turiştilor a scăzut drastic, de la 12 297 mii persoane, dintre care 1 432 mii turişti 
străini, în 1990, la 7 070 mii persoane, dintre care 766 mii turişti străini, înregistrate 
în 1995 (INS, 1996: 674). 

Mediul legal şi instituţional 
După 1990 au fost adoptate o serie de iniţiative de racordare a ţării la spaţiul 

de conlucrare central vest european şi nord-atlantic, finalizate prin aderarea 
României mai întâi, la NATO (2004) şi ulterior, la Uniunea Europeană (1 ianuarie 
2007). Cu precădere negocierile de preaderare şi primire a României în rândul 
statelor membre ale Uniunii Europene au ridicat, printre altele, şi chestiunea 
impulsionării, dezvoltării şi modernizării turismului, în special a agroturismului. 
Cu atât mai mult se impunea iniţierea de programe de dezvoltare a turismului rural 
românesc, întrucât, pe deoparte, înainte de 1989, în pofida unor importante 
investiţii disponibilizate pentru dezvoltarea capacităţilor turistice, în localităţile 
rurale se manifestaseră în continuare unele rămâneri în urmă în ceea ce priveşte 
numărul şi capacităţile de cazare ale unităţilor de profil, iar pe de altă parte, criza 
sistemică îngreuna orice programe şi proiecte de extindere şi modernizare a bazei 
turistice. Ori, în statele-membre ale Uniunii Europene „…turismul rural nu este, la 
drept vorbind un fenomen nou. De-a lungul timpului – acest timp numărându-se în 
decenii pentru majoritatea tărilor UE – cazarea turiştilor la sate s-a practicat de-o 
manieră mai mult sau mai puţin spontană ori organizată. În schimb, ceea ce este 
nou reprezintă dimensiunea la care s-a ajuns prin expansiunea fenomenului turistic 
şi în spaţiul rural. Această expansiune se explică, pe de o parte, prin relansarea 
dezvoltării regiunilor rurale şi pe de altă parte, prin diversificarea formelor de 
practicare a turismului de masă. De aceea, regiunile Europei înscriu rând pe rând 
turismul în cadrul politicilor de dezvoltare de viitor” (Bran şi alţii, 1997: 7). 

Corespunzător noilor aspiraţii româneşti în materie de turism, din anul 1993 
România face parte din organismul comunitar turistic EUROGITES, înfiinţat în 
anul 1990 (ibid.: 12). În plan intern s-a înfiinţat Asociaţia Naţională pentru 
Turismul Rural Ecologic şi Cultural din România (ANTREC). Lor li s-au adăugat 
un grup de inimoşi animatori din domeniul agroturismului montan care acţionaseră 
şi înainte de 1989, sub coordonarea profesorului universitar Radu Rey, în cadrul 
Comisiei Economice a Zonei Montane precum şi al Ministerului Turismului (sau al 
celorlalte organisme guvernamentale, care au fiinţat vremelnic, între 1990–2010, în 
locul Ministerului Turismului) (ibid.: 119). Principalul rol în dinamizarea 
eforturilor de extindere, modernizare şi diversificare a reţelei turismului rural 
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românesc a revenit iniţiativei private, precum cei peste 25 de tour-operatori apăruţi 
după 199011, cărora li se adaugă miile de investitori privaţi din ţară. 

Importantă a rămas însă şi după 1990 activitatea de cristalizare a noilor 
norme instituţional-organizatorice de fundamentare a înfiinţării, organizării şi 
funcţionării unităţilor turistice. Sub acest aspect, atât întreprinzătorii privaţi, cât şi 
societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din sfera turismului, au 
avut la dispoziţie, în perioada 1990–2010, o paletă corespunzătoare de reglementări 
legislative privind mediul economic general sau emise special pentru domeniul 
turismului. Aceste măsuri au făcut posibilă funcţionarea unităţilor turistice, inclusiv 
transformările şi modificările denumirilor şi obiectului de activitate al acestor 
unităţi. 

Spre exemplu, din 1991, au dispărut unităţile şcolare şi locuinţele contractate 
de cetăţeni, dar au început să apară primele unităţi turistice private: pensiunile 
turistice. Aceste noi unităţi au fost trecute în rândul hanurilor turistice, în 1992, 
pentru ca începând cu 1993 să fie menţionate ca unităţi distincte. Dintre pensiunile 
turistice, din 1995 au fost desprinse şi înregistrate separat în statistici fermele 
agroturistice şi pensiunile turistice rurale (INS, 1994 şi 1996). Ulterior, încep să 
apară şi alte unităţi turistice, private sau mixte: hoteluri, hoteluri pentru tineret, 
hosteluri, moteluri, campinguri şi unităţi tip căsuţe, vile turistice şi bungalouri, 
spaţii de cazare pe nave, popasuri turistice, hanuri turistice, cabane turistice şi 
tabere pentru elevi şi preşcolari. 

Ca şi în celelalte sectoare ale economiei, iniţiativele private în turism se 
bazau pe dispoziţiile Decretului-lege nr. 54, din 5 februarie 1990 (Monitorul 
Oficial, nr. 20 din 20 februarie 1990), care prevedeau: „1. În scopul satisfacerii în 
condiţii mai bune a cerinţelor de bunuri şi servicii ale populaţiei, folosirii eficiente 
de materii prime şi materiale şi creşterii gradului de utilizare a forţei de muncă se 
pot organiza prin libera iniţiativă: a) Întreprinderi mici cu un număr de cel mult 
20 de salariaţi; b) Asociaţii cu scop lucrativ cu maxim 10 lucrători; c) Asociaţii 
familiale; d) Activităţi prestate de persoane fizice în mod independent. 2) Statul 
garantează libera organizare şi desfăşurare a activităţilor de producţie şi servicii 
prevăzute la art. 1”. Similar, Decretul-lege nr. 67, din 1990 (Monitorul Oficial,  
nr. 20 din 9 februarie 1990), privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de 
consum şi credit includea turismul printre obiectele de activitate ale cooperativelor 
de consum şi credit. 

Din punct de vedere organizatorico-funcţional se hotăra, spre exemplu, prin 
HG nr. 391 din aprilie 1990 (Monitorul Oficial, nr. 53 din 23 aprilie 1990), trecerea 
unităţilor de turism şi agrement ale fostelor comitete judeţene UTC în administrarea 
provizorie a Companiei Autonome de Turism pentru Tineret. Întreprinderile turistice 
                                   

11 Cum ar fi „Branimpex„ – Bran, „Trans Tour SRL” – Praid Harghita, „SC Drăguş” – Covasna, 
„Dublion SRL” – Câmpulung, „Ovidiu Tour” – Bran (Bran şi alţii, 1997). 
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proprietate de stat au fost transformate în societăţi comerciale, prin dispoziţiile 
legii nr. 15, din august 1990 (Monitorul Oficial, nr. 98 din 8 august 1990), în care 
statul era acţionar unic, majoritar sau minoritar (transformările s-au făcut în timp, 
destul de lent, mai ales pentru unităţile de capacitate mare, hoteluri). Dispoziţiile 
legii 15/1990 erau extinse, prin HG nr. 1041 din 25 septembrie 1990 (Monitorul 
Oficial, nr. 107 din 25 septembrie 1990), exclusiv pentru sectorul turistic, prin 
statuarea înfiinţării de societăţi comerciale pe acţiuni, inclusiv de către prefecturi, 
la nivel local, la care puteau să se asocieze şi persoane fizice române sau străine. 

Temeiul juridic deplin de activitate în sfera turismului l-a reprezentat Legea 
nr. 31, din noiembrie 1990 (Monitorul Oficial, nr. 126–127 din 17 noiembrie 
1990), privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale pe 
acţiuni. În virtutea noii legi, prin HG nr. 91/1991 (Monitorul Oficial, nr. 38 din 
februarie 1991) s-a constituit, spre exemplu, SC Compania de Turism pentru 
Tineret SA cu sediul în Bucureşti, în vederea stimulării şi facilitării dezvoltării 
turismului, în rândul tuturor categoriilor de tineri. 

În ceea ce priveşte turismul rural, OG nr. 62, din 24 august 1994 (Monitorul 
Oficial, nr. 245 din 30 august 1994), stabilea măsuri de stimulare a iniţiativei 
particulare, pentru organizarea de pensiuni turistice sau ferme agroturistice, în 
mediul rural din zona montană de peste 500 m, din Delta Dunării, sau de pe 
litoralul Mării Negre. Ulterior, aceste facilităţi au fost extinse, prin stipulaţiile OG 
nr. 63, din 28 august 1997 (Monitorul Oficial din 1 august 1997), în vederea 
stimulării înfiinţării de pensiuni turistice rurale şi în restul localităţilor rurale cu 
potenţial turistic.  

Un an mai târziu, OG nr. 58/1998 (Monitorul Oficial, nr. 309 din 26 august 1998) 
statua faptul că: „turismul constituie un domeniu prioritar al economiei naţionale… 
Coordonarea turismului şi controlul activităţii de turism se fac de Ministerul 
Turismului… Ministerul Turismului elaborează Strategia de dezvoltare a turismului 
pe termen mediu şi lung, precum şi Programul general de dezvoltare a turismului, 
care va fi aprobat de guvern”. În vederea finanţării sporite a proiectelor de promovare 
şi dezvoltare a turismului, s-a emis OG nr. 8, din 30 ianuarie 1998, aprobată cu 
Legea nr. 23, din 27 martie 2000 (Monitorul Oficial, nr. 135 din 30 martie 2000), 
privind constituirea Fondului Special pentru Promovarea Turismului. 

Acestea au fost, în linii în mari, principalele iniţiative instituţional-legislative 
care au exercitat consecinţe asupra înfiinţării, organizării şi funcţionării unităţilor 
turistice din România, între 1990 şi 2010. 

Privatizarea în sectorul turismului 
Privatizarea acestui sector a fost întârziată, fiind realizată, în mare parte, într-un 

mod defectuos, în absenţa unei strategii clare de încurajare a investiţiilor şi a 
dezvoltării a turismului. Până în jurul anului 2000, la majoritatea unităţilor turistice 
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s-a aplicat formula ,,locaţiei în gestiune” în care administratorii nefiind proprietari, 
nu au avut nici un interes pentru investiţii, ci numai pentru scoaterea unui profit 
oarecare, în baza unui efort minim. Efectele privatizării la nivelul industriei 
turismului au fost dezastruoase, cu exemple în staţiunile Băile Herculane, Malnaş, 
Borsec, Sovata şi altele, inclusiv pe litoral, cu atât mai mult cu cât s-au asociat cu 
scăderea drastică a cererii turistice.  

Ca urmare a ritmului lent de privatizare a societăţilor comerciale din turism, 
s-a emis OUG nr. 7, din 11 ianuarie 2001 (Monitorul Oficial, nr. 31 din 17 ianuarie 
2001), privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare 
a societăţilor comerciale din turism, prin care se hotăra trecerea societăţilor în 
cauză de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administraţia Participaţiilor Statului 
(APAPS) la Ministerul Turismului. 

Figura de mai jos prezintă ritmul în care s-au privatizat unităţile turistice 
(total şi hoteluri, moteluri), comparativ cu pensiunile agroturistice. Per totalul unităţilor 
de cazare turistică, între 1996 şi 2010, se înregistrează un progres considerabil în 
ceea ce priveşte procesul de privatizare, de la 852 de unităţi privatizate dintr-un 
total de 2 965 unităţi (adică doar 29%), în anul 1996, la 4 830 unităţi privatizate 
dintr-un total de 5 279 unităţi turistice (adică 91%), în 2010. 

 
Figura 1 

Ponderea unităţilor turistice în proprietate privată: 1996–2010 (%) 

 
Sursa: INS, Turismul României. Breviar statistic (diverse ediţii). 

 
Se observă că în cazul hotelurilor şi motelurilor, de departe cele mai 

importante unităţi turistice din România, evoluţia procesului de privatizare a urmat 
aceeaşi curbă întârziată, dar crescătoare – de la mai puţin de o treime (32%) 
privatizate în 1996, la 56% în 1999, 82% în 2003, respectiv la 92%, în 2010.  

Spre deosebire de hoteluri şi moteluri, pensiunile agroturistice sunt nou 
apărute după 1990, fiind rezultatul unor iniţiative private. Corespunzător, la nivelul 
pensiunilor, ponderea unităţilor private a fost de 100% încă de la început. Fiind mai 
mici, mai flexibile şi gestionate de manageri, dacă nu mai competenţi, în tot cazul 



19 OFERTA TURISTICĂ DIN ROMÂNIA: 1948–2010  317 

mai motivaţi, pensiunile agroturistice au reuşit să se dezvolte mai repede şi să 
obţină performanţe economice mai bune decât celelalte unităţi turistice, mai ales în 
perioada de creştere economică 2000–2008. Dar acest subiect este tratat într-o 
secţiune viitoare. 

Dezvoltarea şi activitatea unităţilor turistice 
În paginile anterioare a fost deja evidenţiat faptul că, între anii 1990 şi 1995, 

unităţile turistice din România, indiferent de tipul de localitate în care funcţionau, 
urbană sau rurală, au înregistrat dificultăţi în derularea activităţilor lor curente, fapt 
pentru care numărul unităţilor s-a redus, iar indicii funcţionali au prezentat tendinţe 
descendente. După 1995 însă, oferta şi activitatea turistică au cunoscut o revenire.  

Tabelul nr. 11 

Reţeaua unităţilor de cazare turistică în România: 1990–2010 (număr de unităţi) 

 1990 1995 2000 2005 2010 2010–1990 
Total, din care: 3 213 2 905 3 121 4 226 5 279 2 066 
Hoteluri 830 929 943 993 1246 416 
Hoteluri pentru tineret – – 1 25 * na 
Hosteluri – – 2 33 114 114 
Moteluri ** ** ** 161 151 na 
Hanuri turistice 131 21 23 11 4 –127 
Vile turistice 1 551 1 324 1 066 716 768 –783 
Cabane turistice 226 175 161 113 134 –92 
Pensiuni turistice – 128*** 361 597 1 006 1 006 
Pensiuni agroturistice – – 240 956 1 354 1 354 
Campinguri 217 141 140 72 51 –166 
Popasuri turistice – – 6 29 32 32 
Bungalouri **** **** **** 305 268 268 
Tabere elevi şi preşcolari 203 186 172 151 92 –111 
Unităţi şcolare 24 – – – – –24 
Locuinţe contractate de 
cetăţeni 31 – – – – –31 

Căsuţe turistice ***** ***** ***** 52 49 na 
Sate de vacanţă – 1 1 3 4 4 
Spaţii de cazare pe nave – – 5 9 7 7 

Sursa: INS, Turismul României. Breviar statistic (diverse ediţii).  
Note: * Sunt trecute împreună cu hostelurile; ** Sunt trecute împreună cu hotelurile; *** Sunt trecute 

împreună cu pensiunile turistice; **** Sunt trecute împreună cu vilele turistice; ***** Sunt 
trecute împreună cu campingurile. NA – valorile nu pot fi determinate. 
 
Numărul unităţilor turistice a înregistrat creşteri după 1995. Creşterea a fost 

mult mai accentuată după anul 2000, odată cu revenirea economiei naţionale. Cea 
mai mare parte a acestei creşteri s-a înregistrat la nivelul hotelurilor şi a pensiunilor 
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turistice sau agroturistice (care au luat locul hanurilor, vilelor şi cabanelor turistice, 
care s-au restrâns considerabil). În acelaşi timp, reformele din domeniul educaţiei 
au avut ca efect pervers reducerea drastică a taberelor şcolare, chiar şi în perioada 
de creştere economică. 

Alţi indicatori funcţionali specifici nu au urmat aceeaşi curbă crescătoare. 
Deşi reţeaua de unităţi turistice s-a extins, diversificat şi modernizat în comparaţie 
cu anii ’90, cererea turistică a fost mult mai sensibilă la evoluţia veniturilor 
populaţiei. Figura următoare arată că numărul turiştilor din ţară cazaţi în unităţi 
turistice a scăzut de la 12 297 mii, în 1990 până la 4 920 mii, în 2000. Ulterior, a 
crescut constant până în anul 2008, la 7 125 mii persoane, rămânând însă mult sub 
nivelul iniţial. După 2008, indicatorul îşi opreşte evoluţia ascendentă, ajungând la 
circa şase milioane turişti, adică aproximativ jumătate din valoarea de referinţă din 
1990, în principal ca urmare a crizei financiare internaţionale, dar şi a pachetului de 
politici de austeritate implementat de guvern.  

Figura 2  

Numărul turiştilor interni cazaţi în unităţile turistice (mii persoane) 

 
Sursa: INS, Anuarul statistic (diverse ediţii) şi Turismul României. Breviar statistic 2010 (2011). 

