




CALITATEA VIEłII 

Revistă de politici sociale  

Anul XXV • Nr. 2 • 2014 

CUPRINS 

CALITATEA VIEłII 

Mihai DUMITRU – PercepŃia inegalităŃilor economice .............................................................  111 
Jonka CEKA – Climate change impacts on society and EU political process towards security 

implications .....................................................................................................................  124 
Oana BANU, Ionela IONESCU – Romii argintari – de la ajustarea adaptivă a secolului XX la 

integrarea progresivă din secolul XXI.............................................................................  137 

POLITICI SOCIALE 

Iulian STĂNESCU – Procesul de regionalizare–descentralizare, o analiză pe trei dimensiuni ... 161 

COMENTARII 

Simona ILIE – GraniŃe regional-locale ale bunelor practici în ocuparea grupurilor vulnerabile; 
comentarii pe marginea unui seminar internaŃional.........................................................  193 

VIAłA ŞTIINłIFICĂ 

Ioan MĂRGINEAN – Simpozionul naŃional „Satul românesc: trecut–prezent–viitor”, ICCV, 
Bucureşti, 17 mai 2014....................................................................................................  203 

 
CALITATEA VIEłII, XXV, nr. 2, 2014, p. 109–206 



QUALITY OF LIFE 

A Journal of Social-Policy Issues 

Vol. XXV • No. 2 • 2014 

CONTENTS 

QUALITY OF LIFE 

Mihai DUMITRU – Perception of economic inequalities ..........................................................  111 
Jonka CEKA – Climate change impacts on society and EU political process towards security 

implications .....................................................................................................................  124 
Oana BANU, Ionela IONESCU – Rroma silversmiths – from adaptative adjustment of 

the 20th century to the progressive integration of the 21th century...................................  137 

SOCIAL POLICY 

Iulian STĂNESCU – The process of regionalization–decentralization in Romania, a threefold 
analysis............................................................................................................................  161 

COMMENTS 

Simona ILIE – Regional and local borders in good practices for vulnerable group employment; 
comments on an international workshop .........................................................................  193 

SCIENTIFIC LIFE 

Ioan MĂRGINEAN – “Romanian village: past, present and future” national symposium, IQLR, 
Bucharest, 17th May 2014................................................................................................  203 

 
CALITATEA VIEłII, XXV, nr. 2, 2014, p. 109–206 



CALITATEA VIEłII 

PERCEPłIA INEGALITĂłILOR ECONOMICE 

MIHAI DUMITRU 

negalităŃile economice sunt universale şi inevitabile. Cercetarea 
românească a arătat de multă vreme caracterul atipic al 
diferenŃelor în venit şi o tendinŃă spre polarizare socială. Şansele 

oamenilor de a trăi mai bine depind atât de caracteristicile individuale (opŃiuni 
şi motivaŃie, resurse financiare, sociale şi capacităŃi, reprezentări adecvate ale 
regulilor jocului social), cât şi de structura socială, de oportunităŃile şi facilităŃile 
pe care le oferă mediul social, de normele şi practicile de acces în lumea 
consumului de bunuri şi servicii. Creşterea inegalităŃilor contribuie la amplificarea 
sărăciei. VarianŃa bunăstării materiale influenŃează – direct sau indirect – 
calitatea vieŃii (sănătatea, privaŃiunile, satisfacŃia faŃă de viaŃă), interacŃiunile 
sociale şi – la nivel macrosocial – coeziunea socială. BogaŃii şi săracii trăiesc 
în lumi sociale distincte. 

Cuvinte-cheie: inegalităŃi economice, bunăstare, sărăcie, deprivare 
materială, coeziune socială. 

INTRODUCERE 

Orice analiză a bunăstării într-o societate rămâne parŃială dacă nu include şi 
modul în care se face distribuŃia resurselor, a bunurilor şi serviciilor, în acea 
comunitate. InegalităŃile economice sunt universale şi inevitabile. Veniturile care 
se creează într-un an sunt o sumă anumită şi orice favorizare a unor categorii de 
populaŃie înseamnă un minus pentru un alt segment al societăŃii. Ordinea economică 
este tărâmul competiŃiei şi înfruntării intereselor. Egalitatea, ca şi prea multă 
inegalitate în distribuŃia veniturilor, este la fel de dăunătoare dezvoltării economice. 
InegalităŃile veniturilor pot fi conjuncturale sau permanente, aleatorii sau sistematice, 
normale sau anormale.  

Criteriul separării tipurilor de inegalitate economică poate fi statistic (forma 
repartiŃiei veniturilor, media europeană şi comparaŃia între Ńări etc.) sau poate include 
consecinŃele sociale ale inegalităŃilor asupra funcŃionării societăŃii (coeziunea socială, 
conflictele sociale, problemele comunitare pe care le creează etc.) şi calităŃii vieŃii.  

Cercetările ICCV au descris, de mult timp, caracterul atipic al inegalităŃilor 
economice în România (prin comparaŃie cu alte Ńări din Uniunea Europeană) şi o 
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tendinŃă structurală spre polarizare. La jumătatea anilor ’90, C. Zamfir atrăgea atenŃia 
asupra unei tendinŃe îngrijorătoare în evoluŃia nivelului de trai. „Pe termen mediu şi 
lung, pericolul situaŃiei actuale este dezvoltarea unei societăŃi puternic polarizate, cu 
pungi de sărăcie cronică, înalt stabile” (Zamfir, 1995: 161). Nici perioadele de creştere 
economică, nici regresul economic din ultimii ani nu au schimbat semnificativ această 
tendinŃă. „Fenomene de sărăcie şi dezagregare socială, pe fondul creşterii rapide a 
inegalităŃilor au însoŃit tranziŃia. Dacă economia se relansează într-o perioadă relativ 
scurtă, aceste procese sociale negative persistă pe o perioadă de timp imposibil de 
determinat” (Zamfir şi alŃii, 2010: 11). 

Pentru o Ńară săracă precum România – comparativ cu alte Ńări din UE – 
creşterea standardului de viaŃă şi reducerea inegalităŃilor economice rămân provocări 
majore pentru viitor. Sărăcia relativă are o constanŃă îngrijorătoare, iar inegalitatea 
veniturilor este mai mare decât în celelalte Ńări din UE. „Limitarea inegalităŃii nu 
este în nicio formă o preocupare politică” (Zamfir, 2012: 28). 

Figura 1 

RelaŃia dintre inegalităŃile economice, calitatea vieŃii şi coeziunea socială 

 
 
Datele macrosociale ne dau o imagine de ansamblu şi, inerent, simplificatoare 

a distribuŃiei averilor sau a veniturilor (şi consumului) în societatea românească. Este 
o descriere necesară, dar insuficientă pentru înŃelegerea felului în care oamenii 
trăiesc experienŃa inegalităŃii economice şi cum le influenŃează aceasta formarea 
identităŃilor, evaluările lumii în care trăiesc, atitudinile, motivaŃiile, comportamentele 
şi interacŃiunile sociale. Efectele distribuŃiei veniturilor asupra calităŃii vieŃii sunt 
mediate de percepŃiile şi evaluările pe care le au oamenii despre diviziunea societăŃii 
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româneşti în bogaŃi şi săraci. Dacă nu ar fi percepute, inegalităŃile economice nu ar 
exista şi nu ar avea niciun efect asupra comportamentului lor şi relaŃiilor sociale. 
Dacă nu ar fi relevante pentru viaŃa lor personală, inegalităŃile nu ar fi evaluate. 

Cum trăiesc oamenii experienŃa inegalităŃilor economice? Cum îşi definesc 
şansele pentru o viaŃă mai bună ? Ce efecte au inegalităŃile economice şi sărăcia 
asupra calităŃii vieŃii? Ce reprezentări au asupra diviziunii în bogaŃi şi săraci?  

Acest studiu se bazează pe analiza secundară a datelor din cercetări sociale 
realizate de Institutul de Cercetare a CalităŃii VieŃii, precum şi a rezultatelor unor 
anchete sociologice proprii. 

ŞANSE DE VIAłĂ 

De ce bogaŃii sunt bogaŃi, iar săracii sunt săraci? InegalităŃile economice şi 
mecanismul stratificării sociale sunt un câmp vast de cercetare, cu o lungă tradiŃie în 
cercetarea sociologică. Explicarea mecanismului social al constituirii şi perpetuării 
inegalităŃilor economice, al controlului şi legitimării lor ar contribui la înŃelegerea 
diferenŃierilor în şansele de viaŃă ale oamenilor. Unde este „cheia” împlinirii vieŃii pe 
care oamenii şi-o doresc şi pe care o preŃuiesc? Cui să îi atribuim responsabilitatea 
succesului sau eşecului în realizarea nivelului de trai la care oamenii aspiră? Dacă 
cineva are o motivaŃie puternică şi scopuri de viaŃă bine definite, resurse variate 
(financiare, educaŃionale, sociale, de sănătate etc.) şi o bună cunoaştere a regulilor 
jocului social, va ajunge la nivelul de bunăstare materială pe care şi l-a propus? 
Invers, dacă în mediul social există oportunităŃi numeroase şi norme de acces la 
acestea pe bază de competenŃă şi, care exclud discriminarea de orice fel, toŃi oamenii 
dintr-o societate vor avea standardul de viaŃă pe care l-au dorit? Sunt întrebări vechi, 
dar mereu reînnoite în cercetarea sociologică, din variate perspective teoretico-
metodologice. În principiu, acestea sunt întrebări despre şansele de viaŃă, un concept 
folosit pentru prima oară de Max Weber pentru a distinge între clasele sociale  
(al căror loc este în ordinea economică) şi grupurile de status (pe care le aşază în 
ordinea socială, adică în sfera distribuŃiei „onoarei”). „Ordinea economică este pentru 
noi pur şi simplu calea prin care bunurile economice şi serviciile sunt distribuite şi 
folosite” (Weber, 1991: 181). SituaŃia de clasă este, în cele din urmă, situaŃia de piaŃă. 
„Dar întotdeauna aceasta este conotaŃia generică a conceptului de clasă: că felul 
şansei pe piaŃă este momentul decisiv care prezintă o condiŃie comună pentru soarta 
individului” (Weber, 1991: 182). Peste ani, Ralf Dahrendorf reia conceptul weberian 
al şanselor de viaŃă, dar îi adaugă noi semnificaŃii şi îl foloseşte ca instrument teoretic 
pentru explicarea schimbării sociale şi a conflictelor sociale. „Şansele de viaŃă sunt 
numai parŃial opŃiuni; cealaltă parte se referă la coordonatele în cadrul cărora opŃiunile 
au sens” (Dahrendorf, 1996: 31). Este vorba despre normele sociale şi barierele 
sociale pe care le pot crea. Urmându-l pe Amartya Sen, sociologul german consideră 
că îndreptăŃirea „se concentrează asupra capacităŃii oamenilor de a controla bunuri cu 
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ajutorul mijloacelor legale pe care le pune la dispoziŃie societatea” (Dahrendorf, 
1996: 129). ÎndreptăŃirile (drepturile fundamentale, salariile în scădere, preŃurile în 
creştere etc.) trasează frontiere şi pot da naştere la bariere sociale. Şansele de viaŃă 
depind atât de opŃiuni (posibilităŃile de alegere date în cadrul structurii sociale, o 
combinaŃie specifică de îndreptăŃiri şi ofertă), cât şi de ligaturi (legături culturale 
adânci care îi ghidează pe oameni pentru a-şi găsi drumul în lumea opŃiunilor). 
Amartya Sen defineşte mai clar oportunităŃile sociale. Acestea „se referă la cadrul 
instituŃional oferit de o societate în ceea ce priveşte educaŃia, asistenŃa medicală şi aşa 
mai departe, care influenŃează libertatea fundamentală a individului de a trăi mai 
bine” (Sen, 2004: 60). 

Şansele oamenilor de a trăi mai bine depind atât de caracteristicile individuale 
(opŃiuni şi motivaŃie, resurse financiare, educaŃionale, sociale şi capacităŃi, reprezentările 
adecvate ale regulilor jocului social), cât şi de structura socială, de oportunităŃile şi 
facilităŃile pe care le oferă mediul social, de normele şi practicile de acces în lumea 
consumului de bunuri şi servicii. 

Dacă şansele de viaŃă ar fi egale, iar capacităŃile individuale (cunoştinŃe, aptitudini, 
atitudini, starea sănătăŃii) şi eficacitatea în competiŃie pe piaŃa muncii ar fi singurele 
criterii ale distribuŃiei veniturilor, atunci varianŃa interpersonală a bunăstării ar fi 
maximă şi inegalitatea economică ar avea forma statistică a unei curbe normale. 

Or, în România, în toată perioada tranziŃiei, a existat o tendinŃă accentuată către 
polarizare socială. InegalităŃile economice au un caracter sistematic, de durată. 
Sursele acestora trebuie căutate în mecanismul stratificării sociale. Grupuri sociale 
largi au fost excluse de la beneficiile bunăstării în perioadele de dezvoltare şi au 
suportat costurile crizelor economice. „Problema fundamentală a tranziŃiei este deci 
accesul la resurse” (Zamfir, 2012: 14). Ordinea economică şi cea politică au avut 
tendinŃa de a se suprapune în mare măsură, ceea ce a condus treptat România spre o 
societate de status şi o reducere a mobilităŃii sociale pe scara bunăstării. „Statul în 
tranziŃie a devenit terenul confruntării celor două tendinŃe structurale: modelul 
statului capitalist occidental şi modelul neofeudal” (Zamfir, 2012: 15). Acesta din 
urmă este tot un stat redistributiv, dar de jos în sus, de la masa populaŃiei spre coaliŃia 
de la vârful statului, în avantajul segmentului bogat. „Măsurile politice adoptate în 
România în ultimii ani promovează accentuat inegalitatea” (Zamfir, 2012: 28). 
Politica salarială şi sistemul fiscal au avantajat pe cei bogaŃi. Politizarea şi slăbirea 
instituŃiilor statului au favorizat corupŃia şi profiturile mari în economia subterană. 

Accesul la bunăstare are conexiuni funcŃionale cu şansele de acces la educaŃie, 
servicii de sănătate, piaŃa muncii sau la participare şi incluziune socială.  

InegalităŃile economice par foarte importante pentru români şi este firesc să fie 
aşa câtă vreme opŃiunile lor şi şansele de a avea nivelul de trai la care aspiră depind 
de regulile jocului social, de măsura în care acestea sunt echitabile, juste sau injuste. 
Nouă din zece oameni, independent de statusul lor economic şi social, le evaluează ca 
fiind prea mari. Un asemenea consens este rar în opinia publică (Tabelul nr. 1). 



5 PERCEPłIA INEGALITĂłILOR ECONOMICE 115 

Tabelul nr. 1 

Evaluarea diferenŃelor între venituri 

În România, diferenŃele dintre venituri sunt: Procente 
Mult prea mari 58 
Prea mari 33 
Normale   5 
Prea mici   2 
Mult prea mici   1 

Sursa: Diagnoza calităŃii vieŃii, ICCV, 1991–2010. 
 
Aceste evaluări includ o componentă atitudinală: opiniile oamenilor despre 

egalitatea sau inegalitatea veniturilor, despre dreptatea socială şi şansele de viaŃă în 
societatea românească. 

Felul în care văd lumea socială, divizarea ei în bogaŃi şi săraci, regulile jocului social 
care le dă mai multe sau mai puŃine şanse de viaŃă are caracteristicile unei hărŃi cognitive 
a mediului social, a contextului de viaŃă. Ce consecinŃe au aceste perspective despre 
ordinea economică asupra comportamentelor individuale şi interacŃiunilor sociale? 

Cui atribuie românii succesul în viaŃă? Trei factori sunt consideraŃi foarte 
importanŃi de majoritatea populaŃiei: şansa, ambiŃia şi munca (Figura 2). 

Figura 2 

Factorii succesului în viaŃă 

Pentru succesul în viață este foarte important...

25%
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Sursa datelor: Mărginean, I., PrecupeŃu, I., (coord.), Calitatea vieŃii în România, ICCV, 2010. 

 
Din perspectiva populaŃiei, succesul în realizarea proiectelor de viaŃă ar trebui 

să se bazeze pe calităŃi personale (motivaŃie, muncă, talent şi educaŃie) şi pe moştenirea 
familială, valorificare oportunităŃilor sau relaŃii sociale. 
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Când evaluează, însă, şansele reale de viaŃă, majoritatea populaŃiei (56%) 
consideră că „posibilităŃile de afirmare în viaŃă” sunt proaste (Tabelul nr. 2). 

Tabelul nr. 2 

Evaluarea posibilităŃilor de afirmare în viaŃă 

 Procente 
Foarte proaste 16 
Proaste 40 
Satisfăcătoare 31 
Bune 11 
Foarte bune 2 

Sursa: Mărginean, I., PrecupeŃu, I., (coord.), Paradigma calităŃii vieŃii, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 2011. 

 
Pentru majoritatea oamenilor, munca este sursa principală de venit. Cum îşi 

descriu şansele (posibilitatea) de a ocupa un loc de muncă? Trei pătrimi din populaŃia 
României (76%) le consideră „proaste” (Tabelul nr. 3). 