 
Pe categorii de unităţi turistice sunt înregistrate evoluţii asemănătoare: 

declinuri numerice, între 1990 şi 2000, urmate de creşteri vizibile în perioada 
2000–2008 şi o scădere marcată pentru ultimii doi ani ai perioadei, respectiv 2009 
şi 2010. Singurul tip de unitate turistică care nu respectă această curbă sunt taberele 
de elevi şi preşcolari. Numărul de turişti în tabele şcolare a înregistrat, după 1995, 
o scădere continuă, de la 294 mii persoane la doar 66 mii, în 2010.  

Scăderea cererii interne pentru servicii turistice se reflectă în reducerea 
drastică a indicilor de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune12. 
                                   

12 Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune se calculează prin raportarea 
numărului de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune (numărul de locuri de 
cazare raportat la numărul de zile cât sunt deschise unităţile), din perioada respectivă. 
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Figura 3 

Indicii de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune 1990–2010 (%) 

 
Sursa: INS, Anuarul statistic (diverse ediţii) şi Turismul României. Breviar statistic 2010 (2011). 

 
Astfel, pe totalul unităţilor turistice, utilizarea capacităţii de cazare turistică în 

funcţiune scade de la 57,8%, în 1990, la 45%, în 1995, atinge 35% în 2000, unde se 
păstrează (cu variaţii uşoare) până în 2008, pentru ca apoi să ajungă la doar 25%, în 
2010. 

 
Tabelul nr. 12 

Veniturile din serviciile turistice: 1990–2009 

 1990 1995 2000 2005 2009 
(milioane lei, preţuri curente) 

Total servicii de piaţă furnizate populaţiei 82 440 3 179 601 3 600 12 576 14 252 
Total servicii turism 70 664 1 117 254 1 034 3 552 6 363 
Hoteluri şi unităţi de cazare similare 70 001 715 600 591 2 036 2 902 

(%) 
Total servicii de piaţă furnizate populaţiei 100 100 100 100 100 
Total servicii turistice 85,7 35,2 28,7 28,2 44,6 

Sursa: INS, Anuarul statistic (diverse ediţii).  
Note: Alături de hoteluri şi alte posibilităţi de cazare similare, serviciile turistice includ: Facilităţi de 

cazare pentru vacanţe de scurtă durată, parcări pentru rulote, campinguri, tabere, Alte servicii 
de cazare, activităţi ale agenţiilor turistice şi ale operatorilor, alte servicii de turism. Datele 
pentru 2010 nu sunt disponibile. 
 
Ca o consecinţă, volumul încasărilor pentru serviciile de ordin turistic 

prestate populaţiei au avut aceeaşi evoluţie: declin pentru anii 1990–2000, reluarea 
creşterii între 2000 şi 2008, contracţie în anul 2009. De precizat că nici în perioada 
de remont maxim, 2005–2008, nu au fost atinse valorile (reale) înregistrate în anul 
1990. 

În plus, specialiştii (e.g. Boghean, 2010) pun în evidenţă alte schimbări 
structurale de la nivelul turismului. Dacă la începutul anilor ’90, majoritatea 
populaţiei prefera litoralul românesc, după 2000, destinaţiile externe (cu precădere 
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Bulgaria, Turcia, Grecia, Spania sau Egipt) au câştigat tot mai mult teren. Astfel, 
importanţa litoralului a scăzut semnificativ, infrastructura învechită, calitatea 
scăzută a serviciilor şi ofertele la preţuri necompetitive au determinat o parte 
consistentă din piaţa românească să se orienteze către alte locuri. La nivelul 
destinaţiilor interne, marii câştigători din ultimii ani includ agroturismul, zonele 
montane şi Delta Dunării (Stănculescu şi Marin, 2012). Dincolo de schimbările cu 
privire la destinaţie, în prezent, românii preferă călătoriile scurte (cu 1–3 nopţi de 
cazare), pe care le organizează singuri (95% din toate călătoriile din 2009), în care 
se cazează în unităţi turistice mici şi/sau informale, precum şi la rude/prieteni (doar 
în 10% din toate călătoriile cu înnoptare, cazarea a fost la un hotel, motel sau 
similar). Prin urmare, majoritatea călătoriilor implică costuri reduse, de doar  
70 euro pe călătorie, prin comparaţie cu 234 euro pe călătorie, media la nivelul  
EU-27 (Eurostat, 2011). 

Dezvoltarea turismului rural – pensiunile agroturistice 
Aşa cum am mai precizat, statisticile turismului nu sunt disponibile 

dezagregate în funcţie de mediul de rezidenţă. Dat fiind însă faptul că pensiunile 
agroturistice reprezintă un tip de unitate de cazare turistică funcţională doar în 
mediul rural, o analiză a evoluţiei acestora poate oferi o imagine destul de clară 
(chiar dacă parţială) asupra dinamicii turismului în mediul rural, în perioada 1996–
2010. 

Reamintim că, în perioada 1990–1993, pensiunile agroturistice apăreau în 
înregistrările statistice oficiale împreună cu pensiunile turistice urbane şi cu 
hanurile turistice. Ulterior, în 1993–1995, pensiunile agroturistice erau denumite 
„pensiuni turistice rurale” şi erau înregistrate împreună cu pensiunile turistice 
urbane şi fermele agroturistice. Începând din anul 1996, sunt denumite „pensiuni 
agroturistice” şi înregistrate ca şi categorie distinctă.  

Datele din tabelul anterior arată că, spre deosebire de celelalte tipuri de 
unităţi turistice, turismul rural în pensiuni agroturistice s-a dezvoltat constant după 
1996. Activitatea a cunoscut un recul, dar doar în anul 2010, şi de nivel redus. 
Astfel, numărul pensiunilor agroturistice a crescut de la 61 de unităţi în 1996, la  
1 354 unităţi, în 2010. Adică, sporul a fost de peste 22 de ori, în timp ce pentru 
totalul unităţilor de cazare turistică numărul a crescut de mai puţin de două ori. 
Corespunzător, capacitatea de cazare turistică existentă a crescut spectaculos, de 
aproape 61 de ori între 1996 şi 2010, de la 332 la peste 20 mii locuri de cazare.13 
Similar, capacitatea turistică în funcţiune a înregistrat o creştere de circa 60 de ori, 
de la doar 73 la 4 334 mii locuri/zile14. 
                                   

13 Spre comparaţie, la nivelul tuturor unităţilor turistice, capacitatea de cazare existentă a crescut 
de 1,65 ori, în aceeaşi perioadă.  

14 Spre comparaţie, la nivelul tuturor unităţilor turistice, sporul a fost de 1,17 ori. 
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Tabelul nr. 13 

Evoluţia indicatorilor turistici pentru pensiunile agroturistice, România: 1996–2010 

 Reţeaua 
turistică 

Capacitatea 
turistică 
existentă 

Capacitatea 
turistică în 
funcţiune 

Utilizare a 
capacităţii de cazare 
turistică în funcţiune 

Număr 
total turişti 

cazaţi 

 (număr 
unităţi) (număr locuri) (mii locuri/ 

zile) (%) (mii 
persoane) 

1996 61 332 73 13,1 2 
2000 400 3 544 805 8,1 28 
2005 956 11 151 2 528 14,5 170 
2010 1 354 20 208 4 334 12,6 265 

Sursa: INS, Turismul României, Breviar statistic, 1996–2010.  
Notă: Statisticile privind pensiunile agroturistice sunt disponibile doar începând cu 1996. Pensiune 

agroturistică – structură de primire turistică, cu o capacitate de cazare de până la opt camere, 
funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente, care asigură în spaţii special 
amenajate cazarea turiştilor şi condiţii de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea 
participării la activităţi meşteşugăreşti sau gospodăreşti. Capacitatea de cazare turistică 
existentă (instalată) reprezintă numărul de locuri de cazare de folosinţă turistică înscrise în 
ultimul act de recepţie, omologare, clasificare al unităţii de cazare turistică, exclusiv paturile 
suplimentare care se pot instala în caz de necesitate. Capacitatea de cazare turistică în funcţiune 
reprezintă numărul de locuri de cazare puse la dispoziţia turiştilor de către unităţile de cazare 
turistică, ţinând cont de numărul de zile cât sunt deschise unităţile în perioada considerată. Se 
exclud locurile din camerele sau unităţile închise temporar din lipsă de turişti, pentru reparaţii 
sau din alte motive. Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune se 
calculează prin raportarea numărului de înnoptări realizate la capacitatea de cazare turistică în 
funcţiune, din perioada respectivă. 
 
Utilizarea capacităţii de cazare este însă la nivel relativ redus15, având o 

valoare de circa 13% atât la începutul, cât şi la finalul perioadei de referinţă, dar cu 
variaţii între un minim de 5,8% în 1999 şi un maxim de 18,4%, în 2008.  

Numărul de turişti care se cazează în pensiuni agroturistice nu reflectă scăderea 
cererii de servicii turistice din perioada anterioară anului 2000. Pensiunile fiind în 
proces de formare aveau un număr mic de turişti, care însă a crescut continuu 
până în 2008. De-a lungul perioadei de referinţă, numărul de turişti a ajuns de la 
două mii la 358 mii, în 2008, reducându-se în anii de criză până la 265 mii, în 
2010. Oricum, per total, sporul de turişti este impresionant, de peste 132 de ori, 
prin comparaţie cu situaţia de la nivelul întregii reţele turistice, cu o reducere, în 
2010, la 92% din numărul de turişti înregistraţi în 1996. 

În concluzie, pensiunile agroturistice au reuşit să facă faţă destul de bine la 
transformările structurale care au avut loc în perioada analizată, chiar mai bine 
decât alte tipuri de unităţi turistice. Aşadar, pensiunile agroturistice au reprezentat 
                                   

15 Pentru comparaţie, valoarea acestui indicator pentru totalul unităţilor de cazare a fost de 
25,3%, în 2010, adică aproape dublă. 
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iniţiative de profil, relativ bine susţinute de investitorii privaţi, care au contribuit de o 
manieră semnificativă, pe de o parte, la dezvoltarea generală a activităţii în turism şi, 
pe de altă parte, au asigurat reale condiţii de dezvoltare durabilă şi de ridicare a 
calităţii vieţii în localităţile rurale, în care au fost constituite şi funcţionează. 

Evident, contribuţii asemănătoare au asigurat şi celelalte unităţi turistice care 
au continuat să funcţioneze în localităţile rurale: tabere de elevi şi preşcolari, vile 
turistice şi bungalouri, cabane turistice, campinguri, unităţi tip căsuţe şi hanuri 
turistice. 

Specialiştii români din domeniu au evidenţiat încă de la începutul anilor ’90 ai 
secolului trecut importanţa pe care o are turismul rural în procesele de valorificare 
superioară a resurselor umane şi materiale ale zonelor rurale din România, ce 
atribuie turismului rural rolul unui adevărat marker de ilustrare a identităţilor locale 
şi de garantare a unei dezvoltări durabile, apte totodată să ofere o nouă viziune a 
solidarităţii sociale sat-oraş, ca răspuns eficient la nevoile de petrecere a timpului 
liber mai aproape de natură (Bran şi Istrate, 1995). 

În acest scop, în perioada următoare, sprijinul acordat unităţilor turistice care 
operează în localităţile rurale ar trebui intensificat, astfel încât turismul să devină o 
pârghie efectivă de dezvoltare a cât mai multor comunităţi. Este de aşteptat ca noua 
Lege a turismului, aflată încă în faza de elaborare, să stimuleze turismul rural, în 
vederea extinderii şi diversificării acestuia, în consonanţă cu standardele în domeniu 
ale Uniunii Europene. Aceasta pentru că în condiţiile social-economice obiective 
actuale, ce caracterizează evoluţia comunităţilor săteşti din România, turismul rural 
reprezintă una dintre puţinele opţiuni viabile disponibile pentru o dezvoltare economică 
durabilă a acestor comunităţi, ca fundament de ridicare a nivelului calităţii vieţii 
pentru satul românesc contemporan. 

CONCLUZII: 1948–2010  

Studiul de faţă a prezentat, evident succint, câteva repere evolutive majore 
înregistrate de turismul din România între 1948 şi 2010. Au fost evidenţiate 
principalele deosebiri între două etape istorice: 1948–1989 şi 1990–2010, cu 
diferenţierea primilor ani de tranziţie: 1990–1995. 

În etapa 1948–1989, în condiţiile regimului totalitar, s-a constituit, mai ales 
după anii 1955–1965, o reţea de unităţi turistice de stat. Această reţea acoperea atât 
mediul urban, cât şi cel rural. Politica de stat punea turismul în relaţie, în primul 
rând, cu recuperarea capacităţii de muncă a salariaţilor şi familiilor acestora. Rolul 
educativ şi de petrecere plăcută a timpului liber era considerat mai degrabă secundar 
şi concentrat la nivelul copiilor şi tinerilor. Interesele autorităţilor legate de utilizarea 
unităţilor turistice pentru procurarea de devize convertibile şi sume în lei sporite au 
justificat eforturi de reglementare, extindere, modernizare şi specializare a reţelei 
turistice, dar în condiţii de control strict atât asupra operatorilor, cât şi asupra 
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turiştilor. Oricum, numărul unităţilor de profil, numărul serviciilor, precum şi 
numărul turiştilor a crescut constant. Sectorul a continuat să se dezvolte chiar şi în 
contextul economiei de penurie din anii ’80. 

În etapa 1990–2010, în schimb, au fost înregistrate evoluţii deosebit de 
complexe. Pe fondul declinului economic accentuat, din primii ani ai tranziţiei, 
turismul a urmat o evoluţie descendentă, ca şi alte sectoare ale economiei naţionale. 
Privatizarea întârziată şi defectuoasă, instabilitatea mediului legislativ şi instituţional, 
reformele necoordonate din fiscalitate, educaţie şi alte sectoare au avut efecte 
distructive, cu atât mai mult cu cât sectorul se confrunta cu o scădere drastică a 
cererii de servicii, din cauza sărăcirii a largi segmente de populaţie. Totuşi, după 
1995, dar mai ales după 2000, sectorul a cunoscut o revitalizare, ca urmare a 
dezvoltării pieţei şi a creşterii economice. După anul 2008, se fac resimţite efectele 
negative ale crizei financiare internaţionale. 

Evoluţia pozitivă a turismului rural, chiar şi în condiţiile unei subdezvoltări a 
multor comunităţi săteşti, este de remarcat şi indică o posibilă direcţie strategică de 
acţiune pentru viitor. Se impun măsuri urgente, în plan instituţional-legislativ, ca şi 
intervenţia autorităţilor locale, în vederea încurajării înfiinţării şi funcţionării 
unităţilor turistice din rural, care rămân unele dintre puţinele opţiuni de dezvoltare 
pentru comunităţile locale. În acest sens, mai ales în mediul rural, trebuie 
operaţionalizate ample proiecte de extindere şi modernizare a reţelelor de transport, 
tehnologie a informaţiei şi comunicaţiilor, canalizare, apă potabilă, dar şi ample 
lucrări de ecologizare, igienizare, sistematizare şi recuperare a patrimoniului cultural 
şi istoric. În plus, noua Lege a turismului este aşteptată să asigure fundamentul 
legislativ de la care să pornească un întreg sistem de instrumente instituţional-
legislative, menite să impulsioneze dezvoltarea şi diversificarea turismului din 
România, ca o puternică şi eficientă platformă de demarcare şi de garantare a unei 
dezvoltări economice şi sociale durabile. 
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his study presents an empirical research that examines the key-
developments in tourism in Romania, during two historical 
phases: 1948–1989 and 1990–2010. Based on a desk research, 

time series for the last 63 years were reconstructed for the main indicators of 
tourist capacity and its effective use, but also for some indicators related to 

T
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tourism demand and tourism business results. Most data come from the 
official statistics in tourism provided by the National Institute for Statistics. 
For a comprehensive approach, the major policies, legislation and institutional 
arrangements that have influenced the development and operation of tourism 
in the two historical periods are described. 

This article focuses on tourism understood as a social, cultural and 
economic phenomenon, related to the movement of people outside their usual 
place of residence. Thus, tourism is considered here in line with the definition 
adopted at the UN Conference on Tourism and  International Travel (Rome, 
1963), as completed at the International Conference on Travel and Tourism 
Statistics in Ottawa   (Canada, 1991), which has been implemented by Eurostat 
at the European level since 2004: “tourism means the activities of persons 
travelling to and staying in places outside their usual environment for not 
more than one consecutive year for leisure, business and other purposes”* 

(Eurostat, 2011).  
The study focuses on the domestic tourism, which ‘comprises the 

activities of residents of a given country travelling to and staying in places 
only within that country but outside their usual environment’ (Eurostat, 
2011).  

Tourism is most often considered as a demand side subject referring to 
the activities of visitors. Nonetheless, in this paper, tourism is mainly viewed 
from the supply side and in this respect it is understood as the set of 
productive activities which provide services to visitors. 

Due to the sharp differences between the two historical phases between 
1948 and 2010 the analysis is organized in two sections. The first section 
refers to the main developments of tourism during the communism era (1948–
1989), while the second section reflects the transformations and trends that 
have occured in the postcommunist period (1990–2010). 

During the period 1948–1976, a centralized legislative institutional 
framework was developed, with effects in the tourism sector until 1989.  
A national network of state-owned tourist facilities was established, especially 
after 1955–1965. The legislative and institutional changes as well as major 
investments produced a number of positive effects: the tourist supply was 
expanded, diversified and modernized, the number of accommodation units, 
tourist capacity, number of employees in tourism, tourist traffic as well as the 
volume of tourism receipts increased considerably. Despite the crisis that 
struck the Romanian economy after 1975–1980, the tourism sector continued 
to register positive developments both in terms of increasing functional 
capabilities and tourist traffic. However, the quality of tourism services was 
highly heterogeneous, ranging from “miserable”, “no customers, but full of 
cockroaches” and “very good”, which offered services “paid in foreign 
currency”, being reserved almost exclusively for foreign tourists. 

The state policy put tourism in relation, first, to recovering of work 
capacity, while the educational and leisure roles were considered secondary 
and rather focused on the children and youth. Tourism was viewed as an 
important economic sector for increasing state revenues, but under conditions 
of strict control of both the operators and tourists. 

                                   
* Other purposes may include rest and recreation, visiting friends and relatives, health 

treatment, religion/pilgrimages, professional or cultural purposes, etc. 
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Between 1990 and 2010, the developments of the tourism sector were 
very complex. Amid the deep economic downturn from the early ’90, tourism 
has followed a downward trend, like other sectors of the economy. Delayed 
and flawed privatization, the legal and institutional instability, uncoordinated 
reforms in taxation, education and other sectors had destructive effects, 
particularly as the sector was facing a sharp drop in demand for services due 
to the impoverishment of large segments of population. Downward trends 
were observed in all tourism indicators. However, after 1995 and especially 
after 2000, the sector experienced a revival as result of market development 
and economic growth. After 2008, the negative effects of the global financial 
crisis have been highly visible. 

The positive developments of rural tourism, even in conditions of 
underdevelopment of many rural communities, it is remarkable and indicates 
a possible strategic direction for future action. 

Keywords: tourism, tourism supply indicators of tourism, policies in 
tourism. 
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UTILIZAREA SIMULĂRII STOCASTICE  
MONTE CARLO PENTRU DETERMINAREA  

FLUCTUAŢIILOR MINIMULUI DE TRAI DECENT 
ÎNTR-O POPULAŢIE DATĂ 

ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU 
ADINA MIHĂILESCU  

n urma folosirii metodei normative se poate evalua, de exemplu, 
venitul minim w necesar desfăşurării unui trai decent în 
cadrul unei subpopulaţii date. Pragul w se calculează luând în 

considerare diverse tipuri cj de cheltuieli. 
De regulă, în literatura de specialitate această abordare este de tip 

determinist, cheltuielile cj fiind interpretate ca nişte constante a căror 
modalitate de calcul va fi precizată în continuare. În realitate, cheltuielile cj 
fluctuează între anumite limite, urmând diverse tipuri de repartiţii în raport 
cu ipotezele făcute. Într-o asemenea abordare, pragul w este, de fapt, o 
variabilă aleatoare a cărei repartiţie intenţionăm să o estimăm.  

În cele ce urmează vom sugera o metodologie bazată pe simularea 
stocastică Monte Carlo pentru a determina repartiţia empirică a valorilor 
aleatoare w. Au fost, astfel, propuse mai multe ipoteze referitoare la forma 
repartiţiilor cheltuielilor cj precum şi la posibilele relaţii dintre aceste 
cheltuieli.  

Cuvinte-cheie: simulare Monte Carlo, metoda normativă, minimul de 
trai decent, relaţii între venituri şi cheltuieli. 

METODOLOGIA PRIVIND EVALUAREA COŞULUI MINIM DE TRAI DECENT 

Metoda normativă  
Elementul care măsoară costul vieţii, dar şi specificul politicii sociale 

adoptate pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale, îl constituie minimul 
(pragul, linia) în raport cu care populaţia este împărţită în săraci (cei amplasaţi sub 
pragul de sărăcie) şi non-săraci (cei amplasaţi peste acest prag). Metodele ştiinţifice 
care exprimă necesităţile umane la un moment dat, aşa cum sunt ele privite de 
specialişti, sunt metode obiective de cercetare. Metodele de calcul al pragului de 
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sărăcie sunt diferite şi complexe, constituindu-se într-o bogată literatură ştiinţifică 
în plan economic şi social, uneori criticate, dar dincolo de care ele prezintă un 
valoros suport de cunoştinţe, experienţă ştiinţifică, apropiere de om şi nevoile sale 
reale.  

Importanţa pragului de sărăcie vine tocmai din orientarea, la un moment dat, 
în raport cu piaţa şi schimbările ei. 

Minimul corespunzător unui nivel de trai decent poate fi definit, în cazul unei 
familii, ca necesarul de resurse pentru consumul curent (alimente, îmbrăcăminte, 
încălţăminte, locuinţă, servicii), la care se adaugă educaţia şi formarea profesională 
ce favorizează afirmarea persoanei şi statutul său social şi permite dezvoltarea şi 
participarea individului şi familiei sale în societate. Minimul de subzistenţă cuprinde 
cheltuielile legate de supravieţuirea unei persoane, fiind diferit de minimul decent 
de trai, tocmai prin elementele de dezvoltare şi afirmare socială ale unei persoane, 
care la supravieţuire nu sunt prevăzute. Deosebirile dintre minimul decent şi cel de 
subzistenţă derivă din faptul că, la determinarea pragului de subzistenţă au fost 
eliminate o serie de cheltuieli în afara cărora este aproape de neconceput o viaţă 
civilizată în etapa actuală de dezvoltare (cheltuielile pentru servicii culturale, poştă 
şi telecomunicaţii etc.). 

Întrucât, în cinci ani, în consumul populaţiei României s-au produs modificări 
evidente în obişnuinţele de cumpărare de pe piaţa bunurilor alimentare şi 
nealimentare, ca şi a serviciilor, a fost important să surprindem şi să operăm aceste 
tendinţe. Schimbările în consum au fost urmărite pe diferite tipuri de familii, 
tipologii, iar în ceea ce priveşte evaluarea cheltuielilor pe fiecare membru din 
gospodărie s-au utilizat scalele de echivalenţă, pe care le prezentăm în cele ce 
urmează. 

Precizăm anumite aspecte legate de aplicarea metodei normative la Institutul 
de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV – Academia Română).  

Tipuri de familii 
Tipologiile de calcul al coşului de cheltuieli diferă în raport cu următoarele 

aspecte: 
• Mediul urban 
– cuplul de salariaţi cu doi copii în întreţinere  
– cuplul de pensionari. 
• Mediul rural  
– familia de doi agricultori, activi, cu doi copii în întreţinere 
– familia de doi vârstnici, persoane inactive, posibil foşti agricultori, lucrători 

pe cont propriu ai pământului sau foşti salariaţi în structurile de stat. Această 
opţiune s-a considerat a fi interesantă şi justificată în analiza tipologiilor din ţara 
noastră, având în vedere numărul mare de persoane vârstnice ce populează satele 
româneşti. 
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Scale de echivalenţă 
Consumul şi modelele de consum diferă de la o familie la alta, sau de la o 

perioadă la alta, avându-se în vedere un anumit context economico-social şi cultural. 
Pentru a surprinde aceste diferenţe se foloseşte consumul pe adult echivalent. 
Cuantumurile de consum pornesc de la necesităţile adultului activ, care capătă 
punctajul 1; 0,9 – reprezintă scorul cheltuielilor pentru al doilea adult din gospodărie, 
respectiv soţia capului de gospodărie; 0,7 – cheltuielile pentru primul copil şi 0,5 – 
cheltuielile pentru cel de-al doilea copil al familiei. Prin urmare, familia standard 
(doi adulţi + doi copii) are un total de 1 + 0,9 + 0,7 + 0,5 = 3,1 puncte. 

La familia de pensionari se acordă scorul 1 capului de gospodărie şi punctajul 0,9 
soţiei acestuia. Prin urmare, familia de pensionari are un total de 1 + 0,9 = 1,9 puncte. 
În cazul familiei de pensionari s-a apreciat consumul primului pensionar, bărbat, cap de 
gospodărie, ca fiind 0,8 din consumul adultului bărbat, activ, iar pentru a doua 
persoană vârstnică, pensionară, femeie, s-a luat în calcul 0,9 din consumul adultului 
bărbat, vârstnic, cap de gospodărie.  

Scor salariaţi: 1 – pentru capul gospodăriei bărbat, salariat.  
 0,9 – pentru femeie, salariată.  
 0,7 – pentru primul copil din gospodărie.  
 0,5 – pentru al doilea copil din gospodărie.  

Total: 3,1 – puncte.  
Scor pensionari:  1 – pentru capul gospodăriei bărbat, echivalentul a 0,8 

din consumul adultului, bărbat, activ. 
 0,9 – pentru a doua persoană vârstnică. 

Total: 1,9 – puncte.  

Criterii de selectare a produselor şi a serviciilor 
a) Din punct de vedere al alimentelor selectate s-a avut în vedere un preţ 

minim, dar şi o anumită calitate a produselor folosite, ţinând seamă de firmele 
producătoare cu tradiţie în fabricarea produselor din carne, lapte sau a derivatelor din 
carne şi lapte. Criteriul calitativ s-a avut în vedere şi la produsele de îmbrăcăminte – 
încălţăminte, precum şi la alte articole legate de locuinţă.  

b) Raportându-ne la evaluările anterioare anului 2000, durata de utilizare a 
articolelor de îmbrăcăminte (palton, pardesiu, geacă, sacou etc.) a fost redusă la 
jumătate din intervalul prevăzut iniţial, atât la bărbat, cât şi la femeie (respectiv de 
la 10 la 5 ani), iar la copii, aceleaşi articole au ca durată de utilizare 2 ani, (de la  
5 ani prevăzuţi anterior). 

c) În ceea ce priveşte detergenţii, înălbitorii etc. folosiţi pentru curăţarea 
rufelor, aceştia au fost înlocuiţi de detergenţii actuali ce prezintă calităţi extinse.  

d) La produsele electrice şi electrocasnice (de exemplu: radio şi fier de călcat, 
televizor) nu a mai fost nevoie să se calculeze consumul la 1/3 din consumul total 



 ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU, ADINA MIHĂILESCU 4 330 

energetic, aceasta deoarece noile produse electrice şi electrocasnice cu consum A şi 
A+ sunt concepute pentru a folosi minimum de energie sau apă, cu aceleaşi 
rezultate în privinţa calităţii serviciului. 

e) În anul 2005, extinderea reţelelor de telecomunicaţii a făcut posibilă 
introducerea în calculul cheltuielilor lunare pentru întreţinerea locuinţei (întreţinere, 
lumină, telefon, toate aplicate la tariful social minim) a plăţii pachetului de bază la 
televiziunea prin cablu, reţele care deja au acoperire în oraşele mari şi mici ale ţării 
şi care au luat amploare şi în zonele rurale. 

f) De asemenea, la evaluarea coşului din luna mai 2005 a mai fost luat în 
calcul un fond de siguranţă şi economii de 10% din venitul familiei, bani folosiţi 
pentru situaţii neprevăzute (boală, deces sau alte evenimente).  

În cele ce urmează vom detalia metodologia de calcul folosită pentru mediul 
urban şi rural, pe tipurile de familii menţionate anterior şi pe capitole de cheltuieli. 

Necesarul caloric 
Normele de consum stabilite de specialiştii nutriţionişti de la Institutul de Igienă 

şi Sănătate Publică din Bucureşti, pentru o persoană adultă şi activă profesional, 
care lucrează în condiţii medii de efort fizic şi intelectual, se încadrează între 2 700 
şi 3 200 de calorii pe zi. 

Institutul Naţional de Statistică prezintă valori ale consumului caloric, pentru 
populaţia României, în trimestrul al III-lea din anul 2009. Pentru detalii se va 
urmări Tabelul nr. 1.1.  

Tabelul nr. 1.1  

Consum de calorii şi factori nutritivi pe categorii de gospodării în trim. III/2009 (medii zilnice 
calorice pe o persoană, tab. 22, pp. 57 din Veniturile şi consumul populaţiei României, în 

trimestrul al III-lea din anul 2009, Bucureşti, INS) 

 Total gospodării Salariaţi Agricultori Pensionari 
Calorii 2 469 2 425 2 442 2 584 

 
Opinia nutriţioniştilor americani, care se confruntă cu o mare problemă în 

societatea lor (obezitatea şi persoanele supraponderale) consideră că o femeie 
adultă, care nu depune eforturi fizice deosebite are nevoie de numai 1 200–1 600 
de calorii/zi pentru a-şi menţine greutatea optimă şi totodată pentru a-şi păstra 
sănătatea. La fel stau lucrurile şi în cazul bărbaţilor sedentari, cu un necesar caloric 
de 1 600–2 400 de calorii/zi (a se vedea tabelele privind stiluri de viaţă, Deihl şi 
Ludington: 75–76).  

Din considerentele pe care le-am prezentat mai sus, am optat pentru un 
consum alimentar minim de 2 700 calorii pe zi, acesta reprezentând minimul 
stabilit în prezent de nutriţioniştii români.  
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Necesarul minim 
A. Produse alimentare 
Carne şi derivate din carne. Cantitatea cea mai mare între porc, vită şi pui a 

fost stabilită la carnea de porc, deoarece intră în obişnuinţele de consum ale 
adulţilor din România; urmează carnea de vită considerată sănătoasă pentru 
organism de către nutriţionişti, atât la adult cât şi la copii, iar ultima pe listă, 
cantitativ vorbind, a fost selectată carnea de pui. Carnea de pui este accesibilă ca 
preţ pe piaţă, şi în plus, ea constituie carnea cea mai recomandată de nutriţionişti 
pentru copii şi bătrâni. Acest aliment este frecvent utilizat în familiile pe care le 
studiem (familii cu copii în întreţinere sau familii de vîrstnici).  

Lapte şi derivate din lapte. Aceste tipuri de produse s-au stabilit tot în funcţie 
de preferinţe şi de asigurarea unui grad ridicat de sănătate pentru organism. 
Menţionăm astfel: telemea de oaie (mai mult pentru adulţi), urmată de telemea de 
vacă (mai mult pentru copii), iaurt (un derivat absolut necesar copiilor), dar la fel 
de recomandat şi adulţilor, untul (consumat într-o cantitate mai mică, adesea substituit 
de margarină, produs ce intră în obişnuinţele de consum ale cumpărătorilor din ţara 
noastră).  

Grăsimi. A fost selectat uleiul de floarea soarelui, 600ml/lună/persoană 
adultă. 

Legume. Au fost alese ceapa, morcovul, usturoiul şi pătrunjelul, deoarece pot 
fi folosite la toate felurile de mâncare. Aceste legume sunt accesibile pe piaţă în 
toate anotimpurile, regăsindu-se în culturile tuturor zonelor geografice ale ţării, de 
la câmpie până la zonele mai înalte de deal sau podiş. Următoarea opţiune în 
necesarul alimentar al familiilor este cartoful (consumat în cantităţi mari în 
România; se regăseşte în toate tipurile de culturi, de şes sau deal, podiş, în sud ca şi 
în nord, în vestul, ca şi în estul ţării). De asemenea menţionăm şi fasolea (o legumă 
des întâlnită în ţara noastră atât iarna cât şi vara, uscată sau verde, în funcţie de 
anotimp).  

Fructe. Au fost selectate cu prioritate merele. Ele se găsesc în toate anotimpurile, 
fiind totodată extrem de hrănitoare pentru organismul uman. S-a considerat un 
consum de 4,5kg/lună/persoană adultă.  

Zahăr şi dulciuri în cantitate redusă, 2,1kg/lună, cam 70g/zi/persoană adultă. 
Cafea: numai o ceaşcă/zi.  