Tabelul nr. 3 

Posibilitatea obŃinerii unui loc de muncă 

 2010 DiferenŃe faŃă de 1990 
Foarte proastă 39 +29 
Proastă 37 +14 
Satisfăcătoare 17 –13 
Bună 6 –13 
Foarte bună 0 –2 

Sursa: Mărginean, I., PrecupeŃu, I., (coord.), Paradigma calităŃii vieŃii, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 2011. 

 
Evaluările populaŃiei şi ale sociologilor sunt concordante: România este o 

societate polarizată în care există bariere sociale care îi separă pe cei avantajaŃi de 
cei dezavantajaŃi economic. Aceştia din urmă au puŃine şanse de a accede la bunăstare 
şi la felul de viaŃă pe care îl preŃuiesc. „Economia românească oferă în momentul 
actual oportunităŃi economice reduse: venituri general scăzute, locuri de muncă tot 
mai puŃine, oportunităŃi limitate şi vulnerabile de activităŃi economice pe cont propriu, 
fiscalitatea ridicată pe forŃa de muncă care alimentează ocuparea «la negru» şi 
odată cu acestea, arbitrariul în recompensarea forŃei de muncă, ca şi condiŃiile de 
muncă posibil sănătoase” (Zamfir, 2011: 57). 

CALITATEA VIEłII: EFECTELE INEGALITĂłILOR ECONOMICE 

Pe termen lung, inegalităŃile economice pot contribui la creşterea economiei 
şi a bunăstării. Pe termen scurt, însă, creşterea inegalităŃii veniturilor conduce  
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la adâncirea sărăciei. Veniturile dintr-un an sunt o constantă şi (re)distribuirea lor 
este un joc cu sumă nulă. Orice ameliorare a situaŃiei financiare a unui grup social 
conduce, cu necesitate, la deteriorarea bunăstării altor categorii sociale. Privilegiile 
acordate unor persoane se convertesc în dezavantaje pentru alte persoane ale căror 
venituri rămân constante sau scad. Creşte numărul săracilor, iar sărăcia devine mai 
profundă şi privaŃiunile mai severe. „Problema cea mai gravă a inegalităŃii este cea 
a formării zonei negre, cuprinzând acel segment de populaŃie care rămâne constant 
în zona veniturilor mici, continuu insuficiente în raport cu trebuinŃele de bază. 
Acest segment de populaŃie, persistând într-o sărăcie severă şi cronică, acumulează 
şi handicapurile educaŃionale şi culturale, depărtându-se, astfel, de restul populaŃiei” 
(Zamfir, 2011: 57). 

Institutul de Cercetare a CalităŃii VieŃii, în ultimele două decenii şi jumătate, 
a realizat numeroase cercetări sociale ale standardului de viaŃă, ale inegalităŃilor 
economice şi sărăciei. În anii tranziŃiei, inegalitatea veniturilor a crescut, iar 
coeficientul Gini a evoluat de la 0,24 în 1989 la 0,33 în anul 2012; valorile cele mai 
mari le-a avut în anii 2007 şi 2008. Orice metodă de măsurare am utiliza, în 
România, inegalităŃile economice sunt mai mari decât în majoritatea Ńărilor Uniunii 
Europene. Pe primele două locuri ale unei ierarhii europene, Letonia şi România 
ocupă primele două locuri; interesant este că, în aceste Ńări, şi riscul de sărăcie este 
mai mare decât în restul continentului. Dacă în primul deceniu al noului mileniu 
„sărăcia absolută s-a redus spectaculos, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre 
sărăcia relativă, care cunoaşte după anul 2000 o constanŃă îngrijorătoare la unul 
dintre cele mai ridicate niveluri din Europa” (Zamfir, 2010: 31). Chiar dacă sărăcia 
a inclus şi segmente ale populaŃiei active economic, inclusiv salariaŃii, grupurile cu 
risc ridicat de sărăcie aparŃin populaŃiei care nu este inclusă pe piaŃa muncii. 

ICCV a folosit mai multe metode de măsurare a inegalităŃilor economice şi a 
sărăciei: venitul şi consumul, evaluarea veniturilor în raport cu trebuinŃele, 
autoidentificarea pe scala sărac – bogat etc. Aceste măsuri corelează semnificativ şi 
se pot substitui reciproc. Venitul – ca variabilă centrală şi omogenă – nu ne oferă 
informaŃii despre varianŃa interpersonală a împlinirilor şi privaŃiunilor (nevoile 
diferă de la un studiu de viaŃă la altul, de la o familie la alta, de exemplu), a 
satisfacŃiei şi insatisfacŃiei, a fericirii şi nefericirii, precum şi a altor caracteristici 
ale vieŃii pe care oamenii o preŃuiesc. „Inegalitatea veniturilor poate diferi 
substanŃial de inegalitatea într-o serie de alte «spaŃii» (adică în ceea ce priveşte alte 
variabile relevante), cum ar fi bunăstarea, libertatea şi diferite aspecte ale calităŃii 
vieŃii (inclusiv sănătatea şi longevitatea)” (Sen, 2004: 126). 

Diagnoza anuală a calităŃii vieŃii – un program de cercetare realizat între anii 
1990 şi 2010 (treisprezece anchete sociologice) – a arătat o (co)relaŃie semnificativă 
între evaluarea veniturilor prin prisma necesităŃilor (bunăstarea subiectivă) şi starea 
de sănătate, aşa cum şi-o apreciază oamenii. 

Într-un studiu recent asupra Ńărilor dezvoltate, autorii constată că sănătatea şi 
problemele sociale ca violenŃa, bolile mentale, adolescentele care nasc, eşecul 
educaŃional „au o relaŃie slabă sau nicio relaŃie cu nivelul venitului mediu într-o 



 MIHAI DUMITRU 8 118 

societate” (Wilkinson şi Picket, 2009: 24). „Problemele din Ńările dezvoltate nu 
apar pentru că societatea nu este suficient de bogată (or chiar pentru că este prea 
bogată), ci pentru ca scala diferenŃelor materiale între oameni în interiorul fiecărei 
societăŃi este prea mare. Ceea ce contează este unde ne situăm în relaŃiile cu alŃii în 
societatea noastră” (Wilkinson şi Picket, 2009: 25). 

Într-o anchetă sociologică1 din acest an, realizată de ICCV, au fost supuse 
evaluării publice – dacă oamenii au sau nu au nevoie – bunuri, servicii şi activităŃi 
esenŃiale pentru un trai decent, conform standardelor sociale, în societatea 
românească actuală. Cei mai mulŃi români trăiesc privaŃiuni pe o scară mai largă 
sau mai redusă. Aproape două milioane de români trăiesc în sărăcie fiind privaŃi de 
necesităŃi fundamentale ale vieŃii lor. AlŃi 14% sunt expuşi riscului de sărăcie. 
Indexul deprivării materiale corelează semnificativ şi la un nivel ridicat cu alte 
variabile, cum sunt „venitul lunar al gospodăriei” sau „evaluarea veniturilor prin 
prisma necesităŃilor”. Săracii fac parte din populaŃia care nu participă (sau o face 
ocazional) la piaŃa muncii: şomeri, pensionari, casnice şi lucrători cu ziua. 

Deprivarea materială este mai răspândită în mediul rural decât în cel urban. 
Sărăcia este mai frecvent întâlnită decât în media populaŃiei între persoanele cu 
instruire şcolară scăzută, căsătorite şi cu copii. Deprivarea materială este asociată 
semnificativ cu satisfacŃia generală faŃă de viaŃă (coeficientul Gamma = 0,545). 
Aşa cum se observă, sărăcia înseamnă mai mult pentru viaŃa oamenilor decât lipsa 
sau precaritatea veniturilor. Într-un studiu2 anterior am arătat cum veniturile 
influenŃează bunăstarea emoŃională a românilor; sărăcia şi privaŃiunile, problemele 
pe care le provoacă creează supărare şi nefericire. În România, tocmai datorită 
întinderii sărăciei, „banii pot cumpăra fericirea”. În Ńările cu un nivel ridicat al 
bunăstării economice, veniturile nu mai influenŃează varianŃa fericirii. 

Pentru că oamenii „se află în condiŃii de existenŃă similare, fiind supuşi acŃiunii 
aceluiaşi mediu fizic şi social, există cu necesitate un fel de a fi şi un fel de a fi fericit 
care le sunt comune” (Durkheim, 2001: 264). După sociologul francez „amplificarea 
sinuciderii indică regresul fericirii medii” (Durkheim, 2001: 264). Înseamnă aceasta că 
bunăstarea emoŃională (fericirea/nefericirea) poate fi un indicator al coeziunii sociale? 

OAMENI BOGAłI ŞI OAMENI SĂRACI – DOUĂ LUMI SOCIALE 

InegalităŃile economice şi sărăcia influenŃează – direct sau indirect – calitatea 
vieŃii oamenilor. Nu numai bunăstarea lor materială şi o viaŃă conformă 
standardelor din societate, care îi face să se simtă „în rândul oamenilor”, depinde 
                                                 

1 Datele empirice provin dintr-o anchetă sociologică pe bază de chestionar, realizată în iunie 2013, 
pe un eşantion reprezentativ pentru populaŃia României. Cercetarea este o componentă a proiectului 
Inclusiv – Activ – Eficient, coordonat de ICCV şi finanŃat printr-un grant CNCSIS IDEI 216/2012. 

2 Mai multe date privind relaŃia dintre venituri şi fericire se găsesc în comunicarea „EmoŃional 
Welfare – Can Money Buy Happiness” prezentată de autor în decembrie 2012 la conferinŃa internaŃională 
„Cultura europeană a drepturilor omului. Dreptul la fericire”, organizată de Universitatea Creştină 
„Dimitrie Cantemir” şi Academia Română. 
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de poziŃia pe care o ocupă în ordinea economică, ci şi gradul satisfacŃiei faŃă de 
viaŃă, sănătatea, longevitatea (şi mortalitatea), participarea la viaŃa comunităŃii şi 
interacŃiunile cu alŃi oameni. În România, veniturile insuficiente pentru o viaŃă 
decentă sunt o zonă critică a calităŃii vieŃii (Mărginean şi PrecupeŃu, 2010). 

Oamenii nu sunt – şi nu pot fi – indiferenŃi la modurile în care te poŃi îmbogăŃi 
sau cădea în sărăcie, la regulile jocului social. Ce calităŃi umane sunt sancŃionate 
pozitiv, recompensate şi permit ascensiunea către bunăstare? Ce însuşiri te constrâng 
să trăieşti în sărăcie? Există un clivaj social între bogaŃi şi săraci? 

Pentru explorarea percepŃiilor sociale ale oamenilor bogaŃi şi săraci, am realizat 
o anchetă sociologică în trei oraşe de mărimi diferite (Bucureşti, Ploieşti şi Băicoi) şi 
optsprezece comune din judeŃul Prahova. Au fost intervievate 1 082 de persoane din 
medii sociale variate: tineri şi vârstnici, femei şi bărbaŃi, salariaŃi (din sectorul privat 
sau public), agricultori sau studenŃi, cu venituri mari, medii sau mici (şi unii fără). Au 
fost adresate întrebări deschise, iar răspunsurile au fost codificate în etapa finală a 
cercetării. Lotul persoanelor investigate nu este reprezentativ pentru populaŃia 
României. Datele empirice ne dezvăluie, totuşi, mecanismul evaluării grupurilor 
sociale aflate la extremităŃile bunăstării materiale şi pot servi pregătirii unei cercetări 
cantitative la nivel naŃional. 

PuŃini oameni sunt obiectivi şi au opinii neutre despre divizarea societăŃii între 
cei cu averi mari şi cei cu venituri insuficiente pentru traiul de zi cu zi. Cine are o 
părere bună despre oamenii bogaŃi are o opinie defavorabilă despre săraci. Şi, invers, 
judecăŃi pozitive despre oameni săraci sunt asociate cu criticismul faŃă de bogaŃi. 

Săracii sunt amărâŃi, necăjiŃi, stârnesc compasiune, nu au bani, sunt harnici, 
nu au locuri de muncă, sunt oameni simpli, cinstiŃi. La polul opus, sunt percepuŃi ca 
victime, ignoranŃi, resemnaŃi, slabi, leneşi. Săracii sunt valorizaŃi pozitiv în mediul 
rural şi sunt percepuŃi critic în oraşe (Tabelul nr. 4).  

Tabelul nr. 4 

Reprezentări sociale ale săracilor 

Urban Rural 
Însuşiri pozitive 
 %  % 
harnici 8 amărâŃi, necăjiŃi 37 
  mi-e milă de ei 16 
  nu au bani 14 
  nu au locuri de muncă   7 
  oameni simpli, cinstiŃi   5 
Însuşiri negative 
victime 37 puturoşi, leneşi 19 
ignoranŃi 36 oameni de nimic, fraieri   1 
resemnaŃi 36 alte trăsături negative   2 
slabi 21   
leneşi 17   

Notă: suma procentelor este mai mare decât 100, pentru că persoanele intervievate au dat unul, două 
sau trei răspunsuri. 
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BogaŃii sunt inteligenŃi, motivaŃi, cu spirit de iniŃiativă, adaptabili şi cu putere 
de muncă. Când sunt evaluaŃi critic, sunt caracterizaŃi ca excroci, oportunişti, hoŃi, 
necinstiŃi, corupŃi, zgârciŃi etc. (Tabelul nr. 5). 

Tabelul nr. 5 

Reprezentări sociale ale bogaŃilor 

Urban Rural 
Însuşiri pozitive  
 %  % 
inteligenŃi 24 isteŃi, deştepŃi 5 
au voinŃă 19 oameni harnici 4 
au spirit de iniŃiativă 11 cinstiŃi 1 
adaptabili 10 altele 4 
au capacitate de muncă 9   
curajoşi 8   
încredere în sine 6   
instruiŃi 5   
serioşi 4   
Însuşiri ambivalente 
  şi buni şi răi 4 
  nu mă interesează 3 
  oameni de afaceri 1 
Însuşiri negative 
excroci 30 hoŃi, necinstiŃi, corupŃi 38 
oportunişti 18 zgârciŃi 12 
au relaŃii 10 mincinoşi, profitori 6 
snobi 6 au furat de la săraci 4 
opulenŃi 5 îi detest 4 
neîmpliniŃi 1 lacomi 3 
  răi, nemiloşi 2 
  alte trăsături negative 5 

Notă: suma procentelor este mai mare decât 100, pentru că persoanele intervievate au dat unul, două 
sau trei răspunsuri. 

 
Evaluările oamenilor bogaŃi sau săraci sunt judecăŃi morale, fie că se referă la 

însuşirile personale (pozitive sau negative), fie la jocul social care i-a făcut câştigători 
sau perdanŃi. 

Există o varianŃă interindividuală în evaluările persoanelor situate la extremele 
inegalităŃii economice. Gradul de concentrare al opiniilor este mai mare în mediul 
urban decât în cel rural. VarianŃa interindividuală a reprezentărilor este influenŃată 
de poziŃia în ierarhia veniturilor, de educaŃie, ocupaŃie şi stadiul de viaŃă, precum şi 
de contextele în care trăiesc (şi unde există mai multe sau mai puŃine oportunităŃi 
de realizare a proiectelor de viaŃă). 

DistanŃa socială cea mai mare este între „noua clasă mijlocie” din metropolă 
(pentru care bogaŃii sunt un grup de referinŃă) şi locuitorii satelor (pentru care 
săracii sunt atât grup de apartenenŃă, cât şi de referinŃă) (Tabelul nr. 6). 
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Tabelul nr. 6 

DiferenŃe în reprezentările inegalităŃii economice 

– % – 
 Evaluarea oamenilor bogaŃi Evaluarea oamenilor săraci 
 (+) (–) indice (+) (–) indice 
Urban 58 42 +0,16   8 92 –0,84 
Rural 26 74 –0,48 78 22 +0,56 

Notă: indicele a fost calculat astfel: nr. evaluărilor pozitive – nr. evaluări negative/nr. total evaluări. 
 
JudecăŃile evaluative ale lumii în care trăiesc şi ale vieŃii personale sunt duale 

în conŃinut şi în sursele formării lor: pe de o parte, sunt construcŃii sociale generate 
în interacŃiunile sociale, iar pe de altă parte, sunt individuale în măsura în care 
reflectă experienŃele directe şi împrejurările personale de viaŃă. 

InegalităŃile economice şi sărăcia au efecte nu numai asupra bunăstării 
materiale şi a capacităŃii de a avea nivelul de trai la care oamenii aspiră, ci şi asupra 
relaŃiilor între grupurile sociale, generând alienare şi tensiuni între ele. Majoritatea 
românilor crede că, în societatea românească, există un conflict între bogaŃi şi 
săraci (Tabelul nr. 7). 

Tabelul nr. 7 

PercepŃia existenŃei conflictelor între săraci şi bogaŃi în societatea românească 
(procente cumulate ale celor care au răspuns „foarte mult” şi „mult”) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2003 2006 2010 
54 56 55 55 58 56 56 56 63 60 60 62 

Sursa: Diagnoza calităŃii vieŃii, ICCV, 1991–2010. 
 
Cercetarea la nivel microsocial a experienŃei umane a inegalităŃilor economice 

este o cale complementară a stadiului distribuŃiei veniturilor, o perspectivă care 
permite înŃelegerea mai profundă a efectelor diviziunii în bogaŃi şi săraci asupra 
coeziunii sociale şi a calităŃii vieŃii în societatea românească. BogaŃii şi săracii 
formează lumi sociale distincte. Între ele există un clivaj, vizibil în judecăŃile 
morale pe care le fac unii altora. Diviziunea între bogaŃi şi săraci se intersectează 
cu alte clivaje sociale din societatea românească (vezi Mărginean, I., 2009). 

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE 

InegalităŃile economice (polarizarea socială) şi ratele mari ale sărăciei (absolute 
şi, mai ales, relative) sunt tendinŃe sociale de durată în societatea românească. 
PrivaŃiunile materiale influenŃează felul de viaŃă a milioane de români, sănătatea, 
longevitatea, bunăstarea lor emoŃională şi interacŃiunile dintre oameni. BogaŃii şi 
săracii trăiesc în lumi sociale distincte, ceea ce generează anomie şi probleme 
sociale. România tinde să (re)devină o societate de status. 
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conomic inequalities are universal and inescapable. Social 
research revealed the atypical nature of income disparities 
and the long-term trend towards social polarization in 

Romania. For a country such as Romania – poor, in comparison with other 
European countries – research of living standards and the reduction of 
economic inequalities remain major challenges for the future. Relative 
poverty shows a worrying steadiness and income inequality is higher than in 
other European Union member states. How do people experience economic 
inequality? What are the effects of economic inequality on the quality of life 
and social cohesion? How does it show in division between the have and 
have-nots, the rich and the poor? A person’s chances for a better life depend 
both on individual traits (options and motivations, financial resources, social 

E 
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and professional skills, adequate representations of the rules governing social 
life) and the social structure, the opportunities and facilities offered by the 
social environment, the norms and practices of access to the world of 
consumption of goods and services. Economic inequalities seem very 
important for Romanians; the chances for a better living standard depend on 
the rules of the social interaction, to the degree these are fair or not. Nine out 
of ten Romanians regard inequality as too high; most of them think there are 
few opportunities to get a job and have a full life. In the long run, economic 
inequalities could contribute to economic growth and general prosperity. 
However, in the short run, rising inequality means more poverty. Almost two 
million Romanians live in poverty, being deprived of the fundamental needs; 
another 14% face the risk of poverty. The poor are part of the unemployed or 
occasionally employed. Material deprivation is more widespread in rural than 
in urban areas.  The variance of material wellbeing influences – directly or 
indirectly – the quality of life (health, deprivations, life satisfaction), social 
interaction, and – at macro-social level – social cohesion. The rich and the 
poor inhabit different social worlds. The ones with a favourable view of the 
rich have an unfavourable view of the poor. In the opposite direction, positive 
evaluations of the poor are associated with criticism of the rich. The largest 
social distance is between “the new middle class” from the metropolis and 
those living in villages. Economic inequality and poverty have an effect on the 
social relations between social groups, leading to alienation and tensions. 
Romania tends to (re)turn into a status society.  

Keywords: economic inequalities, wellbeing, poverty, material deprivation, 
social cohesion. 
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cientific evidence, as well as human testimony exists on climate 
change. Its implications may affect resource availability, human 
health, and security, posing a threat to economic development, 

as well as to social and political stability. Projected climate change is expected 
to affect European society in all economic sectors, goods and services, with 
largest impacts coming indirectly from Mediterranean region. Developed countries 
may succeed with mechanisms, although costly, to deal with these impacts and 
to minimize the difficulties caused by climate change. Countries that are already 
facing poverty, social and political instability are expected to be more vulnerable 
to the negative consequences of climate change. Social innovation is a recommended 
tool for addressing those consequences. 

By the beginning of the new millennium, climate change has been 
increasingly addressed by EU policy-makers and analysts as a security 
concern. While climate change impacts have, so far, been of no major concern 
for the EU environmental policy, security implications of climate change have 
increasingly become more important for the European Commission. Hence, 
climate change is being intensively discussed as a human and environmental 
security issue in European or regional forums. Furthermore, in a world of 
globalisation, environmental consequences are overcoming the conventional 
borders. Hence, environmental cooperation and political integration in the 
framework of climate change are appropriate policies. 

Keywords: climate change impacts, security implications, social innovation, 
EU policy, regional cooperation. 

INTRODUCTION 

Climate change leads to natural disasters and environmental degradation, 
which, especially in situations of poverty and population growth, may intensify 
competition for resources, deterioration of social order and state failure. This way, 
climate change poses a security risk.  
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EU countries are generally aware of the need to adapt to climate change. As a 

result, national adaptation strategies to reduce vulnerability to climate change 

impacts and to harmonize action at national, regional and local levels have been 

elaborated at EU level. Additionally, EU development assistance for climate 

change to the countries most at risk, mainly Mediterranean ones, is present, highly 

important and mutually beneficial. 

Research problem: this paper discusses the impacts of climate change on 

society, focussing on the impacts on anthropogenic activities, human health, and 

on security issues, especially as related to the Euro-Mediterranean and Mediterranean 

region that are expected to largely affect security in Europe, in this respect. 

Climate change is seen as a future security challenge, especially when combination 

with socio-economic trends may catalyze processes, leading to destabilization, 

conflicts and state fragility in the most affected regions. The role of EU being at 

the forefront of awareness raising on the implications of climate change among 

third countries and international organizations is highlighted and considered very 

important. 

The aim of the study is to point out the direct and indirect impacts of climate 

change on society and to highlight the need of adaptation and mitigation measures 

against it. Climate change impacts on anthropogenic activities, as well as the 

groups most at risk are identified. Additionally, its potential impacts on deepening 

the differences between social strata, through the unequal distribution of wealth 

and access to resources are being considered. 

Methodology: the research method is empirical, using qualitative tools. The study 

is based on critical literature (mainly political) review.  

Key results are pointed out as below: 

• impacts of climate change on human society and on security field are 

potentially large; 

• undertaking mitigation and adaptation measures to the impacts of climate 

change is crucial; 

• contribution of the EU, with policies and programs targeting climate 

change is very important; 

• Mediterranean countries, being the most affected from climate change, 

need to strengthen their cooperation with EU in the field. 

CLIMATE CHANGE IMPACTS ON SOCIETY 

The UNEP/MAP (United Nations Environmental Protection/ Mediterranean 

Action Plan) Report of 20091 noted that during the 20th century, and significantly 

accelerating since the 70s, South-Western Europe (Iberian Peninsula, South of France) 

                                                 
1 The State of the Environment and Development in the Mediterranean, 2009. 
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recorded a rise of the air temperature of about 2°C (UNEP, 2010). The temperature 

increase is more noticeable in winter than in summer, and in minimum rather than 

in maximum figures. According to the same source, there is reduced rainfall in 

southern Europe also, in some regions by 20 percent. This report, as well as IPCC 

report (as cited by Brauch, 2010), predict that in Southern Europe, climate change 

is expected to worsen conditions in a region already vulnerable to climate 

variability and reduced water availability, influencing hydropower potential, 

summer tourism and crop productivity in general. 

During the 21st century, in the Mediterranean region, climate experts predict 

an increase of air temperature of 2.2° C to 5.1°C (Paz et al., 2010), precipitation 

decreasing with 4 to 30 percent, increased frequency and duration of periods of 

drought, more frequent and more violent extreme events, such as heat waves, 

droughts or floods, and rising sea levels. Climate change scenarios in the EU, 

launched by Acacia project2 predict reduced rainfall in Southern Europe until the 

summer of 2020, more specifically in the central part of Spain from 13 to 14 

percent and in northern Greece by 10 percent, whereas by 2025, the Blue Plan3 

provides that climate change will lead to “an intensification of extreme weather 

events” (Brauch, 2010). According to Paz et al. (2010), until 2050, the projected 

reduction in summer rainfall is predicted to be 14 to 20 percent in Greece, 13–15 

percent along southern France and 21 to 23 percent along the Spanish coast in the 

Mediterranean. Furthermore, by the year 2080, reduction of rainfall during summer 

in Greece is expected to be between 18 to 27 percent, in southern France, between 

17 to 20 percent and in Spain, between 27 to 42 percent (Brauch, 2010). According 

to the latter, the number, intensity and duration of extreme weather events (heat 

waves, summer droughts, floods in winter) will rise. As a whole, increased risk of 

droughts in Mediterranean Europe, during the past three decades is expected to 

continue further during years 2050 to 2080. 

In the 21st century, the Mediterranean basin is expected to be one of the 

“hottest areas” of climate change. Several generations of climate change 

projections have designed continuously warmer and drier conditions in that region. 

Summers of the Mediterranean are expected to be much warmer and drier than 

today, and the projected increase in the intensity and duration of the heat wave, 

may introduce serious health problems, while high temperatures may also increase 

the area of influence diseases, such as malaria (Paz et al., 2010). A summary of the 

anticipated impacts of climate change in the Mediterranean region is given below 

(EEA, 2010): 

                                                 
2 ACACIA – A Concerned Action toward a Comprehensive Climate Impacts and Adaptations 

Assessment for the EU is a project financed by the European Commission. 
3 Blue Plan is developed in the framework of UNEP/MAP (Mediterranean Development Plan 

for Barcelona Convention) and is functioning for more than 30 years already, in order to realize an 
environmental regional cooperation. 
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In the Mediterranean basin, water scarcity is a prevalent problem. According 
to Paz et al. (2010), the availability of water will decrease as a result of reduced 

rainfall, especially in the winter season and increased evaporation during hot 
summer. With the progress of changes in climatic conditions, water demand is 
expected to increase dramatically, due to the need to expand water, due to increased 

demand for irrigation water, as well as the need for additional cooling water for 
power plants. Predictions from the same authors suggest that electricity demand is 

also expected to increase due to the extended need for air conditioning in public 
and private environments, the need to obtain potable water from the desalination of 

sea water, and the expansion of wastewater treatment. 
Similarly, agricultural production in this region will be negatively affected by 

climate change, which means less agricultural land, low production potential and 

shorter seasons for growth. These developments could further affect food security 
in the region (Brauch, 2010). It is very likely that European countries have immigration 

problems associated with the desertification problem in Africa. Africa is the continent 
most susceptible to climate change, due to its natural risk for desertification and 
low economic and social capacity adapting to it. Therefore, desertification policies 

to be implemented in North Africa and in Africa will largely affect security issue in 
Europe. 

Assessment Report of Working Group II of the fourth IPCC (2007)4 has 
considered a review of the literature dealing with the Mediterranean region, in terms 

                                                 
4 Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change 2007. 
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of physical effects of climate change up to the 2020s, 2050s and 2100s. Therefore, 

IPCC Synthesis Report concluded that in Mediterranean Europe, climate change is 
projected to worsen conditions (high temperatures and drought), and to reduce 
water availability, hydropower potential, summer tourism and, in general, crop 

production. Climate change is projected to increase health risks due to heat waves 
and the frequency of spontaneous fires. 

Furthermore, the Copenhagen Climate Science Conference (2009)5, in its 
summary report concluded that: 

“...greenhouse gas emissions and many aspects of the climate are changing 
near the upper boundary of the IPCC forecasts. Many key climate indicators are 
already moving beyond the patterns of natural variability, in which contemporary 

society and economy have developed and thrive (…). With no-reduced emissions, 
many trends in climate will likely accelerate, leading to an increased risk of sudden 

or irreversible climate shifts.” 
Based on the above facts of changing weather conditions and patterns, 

especially in Southern Europe, as well as relying on the aforementioned climate 

projections, the need to deal with climate change is deemed essential. The most 
affected region and, as previously explained, with large impacts in Europe is 

Mediterranean region. Hence, working on mitigation and adaptation measures in 
that specific region is an important objective. Meanwhile, according to the Blue 
Plan (2005): 

“Current development trends in the Mediterranean region are still far from 
what would be required for a truly sustainable development, and environmental 

situation is a continuing cause for concern”. 
The EU, with its development cooperation policies, programs and financing, 

can play a vital role in helping that region to fight climate change.  

Impacts on human system and social innovation  

Various studies of UNEP/MAP and the Blue Plan, at the Mediterranean regional 
level, have often reviewed the selective effects not following the requirements of 

the IPCC assessments. The report of the Blue Plan Regional Workshop on Climate 
Change in the Mediterranean (2008) addressed its impact on environment and human 
health, particularly in the Mediterranean coast, the risk of spread of infectious 

diseases and health impacts of heat waves (Brauch, 2010). Another focus has been 
the discussion on the impact of climate change on natural resources, especially 

water resources, natural hazards and forests, as well as anthropogenic activities 
(fishing, tourism, agriculture, energy needs). The analysis of UNEP/MAP (2010) 

ranked changes in water availability, biodiversity and economic activities on which 
they depend, as well as the implications of these changes on fishery, forests and 
human health, as the major impacts of climate change. 

                                                 
5 Synthesis report of the Climate Change Conference, March 2009. 
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Besides the effects of climate change, the Mediterranean region is facing the 

pressure of a growing population. This demographic issue will increase sensitivity 

to potential impacts of climate change on human security (through sea level rise, 

reduced water availability, increased salinity of coastal water, eutrophication, 

reduced crop yields), as well as their impact on human health through heat waves, 

sudden fires, diseases, air pollution, etc. 

According to Paz et al. (2010), increased heat waves are one of the most 

obvious consequences of climate change. There is an increased human mortality 

associated with heat waves caused by climate change. Mortality shows a seasonal 

pattern with an overall peak in winter, but higher peaks arrive in summer, 

corresponding to heat waves (Paz et al., 2010). Observations in the Mediterranean 

cities have also shown that heat waves may have a very strong effect on mortality 

that even increases from 1 to 4 percent for every higher temperature degree. Paz et 

al. (2010) specify the groups most at risk: the elderly, people with chronic diseases, 

previously bedridden, those who live alone and the most exposed, such as the ones 

that live directly under the roof of a building. According to these authors, children 

are more susceptible than adults to heat waves, because they have not fully 

developed mechanisms of temperature regulation and are not able to arrange 

themselves without the help of adults. Furthermore, small children are at higher 

risk of death, while older children have more stress from heat, because they spend 

their time playing outside. 

Climate change can amplify also some harmful effects of solar UV-B radiation 

on human health (Paz et al., 2010). For the same UV dose, every 1°C increase in 

temperature will result in an estimated increase of incidence of skin cancer from 

3 to 6 percent. High temperatures and humidity can increase the harmful effects of 

UV-B radiation on human health, as well as lessen human immunity against 

infectious diseases and skin cancer (Paz et al., 2010). 

In order to face these negative impacts of climate change, adaptation and 

mitigation measures need to be taken. In this framework, innovation is often seen 

as an essential tool for addressing climate change. While technical innovation 

alone may not be sufficient, a greater focus on social innovation could yield 

benefits if integrated into considerations of policy development related to climate 

change (Bergman et al., 2010). Social innovation focus could be put on new 

institutions and new practices. Although government policy on innovation is 

generally focused on technical and commercial activities, there are clearly policies 

in place that aim to achieve social goals and support social innovation (Bergman et 

al., 2010), as it is the case with the EU policies. European Commission’s long-term 

budgets (2014–2020) are very much in line with positive strategies to promote 

social innovation, in particular, the use of innovative financial instruments and 

proposals to tackle major societal challenges, such as climate change. European 

Commission has even adapted a strategy called “Innovation Union” and has been 

the initiator of a project called “Social Innovation Europe” that will cover the years 
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2011–20156. Actually (March, 2014), the second European Innovation Convention 

is going on. As this agenda moves forward, Europe will be well placed to become a 

world leader in the field of social innovation. In this concern, Mediterranean 

countries may profit from the EU technical and/or financial assistance to develop 

tools towards climate change. 

SECURITY ASPECTS OF CLIMATE CHANGE AND EUROPEAN APPROACH 

In general, EU countries are aware of the need to adapt to climate change. As a 

consequence, eleven EU Member States have adopted a national adaptation strategy 

in spring 2010. At the European level, the EU White Paper on Adaptation7 is a first 

step towards an adaptation strategy to reduce vulnerability to the impacts of climate 

change, and complements actions at national, regional and even local levels.  

Until recently, climate change in the Mediterranean, has been of no major 

concern for the environmental policies of the EU, even within the Euro – Mediterranean 

Partnership and the Union for the Mediterranean. On the other hand, the discussion 

on the security implications of climate change regarding Euro-Mediterranean 

region, is becoming ever more interesting for the EU, and the DG for External 

Relations has even initiated the process of the EU guidelines on the safety impacts 

of climate change. 