Produsele alimentare incluse în coşul minim şi preţurile acestora 
În ceea ce priveşte preţurile de achiziţie ale produselor agroalimentare de pe 

piaţă, au fost folosite în calculul coşului minim de consum preţurile existente în 
magazinele de tip hipermarket şi supermarket (Cora, Metro, Carrefour), aceasta 
deoarece în aceste locuri avem cele mai mici preţuri de cumpărare de pe piaţă. În 
plus, cei mai mulţi dintre cumpărători preferă asemenea magazine, întrucât acolo 
găsesc tot ceea ce le este necesar. S-a avut în vedere şi faptul că reţelele de hiper şi 
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supermarketuri s-au extins foarte mult în România şi se vor extinde şi în viitor. Au 
fost luate în considerare şi preţurile de pe pieţele mari ale Bucureştiului: Obor, 
Colentina (cartierul Colentina), Big (cartierul Berceni), Nicolae Grigorescu, Miniş 
şi 1 Decembrie 1918 (cartierul Titan), Piaţa Moghioroş (cartierul Drumul Taberei), 
pieţe frecventate de cumpărătorii respectivelor cartiere din Bucureşti. Aceste pieţe 
sunt accesibile publicului larg la preţurile de desfacere a legumelor, fructelor şi a 
altor produse agroalimentare. 

Autoconsumul 
Autoconsumul a fost luat în considerare în capitolul de consum alimentar, la 

calcularea coşului specific mediului rural. Autoconsumul include în special: 
Lactate: lapte, telemea, iaurt, unt. 
Carne de porc, vită şi pui, untură şi ouă (produse ce provin de la animalele şi 

păsările crescute în propriile gospodării ţărăneşti).  
Legume, rădăcinoase: morcovii, ceapa, usturoiul, verdeaţa, cartoful, fasolea 

verde şi uscată (sunt obţinute pe parcursul întregului an, de respectivele familii 
ţărăneşti).  

Estimarea autoconsumului s-a realizat cu preţurile lunii respective în care se 
face evaluarea coşului, considerând o medie a „preţurilor ţărăneşti” din ţară. Aceste 
preţuri sunt furnizate şi calculate de INS în buletinele informative lunare. 

B. Produse nealimentare 
Îmbrăcăminte, încălţăminte. S-a ţinut seamă în primul rând, de sexul persoanei 

pentru care se face calculul şi de anotimp. Acesta a fost şi motivul detalierii 
produselor pentru: bărbatul – activ social, bărbatul – inactiv, pensionar, femeia – 
activă social, femeia – inactivă, pensionară, copilul – şcolar, băiat, copilul – şcolar, 
fată. Pentru fiecare caz în parte s-a urmărit evaluarea necesarului de îmbrăcăminte/ 
încălţăminte atât în casă, cât şi în afara spaţiului de locuit. 

Articole de uz gospodăresc: articolele electrice, articolele sanitare şi de 
igienă, articolele textile, veselă, tacâmuri, articole de menaj. Alte produse de uz 
gospodăresc s-au stabilit în mod corespunzător pentru patru persoane, urban şi rural 
sau pentru două persoane în vârstă, urban şi rural.  

Rechizitele şcolare şi alte articole de papetărie privesc, în special, cerinţele 
şcolare ale copiilor, dar şi un minim necesar pentru adulţi.  

Medicamentele. Pentru o evaluare cât mai corectă a cheltuielilor actuale ale 
populaţiei României, la capitolul medicamente şi servicii de sănătate am optat 
pentru valorile declarate de populaţie în Ancheta pe gospodării efectuată anual de 
Institutul Naţional de Statistică. Acest studiu constituie un reper important referitor 
la sănătatea populaţiei şi la calculul general al minimului de trai. 

C. Servicii 
Transportul. Sunt cuprinse neapărat în calcul două abonamente lunare, câte 

unul pentru fiecare adult, pe o singură linie de transport în comun (în cazul 
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persoanelor active din mediul urban, care se deplasează zilnic spre serviciu). Pentru 
copii am considerat că nu este nevoie de abonament, deoarece aceştia merg la 
şcolile din apropierea locuinţei.  

De asemenea, sunt incluse în coşul de consum:  
Patru călătorii la clasa a II-a cu trenul, pentru familia de persoane active cu 

copii, din mediile urban şi rural, o dată pe an, când se deplasează în concediul de 
odihnă (deplasare de maximum 300 km de acasă până la locul de destinaţie).  

Două călătorii cu reducere, echivalentul unei călătorii întregi, cu trenul, 
pentru familia de pensionari (vârstnici) din mediile urban şi rural, atunci când se 
deplasează, o dată pe an, la tratament. 

Serviciile culturale, igiena personală, serviciile de reparare şi întreţinere a 
obiectelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte s-au stabilit în mod corespunzător atât 
pentru patru persoane, urban, rural cât şi pentru două persoane în vârstă, urban şi 
rural.  

Fond de siguranţă şi de economii. În calculul minimului de trai decent, 
pentru toate categoriile de familii analizate (adulţi activi cu doi copii în întreţinere, 
din urban şi rural, cuplul de vârstnici din urban şi rural) a fost prevăzut un cuantum 
de 10% din calculul final al coşului de consum, pentru un fond de siguranţă şi 
economie, în vederea acoperirii diverselor cheltuieli necesare în situaţii 
neprevăzute (nuntă, botez, boală, spitalizare, deces etc.).  

Avantajele şi limitele metodei normative 
● Metoda normativă constituie un instrument de măsurare a sărăciei.  
● Metoda este complexă. Mulţimea elementelor materiale, culturale, 

educaţionale, de sănătate etc. ce intră în componenţa sa, dar şi din interacţiunea şi 
schimbările la care sunt supuse aceste elemente, ne arată nevoile de consum ale 
indivizilor. Totodată se ţine seama şi de numărul persoanelor aflate în întreţinere 
(în familie, gospodărie), precum şi de interdependenţa creată între diversele nevoi 
şi cadrul economic şi social în care acestea se manifestă.  

● Grad ridicat de relativitate. Schimbările permanente ale produselor pe 
piaţă, ale preţurilor, a cantităţilor de consum subliniază aspectul ridicat de 
relativitate. Ce este folositor astăzi poate fi depăşit fizic sau moral mâine. 
Transformările sunt rapide şi fundamentale, mecanismul cerere – ofertă satisface 
dorinţele şi aspiraţiile umane, fapt ce determină o schimbare şi în procedeul de 
calcul al coşului zilnic de consum al populaţiei. 

Evaluarea ICCV a coşului minim de trai decent 
Luând în considerare multitudinea de aspecte ce au fost semnalate, prezentăm 

în Tabelul nr. 1.2 valoarea coşului corespunzător minimului de trai decent pentru o 
familie de doi salariaţi cu doi copii în întreţinere. Familia locuieşte în mediul 
urban, evaluările fiind efectuate în luna martie 2010. 



 ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU, ADINA MIHĂILESCU 8 334 

Pentru valorile obţinute în Tabelul nr. 1.2 facem precizările:  
– minimul de trai decent a fost calculat prin metoda normativă; 
– * la capitolul cheltuieli aferente locuinţei au fost incluse şi cheltuielile de 

poştă şi telecomunicaţii, respectiv cheltuieli pe articole de papetărie; 
– ** la capitolul cheltuieli pe medicamente au fost introduse valorile INS 

referitoare la cheltuielile medii lunare pe gospodărie, pe medicamente de uz uman 
– Tab. 28, p. 66 (veniturile şi consumul populaţiei, trim. III/2009, INS, 2010); 

– au fost incluse şi cheltuielile pentru cumpărarea de mărfuri nealimentare, pe 
categorii de gospodării, în trim. III/2009 (veniturile şi consumul populaţiei, trim. 
III/2009, INS, 2010); 

– costul primului adult activ: 634 lei (scor 1,0); 
– costul celui de-al doilea adult activ: 570 lei (scor 0,9); 
– costul primului copil: 443 lei (scor 0,7); 
– costul celui de-al doilea copil: 317 lei (scor 0,5). 
Evaluarea coşului minim de trai decent prezentată în Tabelul 1.2 prezintă 

dezavantajul major de a nu lua în considerare multitudinea de fluctuaţii ce pot 
apărea la efectuarea cheltuielilor pe diferite articole.  

Am putea însă interpreta cheltuielile c  din Tabelul 1.2 drept valori medii (sau 
eventual, „cele mai frecvente”) ale variabilelor aleatoare A–J din acest tabel. În acest 
caz, valoarea totală a coşului minim este chiar media (respectiv modul) variabilei 
aleatoare W, variabilă ce este, de fapt, suma variabilelor aleatoare A–J, adică: 

 W = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J  (1.1) 

Fluctuaţia variabilei W va fi indusă de variaţiile valorilor articolelor A–J. 

Tabelul nr. 1.2 

Valoarea coşului corespunzător minimului de trai decent pentru familia de doi salariaţi  
cu doi copii în întreţinere, din mediul urban (martie 2010). 

Variabila Specificaţie Procente Cheltuieli c  ( în lei ) 
A Alimente 48,0 942 
B Îmbrăcăminte 6,6 129 
C Dotarea locuinţei 3,4 66 
D Transport 7,7 151 
E Servicii culturale 2,5 50 
F Igienă personală 3,1 61 

G Servicii de reparaţii şi întreţinere 
îmbrăcăminte / încălţăminte 0,7 14 

H Cheltuieli cu locuinţa* 17,6 345 
I Cheltuieli cu medicamente** 1,4 27 
J Fond de siguranţă 9,1 179 

Total 100,0 1964 

În cele ce urmează vom estima fluctuaţia variabilei aleatoare W , aplicând 
tehnica de simulare stocastică Monte Carlo.  
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SIMULAREA MONTE CARLO 

Fie un sistem S caracterizat prin variabilele de intrare X1, X2, X3, …, Xn  şi 
variabilele de ieşire W1, W2, W3, …, Wm. Toate aceste tipuri de variabile pot 
interacţiona, legăturile dintre ele fiind definite prin relaţiile: 

 Wt = ht (X1, X2, X3, …, Xn; βt),     1 ≤ t ≤ m (2.1) 

De multe ori, în realitate, funcţiile ht sunt proceduri complexe, nu neapărat 
deterministe. Prin βt am desemnat parametrii, determinişti sau aleatori, ce sunt 
specifici dependenţei dintre variabila de ieşire Wt şi setul variabilelor de intrare 
X1, X2, X3, …, Xn.  

Pentru uşurinţa prezentării vom considera că toate variabilele V ale sistemului 
S sunt variabile aleatoare. Situaţia în care o anume variabilă V este de tip determinist 
va fi privită drept un caz particular de variabilă aleatoare. Mai precis, în cazul 
determinist, variabila V ia numai o singură valoare b, valoare care este produsă de 
„zarul” V, cu probabilitatea 1, adică Pr (V = b) = 1. 

Utilizând s simulări Monte Carlo vom evalua repartiţiile empirice ale variabilelor 
aleatoare Wt, 1 ≤ t ≤ m.  

Concret, procedura generală SMC de simulare stocastică are următorii paşi: 

Procedura SMC (simulare Monte Carlo) 
Pas 1. (stabilirea repartiţiei variabilelor de intrare). 
Precizarea densităţii de repartiţie f (x1, x2, x3, …, xn; α) a vectorului aleator de 
intrare 
(X1, X2, X3, …, Xn). Entitatea α desemnează un set de parametri specifici 
modelului statistic pentru care s-a optat. 
Pas 2. (efectuarea a s  simulări).  
Se generează cu ajutorul calculatorului seturile de valori aleatoare 
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iii xxxx , 1 ≤ i ≤ s, ce sunt realizări independente ale vectorului 
(X1, X2, X3, …, Xn), ce are densitatea de repartiţie f (x1, x2, x3, …, xn; α). 
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Pas 4. Utilizarea valorilor )(i
tw , 1 ≤ i ≤ s, pentru stabilirea repartiţiei empirice 

a variabilei aleatoare Wt, 1 ≤ t ≤ m. 
Se poate consulta cartea lui Gentle, (1998), pentru a obţine detalii privind 

generarea cu ajutorul calculatorului a realizărilor aleatoare, ale unor variabile 
aleatoare ce au repartiţii specificate.   

Menţionăm faptul că procedura SMC ar putea fi folosită cu succes şi pentru 
validarea sau compararea modelelor statistice propuse. 
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APLICAREA SIMULĂRII STOCASTICE ÎN CAZUL METODEI NORMATIVE 

Modelul de simulare 

Vom încerca să particularizăm procedura generală SMC de simulare Monte 
Carlo în cazul algoritmului de calcul al „coşului” corespunzător minimului de trai 
decent. Concret, sistemul S reprezintă, în această variantă, ansamblul variabilelor 
implicate în evaluarea coşului minim. 

În acest context, variabilele de intrare (X1, X2, X3, …, Xn) ale sistemului S sunt 
de fapt cele zece variabilele aleatoare A–J din Tabelul nr. 1.2. Aşadar, în procedura 
SMC vom opera cu parametrul n = 10.  

De această dată avem o singură variabilă W de ieşire (m = 1), relaţia (1.1), 
definind legătura dintre variabila de ieşire W şi setul celor 10 variabile de intrare 
A–J. Funcţia h1 ce specifică modalitatea de obţinere a variabilei aleatoare W nu are 
parametri suplimentari β (a se vedea formula (2.1)), ea fiind de forma (1.1), adică 

 h1 (x1, x2, x3, …, x10) = x1 + x2 + x3 + … + x10 (3.1) 

Figura 3.1  

Densitatea de repartiţie g(x; c, q1, q2) pentru distribuţia RT(c, q1, q2)  

 

Ipoteze: 
Este normal să acceptăm faptul că variabilele aleatoare A–J sunt independente. 

Într-o asemenea situaţie, densitatea de repartiţie f (x1, x2, x3, …, x10; α) a vectorului 
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aleator (A, B, C, …, J) este produsul densităţilor de repartiţie ale variabilelor 
aleatoare A–J. 

Vom considera că fiecare dintre variabilele aleatoare A–J urmează o repartiţie 
triunghiulară RT (cj, q1j, q2j), 1 ≤ j ≤ 10. Repartiţia triunghiulară are interpretări 
evidente, fapt pentru care am preferat-o în detrimentul altor repartiţii de suport finit 
(de exemplu, o repartiţie de tip beta). În plus, repartiţia triunghiulară simetrică este 
destul de apropiată de repartiţia normală, prezentând şi avantajul de a avea un 
suport finit (datele pe care dorim să le simulăm se încadrează neapărat între 
anumite limite finite). 

Forma concretă a densităţii de repartiţie g (x; c, q1, q2) a variabilei aleatoare X 
este ilustrată în Figura 3.1.  

Având în vedere semnificaţia densităţii de repartiţie g (x; c, q1, q2) pentru 
variabilele aleatoare A–J din Tabelul nr. 1.2, vom impune în plus şi restricţiile: 
0 ≤ q1, q2 ≤ 1, c > 0. 

În concluzie, densitatea de repartiţie f a setului de variabile A–J este dată de 
expresia: 

 

f (x1, x2, x3, …, x10; q) =

 

1 0

1j =
∏ g (xj; cj, q1j, q2j) (3.2) 

Variante de simulare 
Valorile cj, 1 ≤ j ≤ 10, sunt preluate din Tabelul nr. 1.2 şi reprezintă cheltuielile 

admise pentru „coşul minim decent” în cazul celui de al j-lea articol din setul A–J.  
De exemplu, c1 = 942 din Tabelul nr. 1.2 defineşte cea mai frecventă valoare 

(modul) a densităţii triunghiulare de repartiţie g (x; c1, q11, q21) (Figura 3.1) pentru 
variabila aleatoare A (cheltuieli pentru alimente). De fapt, valoarea q21 va reprezenta 
procentul maxim permis, la depăşirea cheltuielilor c1 pentru alimente, de către indivizii 
populaţiei studiate. În schimb, q11 semnifică procentul din cheltuielile pentru alimente 
ce va determina valoarea minimă, la care s-ar putea reduce respectivele cheltuieli.  

Vom lua în considerare două variante de simulare, desemnate prin SV1, 
respectiv SV2. În ambele variante am abordat numai cazul „simetric”, admiţându-se, 
la toate articolele A–J, depăşiri permise de cheltuieli în aceeaşi proporţie cu reducerile 
de cheltuieli, adică q1j = q2j, 1 ≤ j ≤ 10.  

Procentele q1j, q2j, 1 ≤ j ≤ 10, specifice variantelor de simulare SV1 şi SV2 
sunt menţionate în Tabelul nr. 3.2.  

S-au efectuat simulările SV1 şi SV2 pornind de la valoarea de 1 964 lei drept 
minim de trai decent, acesta, pentru familia de doi salariaţi cu doi copii în 
întreţinere, ce locuiesc în mediul urban (Tabelul nr. 1.2; Mihăilescu, 2012). La 
simularea SV1 s-a mers pe modificări ale fiecărui capitol din coşul de consum, 
acceptând o fluctuaţie aleatoare de ±10% în jurul valorii c  stabilite pentru capitolul 
respectiv din coşul general (a se urmări Tabelele nr. 1.2 şi 3.2). 
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În varianta de simulare SV2 se admit şi fluctuaţii mai mari la cheltuielile pe 
alimente, locuinţă şi sănătate (articolele A, H, I). Astfel, q11 = q21 = q18 = q28 = q19 = 
q29 = 0,15 (varianta SV2 definită în Tabelul nr. 3.2). 