The main pillars of EU environmental policy for the Mediterranean, within 

Horizon 20208 activities and indirectly related to climate change are: a) projects to 

reduce the most significant pollution sources, b) capacity building measures to help 

neighbouring countries create national environmental administrations, c) use of 

Commission’s research budget to develop and share knowledge about environmental 

issues. However, Horizon 2020 program for the first phase (2007–2013) did not 

even once refer specifically to climate change (Brauch, 2010). On the other hand, 

the Communication from the Commission to the Council and the European 

Parliament – Establishing an Environment Strategy for the Mediterranean, in 

20069, referred once to climate change, in the context of continuous research 

carried out under the Research Framework Programs 5 and 6, while addressing 

issues of water and accidental marine pollution, as well as climate change impacts 

on water. Furthermore, climate change and biodiversity loss are included as global 

environmental threats, in this Communication, within a thematic program for 

sustainable management of natural resources. 

                                                 
6 EC Innovation Union homepage. Available online http://ec.europa.eu/research/innovation-

union/ic2014/index_en.cfm [Accessed March 2014]. 
7 [COM (2009) 147 final] White Paper, Adapting to climate change: Towards a European 

framework for action.  
8 Horizon 2020 is the financial instrument implementing the Innovation Union, a Europe 2020 

flagship initiative aimed at securing Europe’s global competitiveness. 
9 Communication [COM (2006) 475 final] from the Commission of 5 September 2006. 
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During the Third Euro-Mediterranean Environmental Ministerial, of the 20th of 

November 2006, its Cairo declaration only once referred to climate change, welcoming 
an EU initiative establishing a strategy for the Mediterranean environment. According 
to the Cairo Declaration, the aforementioned strategy of the European Commission is 

an approach for environmental cooperation in the region during the coming years, 
through sectors such as climate change, desertification and biodiversity. 

In the implementation paper (2008) of the European Security Strategy (2003) the 
27 countries of the European Council concluded that natural disasters, environmental 

degradation and competition for resources exacerbate conflict, especially in situations 
of poverty and population growth (Brauch, 2010). The consequences are economic, 
political and humanitarian. The aforementioned report of March 2008 by the High 

Representative and the Commission, described climate change as a ‘threat multiplier’. 
The European Council also noted that climate change could lead to disputes over trade 

routes, maritime zones and resources previously untapped. 
A literature review of the Directorate General for External Relations, (as cited 

by Brauch, 2010), states that climate change impacts in the Middle East and North 

Africa (MENA) are expected to converge on the socio-economic processes that will 
lead to lack of water and food, resulting in declining employment opportunities and 

potential economic drop. Climate change is also likely to exacerbate the differences, 
particularly between social strata, through the unequal distribution of wealth and 
access to resources. This summary considers a future security challenge, when the 

combination of climate issue and socio-economic trends will reach the limits of 
criticism, catalyzing processes that lead to state fragility. Crisis events, such as sudden 

lack of food may cause violent disorder and if not treated properly, can destabilize 
countries and increase public support for extremist groups. Given the geopolitical 
situation in MENA, it could cause global consequences. 

The DG for External Relations review argued that the two main sources of 
wealth, income and employment in the MENA region that are oil and agriculture 

will be reduced. Climate change is likely to reduce agricultural production due to 
heat stress and reduce the availability of water for irrigation. Unresolved 
contradictions for water (in Israel, Palestine, the Nile basin) and high sensitivity to 

rising food prices have resulted in violent conflicts in North Africa since 1970, and 
most recently, in 2008. 

Since the beginning of the 2000s, climate change is increasingly addressed by 
policymakers and analysts as a matter of concern. Climate change started to be 

discussed in relation to international, national, human, and environmental security10. 
The international forums concurred that this issue presents numerous threats, 
challenges, vulnerabilities and risks to the safety concepts of different sectors, such 

as water, food, health, security and livelihoods (Brauch, 2010). 

                                                 
10 On 2002, the European Commission recommended “strategies for protecting the environment 

and ensuring sustainability” to be incorporated into an action plan that was adopted in April 2002, in 
Valencia, at the sixth meeting of Euro Mediterranean Partnership Foreign Ministers. 
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In 2007, there were some developments regarding the safety aspect of climate 

change. These include the publication of the fourth assessment report of the 

Intergovernemental Panel on Climate Change (IPCC), the first debate on this in the 

Security Council of the UN, the publication of the report of the WBGU (German 

Advisory Council on Climate Change) on the security risk of Climate Change 

during the G-7 and the German Presidency of the EU, and the award of the Nobel 

Prize to IPCC (Brauch, 2010). While political debate in European Union addressed 

climate change primarily as a matter of international security, American political 

debate since 2004, but especially since 2007, focused on climate change as a matter 

of national security, particularly on the threat that would cause to the U.S. national 

security and how it would affect the military and its operations. 

Based on a report on security risk of climate change of the WBGU that was 

issued at the summit of G-8 (WBGU, 2008), the German government proposed an 

EU strategy paper on the security implications of climate change. Following the 

WBGU report, in March 2008, the European Commission prepared and submitted 

to the EU Council of Ministers and to the EU Council of Europe a report on the 

security aspects of climate change. From an international perspective of the state-

centred security, the WBGU report argued that: 

“Climate change will overstretch many societies’ adaptive capacities…, 

(which)… could result in destabilization and violence, thus jeopardizing national 

and international security”. 

The WBGU report referred to new groups of potential conflict due to increased 

sea level, storms and flooding, which could threaten coastal cities and industrial 

regions. While WBGU considered less likely inter-state wars driven by climate, it 

argued that climate change could generate national and international conflicts and 

intensify existing problems, such as state failure, deterioration of social order and 

increasing violence. In the most affected regions, this process can lead to destabilization 

processes and conflicts with extended criminal structures. These developments threaten 

to undermine the established system of global governance, thereby threatening 

international stability and security. 

WBGU identified four groups of conflict, the dynamics of which can lead to 

social instability and, finally, to violence that are caused by climate. It also highlighted 

six key-threats to international security and stability that would arise if the mitigation 

of climate change fails (WBGU, 2008). The main threats are: increased number of 

weak states, risks for global economic development and international conflicts, 

breach of human rights, and intensification of migration. 

In WBGU’s view, climate policy is also of a security prevention policy, because 

if climate policy is successful in limiting the growth of global average surface 

temperature of no more than 2°C compared to the pre-industrial value, climate-induced 

threats to international security will likely be avoided. On the contrary, if mitigation 

efforts fail, according to the WBGU, security risks driven by climate will begin to 

manifest in different regions of the World, over the years 2025–2040. Therefore, 
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the main challenge is to take specified measures of climate policy within the next 

10–15 years, in order to avoid distortions and socio-economic implications for 

international security that would otherwise be intensified in later decades. 

Among the conflict groups identified by WBGU as above, three are very 

important for Euro-Mediterranean region: a) degradation of freshwater resources 

driven by climate, b) the decrease of food production caused by climate, and c) forced 

migration due to environmental problems, and fourth d) increased storms and 

flooding disasters induced by climate has affected many countries of Western Europe 

and Eastern Mediterranean, especially in autumn and winter time (Brauch 2010). 

In March 2008, British Foreign Secretary – David Miliband and German 

Foreign Minister Frank – Walter Steinmeier argued, in a joint article, that climate 

change “threatens our prosperity and well-being not just in Europe but beyond. 

Moreover, it will reshape the geopolitics of the world in which we live, with 

important consequences for peace and security” (Steinmeier and Miliband, 2008). 

The two prominent politicians have led to three major initiatives within the 

EU and globally: 1) “to intensify our efforts to meet the new security risks caused 

by climate change”, 2) “to address a growing number of global natural disasters 

such as storms, floods and droughts in the future” and 3) “to consider now how 

climate change will affect the strategic context of European foreign policy and 

security in the coming years” (Steinmeier and Miliband, 2008). 

The report on the implementation of the European Security Strategy of 2008, 

by the EU High Representative for Foreign Affairs – Javier Solana (CEU, 2008) 

noted that the European Security Strategy of the EU – A secure Europe in a better 

world, adopted in December 2003, without mentioning the term climate, already 

identified the security implications of climate change. According to Solana (CEU 

2008), five years later, this issue had taken on a new urgency, because although 

conflict prevention and crisis management had expanded, analysis and early 

warning capabilities need to be improved. Solana stipulates that EU cannot do it 

alone; it needs to accelerate its work with the countries most at risk by 

strengthening their capacity to cope. 

At a meeting of the European Union Council on Climate Diplomacy in the 

EU, in 2011, climate change is recognized as a global environmental challenge of 

development and a threat to global growth, prosperity and stability. The EU has 

been at the forefront of raising awareness of the implications of climate change 

with third countries and international organizations. However, the development of a 

comprehensive global framework in the future, by engaging all major economies 

through national and multilateral action, in order to move to an economy and 

society of low carbon, secure and stable, has been seen as essential (CEU, 2011). 

This meeting stressed the need for the EU to contribute now, in order to reduce 

systemic risks resulting from climate change, before the outbreak of the crisis. 

The Council also stressed the need to further enhance diplomatic efforts to 

address climate change and climate policy at all levels, to strengthen the EU’s 
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voice and call on all EU actors to contribute in this direction, as well as the need to 

continue and intensify its efforts to assist developing countries to address climate 

change. Regarding the safety aspect, the Council confirmed that “the EU will 

continue to raise awareness about global security risks and threat-multiplying 

nature of climate change, particularly in vulnerable regions”. 

CONCLUSION 

Climate change impacts on society are obvious, especially in the Mediterranean 

part of it. Social, economic and political problems associated with them pose a 

permanent threat to European society and EU borders. Climate projections, in case no 

measures are foreseen, seem really pessimistic, globally and regionally. Hence, 

mitigation measures need to be carried out in order to lessen the impacts of climate 

change. Similarly, adaptation measures are worth to be taken against the unavoidable 
impacts of climate change. Furthermore, climate policies may include social 

innovations, in particular new practices and new financial instruments, in order to 

alleviate the consequences of climate change, especially on fragile societies.  

EU and the majority of EU countries, being aware of the need to adapt to 

climate change, have adopted policies and taken some action at different policy 

levels towards reducing vulnerability to climate change. This adaptation is 

integrated into environmental and other related EU policy fields – such as those 
concerning water, biodiversity, and resource efficiency. Additionally, EU policy on 

climate change is evolving, in respect to its security aspect. The EU political 

process for climate change and international security focuses to the region that will 

most likely be affected by the impacts of climate change and may present risk and 

security concerns for EU: Mediterranean. Cooperation in the field of environment 

is a growing area within the bodies of the European Union, and environmental 
issues of the Mediterranean have been treated with priority under the Euro-

Mediterranean Partnership. In this concern, Mediterranean countries and society 

may benefit from EU assistance involving awareness raising, research, capacity 

building, and policy development. 
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n privinŃa schimbării climatice există atât dovezi ştiinŃifice, 
cât şi mărturii umane. ImplicaŃiile acesteia se răsfrâng atât 
asupra disponibilităŃii resurselor, cât şi asupra sănătăŃii oamenilor 

şi securităŃii, fiind o ameninŃare la adresa dezvoltării economice, ca şi la 
adresa stabilităŃii politice şi sociale. Această schimbare climatică se aşteaptă 
că va afecta societatea europeană în toate sectoarele economiei, de bunuri şi 
servicii, cu cel mai mare impact venind în mod indirect dinspre regiunea 
mediteraneeană. Prin anumite mecanisme, costisitoare, Ńările dezvoltate pot 

Î 
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face faŃă acestor schimbări şi pot minimaliza dificultăŃile generate de ele. 
InovaŃia socială este unul dintre mecanismele adresate acestor consecinŃe. 

De la începutul noului mileniu, schimbarea climei a fost considerată 
din ce în ce mai mult, de către analişti şi artizani ai politicilor sociale, ca fiind o 
chestiune de securitate. Deşi impactul schimbării climei nu a fost, până acum, 
o preocupare majoră pentru politicile de mediu ale UE, implicaŃiile în 
domeniul securităŃii au devenit din ce în ce mai importante pentru Comisia 
Europeană. Astfel, schimbarea climei a devenit un subiect intens discutat ca o 
chestiune privind securitatea mediului şi a oamenilor la forumurile regionale 
şi europene. Mai mult, într-o lume a globalizării, consecinŃele la nivel de 
mediu trec peste convenŃiile de frontiere. Astfel, cooperarea în domeniul 
mediului şi integrarea politicii în cadrul instituŃional al schimbării climatice 
sunt politicile ce trebuie urmate. 

Cuvinte-cheie: impactul schimbării climatice, implicaŃii la nivelul securităŃii, 
inovare socială, politici UE, cooperare regională. 
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ROMII ARGINTARI – DE LA AJUSTAREA ADAPTIVĂ  
A SECOLULUI XX LA INTEGRAREA PROGRESIVĂ  

DIN SECOLUL XXI1 

OANA BANU 
IONELA IONESCU 

n condiŃiile economiei actuale, moderne şi tehnologizate, 
marea majoritate a meşteşugurilor specifice populaŃiei de 
etnie romă nu îşi mai găsesc locul, acestea fiind asociate 

unor perioade istorice trecute. DificultăŃile de comunicare, stereotipurile 
culturale şi prejudecăŃile majorităŃii reprezintă inconveniente severe în 
procesul de integrare socială şi economică a romilor. La rândul lor, 
meşteşugurile romilor plătesc tribut acestor stereotipii negative. TranziŃia 
la economia globalizată a facilitat şi permis concurenŃa produselor 
realizate în manufacturi, pe scară largă, care au înlocuit o mare parte din 
obiectele şi produsele fabricate manual, artizanal, având un impact 
devastator asupra meşteşugurilor tradiŃionale rome. Aceste meşteşuguri 
sunt considerate de către romi ca fiind neaducătoare de venit constant şi 
satisfăcător, ei fiind tentaŃi să abandoneze practicarea acestor meserii, 
chiar dacă reprezintă o parte din identitatea lor.  

Argintarii, ca şi alte categorii de meşteşugari tradiŃionali, se confruntă 
cu dificultăŃi generate de adaptabilitatea utilizării produselor lor artizanale la 
nevoile economiei actuale. Aceştia conştientizează că realizarea ad-hoc a 
bijuteriilor artizanale în faŃa unui public potenŃial cumpărător are o 
contribuŃie semnificativă în atribuirea valorii economice a produsului final, 
căruia îi sporeşte valoarea de schimb economic şi cultural. Pe lângă ideea de 
unicitate a produselor, modalitatea de producŃie a obiectelor ar putea fi 
considerată plusvaloare ce marchează diferenŃa dintre bijuteriile argintarilor 
realizate live şi cele produse în masă, de serie, disponibile pe scară largă în 
magazinele de profil. 

Cuvinte-cheie: romii argintari, meşteşug, produse, economie, marginalizare. 
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INTRODUCERE  

Articolul îşi propune o analiză socioeconomică şi culturală a situaŃiei romilor 
argintari din Sectorul 3, Bucureşti. Analiza are la bază un raport de cercetare desfăşurat 
în cadrul studiului Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta. Meşteşugurile 
tradiŃionale rome: realităŃi economice şi construcŃii identitare (2011). Studiul urmăreşte 
evidenŃierea aspectelor economice, sociale şi culturale ale practicării meşteşugurilor 
tradiŃionale rome în cadrul economiei şi al societăŃii actuale, precum şi perspectivele lor 
de viitor. Studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Romano-Cher”, al cărui obiectiv îl 
reprezintă readucerea pe piaŃa economică şi în viaŃa activă a comunităŃii pe meseriaşul 
tradiŃional de etnie romă. Cercetarea asupra argintarilor a evidenŃiat specificul cultural 
şi tipul de organizare al acestora, modalitatea în care se practică meşteşugurile, 
mijloacele de producŃie necesare, pieŃele de desfacere, ciclul de producŃie, modurile de 
promovare a produselor, eventuale inovaŃii faŃă de modul tradiŃional de execuŃie, 
aspecte financiare, dificultăŃile/ameninŃările legate de practicarea meşteşugului în 
condiŃiile economiei actuale. 

Argintarii întâmpină dificultăŃi în ceea ce priveşte accesul la târguri, relaŃia cu 
autorităŃile este una defectuoasă, nu dispun de un cadru de manifestare total legiferat 
şi accesibil. Este mai avantajos pentru aceştia să îşi desfacă produsele în Ńară, 
deoarece nu se percep taxe aşa de mari ca în Bucureşti. Argintarii produc între 500–
600 produse pe lună, sunt primiŃi la un târg din patru. Motivul care stă la baza acestei 
situaŃii este, în opinia lor, discriminarea, neimplicarea autorităŃilor în sprijinirea 
romilor. Când există aprobări, acestea fac obiectul unei specule a intermediarilor care 
nu practică meşteşugul, dar care vând locurile. În concluzie, perpetuarea meşteşugului 
către generaŃiile tinere ar fi posibilă doar în condiŃiile unei atractivităŃi economice şi a 
rentabilităŃii, altfel aceştia se vor orienta în altă direcŃie. 

În prima parte a articolului sunt evidenŃiate câteva aspecte în legătură cu 
situaŃia romilor la nivel naŃional şi în Bucureşti, precum şi aspecte care au legătură 
cu situaŃia romilor argintari din Sectorul 3 Bucureşti, pentru a realiza o prezentare 
detaliată cu privire la specificitatea ocupaŃiilor/meseriilor lor. În continuarea articolului 
sunt reliefate aspectele economice, sociale şi culturale ale practicării meşteşugului: 
piaŃa de desfacere, ciclul de producŃie, moduri de promovare a produselor, aspecte 
financiare, dificultăŃi legate de practicarea meşteşugului în condiŃiile economiei 
actuale, diviziunea muncii în familie, modul de transmitere a meşteşugului, forme 
de organizare a meşteşugului, ierarhia socială a acestora, semnificaŃii şi valori 
atribuite meşteşugului, identitatea meşteşugarului în raport cu practica meseriei 
sale, folclorul legat de meşteşug. 

SCURTĂ ANALIZĂ ASUPRA SITUAłIEI ACTUALE A ROMILOR 

Specificul modului de viaŃă al romilor este cu atât mai greu de observat cu 
cât acesta este puternic ancorat în istoria grupului, include norme, valori, atitudini 
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despre spaŃiu, natură, timp, relaŃii sociale etc. (Rus şi alŃii, 2010). Lipsa 
documentelor care să ducă la stabilirea precisă a originilor romilor, atât de pe 
teritoriul României, cât şi de pe teritoriul Europei, a îngreunat de-a lungul 
timpului existenŃa unor lucrări bazate pe istoria acestei minorităŃi, deşi există 
informaŃii conform cărora romii s-ar afla pe meleagurile româneşti de pe la 
începutul celui de-al doilea mileniu d.Hr. (Dumitrescu şi alŃii, 2008). Pentru 
prima dată când se aduce în vedere existenŃa romilor pe teritoriul României se 
face prin intermediul documentelor religioase locale ale Ńărilor româneşti, de abia 
în anul 1385 printr-un act de danie către Mănăstirea VodiŃa din łara Românească 
din partea domnitorului Dan Vodă, a daniei „de 40 sălaje de aŃigani” (Dumitrescu 
şi alŃii, 2008). Tot prin documente religioase se pomeneşte şi în Moldova, fiind 
menŃionaŃi în anul 1414 (dania lui Alexandru cel Bun), iar în Transilvania în anul 
1422, prin privilegiul regelui Sigismund. La nivelul statelor membre şi nu numai, 
există o problemă vizavi de monitorizarea datelor reale privind această etnie 
(inclusiv în ceea ce priveşte numărul lor real) şi anume „lipsa de date privind 
comunităŃile de romi rămâne cel mai mare obstacol pentru a evalua condiŃiile de 
viaŃă şi de a analiza impactul politicilor naŃionale relevante şi a măsurilor” (Open 
Society Foundations, 2010).  

Romii din România se identifică printr-o serie de elemente specifice etniei 
care vin în sprijinul conturării caracteristicilor acestora, iar romii (mai cu seamă cei 
tradiŃionali) încearcă să le menŃină şi să le transmită din generaŃie în generaŃie. 
Referitor la denominaŃiile acestei etnii, cuvântul rrom este un termen vechi din 
limba rromani, iar semnificaŃia sa este „om de-al nostru, din etnia noastră”, termen 
folosit din toate timpurile atunci când vorbim de apartenenŃa etnică a persoanelor 
de etnie romă, iar cât priveşte termenul de „Ńigan” acesta nici măcar nu există în 
limba rromani (Dumitrescu şi alŃii, 2008: 63–64). 

În ceea ce priveşte distribuŃia geografică pe teritoriul european a romilor, 
estimările la nivelul statelor membre UE (27) arătau că sunt în medie 6 162 100 locuitori 
de etnie romă. La nivelul tuturor celor 47 de Ńări europene se înregistrează o medie 
de 11 175 300 de romi. În România se estimează o medie de 1 850 000 de romi 
(aproximativ 8,63% din totalul populaŃiei din România) (Council of Europe, 
2013). La Recensământul populaŃiei şi al locuinŃelor din 2011 din România (RPL, 
2011) s-au autodeclarat ca fiind romi 621 573 de persoane (circa. 3,2% din totalul 
populaŃiei), reprezentând a doua minoritate ca pondere din totalul populaŃiei, din 
care 23 973 de romi se regăsesc în Bucureşti. În ceea ce priveşte situaŃia pe piaŃa 
muncii a romilor, majoritatea celor angajaŃi sunt necalificaŃi (lucrând în meserii ca: 
gunoier, lucrător spaŃii verzi, femeie de serviciu etc.), slab calificaŃi sau fără vreo 
calificare formală, circa 37,3% sunt calificaŃi în meserii moderne, iar în 10,3% din 
cazuri sunt calificaŃi în cele tradiŃionale (Ionescu şi Cace, 2006). Din totalul populaŃiei 
ocupate de etnie romă, 38% sunt cei care lucrează drept muncitori necalificaŃi, 32% 
sunt calificaŃi în job-ul pe care-l efectuează (exemplu: vânzători, comercianŃi etc.), 
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9% sunt reprezentaŃi de cei care muncesc în agricultură, iar 13% încă mai practică 
ocupaŃiile tradiŃionale ale etniei rome2.  

Există o serie de mecanisme care duc la excluderea persoanelor de etnie romă 
de pe piaŃa muncii legală. Printre acestea remarcăm: educaŃia formală a romilor 
este sub nivelul cerut de piaŃa muncii, declinul meşteşugurilor tradiŃionale, lipsa de 
calificare (mai ales în meseriile moderne), efectuarea practicilor discriminatorii ale 
angajatorilor vizavi de romi, recesiunea economică care a stimulat piaŃa muncii 
transformând-o într-o piaŃă mai competitivă (OSCE, 2006: 5). Din cauza recesiunii 
economice există o serie de efecte pe piaŃa muncii care fac ca persoanele de etnie 
romă să se reorienteze spre meşteşugurile tradiŃionale, iar ONG-urile sunt cele care 
susŃin astfel de acŃiuni ce duc la revitalizarea meseriilor tradiŃionale ale romilor. 
Meseria tradiŃională practicată de argintari există şi în Nomenclator, în cadrul 
denumirii de bază „Giuvaergii şi alŃi lucrători de precizie în metal şi alte metale” în 
categoria bijutier (nivel de calificare 2) (Nomenclatorul calificărilor, 2004). Romii 
nu pot accesa locurile de muncă destinate acestei categorii pe piaŃa muncii şi nici 
programele de formare în vederea obŃinerii unui certificat de calificare, lipsa 
educaŃiei şi calificării formale fiind o barieră în acest sens. 

Pentru persoanele de etnie romă, meşteşugurile tradiŃionale au reprezentat şi 
reprezintă una dintre cele mai puternice baze ale identităŃii de grup. Meseriile 
tradiŃionale sunt strict legate de specificul comunităŃilor de romi şi sunt transmise 
din generaŃie în generaŃie, fără a exista vreo educaŃie formală în acest sens, cu 
excepŃia anumitor tendinŃe ale ONG-urilor din ultimii ani prin care se derulează 
activităŃi de revitalizare a meşteşugurilor tradiŃionale ale romilor. Cel mai adesea 
romii exercită următoarele tipuri de meşteşuguri tradiŃionale: cărămidarii, lăutarii, 
spoitorii, cazangii, argintarii, fierarii, rudarii, căldărarii. Dacă în 1992 se înregistra 
un procent de doar 3,9% în rândul celor care practicau meseriile tradiŃionale, în 
anul 2002 ponderea acestora aproape că se triplează ajungând la 10,3% (Zamfir şi 
Preda, 2002). 

Majoritatea romilor care practică meseriile tradiŃionale sunt concentraŃi în 
comunităŃile rurale, dar există şi comunităŃi urbane unde aceştia şi-au păstrat 
specificul de-a lungul generaŃiilor (una dintre aceste comunităŃi fiind comunitatea 
analizată şi prezentată în articol, romii argintari din Sectorul 3, Bucureşti). 
ComunităŃile de romi care practică meşteşugurile tradiŃionale sunt concentrate în 
special în mediul rural şi datorită nivelului mai ridicat de conservare referitor la 
tradiŃiile cultural specifice comunităŃilor compacte. În comparaŃie cu comunităŃile 
din oraşele mai mari, unde romii au reuşit să se adapteze mai rapid condiŃiilor de 
trai moderne, aproximativ 3/5 dintre aceştia îşi desfăşoară meseriile tradiŃionale în 
                                                   

2 ICCV, cercetare realizată în iulie 2010 pe un eşantion reprezentativ pentru populaŃia de romi 
de 15 ani şi peste. Proiect POSDRU apud Guvernul României, Analiză Socioeconomică pentru 
programarea Fondurilor Europene 2014-2020, 2010, pp. 27–28, disponibil online la http://www. 
mmuncii.ro/j3/images/Documente/Familie/MMFPSPV%20ANALIZA%20AFACERI%20SOCIALE
%20SI%20INCLUZIUNE%20SOCIALA.pdf. 
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mediul rural3. Meseriile tradiŃionale practicate de romii din mediul rural sunt 
reprezentate adesea de ceaunari, muzicanŃi şi rudari, în timp ce pentru romii din 
mediul urban meseriile tradiŃionale preponderente sunt argintăria, spoitoria şi 
lăutăria (Dumincă şi Preda, 2003). Printre meşteşugurile tradiŃionale importante ale 
romilor se regăseşte şi prelucrarea metalelor preŃioase (aurul şi argintul), aşa-zişii 
zlătari/ aurari (zlătari este un cuvânt provenit din slavul zlota care înseamnă aur) 
care la începuturi se ocupa de prelucrarea aurului, dar în timp meşteşugul lor a fost 
preluat de argintari4. Argintarii sunt consideraŃi meşteşugari tradiŃionali pricepuŃi, 
reprezentând partea de elită a neamurilor de romi, iar în prezent aceştia se mai 
regăsesc în număr restrâns în judeŃele Teleorman, IalomiŃa şi Tulcea, cât şi în 
municipiul Bucureşti (National Geographic)5. 

SITUAłIA ROMILOR ARGINTARI DIN SECTORUL 3, BUCUREŞTI 

Specific cultural  

În Bucureşti au apărut diverse comunităŃi de romi, proveniŃi din mai multe 
zone ale Ńării, principalul motiv de mutare fiind existenŃa pieŃei de desfacere mai 
mare şi a oportunităŃilor de muncă mai ridicate. Conform studiilor, fluxul migrator 
principal al romilor a pătruns în spaŃiul românesc (dintre Dunăre, Marea Neagră şi 
Tisa) prin partea de sud a Ńării, pe la Dunăre. Aceştia şi-au găsit un loc aparte în 
contextul social şi economic al societăŃii în care au intrat, ocupând o serie de nişe 
economice slab sau deloc acoperite de populaŃia locală şi răspunzând astfel unor 
nevoi specifice ale populaŃiilor majoritare cu care au intrat în contact. Încă din 
timpul migraŃiei au existat tensiuni între diferite grupuri de romi, ceea ce a condus 
la separarea pe neamuri a grupului etnic (Burtea, 1995). 

Tipul de comunitate în care au intrat şi zona geografică au fost pentru romi 
elemente noi care au contribuit la persistarea acestei stări de încordare între ei. 
Romii transmit profesia şi toate secretele legate de meşteşug din generaŃie în 
generaŃie şi din tată în fiu. Necesitatea de a se adapta la materiale, condiŃiile şi 
cerinŃele locurilor pe care le-au frecventat, a constituit un factor important pentru 
modul în care îşi exercitau şi exercită meşteşugurile. Neamurile s-au diferenŃiat şi 
datorită ocupaŃiilor, multe din ele având şi subneamuri. În cultura tradiŃională 
romă, termenul de „neam” se referă la gruparea după o serie de elemente comune: 
meseria tradiŃională, structurile de organizare socială, obiceiurile de familie şi 
sărbătorile calendaristice (Rus şi alŃii, 2010: 23). 
                                                   

3 Guvernul României, Analiză Socioeconomică pentru programarea Fondurilor Europene 
2014–2020, p. 11.  

4 InformaŃii preluate de pe site-ul http://www.amarerromentza.org/rromanipen_6.html. 
5 InformaŃii preluate de pe National Geographic, Neamuri Ńigăneşti, disponibil online la http:// 

www.natgeo.ro/locuri-si-oameni/comunitati/9165-neamuri-tiganesti. 
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Specific comunităŃii de romi este situaŃia de marginalizare şi discriminare cu 
care aceştia se confruntă, mulŃi dintre majoritari considerându-i oameni fără scrupule, 
formându-şi stereotipuri etnice negative faŃă de aceştia. MulŃi dintre romi s-au adaptat 
la această situaŃie prin izolarea de majoritari. 

În Capitală trăiesc răspândiŃi romi care aparŃin diferitelor neamuri: florari, 
căldărari, rudari, cărămidari, ceaunari, argintari ş.a. Argintarii (sau inelarii – altă 
denumire sub care identificăm acest neam) sunt un neam care mai există încă, dar 
din ce în ce mai redus numericeşte. Neamul romilor argintari tradiŃionali provin 
din zona Teleormanului, fiind mai bine reprezentaŃi în municipiul Alexandria, în 
zona Bucureşti şi Ilfov (mai slab reprezentaŃi), în zona IalomiŃa, cu o reprezentare 
mai intensă în oraşul łăndărei, cartierul Strachina şi un număr mai redus în Tulcea. 
MulŃi dintre meşteşugarii autentici s-au mutat în Capitală, motivul fiind piaŃa de 
desfacere şi oportunităŃile mai mari ca în provincie. Estimativ, după cum ne 
informează unii membri ai acestui neam, numărul familiilor care îl alcătuiesc în 
prezent este de aproximativ o mie. Familiile de argintari sunt familii numeroase, 
formate din 6–12 membri şi îşi mai păstrează unele obiceiuri din modul de viaŃă 
tradiŃional.  

Caracteristic neamului de argintari este prelucrarea materialelor preŃioase 
(aurul, platina şi argintul) sau înlocuitoarele acestora din care confecŃionează 
bijuterii, obiecte de podoabă (inele, cercei, cruciuliŃe, brăŃări, clame pentru cravată, 
broşe, clame de păr, diademe, nasturi, casete etc.), obiecte de cult (sfeşnice, 
poliandre, icoane, rame pentru icoane, clopote şi clopoŃei, candele, cădelniŃe, cruci, 
etc.), precum şi obiecte de artă decorativă (tacâmuri, veselă, încrucişări de arme), 
sau elemente pentru producŃia de carte (legături, încrucişări). 

PercepuŃi ca meseriaşi de înaltă clasă, argintarii constituiau elita neamurilor 
voiajoare, iar în India, precum şi la începuturile lor pe pământ european, foloseau 
ca sursă de aprovizionare directă pe coetnicii lor aurari (care şi ei la rândul lor se 
trag din rudari), aceştia adunau materialul preŃios din nisipurile şi aluviunile apelor 
pentru a-l vinde argintarilor. Argintarilor li s-a dat această denumire pentru a-i 
deosebi de aurari, dar mai ales pentru că materialul de bază pe care îl prelucrează 
este argintul. Acest material preŃios era preferat şi de biserica ortodoxă şi de 
populaŃie, nu doar pentru că se găsea din belşug şi era mai ieftin, ci şi pentru 
semnificaŃia lui magică şi religioasă. 

În cadrul acestei comunităŃi se practicau judecata şi căsătoria tradiŃională, 
bazată pe înŃelegere. Judecata la romi se face în faŃa întregii comunităŃi şi se Ńine 
cont de normele care nu sunt scrise din interiorul respectivei comunităŃi, sancŃiunile 
putând ajunge până la excluderea din comunitate (Rus şi alŃii, 2010). Călătoreau în 
căruŃe mici, fiind uşoare şi nu necesitau mult spaŃiu, cu coviltir de rogojină sau din 
pânză, trase de obicei de un singur cal, înhămat între ulube (Burtea, 2002). 

La argintari se practica „judecata Ńigănească” sub numele de „scos la vorbă”, 
iar căsătoriile erau încheiate la vârste destul de fragede, fără acte legale, ci doar ca 
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rezultat al înŃelegerii dintre familii sau parteneri. În prezent, din discuŃiile avute cu 
meşteşugarii argintari, nu se mai practică această înŃelegere:  

„(...) La noi nu s-a Ńinut cont niciodată de asta, nu s-a Ńinut cont nici de vârstă, 
băiatul meu s-a căsătorit la 27 ani. La noi nu se căsătoresc de tineri, nu se 
căsătoresc de la 14, 15 ani. La noi e o ruşine dacă te căsătoreşti de tânăr. 
Eu m-am căsătorit la 24 ani. Noi, argintarii, cum v-am spus mai devreme, am 
fost mai cizelaŃi puŃin, mai evoluaŃi. Am avut o parte spre românism, spre 
majoritari” (I. C., lider rom). 