Tabelul nr. 3.2 

Fluctuaţia admisă pentru valorile articolelor A–J, în variantele SV1 şi SV2 

Articole 
Varianta Procent 

fluctuaţie A B C D E F G H I J 

q1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 SV1 
q2 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
q1 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 SV2 
q2 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 

Analiza rezultatelor obţinute 
De fiecare dată au fost efectuate câte s = 100 000 de simulări, utilizând un 

algoritm Monte Carlo de tipul procedurii SMC, în care au fost implementate 
restricţiile menţionate anterior (modelul statistic propus).  

Figura 3.2  

Densitatea de repartiţie a variabilei aleatoare W ce defineşte cheltuielile minime necesare 
asigurării unui trai decent (variantele SV1 şi SV2) 
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În urma rulării algoritmului de simulare SMC au rezultat valorile w(i) ce 
reprezintă posibile manifestări ale variabilei aleatoare W. Variabila aleatoare W 
defineşte variaţii ale cheltuielilor minime necesare asigurării unui trai decent pentru 
o familie de doi salariaţi cu doi copii, din mediul urban.  

Utilizând fluctuaţiile w(i), 1 ≤ i ≤ s, ale variabilei aleatoare W se poate 
determina, în cazul versiunilor de simulare SV1 şi SV2, densitatea empirică de 
repartiţie a acestei variabile (Figura 3.2) precum şi funcţia sa empirică de repartiţie 
(Figura 3.3).   

Figura 3.3  

Funcţia de repartiţie a variabilei aleatoare W ce defineşte cheltuielile minime necesare 
asigurării unui trai decent (variantele SV1 şi SV2) 

 

 
 
Figura 3.2 pune în evidenţă frecvenţa fluctuaţiilor în jurul valorii de 1 964 lei a 

cheltuielilor w necesare asigurării unui trai decent. Densitatea de repartiţie a 
variabilei aleatoare W defineşte şansa apariţiei unei anumite valori w. Din Figura 3.2 
reiese clar faptul că fluctuaţiile W au o şansă de manifestare din ce în ce mai mică pe 
măsură ce ne îndepărtăm de valoarea calculată c = 1 964 din Tabelul nr. 1.2. Se vor 
interpreta, în acest sens, pentru versiunile SV1 şi SV2, densităţile empirice de 
repartiţie ale variabilei aleatoare W (Figura 3.2). 

Cum era de aşteptat, şi fluctuaţiile w  au o plajă mai mare de manifestare în 
cadrul versiunii SV2 (Figura 3.2). Într-adevăr, comparativ cu varianta SV1, în 
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versiunea SV2 au fost acceptate variaţii mai mari ale cheltuielilor întreprinse pentru 
unele articole (alimente, locuinţă sau medicamente).  

Diferenţele în modalitatea concretă de efectuare a cheltuielilor sunt scoase în 
evidenţă şi în cazul funcţiei empirice de repartiţie a variabilei aleatoare W, funcţie 
ce este construită separat în variantele SV1 sau SV2. A se interpreta în acest context 
graficele funcţiei empirice de repartiţie a lui W pentru variantele de simulare SV1, 
respectiv SV2 (Figura 3.3).  

În Tabelul nr. 3.4 sunt listate, în varianta de simulare SV1, valorile p ale 
funcţiei empirice de repartiţie a variabilei W calculată pentru argumentul w, adică  
p = Pr (W ≤ w). În mod asemănător, pentru varianta SV2, se obţine Tabelul nr. 3.5. 

Valorile din Tabelele nr. 3.4–3.5 au permis obţinerea, în final, a graficelor 
funcţiei empirice de repartiţie a lui W, grafice vizualizate în Figura 3.3 cu 
respectarea ipotezelor SV1, respectiv SV2.  

Valoarea minimă c = 1 964 lei, dedusă prin metoda normativă, este absolut 
necesară la asigurarea unui trai decent pentru o familie de doi salariaţi cu doi copii, 
ce locuieşte în mediul urban.  

Riscul de a cădea sub pragul de 1 940 lei este de 29,7% în urma aplicării 
politicii de cheltuieli SV1 (Tabelul nr. 3.4). Acest risc se măreşte însă la 35,8% 
pentru politica SV2 (Tabelul nr. 3.5). În raport cu varianta SV1, în varianta SV2 se 
permit fluctuaţii mai mari ale cheltuielilor la alimente, pentru locuinţă sau 
medicamente. Aşadar, persoanele ce urmează politica SV2 prezintă un risc mai 
mare de a „cădea în sărăcie”. Tabelele nr. 3.4–3.5 prezintă avantajul major de a 
lista probabilităţile p = Pr (W ≤ w) pentru diferite praguri w. 

Tabelul nr. 3.4  

Valorile probabilităţilor p = Pr (W ≤ w) în varianta SV1 (100 000 de simulări) 

w 1 760 1 770 1 780 1 790 1 800 1 810 1 820 1 830 1 840 1 850 
p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0012 
w 1 860 1 870 1 880 1 890 1 900 1 910 1 920 1 930 1 940 1 950 
p 0,0036 0,0094 0,0214 0,0408 0,0698 0,1097 0,1612 0,2236 0,2968 0,3785 
w 1 960 1 970 1 980 1 990 2 000 2 010 2 020 2 030 2 040 2 050 
p 0,4640 0,5545 0,6400 0,7195 0,7904 0,8495 0,8987 0,9362 0,9631 0,9812 
w 2 060 2 070 2 080 2 090 2 100 2 110 2 120 2 130 2 140 2 150 
p 0,9917 0,9970 0,9989 0,9998 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
w 2 160 2 170 2 180        
p 1,0000 1,0000 1,0000        

În urma efectuării unor calcule statistice, se poate arăta că, în ambele variante 
de simulare, SV1 şi SV2, densităţile teoretice de repartiţie ale variabilei aleatoare W 
sunt simetrice în raport cu punctul c = 1 964. Acest fapt este, practic, confirmat şi 
de simetria densităţilor empirice de repartiţie ale lui W (Figura 3.2). Se constată că 
în varianta de simulare SV1, la valoarea de coş 1 964, circa 48% din familiile de 
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doi adulţi cu doi copii în întreţinere ar cădea sub acest prag (Tabelul nr. 3.4). În 
schimb, urmând politica SV2, aproximativ 50% dintre indivizi s-ar situa sub nivelul 
de 1 964 lei (Tabelul nr. 3.5). 

Tabelul nr. 3.5  

Valorile probabilităţilor p = (W ≤ w) în varianta SV2 (100 000 simulări) 

w 1 760 1 770 1 780 1 790 1 800 1 810 1 820 1 830 1 840 1 850 
p 0,0000 0,0000 0,0001 0,0004 0,0012 0,0027 0,0057 0,0115 0,0203 0,0331 
w 1 860 1 870 1 880 1 890 1 900 1 910 1 920 1 930 1 940 1 950 
p 0,0492 0,0713 0,0970 0,1281 0,1647 0,2058 0,2527 0,3027 0,3581 0,4169 
w 1 960 1 970 1 980 1 990 2 000 2 010 2 020 2 030 2 040 2 050 
p 0,4770 0,5389 0,5978 0,6560 0,7109 0,7601 0,8043 0,8451 0,8805 0,9094 
w 2 060 2 070 2 080 2 090 2 100 2 110 2 120 2 130 2 140 2 150 
p 0,9343 0,9552 0,9706 0,9819 0,9896 0,9947 0,9977 0,9991 0,9997 1,0000 
w 2 160 2 170 2 180        
p 1,0000 1,0000 1,0000        

CONCLUZII PARŢIALE ŞI UNELE EXTINDERI 

Concret, cheltuielile efectuate de populaţia analizată, care se situează sub un 
anumit prag valoric ne arată procentul din populaţia respectivă care intră sub incidenţa 
sărăciei, sau altfel spus, „cade în sărăcie”. Spre exemplu, 11% dintre indivizi 
(aproximativ prima decilă, varianta V1, Tabelul nr. 3.4) ne arată că segmentul 
(procentul) de populaţie care cheltuieşte mai mult de 1 910 lei, cade în sărăcie, iar la 
pragul de 1 933 lei, 25% dintre indivizi, adică prima quartilă în politica V1, intră sub 
incidenţa sărăciei dacă depăşeşte acest prag (Tabelul nr. 3.4). La aplicarea politicii SV2, 
sub pragul de 1 920 de lei se situează circa un sfert din populaţie (prima quartilă, 
Tabelul nr. 3.5). Reamintim faptul că sub pragul minim de trai decent c = 1 964 se 
regăseşte jumătate din populaţia analizată (Tabelul nr. 3.5). Apelând la aceste date am 
putea aprecia dramatismul unei anumite situaţii. Concret, o scădere cu numai 44 lei 
afectează circa un sfert (25%) dintre indivizii ce au aplicat politica de cheltuieli V2.  

Familiile cu venituri peste 2 100 lei şi care urmează varianta de cheltuieli 
SV1, sau familiile ce au venitul mai mare de 2 150 lei şi cheltuiesc după regula SV2 
ar ieşi din zona de risc de „cădere în sărăcie”. Practic întreaga populaţie are coşul 
minim sub valorile de 2 100 lei, respectiv 2 150 lei, în cazurile de simulare SV1, 
SV2 (probabilitatea p de a avea coşul sub aceste praguri este aproximativ 1; 
Tabelele nr. 3.4–3.5).  

Aşadar, familiile de doi adulţi cu doi copii ale căror venituri depăşesc 
nivelurile menţionate anterior ar trăi la un nivel decent de viaţă, dacă urmează 
politicile de cheltuieli SV1, respectiv SV2. 

Valoarea concretă a unui indicator nu este adesea prea utilă în practică, dacă 
nu se are în vedere şi o imagine privind posibilităţile de variaţie ale respectivului 
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coeficient. Aşadar, odată cu deducerea valorii unui indice vom estima prin simulare 
stocastică Monte Carlo, respectând, totodată, restricţiile impuse de problema 
respectivă şi plaja de variaţie a indicatorului. 

Această metodologie de lucru a fost aplicată în cazul metodei normative de 
evaluare a venitului minim w necesar desfăşurării unui trai decent pentru o familie de doi 
salariaţi cu doi copii, din mediul urban. Pragul w se determină luând în considerarea 
diverse tipuri cj de cheltuieli. De obicei, în modelele prezente în literatură, cheltuielile 
cj sunt interpretate din punct de vedere determinist, operându-se cu nişte constante. În 
această abordare se ţine seama însă de fluctuaţiile acestor cheltuieli, variaţii ce sunt 
adesea specifice unei anumite situaţii concrete. 

Această nouă viziune impune ca pragul w să nu fie o valoare deterministă, ci 
o variabilă aleatoare W ale cărei caracteristici statistice trebuie estimate. 

Am sugerat o metodologie bazată pe simularea stocastică Monte Carlo cu intenţia 
de a preciza, în final, repartiţia empirică a valorilor aleatoare w (Figurile 3.2–3.3, 
Tabelele nr. 3.4–3.5). În acest context, au fost propuse mai multe variante de lucru 
referitoare la repartiţiile statistice ale cheltuielilor cj (politicile SV1 şi SV2), fiind totodată 
posibilă impunerea unor anume tipuri de interdependenţe între aceste cheltuieli.  

Simularea stocastică efectuată pentru evaluarea minimului de trai decent a 
presupus anumite ipoteze de lucru. Odată conceput algoritmul SMC de simulare 
Monte Carlo, constrângerile implementate pot fi modificate. Sugerăm, în acest 
context, eventuale extinderi: 

– variabilele aleatoare A–J nu sunt neapărat independente, în realitate fiind 
evidenţiate diverse raporturi de dependenţă; 

– repartiţiile marginale ale cheltuielilor cj nu sunt obligatoriu de tip triunghiular, 
putând fi folosite şi multe alte repartiţii de suport finit; 

– limitele de variaţie ale cheltuielilor cj vor fi modificate în raport cu o situaţie 
concretă; 

– nu vom impune, în mod obligatoriu, ca toate repartiţiile variabilelor aleatoare 
A–J să fie simetrice, fluctuaţia cheltuielilor fiind adesea asimetrică, în realitate; 

– pornind de la datele experimentale vor fi analizate diverse metode de estimare 
(parametrice şi neparametrice), cu scopul stabilirii caracteristicilor statistice ale 
variabilelor modelelor propuse (estimarea parametrilor α ce caracterizează densitatea 
de repartiţie f a variabilelor de intrare (X1, X2, X3, …, Xn) în sistemul S); 

– o abordare cu mult mai sofisticată presupune simularea stocastică a consumului 
în gospodării, gospodăriile fiind însă cuplate într-o reţea socială cu interacţiuni de 
diverse tipuri.  

Am evitat cu bună ştiinţă să prezentăm detalii tehnice privind modul concret de 
generare cu ajutorul calculatorului a realizărilor variabilelor aleatoare ce urmează, de 
exemplu, o repartiţie triunghiulară g. 

În concluzie, metoda de simulare Monte Carlo ce a fost propusă ne ajută să 
prognozăm fluctuaţia valorilor indicelui W ce defineşte minimul de trai decent, 
atunci când se păstrează media sa, dar intervin perturbaţii aleatoare de o anume 
intensitate în componentele indicatorului. 
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y normative method we can evaluate, for example, the 
minimum income needed for a decent living in a given 
subpopulation data. The level of w is calculated taking into 

account various types of expenses. 
Usually, in the literature, this approach is a so-called determinist one, 

the expenses being interpreted as constants, which the calculation method will 
be described below. In reality, the expenses cj fluctuate within certain limits, 
following various types of distributions, with respect to the assumptions made. 
In this approach, the level is actually a random variable which distribution we 
intend to estimate. 

In the following, we suggest a methodology based on the stochastic 
Monte Carlo simulation in order to determine the empirical distribution of 
random w values. There were, thus, proposed several hypotheses concerning 
the shape of the expenses, cj distribution, as well as the possible relations 
between these expenses. 

In fact, the expenditures of the studied population, which is below a given 
threshold value, show the percentage of the analyzed population which find 
itself in a poverty situation, or otherwise, “falls into poverty”. For example, 
12% of individuals, about the entire first decile (option VI) (Table 3.4), shows 
that the segment of the population which spends more than 1 850 lei falls into 
poverty, and at a threshold of 1 882 lei, 25% of individuals, about the first 
quartile, enters poverty if this threshold is exceeded. 

The actual value of an indicator is not very often useful in practice, if 
there isn’t also considered a view upon the variations of the coefficient. Thus, 
the value of an index once obtained, we will find the estimation using the 
stochastic simulation Monte Carlo, while respecting the constraints imposed 
by the problem, and the range of variation of the indicator.  

This work method was also applied for the case of the normative 
method of minimum income evaluation, namely, the necessary income for a 
decent living of a two members family with two children, living in an urban 
area. W is determined taking into account different types (cj) of expenses. 
Usually in literature, cj are deterministic, being considered as constants. This 
approach however, doesn’t takes into account the fluctuations of the expenses, 
fluctuations which are often specific to a given actual situation.  

This new approach states that w was not a determinist constant, being 
rather a fluctuating variable w which statistical characteristics are estimated. 

B
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We suggested here a method based on the statistical simulation Monte 
Carlo, with the intention to finally determine (establish) the empirical 
repartition of w values. Thus, several work variants were proposed with 
respect to the statistical repartition of cj expenses (SV1 and SV2 politics), 
being, at the same time, possible to impose some sort of interdependence 
among the types of expenses. 

The statistical simulation used for the evaluation of the decent 
minimum standard of living implied specific work hypotheses. 

Once we established the SMC algorithm Monte Carlo, the implemented 
constraints could be modified. In this respect, we suggest the following 
amendments: 

– the random variables A–J are not necessary independent, being 
emphasized different relations of dependence; 

– the marginal repartitions of cj expenses are not compulsory 
(obligatory) of triangular type, many other types of repartition being possible 
to be used; 

– the variation limits of expenses cj will be modified following an 
actual (real) situation; 

– we shall not impose in a compulsory manner that all the repartitions 
of fluctuation variables A–J to be symmetrical, the fluctuation of expenses 
being rather asymmetrical in real life; 

– based on the experimental data, various estimation methods will be 
analyzed (parametric and nonparametric) to establish the statistical characteristics 
of the proposed models variables (the estimation of parameters α characterizing 
the density of distribution of the input variables in the system S). 

– a much more sophisticated approach is the statistical simulation of 
consume in households, because (as) households are interconnected in a 
social net with different types of interactions.  

We intentionally avoided to present technical details of the actual ways 
of computer generation of the fluctuating variables which follow, for example, 
a triangular repartition g. 

In conclusion, the proposed Monte Carlo simulation method helps us 
to predict the fluctuation of the values of W index which defines the decent 
minimum standard of living, when keeping its average value, and fluctuating 
perturbations of a specific intensity intervene within the index’s components. 

Keywords: Monte Carlo simulation, normative method, the minimum 
decent living, relationships between revenue and expenditure. 
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THE IMPACT OF SOCIAL ENTERPRISES  
ON LOCAL DEVELOPMENT1 

CLAUDIA PETRESCU  
GABRIEL STĂNILĂ  

he purpose of this paper is to present and examine the role that 
social economy entities play in local and regional development 
in Romania. The type of services provided by the social 

economy entities, the effects thereof on the community, determine the major role 
such entities play within the local development process. This paper presents the 
partial results of a research conducted in Romania by the team of the project 
“PROMETEUS – Promoting social economy in Romania through research, 
education and training at European standards”. The research combined 
quantitative and qualitative research methods, so that it was able to capture in a 
comprehensive manner the social economy field at national level. The social 
enterprises are, in most of the cases, the motor of the local development, 
through the activities which they develop. The characteristics of these entities – 
the non-profit character, the social purpose of the activity, the participation of 
the members in the government, the multistakeholder governance – allow these 
organizations to mobilize local resources, to stimulate the creation of social 
capital at the level of the community, to ensure the welfare of the members of the 
community. 

Keywords: social economy, local development, cooperatives, mutuals, 
NGOs. 

INTRODUCTION 

In Romania, social economy is a new approach used to find a suitable 
solution to social exclusion issues. Because until now, the different policy solutions 
to the social exclusion issue have been unsuccessful, social economy wants to 
become a new way of handling social problems. This concept intends to transform 
the welfare state in a workfare state, by emphasizing the active forms of social 
support and the strong links with the labor market. This approach allows the 
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government to make social inclusion through integrating the vulnerable groups into 
work. This can also be a solution for the economic problems of the society.  

Although social economy entities exist in Romania since the 19th century, the 
concept of social economy is not very well-known, but after the introduction in 
2007 of the European Social Fund (SOP HRD) which has an axis dedicated to 
social economy, the public debate appeared, and now we assist at an increasing 
initiative in this area. The public authority with responsibilities in social inclusion 
area develops a policy framework for social economy which is in the public debate, 
now. Many initiatives in this area come from third sector entities, especially from 
NGOs, which propose the development of many social innovations within projects 
financed by SOP HDR, axis 6.1. In Romania, social economy is considered to be 
social innovation due to the fact that it represents a complex process of introducing 
new programs and processes that will change the routines, beliefs and resources of 
social policy system and promote innovative activities and services for meeting 
social needs which are developed by organizations whose primary purposes are 
social (Westley and Antadaze, 2010; Mulgan, 2006). 

In Romania, there are no entities defined as social enterprises up to now, 
however there are organizations which correspond to the economic and social 
characteristics and criteria formulated by EMES in this field. Such organizations 
are the NGOs, cooperatives, mutualities/credit unions, work integration protected 
shelter (WISE), commons.  

EMES defines social enterprises as “non-for-profit private organizations 
providing goods and services directly related to their explicit aim to benefit the 
community. They rely on a collective dynamic involving various types of stakeholders 
in their governing bodies, they place a high value on their autonomy, and they bear 
economic risks linked to their activity” (Defourny, Nyssens, 2008: 5). 

Social enterprises represent a model of social innovation in providing welfare 
to vulnerable groups, due to their features: social aims and multiple goals, variety of 
resources, non-profit in nature and participation in the ownership of different actors 
and multi-stakeholder governance (Hulgard, 2006; Nyssens, 2006; Borzaga and 
Spear, 2004; Borzaga and Tortia, 2009). They are considered to be “at the crossroads 
of market, public policies and civil society” (Nyssens, 2006), because they use 
different resources – incomes from economic activities, public subsidies or grants, 
private donations, volunteering, private finance from different donors. (Defourny, 
Nyssens, 2008). 

The purpose of this paper is to present and examine the role that social 
economy entities play in local and regional development in Romania. A core role 
in local and micro-regional development processes in Romania is played by NGOs 
which create innovative programs, services and activities, in order to resolve the 
social problems and to respond to social needs. These innovative programs, 
services and activities change the resources, beliefs, authorities and population 
perception. The type of services provided by the social economy entities, the 
effects, thereof, on the community (social inclusion of vulnerable groups, the 
creation of new participative development mechanisms, the creation of social 
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infrastructure, the increase of social, human, symbolic capital etc.) determine the 
major role such entities play within the local development process (Borzaga and 
Tortia, 2009). 

In Romania, the local development process comprised an international 
experience transfer, encrypted in facilitation models and community practice 
management institutions (Sandu, 2008). Such international experience transfer was 
performed by international organizations active in the field of development (World 
Bank, DFID, USAID, Soros, EU), which, by means of financing granted, 
facilitated the creation of local institutions with duties in the field at central and 
local level, the formation of players with skills in the field and the introduction of 
innovative instruments in the field of community (facilitation, partnership, 
resources mobilization, participation, empowerment, assessment, etc.).  

In the beginning (1992–2007), the non-governmental organizations developed 
at local level aimed, by their activity, to satisfy the community needs, whereby such 
were financed by the international donor organizations. Nevertheless, subsequently, 
once the external financing was put on hold, public funds were accessed (subsidies, 
grants), the efforts to obtain donations were intensified, other financing sources were 
searched, and even, in some cases, economic activities were performed by which the 
financing of the performed actions was ensured.  

In 1998 appeared the first support forms for the activity of NGOs clearly 
stipulated by laws. Such were subsidies granted to NGOs by the public authorities for 
the provision of social services. The support forms of the public authorities for the 
non-governmental sector were either direct – finance for performance of activities, 
provision of services, or indirect – making available locations for the performance of 
activities, payment of utilities, etc. The financial support granted by the state did not 
represent an important resource for the NGO sector, amounting to 9%, in 2010, of all 
funds of the non-governmental sector (Lambru and Vamesu, 2010: 59).  

Social services refer to those “services to which political community 
attributes not only an individual value but also a considerable value for groups, 
localities and society at large” (Evers and Laville, 2004: 237). According to this 
definition, a social service includes not only welfare services, such as health and 
social care, but also educational and cultural ones. At community level, such 
services are provided in Romania by three actors – public institutions, private 
companies and third sector organizations (TSOs). If public institutions provide 
only certain services which do not satisfy the needs and requirements of all 
individuals, the private companies provide services only for those persons who can 
afford them. Thus, the occurrence of a third player is necessary, who would 
provide services better adjusted to certain needs uncovered by the public sector, or 
to those who find themselves in a risky situation (Defourny and Pestoff, 2008). In 
Romania, there are public institutions offering such social services, however, such 
institutions are not distributed geographically in a uniform manner, are not so 
developed in every localities and do not exist in many rural areas. Thus, we can say 
that there are many categories of population which have no access to such services. 
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We can not say that such gaps are covered by TSOs which do not have, also, an 
uniform geographical distribution, based on territorial or social development 
criteria of communities within which they perform their activity (according to NIS 
data, in 2007 only 13% – 2 585 – of NGOs were in the rural area, keeping in mind 
that 45% of the population lives in the rural areas – 9,650,776 persons). 

Cooperatives played an important role in the communist period economy in 
Romania. Only few of these structures survived up to nowadays, but in many rural 
areas they still are the most significant economic actors. Through the social economy 
policy framework, many regional authorities intend to give an increasing relevance to 
cooperatives and social enterprises as path-away out of social exclusion. 

Microfinance projects, cooperatives, and NGOs develop the social capital and 
help the communities to improve their quality of life. These social economy structures 
represent the mechanism of local economic and social development. They provide 
new solutions to social problems that are more efficient and sustainable, due to the fact 
that these new approaches take into account the local/regional context/specificity.  

This paper is based on the results of a larger research program on social 
economy entities, regarding the activity of these structures developed in Romania. 
(“PROMETEUS – Promoting social economy in Romania through research, education 
and training at European standards”). The research program used quantitative and 
qualitative methods, such as questionnaires, in-depht interviews and case studies. 
The study intends to provide information about the impact of social enterprises on 
local and regional development. 

LOCAL DEVELOPMENT 

Local development is a social-economic growth and structural changes process, 
providing welfare to community members. There are several ways by which local 
development can be achieved, depending on the communitarianism degree involved: 
(1) it involves the participation of community to initiation, implementation and 
assessment, defined by specialty literature as community development, (2) participation 
to initiation, but implemented with resources outside the locality obtained by the local 
authorities, (3) participation to initiation, but implemented with resources obtained by 
authorities by way of (semi) coercion, (4) and the authoritarian model in which 
initiation and implementation are achieved by authorities (Sandu, 2008: 28). 

There are a series of elements which must be taken into consideration within 
the local development process, in order to assure the sustainability of such initiative 
(Petrescu, 2009): the involvement of citizens during the entire development process; 
the partnership between the local structures (administration, economic agents, public 
institutions, etc.); a holistic approach of local development projects/strategies; the 
mobilization of all resources in what capitals are concerned; the observance of the 
participative democracy principles.  

Local development focused on two main public policy axes (Pike et al., 2006: 
13): the creation of an infrastructure to increase access to the interest area of 
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prospective investors, and industrialization as policy promoted by the central 
government (top-down policies). The top-down approach entails certain specific 
aspects, such as (Pike et al., 2006: 17): the decision on the intervention area and the 
type thereof is made at central level; the management is assured by the central 
administration; is of sectorial type; promotes large industrial projects which should 
strengthen the economic activity; as instruments, it uses financial support, incentives, 
subsidies. Unfortunately, these development policies did not always have the 
estimated success, they did not benefit from the desired sustainability, either because 
of unbalanced development policies focusing only on a certain aspect and ignoring 
all others, or due to the attempt to reapply the policies in a standardized manner, 
without having in view the particular context. Other factors contributing to the failure 
of such models were: the social and institutional context, the low human capital, the 
poorly developed local economic structures, the divergent interests of local actors, 
the lack of involvement thereof into initiation or implementation. 

The lack of success of this top-down approach of local development combined 
with the challenges generated by the globalization process led to a change in vision. 
The new vision is based on the generation of bottom-up development policies, from 
local level to national level (bottom-up approach). The main characteristics of the 
bottom-up approach are (Pike et al., 2006: 17): the promotion of development based 
on local initiatives; management achieved at local level due to decentralization which 
implies vertical cooperation relations between various governmental levels, and 
horizontal cooperation relations between public and private organizations; territorial 
approach; use of the development potential of each area; the provision of the 
essential conditions for the development of the economic activity. 

Vazquez Barquero (2003) reckons that the local development actions are 
structured on three pillars, concerning the aspects related to creation of infrastructure, 
creation of capacities at local level and increase of the institutional capacity. The 
first pillar refers to the creation of infrastructure (construction-utility, communication, 
transport networks), industrial areas and infrastructure for the development of the 
human capital (education, medical and cultural institutions). The second pillar 
comprises aspects related to the creation and implementation of comprehensive 
strategies of local development which are prepared with the participation of local 
actors. The last pillar has in view the increase of the organizational and institutional 
capacity, to prepare, implement and monitor the development strategy. This aspect 
brings in the foreground the problem of local governance, which implies the creation 
of new forms of cooperation and coordination at local level, but also the increase of 
the participation degree of local actors to the implementation of the local 
development strategies so that the self-sustainment ability is developed. Another 
aspect related to the creation of capacities, according to the author, refers to the 
development of the civil society and to the promotion of achievement of networks 
and partnerships which should lead to economic and social progress. In short terms, 
we may say that the local development strategy must comprise aspects related to the 
creation of infrastructure, the capacity to prepare and implement comprehensive 
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development strategies and the increase of the institutional capacity by improving the 
local governance. The author considers that the type of benefic local development is 
the endogenous one, which implies the accrual of capitals – social, human, symbolic, 
material – as a premise for economic growth. 

Gioacchino Garofoli speaks about endogenous and exogenous local development 
(Garofoli, 2002). According to the author, the endogenous development guarantees the 
autonomy of the transformation process of the local economic system, and is based on 
the production of “social capacity” within firms and community institutions, by forming 
the following capacities: the use of local resources (labor force, entrepreneurship, specific 
professional skills, material resources, etc), the control of the accrual process at local 
level, the control of the innovation capacity, the existence of the interdependence 
between the economic, social, cultural and environmental sectors. This type of 
development emphasizes the core role of the decision-making process at local level 
and the capacity of the social actors to control and internalize the information 
received from outside. According to Garofoli, the endogenous development means 
the ability to transform the social-economic system, the ability to react to external 
changes and the ability to introduce specific forms of social control at local level. In 
contrast, the exogenous development is the dependent, externally controlled 
development process. In practice, we may say that the two types of development are 
interdependent, whereby the external factors contribute to the local development in 
corroboration with the social actors of communities. 

SOCIAL ENTERPRISES AND LOCAL DEVELOPMENT 

Social enterprises are important actors in the social innovation process by the 
achieved products and services, and especially by the effects thereof on the entire 
local development process (Borzaga and Tortia, 2009). The effects on the local 
development process are due to the characteristics of such entities which give them 
certain advantages over the other actors: 

– Social goal – the main purpose is to serve a community or a group of 
persons. The provision of welfare to the community is one of their main goals. 

– Limited distribution of profit – the organizations may not distribute or may 
distribute only a part of the profit. The asset lock makes such entities harder to 
relocate or to shut down. 

– Democratic governance – various stakeholders are involved in the governance 
process, depending on their interests. The multi-stakeholder governance enables 
the identification of needs and of local resources, and the provision of optimal 
solving solutions for the problems. 

– The decision-making process is democratic, whereby each member has the 
right to vote and such right does not depend on the subscribed share capital.  

– Autonomy – they are autonomous entities which are not led by public 
institutions or other organizations. 
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The social goal of social enterprises hinders them from orienting their activity 
mainly to profit achievement. However, in some cases, it is pretty difficult to keep a 
balance between the economic and the social activity. The social enterprises may 
have multiple social goals, ranging from social integration, integration on labor 
market, provision of support services to overwhelm the marginalization situations, to 
the increase of human or social capital, the production of goods and services, 
advocacy, etc., all these contributing to the development of the local community. 

The lack of a motivation related to profit obtainment makes the provided 
services accessible to all community members. Many TSOs bring additional 
resources, as compared to those obtained from the public sector (subsidies, grants), 
such as voluntary work, donations, so that the costs of goods and services are much 
more lower.  

The democratic governance and the participation of members to the decision-
making process are two characteristics indicating the concern of social enterprises 
to respond to the community needs by identifying the optimal solutions and to 
develop the social capital at local level. Multi-stakeholder governance is a 
participative governance model which provides the local actors with the possibility 
of being involved in community life and in making the decisions which affect 
them. This type of governance is promoted by the local enterprises within the 
development process and was adopted by some local public administrations as 
model in the community problems solving process. 

The autonomy of such entities enables them to be flexible in what the 
provision of services and supply of goods depending on the needs of the society are 
concerned, without bureaucratic constraints or objections related to the costs 
thereof. The social enterprises may obtain public funds (subsidies, grants) to 
produce services or goods, but these public institutions can not be involved in the 
management thereof. The same is applicable also for private companies granting 
donations to such entities. 

Analyzing these features of the social enterprises, we may state that they 
favor the local development of endogenous type, because they rely on the increase 
of the capacity of local actors to act, they aim at the capital accrual of the 
community (social capital materialized in social relations, the increase of trust in 
institutions and in the other individuals; human capital – the increase of capacity of 
individuals by the provided services), the mobilization of local resources in the 
community problems solving process. The social enterprises favor the social and 
human capital accrual at local level, but they also represent the favorable 
framework for the use of such capitals as resources within the development 
process. Their social goals enable them to identify local capital resources and to 
mobilize them for the creation of the public good. The non-profit nature allows for 
the use of certain local resources which can not be used in other cases – voluntary 
actions, cultural patrimony resources, donations from the private sphere.  

The type of governance implying the involvement of interested actors and the 
partnership with the other institutions is one that favors the sustainable development at 
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local level, because it enables the correction of market imperfections due to asymmetry 
of information and different interests of actors. The social enterprises allow the creation 
of networks and partnerships, which are mechanisms of the local sustainable 
development process. 

The social goal of these entities reduces to a minimum the negative effects of 
the development process, by offering support to the persons in marginalized groups, 
support which may comprise provision of services or integration, thereof, on labor 
market and in various pending activities. It is an important aspect of the local 
development as it reduces the marginal costs of the process and enables the social 
integration of these persons, by using the resources they have. 