Organizarea comunităŃii şi aspecte privind educaŃia la romii argintari 

Romii argintari stabiliŃi în Sectorul 3 al Capitalei trăiesc răspândiŃi, nu formează 
o comunitate compactă, convieŃuiesc alături de români cu care interacŃionează şi 
relaŃionează bine: 

„Suntem o familie aici, nu o comunitate, stăm printre români, cu care ne 
înŃelegem bine, întrebaŃi vecinii” (I. C., Lider rom). 
Familia de romi nu se reduce doar la părinŃi şi copii, aşa cum se întâmplă de 

obicei în rândul familiilor din România, ci este extinsă, chiar şi relaŃiile dintre rude 
îndepărtate fiind destul de strânse (Horváth şi Nastasă, 2012). Argintarii locuiesc, în 
cele mai multe cazuri, în case naŃionalizate, moştenite de la bunici, părinŃi, alături de 
familia extinsă. Copiii argintarilor care ajung la maturitate şi se căsătoresc rămân 
majoritatea şi locuiesc împreună cu părinŃii, de obicei ai bărbatului – capul familiei. 
Ei au acces şi beneficiază, ca şi românii, de toate facilităŃile zonei în care locuiesc 
(apă caldă, lumină, curent electric, gaze, surse de încălzire ş.a.), în acest caz etnia 
nefiind un motiv de discriminare şi marginalizare de la astfel de resurse. 

Neamul romilor argintari nu a păstrat portul tradiŃional, s-au adaptat românilor 
şi s-au lăsat asimilaŃi de către aceştia, afirmând că s-au emancipat şi adaptat vremurilor 
din acest punct de vedere. BărbaŃii argintari au trecut la tipul de îmbrăcăminte 
modernă, păstrându-şi totuşi preferinŃa pentru încălŃămintea deschisă, de cele mai 
multe ori în două culori, iar la şcoală merg foarte puŃin, în medie 8 clase cel mult. 
Femeile argintărese merg în foarte puŃine cazuri la şcoală, se căsătoresc de tinere şi 
de regulă nu merg la serviciu, adică nu lucrează („la stat”). Vorbesc mai mult 
româneşte, dar toŃi ştiu (incluzând şi copiii) limba tradiŃională romani, vorbesc între 
ei această limbă, dar datorită faptului că ocupaŃia pe care o au la bază presupune 
interacŃionare mai multă cu românii, s-au mai detaşat de uzul acesteia. 

Casele argintarilor au păstrat stilul vechi al amenajării interioare specifice 
etniei rome, păstrând covoare persane pe jos şi carpete viu colorate pe pereŃii 
camerelor. Din punct de vedere al spaŃiului, chiar dacă locuiesc mai mulŃi membri 
ai aceleiaşi familii în aceeaşi casă, se poate spune că nu există supraaglomerare a 
locuinŃei, casele fiind mari ca suprafaŃă. 

Cei mai mulŃi dintre argintari au un nivel mediu de educaŃie, 8 clase, dar 
provin din părinŃi analfabeŃi. Chiar dacă meşteşugul rămâne parte din identitatea lor 



 OANA BANU, IONELA IONESCU 8 144 

şi îşi iniŃiază copiii de mici în tainele practicării meşteşugului, conştientizează şi 
importanŃa şcolii, atât pentru ei, cât şi pentru copiii lor. 

„Eu […] am şi diplomă de bijutier, cu toate că m-am născut cu meseria asta, 
dar am zis să fac şi o şcoală ca să îmi obŃin o diplomă şi am şi diplomă de 
bijutier” (R. I., meşteşugar argintar). 
[Sunt interesaŃi, de exemplu, de a face şcoală de bijuterie şi dacă da, la ce i-ar 
ajuta?] 
„[Ne]-ar ajuta pentru că sunt încă multe de învăŃat, la modul că va veni un 
timp când va trebui să [folosim] ustensile moderne şi atunci trebuie o iniŃiere 
[...] dacă ar fi o şcoală în sensul ăsta” (R. I., meşteşugar argintar). 
[Femeile/soŃiile] ne vând marfa, noi facem reparaŃii altceva, dar au şi şcoală. 
SoŃia mea a luat bacu’ anu’ ăsta” (C. C., meşteşugar argintar). 
O parte dintre ei au reluat studiile, iar cei care nu au făcut-o îşi doresc ca 

măcar copiii lor să poată termina liceul şi – dacă au posibilitate – şi facultatea. 
[V-aŃi dori ca şi copiii dvs. să practice meşteşugul?] „ Da, dar pe lângă să fie 
foarte bine înstăriŃi în carte.” [Să facă şi altceva pe lângă asta?] „Exact. 
Mi-aş dori să ştie un obicei Ńigănesc, logic, e un lucru foarte bun. Obiceiul 
Ńigănesc Ńine cont de foarte mulŃi factori şi dacă mai ai şi carte pe lângă 
acest obicei, e un lucru ok.” [Deci important este să facă o şcoală şi să mai 
facă şi altceva pe lângă!] „Avem fetele noastre care au fost studente şi au 
terminat şi din când în când mai merg şi ele cu marfă de asta, da ce are? Stai 
pe lângă ca să le ştii pe toate.” (E. P., meşteşugar argintar) 
[V-aŃi dori ca şi copiii dvs. să practice această meserie?] „[...] pe lângă şcoala 
lui care nu ar trebui să îi lipsească, mi-aş dori să ştie şi asta.” 
Participarea romilor în activităŃile economice legale este limitată, un segment 

scăzut al populaŃiei de argintari fiind încadrat în activităŃi economice formale (cu 
carte de muncă), chiar şi înainte de 1989. 

[AŃi mai lucrat înainte, cu carte de muncă, la fabrică de exemplu ... ?] „Nu [am 
lucrat cu carte de muncă], lucrez din copilărie. Aşa o să o duc în continuare 
până când ... um au dus-o şi bunicii şi părinŃii şi... o să ne retragem ştiŃi dvs. 
când. Dacă asta am învăŃat, asta facem” (R. I., meşteşugar argintar). 
Există un număr semnificativ de persoane care practică acest meşteşug şi care 

nu au deloc experienŃa unei activităŃi economice recunoscute legal, din cauza 
faptului că nivelul de educaŃie şi instruire în alte domenii profesionale este absent, 
ei nu pot fi încadraŃi în absenŃa unor cursuri de calificare pe piaŃa economică. 
Dintre cei care practică acest tip de meşteşug, majoritatea au făcut permanent doar 
asta, din acest motiv fiindu-le greu să se re-orienteze profesional, mai ales celor 
aflaŃi la vârstă înaintată. În dorinŃa ca şi cei care o să-i moştenească să practice 
argintăria, meşterii trebuie să le facă dovada acestora că le este cu putinŃă să 
trăiască din meseria asta, altfel copilul se orientează în altă direcŃie:  

„Mi-aş dori, dar acum e în funcŃie şi de mine, că dacă eu nu îi fac dovada că 
din meseria asta care o practic, nu îi fac dovada că am progres economic, că 
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poate să supravieŃuiască, dacă eu nu-i fac dovada asta el cum să mai ia 
meşteşugul ăsta, copilul meu nu îl mai ia şi atunci se orientează cu altă 
direcŃie” (D. P., meşteşugar argintar). 

ASPECTE ECONOMICE ALE PRACTICĂRII MEŞTEŞUGULUI 

Descrierea meşteşugului  

Argintarii confecŃionează atât bijuterii, piese de harnaşament (pinteni), accesorii 
de îmbrăcăminte (nasturi, butoni), obiecte de uz casnic (tacâmuri, castroane, tăvi, 
cupe de argint etc.), cât şi obiecte religioase (cadelniŃe, sfeşnice, cristelniŃe, candele, 
cruci), iar drept tehnică folosită se remarcă cea a filigranului. (Grigore şi Sarău, 
2008: 36–37) 

Meşteşugarii argintari din Sectorul 3 realizează diverse tipuri de bijuterii: 
inele, cercei, brăŃări, clame, lănŃişoare şi alte podoabe care se pot purta. Obiectele 
cu tentă decorativă se fac mai mult la comandă şi într-un număr destul de mare, dar 
nu într-o producŃie regulată. Atelierul stradal este la mare căutare, meşterii se 
bazează pe faptul că atunci când execută lucrări direct în faŃa clienŃilor cresc atât în 
credibilitate şi se remarcă şi gradul de admiraŃie al trecătorilor : 

„Sunt multe, pentru că noi din asta trăim, trebuie să avem foarte multe la 
expunere, trebuie să avem un panou foarte frumos de expunere unde mergem 
care să atragă, logic, asta e şi ideea. Să ai marfă foarte multă, lucrată de 
tine însuŃi, să atragi, să lucrezi pe loc în faŃa clientului, şi asta contează 
foarte mult, ai o credibilitate foarte mare, faptul că lucrezi, logic. Practic 
lucrezi acolo, teoria se vede pentru că se vede ce faci. Oamenii ne văd şi din 
asta trăim, ne creştem copiii” (E. P., meşter argintar). 
Despre istoria practicării meşteşugului, argintarii intervievaŃi spun că aceasta 

a mai suportat unele modificări de-a lungul timpului: 
„(...) să vă dau un exemplu: bunicul meu înainte când era el tânăr avea să zic 
o metodă mai rudimentară de a executa unele lucrări, lucra cu cărbunii, 
mangan şi alte obiecte, repara, (făcea şi reparaŃii), între timp au mai apărut 
îmbunătăŃiri şi generaŃia asta mai tânără şi-au creat diferite dispozitive cât 
de cât mai moderne ca să îşi lesnească lucrările şi să meargă mai rapid, să 
poată să satisfacă un număr mai mare de clientelă” (R. I., meşter argintar). 
Procesul de fabricare a produselor realizate de către meşteşugarii argintari 

începe cu strângerea materialului urmat de o serie de alte etape: topirea acestuia, 
după topit se toarnă sau se lucrează manual şi se mai ajustează, se bate cu ciocanul, 
se întinde, decupează, sculptează, după aceea are loc gravarea, lustruirea şi adus 
produsul la formă finală. Materia primă folosită pentru realizarea produselor meşterii 
este reprezentată de argintul, alama, alpaca, cupru, materie primă procurată de la 
târgurile vechi din capitală şi Ńară, precum şi de la anumiŃi clienŃi. 
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Referitor la uneltele folosite de meşteşugarii argintari în realizarea produselor, 
aceştia susŃin că au tot ce le trebuie pentru a-şi crea produsele la un standard ridicat: 
nicovala, ciocanul, foarfeca, cleştele, penseta, lampa de sudat, pila. Obiectele se 
fabrică, în cele mai întâlnite cazuri, la casele unde domiciliază fiecare dintre ei, dar 
există şi un atelier unde în anumite perioade se întâlnesc mai mulŃi meşteşugari 
argintari. Atelierul aparŃine mai multor persoane şi este un spaŃiu unde se deplasează 
doar atunci când este nevoie (ex.: dacă au ceva mai complex de realizat şi acasă nu le 
este uşor să înfăptuiască sau să finalizeze produsul). CondiŃiile de muncă sunt 
considerate a fi propice desfăşurării activităŃii lor, nu sunt privaŃi de la nicio sursă 
care le-ar putea diminua posibilitatea de producŃie, în funcŃie de cerinŃe pot ajunge să 
lucreze între 9 şi 10 ore pe zi. Iarna este perioada în care argintarii produc mult mai 
mult ca în celelalte anotimpuri ale anului, deoarece îşi petrec ce mai mare partea a 
timpului acasă şi dedică timpul practicării meşteşugului.  

ÎmbunătăŃirea tehnologiei pe parcursul anilor nu i-a ajutat material pe 
meşteşugari, ei rămânând în urmă, în timp ce au fost asaltaŃi de noi modele de 
aparatură pentru bijutierii care au sporit concurenŃa, ei rămânând la modelul de 
scule rudimentar moştenite de la înaintaşi, deşi creează 90% modele unicat şi 
manual.  

Argintarii nu percep învăŃarea acestei meserii ca pe o obligaŃie transmisă de 
generaŃiile precedente pe care ei trebuie să o ducă mai departe, ci o practică din 
plăcere, şi-au asimilat-o de mici copii şi o duc cu ataşament mai departe: 

„Sunt meşter argintar de mulŃi ani şi legat de meseria asta, ce vă pot spune, 
este o meserie frumoasă, pe lângă faptul că este moştenită şi o avem ca pe ... 
o păstrăm ca pe un blazon de care avem grijă de el, ne reprezintă, şi e ceva 
aşa, nu putem să renunŃăm la ea, poate ceva instinctual, să zic, nu putem să 
renunŃăm la ea, chiar dacă facem şi alte activităŃi pe lângă. Mai sunt 
persoane care mai au şi alte activităŃi pe lângă meseria de argintar. Nu 
renunŃăm la ea, asta vreau să spun, nu renunŃăm la meseria asta orice ar fi” 
(R. I., meşter argintar). 
Meşteşugarii argintari sunt şi practicanŃi ai trocului, fac schimburi de 

obiecte şi de servicii între ei şi cu clienŃii. Li se întâmplă să întâlnească clienŃi care 
vin cu obiecte de utilitate practică, cum ar fi linguriŃe, furculiŃe de argint, care 
doresc să le topească şi să îşi facă diverse podoabe (în astfel de cazuri, se mai 
plăteşte doar manopera):  

„(...) Oamenii plătesc manopera pentru că este logic, eu am lucrat la acel 
obiect şi îmi dă la schimb rupturi, fel şi fel de obiecte din argint, le topim şi 
le refacem” (E. P., meşter argintar). 

PiaŃa de desfacere şi modalităŃile de promovare – provocări 

În ceea ce priveşte nevoile de dezvoltare economică ale romilor care practică 
meseriile tradiŃionale, una din principalele probleme este reprezentată de lipsa unor 
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pieŃe de desfacere pentru produsele realizate de către aceştia (Duminică şi Preda, 
2003). Lipsa spaŃiilor de desfacere a produselor şi faptul că întâmpină serioase 
probleme în legătură cu acest aspect au accentuat lipsurile materiale ale meşterilor 
argintari, au creat nemulŃumiri şi tensiuni atât din partea romilor, cât şi din partea 
autorităŃilor locale. Există nemulŃumiri şi vizavi de organismele care ar trebui să 
apere drepturile romilor, reprezentate de faptul că autorităŃile (AgenŃia NaŃională 
pentru Romi, Centrul Cultural pentru Romi etc.) nu le oferă niciun fel de sprijin, nu 
îi sprijină în organizarea târgurilor. Rareori liderul organizează târguri, deoarece 
autorităŃile nu îi oferă sprijin şi spaŃii de desfacere a produselor, iar când asta se 
întâmplă, cel puŃin la nivel de Bucureşti taxele sunt mult prea mari, iar argintarii ies 
de multe ori în pierdere, nereuşind să vândă produse nici cât valoarea taxei de 
ocupare a spaŃiului, motiv pentru care preferă să se deplaseze mai mult în Ńară. 
Conform liderului, există târguri, dar nu sunt primiŃi la toate, aceasta fiind cea mai 
importantă problemă a lor: 

„De doi ani ne minte Oprescu, că meşteşugarii adevăraŃi, în centru’ vechi 
acolo istoric, o să ne facă căsuŃe din lemn, ca să ne putem expune şi să 
lucrăm ca demonstraŃii acolo, diferite meşteşuguri. A fost târg acolo la 
Manuc, pe Lipscani. Noi nu suntem pe nicăieri” (R. I., meşter argintar). 
„(...)Nouă nu ne trebuie bani, să nu credeŃi şi să ne-o luaŃi în nume de rău, 
că cerem bani sau ceva materiale, sprijin material, noi nu le-am cerut şi nu 
le cer decât să mă ajute să îmi organizez săptămânal târgurile pentru 
meşterii mei. Nu degeaba nici alea, noi ştim să ne plătim şi ATP-ul, adică 
domeniul public, o sumă de 50–100 lei noi, cu care se plăteşte taxa pe 
domeniul public. Nici asta nu am cerut degeaba, nu cerşesc, că dacă cerşeam 
ajungeam în FranŃa, eram acolo” (I. C., lider argintar). 
Liderul argintarilor este cel care primeşte de cele mai multe ori ordine 

informative şi invitaŃii din partea primăriilor, muzeelor, centrelor culturale unde se 
desfăşoară târgurile, iar acesta la rândul lui îi informează în mod direct pe meşterii 
argintari despre existenŃa în Capitală şi în teritoriu a acestora. Sunt primiŃi la unul 
din patru târguri, iar motivele care stau la baza acestui fapt, invocate de liderul rom 
argintar sunt discriminarea (pe fondul apartenenŃei la etnia romă) şi neimplicarea 
autorităŃilor în procesul de sprijinire a acestei categorii de populaŃie. 