At local level, the social enterprises contribute to the provision of welfare to 
individuals, by increasing the request for quasi-public goods materialized in the 
increase of occupation level and of production (Borzaga and Tortia, 2009: 212). 
Occupation within social enterprises is important not in what the number of 
employees is concerned, but especially because the persons employed belong to 
vulnerable groups – women, young people, disabled persons – who don’t possess 
such high occupational mobility.  

SOCIAL ENTERPRISES IN ROMANIA 

Social innovation elements in Romanian local development process  
Local development in Romania implied the introduction of certain social 

innovation elements, such as participative approach of the social-economic growth 
process, partnership governance, the creation of new institutional structures in 
partnerships, the partnership between communities, the strategic planning. 

All local development stimulation programs and policies focus on the public – 
private partnership in solving the community problems, and on the involvement of 
local stakeholders in the decision-making process. There are three defining 
elements for the policy of community development in the last five years – adoption 
of the LEADER approach, micro-regional development by stimulating the 
intercommunity development associations, and urban regeneration, by means of a 
developmentalist approach (partnership between actors). 

In Romania, particularly the axis four of the National Rural Development 
Program stimulates LEADER type actions, which imply partnerships within and 
between communities, between various public and private actors, in order to have 
integrated development actions. The approach is a micro-regional one, where the 
core role is assumed by the local action group as newly created institution. This 
represents, in fact, a partnership between the local administration, public institutions, 
private organizations and non-governmental entities, and is legally registered as 
association. Within such local action groups (LAG) we have multi-stakeholder 
governance, which favors the identification of problems, but also the finding of the 
optimal solving solutions. Currently, in Romania there are 150 LAGs, of which 
120 obtained finance for creation of development strategies. 
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Another institution formed to stimulate the local development is the intercommunity 
development association, which implies a partnership between the local public 
administrations in a micro-region. Such are regulated by the Act on local public 
administration. The formation of such structures was necessary to stimulate the creation 
of integrated development projects for a certain area. Currently, there are 620 such 
association structures, many of them favoring the formation of local action groups. 

For the urban development, SOP RD provides for urban regeneration actions 
for poor areas or former industrialized areas, based on a partnership between the 
local actors. These integrated urban plans aim at identifying and using the local 
resources, at involvement of citizens and of all stakeholders in decision-making 
processes and at implementing them and identifying integrated actions which 
should solve the issues of the relevant area as much as possible. 

Methodology 
During the last three years, the social economy issues in Romania started to 

be studied both by public institutions and the non-governmental sector. As a new 
field for the social inclusion, many of the projects financed by axis 6.1 of SOP 
HRD dedicated to social economy include a field research component at general 
level, or on specific categories (WISE, Rroma population). 

This paper presents the partial results of a research conducted in Romania by 
the team of the project “PROMETEUS – Promoting social economy in Romania 
through research, education and training at European standards”. The research 
combined quantitative and qualitative research methods, so that it was able to 
capture in a comprehensive manner the social economy field at national level. 

The quantitative research implied questionnaires with the social economy 
entities in Romania. The questionnaires items referred to: social and economic 
objectives of the social economy entities, membership, employees, the relations 
with local and central public authorities, the involvement in local development 
activities, services provided to the members and the local population.  

The quantitative research was supplemented by a qualitative one which used as 
methods the in-depth interview and case studies. The main subjects of the qualitative 
research were: profile of social economy entities, activities of such entities, observance 
of the features of social economy entities at international level (profit distribution, 
decision-making method, social purpose), involvement in community development 
actions. 

The impact of social enterprises on local development  
Cooperatives 
The cooperatist system in Romania encompasses consumption cooperatives, 

crafts, credit, agricultural and fishing cooperatives. After ’89, we witness a decline of 
the cooperatist system in Romania with regard to the number of cooperatist companies, 
members, employees and incomes. As such, in the case of the consumption cooperative, 
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there is a decrease of the number of units from 2 580 in ’89 to 958 in 2010, of the 
number of members, from 6 550 000 in ’89 to 27 823, and of the employees, from 208 
826 to 7 485. This is a dramatic decrease, especially when thinking that these 
consumption cooperatives developed more than 70% of their activity in the rural areas 
(project PROMETEUS` statistical processing based on NSI data). 

In the case of agricultural cooperatives, we can say that we witnessed their 
extinction after ’89, as the agricultural census in 2010 registered only 68 agricultural 
cooperatives (NSI, 2010). 

The cooperatist system in Romania grew during the period 1945–1989, as the 
state got involved and forced the individuals to be members of the cooperative, 
irrespective of the fact that in the rural areas there was an agricultural production 
cooperative (CAP) and a consumption cooperative, while in the urban areas there was a 
crafts cooperative.  

The consumption cooperative 
The consumption cooperative appeared as a form of protection from 

speculators for the people in the average and low classes of the rural areas. The 
founding members contributed both with money and with capital in nature, which 
enabled the entrance of many people in this form of association. Before the 
communist period, the basic products in trade were salt and kerosene.  

During the communist period, we witness an artificial growth of the field of the 
consumption cooperative which, in the rural areas, held a monopole over the 
commerce and services. It is an artificial growth, because the people were somehow 
forced to become members, in order to benefit from food products and others. As 
such, all youngsters, when turning 18, became members of the cooperative.  

If in the rural areas they detained stores and service provision, in the urban area 
they had storage and processing spaces for the agricultural products purchased from 
the members. There was the so-called system of “products exchange between the 
village and the town”, by means of which vegetable and animal products were 
purchased from the members, which were then processed and introduced into the 
state trading system, or even exported. This purchase system allowed the inhabitants 
of the rural areas to valuate their production, the products being taken over directly 
from the households. In exchange for the products, the people were given money.  

After 1989, the system of the consumption cooperative witnessed an accentuated 
decline. This decline started with the binding to distribute the basic products at costs 
imposed by the state (the period 1990–1992), then continued during the inflation period 
in which the governments didn’t allow the changing of the prices in the stores, and 
thus, there was a decapitalization which, together with the introduction of VAT, ruined 
the direct purchase system for the animal and vegetable products from the members.  

The crafts cooperative 
Just like in the case of the consumption cooperative, we can say that during 

the communist period the number of the members grew artificially due to the 
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benefits that they could obtain through the access to the system. There was not a 
volunteer association of the members to these structures in the communist period.  

During communism, the system of the crafts cooperative held the monopole in 
the urban areas with respect to the supply of certain services which were local in 
character, such as repairs and service provision. The crafts cooperative was the only 
alternative to the centralized economy. As an increase order, the crafts cooperative 
held the entire hygiene market in the urban environment, the entire home appliance 
repairs market, a great portion of the auto repairs market, 50% of the production of 
handmade carpets, 60% of the production of globes.  

At present, the crafts cooperative holds approximately 50% of the hygiene 
market, 65% of the small repairs market, 45% of the auto repairs market, but only 
5% of the globes production. The crafts cooperative has an instruction system 
which includes both undergraduate and university instruction.  

For some of the representatives of the crafts cooperatives, directly involved in 
activities of social economy, their situation can be best described in terms of 
“survival”. In many cases, this term also characterizes their economic strategy, which 
is conservative: both crafts cooperatives interviewed aim at ensuring the economic 
survival, but are not interested in accessing loans and try not to accumulate debts. At 
the opposite pole of economic efficiency, the 22 crafts cooperatives in the county of 
Vâlcea have also registered losses in the last years (folk art, shoes, etc.), but most of 
them declared profitable activities (hygiene-beauty salon, cosmetics, carpentry, 
travelling).  

During the communist period the role of the cooperatives in the local 
development was very important, being one of the main employers, especially in the 
rural areas. A large part of their members were also employees, which allowed the 
system to resist after ’89. As the main supplier of services and producer of goods in 
certain fields, the cooperative was an important actor in the local development 
process. It was one of the main supporters of the cultural and recreational activities 
for its members.  

20 years after the fall of the communist regime, the role of these entities in the 
local development process decreased considerably, especially because of the reduction 
of their economic power. They are not important stakeholder in all the places where 
they activate, especially if their activity is related to the rental of trading spaces.  

There still are areas where the cooperative continues its economic activity and 
produces goods and services. In these areas, it is one of the important stakeholders in 
the social inclusion process, because it mainly employs women and other persons 
from vulnerable groups, it offers various services to its members (support for the 
education of children in the instruction units belonging to the cooperative, 
recreational services, professional training), it gets involved in the development 
actions performed by the local authorities.  

Another important factor for the local development is the use of local resources 
in the economic activity of the cooperative. We hereby refer to human resources, but 
also raw materials resources. Most of their beneficiaries are from local level. 
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Communist period After 1989 
● In rural communities, co-ops play an 
important economic and social role – co-ops 
were the one of the main employers. 
● Consumer co-ops were intermediary agents 
between producers and clients. 
● Co-ops as an instrument in capitals 
accumulation (social and human). 
● Used local resources in their economic activity. 

● The economic role was reduced – decrease 
the number of members, employees, and 
production and sale capacity. 
● In rural communities agriculture, consumer 
and credit coops almost disappeared. 
● They are not anymore an important 
stakeholder in local development. 
● Use local resources in their economic activity. 

Mutual credit organizations 
The mutual credit organizations were created with the declared purpose of 

helping the members through loans with low interests for the purchase of goods for 
prolonged use. During the communist period, the absence of commercial banks 
was compensated by the presence of the CARs, which covered the micro-loans for 
the members. 

There are two types of mutual credit organizations, namely the mutual credit 
organizations of the employees and the mutual credit organizations of the pensioners, 
with the difference that the mutual credit organizations of the pensioners also work 
as a social service provider for the members (support with funerals, funeral services, 
subsidized medical services, etc.).  

At present the mutual credit organizations have a number of 2 983 units, of 
which approximately 2 700 belong to the employees, and the rest, to the pensioners. 
(National Bank of Romania, 2012) 

The mutual credit organizations of the pensioners develop, in some cases, 
certain activities which generate incomes: medical offices (dentistry, ultrasound, 
massage, orthopedics) and auxiliary services (beauty salon, barber’s, tailor’s, 
shoemaking, club, funeral transportation, the trading of coffins, gaskets and 
crosses). From the incomes obtained from these activities the pensioners are 
offered help to purchase glasses, treatments and death support. These activities are 
performed, especially in the case of the CARs, with a large number of members 
and with a greater financial power. Another social activity is the one related to the 
granting of loans for the pensioners with small incomes, at low interests.  

The mutual credit organizations belonging to the employees offer loans with 
low interests for the members. Within the mutual credit organizations of the 
employees there can also be pensioners as members, with access to the loans with 
low interests. These are to be found almost in every urban area, and a lot less in the 
rural areas. In the case of towns, their number is much greater, as each company or 
public institution has its own mutual credit organization.  

The activity of these entities has an influence over the local development 
process by offering loans to the members for the development of certain activities 
and services for the members, who, in most of the cases, are persons with modest 
incomes. The loans granted to some of the members allow them to finance certain 
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activities and to purchase goods. The greatest part of the members of the mutual 
credit organizations belonging to the pensioners are people with very low incomes 
(around 120Euro/month), and as such, they are the ones who can benefit from the 
medical and social services offered. The high number of members (more than 1,4 
million members, according to OMENIA representatives) demonstrates that the 
population has faith in these organizations, as they also are the best-known 
structures of the social economy among the population.  

 
Communist period After 1989 

● Mutual credit organizations of the employees 
were developed and have a big number of 
members. 
● They were the only way to obtain small loans 
in absence of the banks. 
● They offer only credit services (loans). 
● Mutual credit organizations of pensioners offer 
credit services (loans) for retired persons. 

● The number of mutual credit organizations 
of the employees decrease dramatically due 
to the fact that enterprises shutdown or 
reduced their activity. 
● The mutual credit organizations of pensioners 
developed and diversified their activity, and 
offer other social and economic services for 
members. 

NGOs 
The non-governmental field has witnessed a spectacular development in the 

last few years, as the number of entities which activate in this segment has grown 
every year, reaching in 2009 a number of 23 171 organizations (project PROMETEUS` 
statistical processing based on NSI data). 

In the context of the economic crisis and of the extended transition which 
Romania is subject to, the non-governmental field has become an important actor 
on the market of social services. The solutions brought by the NGOs are based on 
the experience accumulated over time within the activities developed, situation 
which enabled these entities to become, over time, the second supplier of social 
services in Romania. Of the 2 609 accredited suppliers of social services, 1 223 are 
NGOs, which have 8 108 accredited services (project PROMETEUS` statistical 
processing based on data from Ministry of Labor, Family and Social Protection). 

The NGOs are the main innovative agents in the process of local 
development. They are the ones which brought and applied methods of working in 
the community, stimulated the participation of the population in the decision 
process and in the actions accomplished, implemented models of multistakeholder 
governance, created local structures, action networks, community services, initiated 
processes of participative strategic planning, stimulated the development of social 
entrepreneurship.  

NGOs partnership approach of the development enabled the local actors to 
participate in the local development process and to use all the existing local 
resources. In order to ensure the participation of the community members in the 
activities developed, various methods for the stimulation of the participation were 
implemented – polls, town committees, participation coffee shops, etc. They are 
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the ones who facilitated the association processes of the communities, by offering 
some of the first models to this respect in Romania. This type of approach of the 
development by micro-regions was performed in order to stimulate the integrated 
development of the area.  

For the communities where they activate, the NGOs are one of the main 
service suppliers, especially in the case of the persons belonging to disadvantaged 
groups – children, elderly, Roma people, people with disabilities, etc. They supply 
certain services which are adapted to their needs and which ensure their social 
integration – educational services, social services, protection of the environment, 
recreational services, cultural services, etc. The most important thing is that the 
local community is involved in the development of these activities, participating in 
these activities with various resources – volunteer work, material resources, 
logistics support, donations, etc.  

 
Communist period After 1989 

● The surviving NGOs have been 
completely integrated in state 
infrastructure (included at local 
level). 
● The most well known at local 
level – sport and cultural NGOs 
(promoting communist party 
ideology). 
● No official recognition of the 
existence of poverty or 
disadvantage categories. 

● Sport and cultural NGOs have a small role in local 
development. 
● NGOs were the promoters of community development 
programmes. 
● Play a big role in promoting partnership between local actors.  
● Social services providers in local communities. 
● Local employers for disadvantaged people. 
● Formed people to become entrepreneurs. 
● Encourage local participation. 
● Low presence in rural areas and in counties with low level 
of development. 

CONCLUSIONS 

The social enterprises are, in most of the cases, the motor of the local 
development, through the activities which they develop. The characteristics of 
these entities – the non-profit character, the social purpose of the activity, the 
participation of the members in the government, the multistakeholder governance – 
allow these organizations to mobilize local resources, to stimulate the creation of 
social capital at the level of the community, to ensure the welfare of the members 
of the community. The increase in the level of welfare of the members of the 
community is determined by the services received, by their integration in the work, 
by the avoidance of the negative effects of the economic growth processes within 
the vulnerable groups.  

The main effects of the activity of the social enterprises on the local 
development are related to the increase of the social capital (the increase of the 
faith between the members and inside the institutions, the creation of more 
powerful relations among the members, the creation of networks with other 
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communities), the stimulation of innovation and the introduction of these 
innovations in the activity of the local institutions, the increase of the occupancy 
rate, especially for the people in vulnerable groups, the formation of local 
development structures (action groups, initiative groups, community centres), the 
stimulation of the local development potential. 

Summarizing, we can say that in the areas (cities or villages) where social 
enterprises exist:  

 they sustain endogenous local development, due to the fact that they encourage 
the use of local resources by local actors. Their activity must become more visible, 
in order to attract more people to participate and to put their resources together for 
the wellbeing of the community; 

 SE entities build community confidence by recruiting locally and by 
identifying needs in a consultative way; 

 third sector organizations empowered local communities and increase 
community involvement, by stimulating participation in decision making and inclusive 
governance models; 

 they promote partnership between actors/stakeholders at local level; 
 there is a need to increase the production capacities at the local level through 

the development of cooperatives economic activity; 
 in poor communities, NGOs and mutual credits organisations of pensioners 

are the most important social inclusion agents, due to their services provided to 
population. 
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copul acestui articol este de a prezenta şi analiza rolul pe care 
entităţile de economie socială îl au în procesul de dezvoltare 
locală în România. Serviciile oferite de aceste entităţi, efectele 

activităţii lor asupra comunităţii sunt elemente care determină rolul major pe 
care îl au în dezvoltarea locală. Articolul prezintă rezultatele unei cercetări 
asupra economiei sociale, efectuată în cadrul proiectului „PROMETEUS – 
promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educaţie şi formare 
profesională la standarde europene”. Cercetarea a îmbinat metode cantitative şi 
calitative, astfel încât să poată surprinde, într-o manieră cuprinzătoare, 
complexitatea economiei sociale din România. Întreprinderile sociale sunt, în 
multe cazuri, motorul dezvoltării locale prin activităţile pe care le realizează. 
Caracteristicile acestor entităţi – caracterul non-profit, scopul social al 
activităţii, participarea membrilor comunităţii la luarea deciziei, implicarea 
actorilor comunitari în conducere – permit acestora să mobilizeze resursele 
locale, să stimuleze dezvoltarea capitalului social şi să contribuie la creşterea 
calităţii vieţii la nivel comunitar. 