Începând din luna martie până pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, meşteşugarii 
argintari îşi desfac produsele la târguri, evenimente, oboare care au loc în Capitală şi 
toată Ńara. Târgurile se organizează în perioada sărbătorilor importante (sărbătorile 
pascale, Sfânta Maria sau alte zile ale sfinŃilor, 1 şi 8 martie, 14 februarie – Dragobete 
şi alte evenimente cu aspect comercial) şi mai ales în weekend-uri, pe o durată de  
2–3 zile. În privinŃa spaŃiilor de desfacere a produselor, se ajută reciproc între ei, 
rezervând şi păstrând unul pentru altul spaŃiu în cazul în care unul dintre ei întârzie. 
Este mai avantajos pentru meşteşugari să îşi desfacă produsele în Ńară, deoarece în 
Bucureşti aceştia susŃin că nu (prea) sunt chemaŃi la târguri (participă cam la ¼ dintre 
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târgurile bucureştene), nu li se oferă spaŃiu (în special la târgurile din Kisselef şi 
Lipscani): 

„Singurul motiv ... nu văd decât discriminarea. HaideŃi să vă spun ceva, de 
regulă cu această asociaŃie a mea, a noastră, că-i a noastră a tuturor 
meşteşugarilor romi, ne-ar trebui să fim cel puŃin în meşteşugurile pe care le 
am eu în această asociaŃie ar trebui să fim sprijiniŃi cel puŃin câte unu, doi, 
deci să fac definiŃia mai amplu, ar trebui să am un căldărar sau doi căldărari, 
ar trebui să am doi argintari, doi ceaunari sau câte unu, dar mie nu îmi dă 
niciunul, din partea Moldovei eu nu am fost la nici un târg” (I. C., lider 
argintar). 
Datorită faptului că produsele realizate de argintari sunt lucrate manual într-o 

proporŃie atât de mare, face ca şi preŃul produselor să fie mai ridicat şi atunci 
cumpărătorii preferă să cumpere de la magazinele de bijuterii, unde găsesc mai 
ieftin cu 30–40%. Argintarii specifică faptul că 90% dintre romii din comunitatea 
lor practică acest tip de meserie, în timp ce 10% au şi alte activităŃi. Aceştia susŃin 
că dacă lucrurile şi-ar mai reveni din punct de vedere economic şi al oportunităŃilor 
de desfacere, dacă s-ar înfiinŃa nişte ateliere mai speciale, cu siguranŃă s-ar întoarce 
la meseria tradiŃională. 

Argintarii consideră că depind prea mult de unele structuri publice şi de 
intermediari care nu le facilitează adaptarea la economia de piaŃă, mai ales în ceea 
ce priveşte partea de expunere şi desfacere a produselor lor artizanale. Meşteşugarii 
tradiŃionali solicită şi aşteaptă înŃelegere şi sprijin din partea autorităŃilor, care în 
viziunea lor ar trebui să le pună la dispoziŃie spaŃii pentru efectuarea activităŃii. 
Deoarece şi-au manifestat interesul de a lucra în continuare stradal, adică să beneficieze 
de ateliere mobile pentru a putea duce mai departe meseria, cer spijinul autorităŃilor 
în acest sens. În acelaşi timp, sunt conştienŃi că şi ei joacă un rol destul de important 
în păstrarea lor pe piaŃă – este nevoie să apară cu noutăŃi, cu diverse creaŃii, să îşi 
readapteze meseria la viaŃa modernă. De asemenea, în mentalitatea şi istoricul romilor, 
lipsa de încredere în instituŃii şi organizaŃii este bazată pe conştientizarea faptului 
că mereu au fost „priviŃi şi trataŃi ca fiinŃe inferioare”, doar pentru că aparŃin etniei 
rome.  

Meşterii argintari romi se consideră marginalizaŃi, aceştia susŃin că li se 
aplică un tratament diferenŃiat. Se înregistrează o lipsă de comunicare între romi şi 
autorităŃile publice, persoane şi instituŃii care ar trebui să îi reprezinte şi să le sprijine 
interesele. Una dintre consecinŃele acestui tip de practici îl reprezintă accesul limitat 
al grupurilor/comunităŃilor de argintari privind posibilitatea de dezvoltare a activităŃilor 
pe care le implică practicarea meşteşugului tradiŃional. Există un număr de oficiali 
şi angajaŃi ai agenŃiilor guvernamentale care, conform celor spuse de liderul rom, 
încă relaŃionează analog „vechiului sistem” şi de cele mai multe ori le este greu să 
admită noile idei legate de procesele de dezvoltare a participării, a oportunităŃilor 
de desfăşurare, a extinderii creaŃiei şi vânzării.  
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Promovarea şi reclama produselor se fac doar prin expunere directă. Producerea 
pe loc a diferitelor obiecte şi faptul că totul se petrece sub ochii trecătorilor, este 
considerată de către meşteşugarii argintari cea mai eficientă metodă de promovare 
a produselor şi a lor înşişi, ca meşteşugari autentici tradiŃionali, păstrători ai 
tradiŃiilor moştenite de la generaŃiile anterioare. 

„Reclama ne-o facem pur şi simplu practicând pe loc acel produs. ÎnŃelegeŃi? 
Nu avem o reclamă, avem lângă noi pe măsuŃa pe care lucrăm o hârtiuŃă pe 
care scrie: <reparăm, vindem>. Reclama o facem pe loc, singura noastră 
reclamă, care cred că este o reclamă bună, este ciocanul când oamenii îl 
aud, vin şi văd. Nu avem altă putere de convingere şi nici nu cred că trebuie. 
(...)” (E. P., meşter argintar). 
Nu există un anumit tip de clienŃi, cei care le cumpără produsele pot fi oricine: 
„toată lumea, de la cel mai bogat până la cel mai sărac sau de la român la 
american” (I. C., lider argintar). 
Argintarii, ca şi alte neamuri care au la bază o meserie tradiŃională şi sunt 

producători direcŃi ai propriilor creaŃii, sunt deschişi ofertei de negociere a 
preŃului, iar modul de negociere se face în funcŃie de intercaŃiunea cu potenŃialul 
client: 

„Păi mai dă românul, mai lasă Ńiganul. Asta e când e producătorul direct. 
Când e producătorul direct...cu toate că te gândeşti că ai stat şi ai lucrat la 
el, ai lucrat mult şi vine un client şi dă mai puŃin, te cam doare inima când 
ştii cât ai lucrat la el şi cât Ńi-a luat să faci” (R. I., meşter argintar). 
PreŃurile privind produsele realizate de argintari nu sunt întotdeauna 

transparente sau fixe, se întâmplă ca meşterii să nu stabilească preŃul iniŃial pentru 
anumite produse, iar ei susŃin că fac acest lucru pentru a nu exista riscul să-şi 
piardă clienŃii afişând un preŃ prea mare, de aceea se consultă între ei şi cu 
potenŃiali clienŃi despre valoarea anumitor obiecte. 

Aspecte financiare 

Meşterii argintari susŃin că au avut perioade când din punct de vedere 
economic au înregistrat progrese, dar actualul context socioeconomic fiind unul 
nefavorabil, le afectează veniturile, dar aceştia nu renunŃă la practicarea acestei 
meserii cu speranŃa că vor exista perioade economice vizibil mai bune. 

Analizând vânzările anului curent şi a celui anterior, meşterii argintari afirmă 
că acestea au fost mai slabe în ultimii 2 ani, populaŃia fiind presată de criza 
economică naŃională. Posibilii clienŃi nu-şi mai permit să aloce sume prea mari pe 
bijuterii. Una din nemulŃumirile lor, care le influenŃează direct veniturile, e 
generată mai degrabă de lipsa spaŃiilor unde ar putea să-şi expună produsele create, 
nu neapărat de procesul de vânzare în sine. 

„(...) oricum a fost bine, că am avut unde să desfacem marfa, să vindem mai 
bine zis. Dar faŃă de alŃi ani cum au zis şi colegii ăştia ai mei, a fost mai rău, 
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dar oricum, noi am fost mulŃumiŃi că am avut unde să desfacem săptămâna 
aceea, desfacem produsele” (R. I., meşter argintar). 
Insuficienta atenŃie care li se acordă din partea autorităŃilor, lipsa locurilor de 

expunere a mărfii, faptul că la foarte multe târguri nu sunt primiŃi îi face pe 
argintarii romi să considere că nu câştigă suficient pentru a duce un nivel de viaŃă 
satisfăcător, nu pot trăi doar din practicarea acestui meşteşug, nu pot să îşi asigure 
un nivel de trai decent şi să îşi crească copiii în cele mai bune condiŃii. 

„Suficient s-ar câştiga dacă am avea porŃile deschise acolo unde trebuie. 
Acuma nu! Deocamdată nu, abia trăim! Am doi copii care sunt foarte mici şi 
sunt greu de întreŃinut. ÎnŃelegeŃi? Suficient şi am fi foarte mulŃumiŃi dacă ni 
s-ar deschide uşile care ni se cuvin până la urmă, pentru că noi practicăm un 
meşteşug şi ar trebui să practicăm oriunde în Ńară şi să fim primiŃi oriunde 
pentru că suntem meşteşugari autentici, nu suntem de ieri de azi, lucrăm din 
tată în fiu” (E. P., meşter argintar). 
În condiŃiile actualului context socioeconomic, datorită faptului că practicarea 

meşteşugului nu mai reprezintă un tip de meserie care să ducă la furnizarea 
constantă sau creşterea veniturilor, argintarii tind să aibă o tendinŃă de reorientare 
în multe cazuri, de adaptare la actuala structură economică. Există o parte dintre 
meşterii argintari care şi-au reluat studiile, cu speranŃa că o să intre la facultate. În 
ceea ce îi priveşte pe cei care sunt mai în etate şi se află în imposibilitatea de a-şi 
continua studiile, îşi doresc ca moştenitorii lor să se axeze prioritar pe educaŃie, să 
aibă cât mai multe clase, iar meseria tradiŃională să o înveŃe pentru ei, fără pretenŃia 
de a o practica sau duce mai departe. Această tendinŃă de reorientare are implicaŃii 
importante în planul calificărilor pe care argintarii ar trebui să le dobândească, 
aceştia trebuie să capete abilităŃi şi deprinderi care să le servească la integrarea pe 
piaŃa muncii.  

ConvieŃuirea alături de români şi observarea modului în care aceştia îşi 
câştigă existenŃa, duc în mare parte la dorinŃa de schimbare a statutului ocupaŃional, 
în condiŃiile în care, la momentul actual, doar din practicarea meşteşugului tradiŃional 
nu au cum să îşi câştige existenŃa, aspiră la venituri mai mari şi constante. RelaŃia 
dintre români şi romi, în cazul de faŃă argintari, rămâne problematică şi se 
datorează modului diferit în care membrii fiecărei etnii se privesc pe ei înşişi în 
comparaŃie cu ceilalŃi. În felul acesta, pentru un număr semnificativ de români, cei 
care aparŃin etniei rome continuă să fie percepuŃi ca fiind hoŃi, leneşi, murdari şi că 
acestora ar trebui să li se limiteze dreptul de a călători şi de a participa la diverse 
activităŃi care înseamnă petrecerea unui timp alături de majoritari. În aceste condiŃii 
nu este dificil de exprimat de ce romii argintari, sau asociaŃii ale acestora, reclamă 
constant atitudini discriminatorii la nivelul administraŃiei locale sau la nivelul altor 
instituŃii. 

„(...) Ne este foarte greu că au început foarte multe organizaŃii să se bage 
peste meşteşugul nostru, au început foarte multe fundaŃii, societăŃi care iau 
aprobări în numele meşteşugarilor, iar ei vând locul, fac comerŃ cu locurile 
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şi din ce în ce ne este nouă mai greu să ... pentru că deja ne sufocă. ONG-urile 
astea care sunt mai mari fac proiecŃie pe spinarea meşteşugarilor sau pe 
spinarea Ńiganilor, iau caşcavalul ... şi pe urmă ...” (C. C., meşter argintar). 
Faptul că acest neam de meşteşugari nu formează o comunitate şi trăiesc 

răspândiŃi în Capitală printre români, pune în evidenŃă anumite specificităŃi în ceea 
ce priveşte meseria de argintar. Aceste specificităŃi sunt legate de păstrarea într-o 
mai mare sau mai mică măsură a modului de viaŃă tradiŃional, sub influenŃa unor 
factori externi care determină adaptarea la viaŃa modernă. Din discuŃiile purtate cu 
meşterii argintari reiese că în comunităŃile compacte de romi argintari (rural, 
oraşele mici), acest meşteşug este păstrat cu o mai mare consideraŃie şi nu există o 
tendinŃă evidentă de a renunŃa la acesta din lipsa veniturilor suficiente, în timp ce în 
zonele în care aceste comunităŃi/familii sunt dispersate, există o tendinŃă mai mare 
de a renunŃa la practicarea meşteşugului. 

ASPECTE SOCIALE 

Diviziunea muncii în familiile argintarilor 

Rolurile bărbaŃilor romi şi ale femeilor în familiile de romi tind să fie 
tradiŃionale şi conservatoare, de obicei femeia are grijă de gospodărie şi de copii, 
iar bărbatul este responsabil pentru protecŃia familiei sale şi a muncii. Atât bărbaŃii, 
cât şi femeile sunt de obicei implicaŃi în câştigul veniturilor pentru asigurarea 
bunăstării familie (ROMANINET, 2006). În neamul meşterilor argintari, bărbaŃii 
sunt cei care creează obiectele, se ocupă de colectarea materiei prime şi de prelucrarea 
materialelor, în timp ce femeile sunt responsabile de partea cu vânzarea, ştiu să 
abordeze clienŃii şi să determine clientul să cumpere. Femeile sunt de regulă 
casnice şi au un nivel de instruire mai scăzut decât al bărbaŃilor, se ocupă de 
creşterea şi educaŃia copiilor. BărbaŃii au dobândit tainele acestui meşteşug de la 
părinŃi şi bunici, argintăria fiind meserie moştenită din tată în fiu şi practicată cu 
mândrie. Sentimentul de mândrie este generat de faptul că produsele se lucrează 
handmade şi unicat. Copiii sunt incluşi de mici, de la 4–5 ani, în activitatea de 
creaŃie, luând parte la desfăşurarea meşteşugului şi însuşindu-şi meseria, la început 
inconştient şi apoi ca parte din ei, din identitatea lor. În cadrul familiei argintarilor 
bărbatul este cel de care trebuie să asculte toŃi membrii, coordonând procesul de 
producere şi vânzare. 

„Copiii sunt mici. Deocamdată lucrez singur, soŃia mă ajută foarte mult 
pentru că mă ajută la vânzare. S-a obişnuit şi mă ajută la vânzare. SoŃia are 
grijă de copiii, e de altă naŃionalitate, ştie să vorbească, să facă un client să 
cumpere. Trebuie când vine clientul să îi spui că lucrurile acestea sunt 
lucrate de noi manual, sunt din argint, trebuie să îl faci pe client să nu plece, 
pentru că asta e meseria noastră, din asta trăim şi dacă lăsăm clientul  
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să plece, pierdem banul. Este un lucru foarte bun pentru clienŃ” (E. P., 
meşter argintar). 
În unele familii de romi argintari mai tinere, acest proces de fabricare şi de 

vânzare este coordonat de taŃii capilor de familii, în cazul în care aceştia i-au 
crescut şi învăŃat toate tainele meşteşugului şi chiar dacă au devenit capii propriilor 
familii, considerând că încă nu au dezvoltate toate abilităŃile pentru a se putea 
descurca singuri: 

„Taică’miu în familia mea. Este mai bătrân şi el spune ce este de făcut, după 
aceea eu. Meşteşugul se transmite de la generaŃie la generaŃie, logic. Eu am 
învăŃat lucrurile astea de la bunicul meu care el m-a crescut” (E. P., meşter 
argintar). 

RelaŃiile în cadrul comunităŃii 

Meşteşugul argintarilor se practică din generaŃie în generaŃie, se învaŃă de la 
părinŃi, bunici şi este considerat o sursă de trai pentru romii argintari, reprezentând 
şi meseria lor de bază: 

„Sunt meşter argintar, practic meseria de când mă ştiu, e o sursă de trai 
meşteşugul nostru şi îmi place ceea ce fac. Asta se învaŃă de la părinŃi, bunici, 
în timp se învaŃă toată tehnica meşteşugului. M-am apucat de când mă punea 
tata pe la scule, mă mai învăŃa una, alta, am învăŃat până în majorat” (C. C., 
meşter argintar). 
Copiii argintarilor sunt instruiŃi de la vârste foarte fragede în arta 

meşteşugului, sunt puşi să participe la procesul de fabricare a produselor, la început 
prin observaŃie directă, apoi prin ajutor minor (de exemplu să le dea la mână taŃilor 
sculele), în felul acesta să înveŃe încă de mici meseria. Pe lângă însuşirea acestei 
meserii pe care şi-o dobândesc în primul rând pentru ei, părinŃii copiilor argintari 
îşi doresc foarte mult ca aceştia să fie „înstăriŃi în carte”, mai mult decât să ştie 
meseria moştenită de generaŃii întregi. Consideră că este un lucru bun şi util să ştii 
un obicei al etniei rome. Se mândresc cu fetele din neamul lor care au ajuns 
studente şi, deşi au ajuns să urmeze o formă de învăŃământ superior, se mai întorc 
şi la meşteşug, mai merg să vândă marfă, ceea ce înseamnă că nu au uitat de 
originea neamului din care fac parte şi se reîntorc la tradiŃiile şi valorile propriei 
familii. Câştigurile financiare mici şi dificultatea în găsirea pieŃelor de desfacere îi 
determină pe argintari să nu îşi proiecteze copiii în următorii ani cumulând venituri 
doar din argintărit, ci să aibă la bază o altă calificare, să fie instruiŃi în alte arii 
ocupaŃionale, care să le asigure un nivel de trai decent. 