Cuvinte-cheie: economie socială, dezvoltare locală, cooperative, fonduri 
mutuale, ONG. 
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RECENZII 

GABRIELA NEAGU, Şanse de acces la educaţie în societatea 
românească actuală, Editura Lumen, Iaşi, 2012  

Lucrarea Şanse de acces la educaţie în societatea românească actuală reprezintă sinteza 
numeroaselor cercetări focalizate asupra sistemului de educaţie din România la care autoarea a 
participat. Analiza este construită pe două planuri principale, pe de o parte, unitatea de analiză o 
reprezintă sistemul de educaţie, în vederea elaborării unor comparaţii la nivel macro între 
sistemele specifice diferitelor state ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte, abordarea coboară 
la nivelul de analiză al unităţilor şcolare, pentru a înţelege o serie de mecanisme şi procese ce 
caracterizează sistemul naţional de educaţie. Bogăţia surselor de date utilizate, precum şi 
îmbinarea nivelului cantitativ de analiză cu cel calitativ reprezintă unul dintre punctele forte ale 
lucrării. Volumul are la bază lucrarea de doctorat susţinută de autoare sub coordonarea profesorului 
Ioan Mărginean. 

Încă de la început trebuie menţionat caracterul comparativ al analizei elaborate de autoare 
asupra sistemului de educaţie din România. Menţinând constant ca interes central de cercetare 
„accesibilitatea” la educaţie, lucrarea angajează o serie de comparaţii inter şi intra-sistemice. În acest 
sens, sistemul de educaţie din ţara noastră este comparat cu alte sisteme de educaţie din Uniunea 
Europeană pe baza unor sisteme de indicatori consacraţi la nivel internaţional. În plus, lucrarea se 
raportează la ţintele de performanţă pe care responsabilii pentru sistemul de educaţie şi le-au asumat 
prin adoptarea unor obiective naţionale sau europene (Strategia 2020). Nivelul finanţării şi 
distribuirea resurselor, evoluţia în timp a inegalităţilor din interiorul sistemelor de educaţie, caracterul 
arbitrar al stabilirii unui nivel minim şi obligatoriu de educaţie pentru populaţie sunt doar câteva 
dintre subiectele analizate în această lucrare. De asemenea, este important a fi menţionată 
semnificaţia pe care autoarea o acordă caracterului de specificitate care poate fi asociat anumitor părţi 
ale sistemului de educaţie din România. Astfel, acolo unde datele cantitative nu sunt disponibile sau 
acoperă într-un mod insuficient realitatea, lucrarea menţionează o serie de cercetări calitative asupra 
educaţiei din România.  

Sistemul de educaţie din România a început să fie parte componentă dintr-o serie de 
iniţiative strategice europene încă dinainte ca ţara noastră să devină membru cu drepturi depline 
al Uniunii Europene. Specificul sistemelor de educaţie din ţările cu trecut comunist şi-a aşezat 
amprenta şi asupra educaţiei din România, iar compatibilizarea acesteia cu noul tip de societate 
a fost una dintre provocările tranziţiei post-comuniste. Folosind o serie de indicatori elaboraţi în 
cadrul programelor OCDE, Eurydice, UNESCO etc., analiza poziţionează sistemul de educaţie 
românesc în ierarhia sistemelor europene. Principalele repere folosite în acest scop pot fi asociate 
gradului de accesibilitate la educaţie, nivelului de bugetare pus la dispoziţia responsabililor din 
domeniul educaţiei şi performanţa înregistrată de elevi la testele standardizate la nivel 
internaţional.  

Focalizând analiza pe dimensiunea accesului la educaţie, lucrarea subliniază că în evoluţia pe 
care sistemele de educaţie europene (şi nu numai) au înregistrat-o de-a lungul istoriei recente pot fi 
scoase în evidenţă o serie de etape distincte. Astfel, având ca principale repere teoretice studiile 
elaborate de sociologul francez R. Normand, autoarea distinge, la rândul său, între: „etapa disciplinei” 
(1880–1914), „etapa inteligenţei” (1914–1950), „etapa egalităţii” (1950–1980) şi „etapa calităţii” 
(1980–prezent).  
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Dintre multiplele încercări de asigurare a unui sistem echitabil de comparabilitate între 
perforamenţele înregistrate de elevii cuprinşi în diferitele sisteme naţionale de educaţie, autoarea 
consideră că „cel mai bun rezultat al demersurilor întreprinse de-a lungul timpului în a stabili un 
cadru coerent, fundamentat ştiinţific de evaluare a sistemelor de învăţământ îl reprezintă programul 
PISA (Programme for International Student Assessement)” (p. 36). Acest tip de evaluare este bazat pe 
o serie de chestionare adresate elevilor şi directorilor de şcoală. În plus, elevii sunt supuşi unor teste 
elaborate, astfel încât să acopere trei domenii considerate fundamentale: citire/lectură, matematică şi 
ştiinţă. La fel ca orice sistem de evaluare şi sistemul PISA a stârnit o serie de controverse de-a lungul 
timpului, una dintre principalele limitări ale programului este menţionată de autoare ca fiind asociată 
faptului că „evaluarea nu vizează măsurarea gradului de acoperire al curriculumului educaţional din 
ţara respectivă...” (p. 36). Rezultatele obţinute de elevii români la acest tip de testare a competenţelor 
sunt analizate în lucrare, iar concluzia este că „elevii noştri se situează printre cei care deţin cel mai 
scăzut nivel de competenţe la finalizarea învăţământului obligatoriu” (p. 80). Rezultatele sunt 
interpretate în funcţie de mediul socioeconomic de provenienţă al elevilor, tipul de şcoală frecventat 
şi genul subiecţilor. 

Analizarea datelor ce caracterizează sistemul de educaţie din România, luând în calcul nivelul 
la care se află abandonul şcolar sau părăsirea timpurie a şcolii, scoate în evidenţă una dintre 
problemele semnificative ale sistemului. Astfel, ierarhizarea statelor din Uniunea Europeană pe baza 
acestui criteriu ne plasează în gruparea statelor cu valori constant peste media Uniunii. Cu toate că 
ponderea populaţiei cu un nivel scăzut al educaţiei este într-o scădere constantă (2000 – 31,3%;  
2004 – 28,5%; 2008 – 24,7%), aceasta caracterizează în continuare un segment semnificativ din totalul 
populaţiei cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 ani. Autoarea atrage atenţia asupra evoluţiei îngrijorătoare 
a procentajului celor cu nivel scăzut al educaţiei pe grupa de vârstă 25–34 ani, respectiv pe grupa de 
populaţie care a părăsit cel mai recent băncile şcolii. Astfel, pentru această grupă de vârstă, ponderea 
celor cu nivel scăzut de educaţie a avut o evoluţie constant ascendentă (2000 – 13,6%; 2004 – 20,4%; 
2008 – 21,7%). Aceste caracteristici ale sistemului sunt analizate în legătură cu percepţia angajatorilor 
asupra importanţei nivelului de calificare al angajaţilor, cât şi cu o cercetare a CSOP care pune în 
legătură şansele de a obţine un loc de muncă în funcţie de nivelul de educaţie dobândit. În ceea ce 
priveşte nivelul de educaţie al diferitelor grupuri etnice, trebuie menţionată situaţia aparte pe care o 
înregistrează minoritatea romă. Valorile înregistrate de aceasta pentru învăţământul gimnazial (33%) 
şi peste nivelul de bază (aprox 10%) sunt mult sub mediile naţionale, iar procentajul celor care au 
absolvit cel mult nivelul primar de educaţie este de aproximativ 50% din totalul populaţiei de etnie 
romă. 

Costurile educaţiei şi sursele de finanţare ale educaţiei sunt un subiect care revine constant de-a 
lungul lucrării. Nu se poate vorbi de accesibilitatea sistemului de educaţie fără a face referire la 
nivelul costurilor implicate şi fără a vedea care sunt principalii finanţatori ai sistemului. Astfel, pe de 
o parte, lucrarea abordează această problematică pornind de la costurile cu educaţia la nivel de 
gospodărie (familie), iar de cealaltă parte este supusă analizei distribuţia cheltuielilor pentru educaţie 
a diferitelor niveluri de învăţământ (primar, secundar, superior). Din acest punct de vedere, 
subfinanţarea constantă a sistemului de educaţie este una dintre realităţile ce au caracterizat întreaga 
perioadă post-comunistă din România. 

Tematica inegalităţii este una dominantă în orice discuţie referitoare la accesibilitatea la 
educaţie, indiferent dacă analizăm inegalitatea în ceea ce priveşte resursele de care dispun familiile de 
provenienţă ale elevilor, inegalitatea dintre infrastructura ce caracterizează diferitele medii de 
rezidenţă (cercetările la care se face referire în lucrare scot în evidenţă că mediul urban asigură 
condiţii de învăţare superioare celor din mediul rural), sau că vorbim de inegalitatea dintre diferitele 
tipuri de şcoli. În acest context, dincolo de misiunea de a transmite şi forma competenţe, şcoala poate 
fi văzută şi ca un mecanism de reproducere a inegalităţilor socioeconomice. Autoarea conduce analiza 
în termenii asociaţi „efectului şcoală”, respectiv a importanţei pe care o are tot ceea ce este asociat 
tipului de şcoală ale cărei cursuri indivizii le urmează. Vorbind de reproducerea stratificării sociale 
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prin mecanismele intrinseci procesului educativ, analiza scoate în evidenţă poziţiile consacrate asupra 
acestei tematici, făcând referire la P. Bourdieu, R. Boudon, J. Coleman ş.a.  

Importanţa factorilor care ţin de procesele care se desfăşoară în interiorul şcolii au câştigat,  
de-a lungul timpului, o importanţă ascendentă în elaborarea oricăror tipuri de diagnoză sau strategie 
referitoare la sistemul de educaţie. Această perspectivă care accentuează particularitatea unităţilor 
şcolare a găsit diferite expresii de-a lungul timpului, una dintre acestea fiind şi mişcarea SER (School 
effectiveness research). Ceea ce caracterizează mişcarea SER este accentul pe care reprezentanţii 
acesteia îl pun asupra unei serii de factori ca: „nivelul de dotare tehnico-materială a instituţiei de 
învăţământ, relaţiile dintre şcoală şi familie, caracteristicile corpului profesoral, relaţiile dintre cadrele 
didactice, dintre acestea şi elevi, dar şi relaţia dintre acestea şi conducerea şcolii... etc.” (p. 138). În 
această parte a lucrării, autoarea se raportează, prin prisma datelor cantitative şi calitative, la o serie 
de dimensiuni ale sistemului de educaţie din România: corpul cadrelor didactice, populaţia şcolară, 
relaţiile dintre şcoală şi familie, atmosfera din şcoală, aşteptările cadrelor didactice vis-à-vis de 
performanţele elevilor. Principalele repere care conduc analizarea corpului cadrelor didactice sunt 
asociate de autoare specificului activităţii didactice, implicării acestora în procesul îmbunătăţirii 
constante prin participarea la cursuri de formare şi perfecţionare profesională, atitudinile pe care 
cadrele didactice la manifestă faţă de schimbare, relaţiile existente între cadrele didactice, fluctuaţia 
personalului în interiorul şi în afara sistemului, nivelul de satisfacţie înregistrat prin munca depusă şi 
modul în care este percepută activitatea de conducere a leader-ului existent în şcoală. O mare parte a 
datelor folosite pentru acoperirea tuturor acestor paliere legate de liniile definitorii ale corpului 
cadrelor didactice din România sunt preluate din cercetari organizate de Metro Media Transilvania 
(2007), Barometrul de Opinie Publică (2004) şi ICCV.  

Caracterul eterogen al populaţiei şcolare din România poate fi cunoscut atât prin referirea la 
caracteristiciile socioeconomice ale mediului familial de provenieninţă, cât şi prin raportarea la 
performanţele obţinute de elevi în cadrul diferitelor trepte ale sistemului. Necesitatea existenţei 
personalului specializat pentru a asigura consilierea şi orientarea profesională a elevilor poate găsi un 
răspuns satisfăcător prin prezenţa unui consilier şcolar sau a unui psiholog specializat doar în 
aproximativ 65% dintre şcoli (p. 207). Pe lângă existenţa unei ierarhii a unităţilor şcolare există şi o 
ierarhie a claselor din interiorul aceleiaşi şcoli, Neagu observând că în „clasele bune sunt repartizaţi 
elevii consideraţi a fi cei mai favorizaţi din punct de vedere socioeconomic, familial, cultural şi 
clasele slabe, unde învaţă ceilalţi copii. Această situaţie este cunoscută sub denumirea de „efectul de 
clasă”” (p. 210). Majoritatea unităţilor şcolare sau claselor în care învaţă populaţia şcolară 
defavorizată obţin performanţe scăzute atât la activităţile de la clasă, cât şi la evaluările naţionale. 

În partea finală a lucrării o atenţie deosebită este acordată relaţiei dintre şcoală şi familie, 
aceasta fiind văzută ca un element-cheie pentru asigurarea reuşitei şcolare a elevului. De-a lungul 
timpului au existat forme diferite de manifestare ale acestui tip de relaţionare, iar în perioada de 
democratizare a educaţiei cooperarea dintre reprezentanţii şcolii şi familiile elevilor a devenit 
fundamentală. În acest sens, analiza atrage atenţia asupra particularităţilor imprimate acestei relaţii de 
către reprezentanţii ambelor părţi. Pe de o parte, tipul de şcoală şi caracteristicile cadrelor didactice 
implicate sunt aspecte importante pentru eficientizarea unei astfel de relaţii, iar pe de altă parte, 
implicarea familiei elevilor diferă în funcţie de structura acesteia, numărul copiilor, nivelul de 
educaţie al părinţilor, ocupaţia şi veniturile acestora, mediul de rezidenţă (p. 218). Dincolo de acest 
mod de condiţionare obiectivă a relaţiei dintre şcoală şi familie, mai există şi o serie de aspecte 
subiective ale acestei relaţii, respectiv percepţiile, aspiraţiile, atitudinile şi comportamentele părinţilor 
faţă de şcoală. Din acest punct de vedere, „dacă părinţii au o percepţie negativă asupra gradului de 
accesibilitate a învăţământului sau a calităţii acestuia, eforturile lor în a se mobiliza, de a se implica 
în activitatea educaţională sunt limitate... O percepţie pozitivă conduce la acţiuni favorabile 
educaţiei, la includerea şcolii în strategiile, proiectele familiilor pe termen mediu şi lung” (p. 227). 
Bineînţeles, unul dintre principalele repere în formarea percepţiilor şi a atitudinilor faţă de educaţie 
este imaginea pe care aceasta o are în spaţiul public. Din acest punct de vedere, schimbările 
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numeroase şi incoerenţele administrative afectează în mod negativ relaţia dintre şcoala românească şi 
mediul familial. 

Polarizarea pare să fie termenul care este considerat ca fiind emblematic pentru sistemul de 
educaţie din România (p. 281). Modalităţile de manifestare ale polarizării sunt analizate pe întreg 
parcusul lucrării, Neagu subliniind atât diferenţele semnificative dintre sistemul de educaţie din 
România şi cele din ţările dezvoltate ale Uniunii Europene, cât şi diferenţele importante dintre 
diferitele categorii de elevi ce învaţă în interiorul sistemului de educaţie românesc. Fiecare dintre 
aceste puncte de diferenţiere este analizat în detaliu, lucrarea folosind o varietate de baze de date 
cantitative şi rapoarte de cercetare calitativă. Experienţa de cercetător a autoarei asigură coerenţa unui 
demers de amploare, care reuşeşte să îmbine linii analitice ce ţin de stratificare socială cu evoluţia şi 
reconfigurarea unui sistem naţional de educaţie. Particularizarea la nivel regional este, probabil, 
cursul firesc de evoluţie viitoare al acestui tip de analiză al accesibilităţii la educaţie, în condiţiile în 
care, aşa cum lucrarea demonstrează, seria de politici strategice aplicate în domeniul educaţiei are 
numeroase limite şi neajunsuri. 

 
Alin Croitoru 
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