„[...] aş vrea dacă s-ar pune preŃ pe meşteşugul ăsta, aş vrea şi ei să ducă 
mai departe tradiŃia, aş vrea să ştie doar pentru ei, doar simplu pentru ei. În 
caz că vrea să îşi facă ceva sau doreşte pe vreun prieten să-l onoreze cu 
ceva, asta da. Dar să o ducă mai departe la modul cum suntem trataŃi în 
România, nu aş vrea să mai facă” (N. T., meşter argintar). 
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 Argintarii sunt un neam care se sprijină între ei, nu doar cei care trăiesc în 
Bucureşti, ci şi cu ceilalŃi din provincie, se susŃin în creaŃii şi se ajută la târguri. 
Atunci când se organizează târguri sau când aceste târguri sunt organizate de 
liderul argintar (în puŃine cazuri se întâmplă asta), liderul anunŃă meşterii despre 
existenŃa acestor evenimente, îi Ńine la curent cu data şi locaŃia lor, pentru a se 
deplasa la punctul de vânzare. InvitaŃiile la evenimente, târguri, oboare, le primeşte 
de obicei liderul prin poştă sau ordin informativ, de la muzee, centre culturale, 
primării din Ńară şi capitală, iar acesta la rândul lui îi Ńine la curent pe restul 
meşteşugarilor. Mai există cazuri în care se află despre existenŃa târgurilor şi din 
surse colaterale, iar atunci meşterii care află transmit şi celorlalŃi. Au existat şi 
situaŃii aparte, s-a întâmplat ca liderul rom să fie înştiinŃat şi invitat nominal la 
târguri, iar ceilalŃi membri ai asociaŃiei condusă de acesta au avut reacŃii ofensive 
faŃă de acesta: 

„[...] de când cu asociaŃia asta am început să ne înrăim unul pe altul, din 
motive că nouă ni se oferă un târg, de exemplu invitaŃie de la Craiova, să vă 
arăt o invitaŃie în care sunt invitat nominal, sunt doar eu. Colegul celălalt al 
meu rom, ce spune: <Bă, ăsta şi-a aranjat numai pentru el!> şi de aici începe 
duşmănia, mai pe Ńigăneşte. Deci dacă eu aş avea şansa să îmi organizez eu 
târgurile mele, ar fi cu totul altceva. Atunci aş face câte 3–4 pe săptămâna şi 
aş îmbina utilul cu plăcutul. Atâta timp cât sunt doar invitat, nu” (I. C., lider 
argintar). 
Despre ceea ce reprezintă pentru liderul argintarilor practicarea acestei meserii, 

el susŃine că este, ca şi ceilalŃi meşteri ai lui, un om care vrea să muncească, iar prin 
exercitarea acestei meserii ei nu înŃeleg decât o muncă, muncesc ca să îşi ducă 
existenŃa într-un mod cât mai corect, combinând utilul cu plăcutul. Modul în care 
se raportează liderul la restul comunităŃii este la nivel orizontal, liderul comunităŃii 
(I. C.) spune că nu se simte cu nimic superior celorlalŃi meşteşugari, că toŃi sunt 
egali, doar că, în calitate de lider are mai multe responsabilităŃi. 

Referitor la relaŃiile dintre meşteri, în majoritatea cazurilor meşterii consideră 
că se înŃeleg de parcă ar fi rude, se informează unii pe alŃii despre existenŃa 
târgurilor, împărtăşesc opinii şi idei despre modul în care decurge vânzarea în 
anumite zone, despre cum ar putea îmbunătăŃi produsele şi strategia de prezentare 
şi vânzare a obiectelor, despre marfă, îşi păstrează unii pentru alŃii spaŃii pentru 
expunere. În funcŃie de obiectele create individual de fiecare dintre meşteşugari şi 
de modul în care au decurs vânzările pe respectivele produse, ceilalŃi se axează mai 
mult pe crearea aceluiaşi tip de modele sau le schimbă. Au diverse teme de discuŃie 
şi socializează frecvent, conversează între ei despre viaŃa de zi cu zi, despre 
problemele pe care le întâmpină unii sau alŃii, despre viaŃa politică, dar în general 
se vorbeşte despre meşteşug, deoarece practicarea acestuia îi uneşte cel mai mult. 
În afara micilor tensiuni existente între ei, atunci când pe invitaŃiile pe care le 
primesc de la organizatori este trecut un singur nume, alte relaŃii tensionate sau  
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de încordare nu există. În calitate de meşteri tradiŃionali nu sunt concurenŃi pe piaŃa 
de desfacere a produselor, se consideră că există loc pentru toată lumea şi îşi dau 
sfaturi unii altora, schimbă impresii. Cu cei care nu practică argintăria, meşteşugarii 
au relaŃii bune, nu sunt discriminatori faŃă de comunităŃile de români lângă care 
convieŃuiesc, ba chiar spun că au mulŃi prieteni români cu care interacŃionează 
neaşteptat de bine şi nu sunt priviŃi ca „Ńigani” de către aceştia. De asemenea, există 
şi un segment de populaŃie română sau de altă naŃionalitate care nu le apreciază 
manopera, criticându-i şi neacordându-le credibilitate, acesta fiind şi unul din motivele 
pentru care foarte mulŃi din meşteşugarii argintari fac produsele pe loc la punctul 
de vânzare.  

Datorită practicării acestui gen de meserie care implică multe deplasări şi 
călătorii, liderul e convins că argintarii lui sunt mai maleabili, mai liniştiŃi ca alte 
neamuri de romi. Acest efect se datorează socializării frecvente pe care argintarii 
trebuie s-o desfăşoare în momentul realizării produselor şi a promovării lor, 
meşterii argintari au umblat toată viaŃa lor şi ştiu cum să ia contactul şi cu 
majoritarii şi cu minoritarii. 

ASPECTE CULTURALE 

SemnificaŃii şi valori atribuite practicării meşteşugului 

Neamul argintarilor romi păstrează tradiŃia meşteşugului moştenit din tată în 
fiu, aceasta rămânând în mentalul colectiv ca marcă de valoare, de recunoaştere, de 
identificare, chiar dacă unele obiceiuri străvechi nu au rămas intacte în păstrarea 
lor. O mare parte a argintarilor, mai ales din mediul urban, s-au adaptat stilului de 
viaŃă modern al majoritarilor. Cea mai importantă problemă a practicării meseriei 
este determinată de faptul că meşteşugarii argintari întâmpină reale dificultăŃi pe 
piaŃa muncii moderne din cauza pieŃei de desfacere care le este limitată, cererea 
pentru produsele acestora fiind de asemenea redusă . 

În mare parte, romii argintari şi-au păstrat din tradiŃiile culturale, dar multe 
dintre acestea au fost influenŃate de cultura majorităŃii. Gradul de civilizaŃie al 
meşteşugarilor argintari este sensibil apropiat de cel al majoritarilor, cei mai mulŃi 
dintre copiii de argintari frecventează cursurile şcolii generale de 8 clase, iar o 
parte însemnată dintre aceştia îşi continuă studiile, ajungând să fie absolvenŃi de 
studii superioare. 

Sentimentul de mândrie este cel care îi caracterizează pe meşteşugari atunci 
când sunt în târguri sau la alte evenimente şi lucrează în faŃa tuturor trecătorilor, 
când se simt admiraŃi şi apreciaŃi pentru modul în care îşi creează produsele cu 
meticulozitate: 

„Mândria e pe primul loc, vă daŃi seama! Ruşinea e mai puŃină pentru că 
practic nu cerşim, nu milogim, nu cerem nimic de la nimeni noi” (E. P., 
meşter argintar). 
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În prezent, meşterii argintari au renunŃat la tradiŃia de a-şi căsători copiii care 
aparŃin aceluiaşi neam, breaslă, pentru aceştia contează ca cei doi să se iubească, să 
se respecte şi să existe înŃelegere reciprocă. Căsătoriile aranjate pe baza înŃelegerilor 
dintre părinŃi sau tineri la vârste fragede erau obiceiuri care făceau parte din setul de 
valori al argintarilor cu generaŃii în urmă, dar în prezent tinerele generaŃii „au făcut 
curat” în setul ăsta de valori şi s-a renunŃat la acest tip de înŃelegere. 

„La noi la argintari, nu. Nu avem legi din astea. Nu văd de ce. Eu sunt Ńigan 
argintar, soŃia este fată de lăutar. Nu contează, şi român dacă e, nu are 
importanŃă. La noi nu s-a Ńinut cont niciodată de asta, nu s-a Ńinut cont nici 
de vârstă, băiatul meu s-a căsătorit la 27 ani. La noi nu se căsătoresc de 
tineri, nu se căsătoresc de la 14, 15 ani. La noi e o ruşine dacă te căsătoreşti 
de tânăr. Eu m-am căsătorit la 24 ani. Noi argintarii, cum v-am spus mai 
devreme, am fost mai cizelaŃi puŃin, mai evoluaŃi. Am avut o parte spre 
românism, spre majoritari” (I. C., lider argintar). 
Securitatea socială, dar şi cea economică în cadrul familiilor tradiŃionale de 

romi sunt date de solidaritatea specifică membrilor acestora (Nistor, 2011). 
Familia meşterilor tradiŃionali este de regulă extinsă, trăiesc împreună până în 

momentul în care tinerii căsătoriŃi pot să beneficieze de o locuinŃă proprie, aceştia 
bucurându-se de intimitate într-un spaŃiu asigurat de părinŃi, sub acelaşi acoperiş, 
dar în camere separate. 

Copiii primesc o educaŃie bazată pe respect faŃă de părinŃi şi de rudele 
apropiate. BărbaŃii sunt respectaŃi, iar soŃiile şi copiii nu ies din vorba capului 
familiei, sunt duri dar muncitori, trag mult pentru propriile familii şi îşi adună 
materia primă pentru fabricarea bijuteriilor individual. Fiecare meşter îşi adună 
material doar pentru propria familie, dar asta nu înseamnă că nu se sprijină şi susŃin 
în activitatea de creare şi vânzare a produselor. 

Identitatea meşteşugarului în raport cu practica meseriei sale 

Comparativ cu alŃi meşteşugari care practică alt gen de meserie, argintarii se 
consideră mai cizelaŃi, mai evoluaŃi, îi diferenŃiază portul, accentul, meseria, în 
opinia lor ceea ce realizează ei este o artă care nu este la îndemâna oricui, e nevoie de 
un anumit talent şi caracteristici dobândite din moşi strămoşi ca să se poată spune şi 
confirma că eşti practicant al unui meşteşug tradiŃional. DiferenŃa de creaŃie îi face să 
afirme că au un alt statut social, mai ridicat. Sunt diferiŃi prin prisma modului în care 
lucrează, produsele care le lucrează, a materiei prime pe care o folosesc în procesul 
de fabricare, sunt în stare „să scoată un produs din nimic”: 

„[...] Păi nu ştiu pentru mine e ceva ... adică să scot dintr-o biluŃă topită de 
argint, să scot o bijuterie foarte frumoasă, care să fie şi curată, să lucească, 
să fie frumoasă şi să fie şi purtată cu drag de cineva, din nimicul ăla să iasă 
ceva (...)” (N. T., meşter argintar). 
Între argintari şi alte categorii de romi există diferenŃe relativ mari referitoare 

la păstrarea şi conservarea tradiŃiilor, păstrarea culturii şi istoriei etniei rome şi 
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diferenŃe în păstrarea obiceiurilor, folclorului moştenit. Având contact direct cu 
populaŃia majoritară neromă, romii argintari au pierdut foarte multe din obiceiuri, 
tradiŃii, elemente de cultură şi educaŃie specifice etniei rome, asimilând o serie de 
elemente de civilizaŃie, tradiŃii, obiceiuri caracteristice populaŃiei majoritare lângă 
care şi-au dus existenŃa. Cu toate acestea, practica meşteşugului argintăresc s-a 
păstrat şi a rămas neschimbată de-a lungul secolelor. 

În fabricarea produselor, meşteşugarii se axează pe produse tip bijuterii şi 
produse cu uz decorativ, ceea ce atrage un segment diferit de cumpărători, deoarece 
există o mai mare diversificare în rândul obiectelor produse, au mai mulŃi clienŃi 
din mediul urban, în timp ce alte tipuri de meşteşugari se bazează pe confecŃionarea 
produselor de uz casnic (căldărarii, ceaunarii, care fac căldări, ceaune ş.a.), aceştia 
au ca şi cumpărători mai mult populaŃia din mediul rural, cei care fac Ńuică, magiun 
la ceaun, iar procesul de vânzare între aceste tipuri de bresle se realizează diferit. 
Fiecare dintre meserii se bazează pe anumite criterii şi reguli, de aceea cele mai 
bune realizări ale produselor se fac de către cei care au învăŃat de mici şi moştenit 
de la părinŃi, bunici această meserie. 

Şi între meşteşugarii argintari există diferenŃe, unii sunt mai buni la anumite 
capitole/operaŃii ale meşteşugului, alŃii mai puŃini buni, unii sunt mai perfecŃionaŃi 
în şlefuire, alŃii în gravare, sudură etc. De asemenea, există diferenŃe mari între 
meşteşugarii autentici argintari, cei care au moştenit această meserie din moşi 
strămoşi şi din tată în fiu, şi cei care creează bijuteriile care se găsesc în magazine, 
acestea din urmă fiind lucrate în serie, pe bază de automatizări şi având la bază o 
tehnologie avansată. Meşteşugarii argintari tradiŃionali lucrează manual, cu sculele 
moştenite de la părinŃi şi trec prin toate etapele fabricării învăŃate şi păstrate de la 
înaintaşi. 

Unul dintre meşteşugarii care au participat la discuŃii are diplomă de bijutier, 
cu toate că s-a născut şi a fost instruit de mic copil în meseria de argintar, a 
considerat că absolvirea unei şcoli de bijutier o să îi aducă avantaje. O astfel de 
şcoală dura 2 ani şi în cadrul acesteia exista şansa de a învăŃa şi aprofunda mai 
multe informaŃii despre argintărie. Cursurile de bijutier se Ńineau la Universitatea 
„Spiru Haret”, iar în momentul de faŃă meşteşugarii nu au cunoştinŃe dacă se mai 
Ńin astfel de cursuri: 

„[...] Sunt încă multe de învăŃat, la modul că va veni un timp când va trebui 
să folosească ustensile moderne şi atunci trebuie o iniŃiere şi sunt sigur că  
i-ar interesa, dacă ar fi o şcoală în sensul ăsta” (R. I., meşter argintar). 
Din punct de vedere al ritualurilor, simbolurilor, proverbelor sau legendelor 

legate de practicarea meşteşugului argintăresc, cei care îl practică susŃin că nu există 
ceva specific. Nu au vrăjitoare în neam, nu zic de deochi, nici nu ghicesc în cărŃi. 
Proverbele, zicătorile le-au preluat de la români, limba are mai multe influenŃe 
din română decât din romani. Accentul a suportat multe modificări deoarece 
interacŃionând prin tipul de meşteşug pe care îl practică mai mult cu majoritarii, 
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contactul cu ei se realizează în limba română, dar în familiile lor chiar şi copiii mai 
vorbesc şi limba lor tradiŃională, adaptând unele neologisme în vocabular. 

Argintarii afirmă că cei care apelează la serviciile lor (fie că le creează 
bijuterii sau alte obiecte la comandă sau le cumpără dintre produse), sunt mulŃumiŃi 
şi de fiecare dată când au intrat în contact cu ei s-au convins că sunt oameni serioşi 
în faŃa clienŃilor, de la care primesc toată admiraŃia pentru priceperea şi măiestria 
cu care îşi creează podoabele. 

CONCLUZII 

Concluzionând referitor la situaŃia romilor argintari (care trăiesc în Sectorul 3 
al Capitalei), din punct de vedere socioeconomic şi cultural putem sublinia că: 

• au acces redus pe piaŃa muncii (şi) din cauza nivelului de educaŃie mai scăzut 
decât al majorităŃii populaŃiei (dintre cei intervievaŃi, o persoană avea 7 clase, două 
aveau 8 clase şi alte două 11 clase; trei dintre ei urmau programul „A doua şansă”); 
romii argintari nu diferă (aproape) deloc la capitolul educaŃie faŃă de ceilalŃi romi, 
al căror nivel educaŃional este destul de redus6; 

• îşi doresc să păstreze şi să valorifice meşteşugul tradiŃional, dar asta trebuie 
să le asigure nivelul de trai de care au nevoie: 

• cei în măsură să îi sprijine nu o fac la nivelul dorit de către aceştia;  
„Nu cer eu locuri de muncă, să îmi dea bani, sau nu cer [la Primărie] să îmi 
dea mie nu ştiu ce. Să îmi lesnească contracost cum îi dă [Primăria] lui 
Henny sau lui ăla sau ăla, nu să te jupoaie. Cum îi dă lui ăla ADP-ul sau 
Primăria spaŃiu, să ne dea şi nouă, că şi noi suntem buni platnici, dar nu la 
sumele care le cer ei” (C. I.). [Cine este Henny?] „Un arab care se ocupă cu 
târgurile de meşteşugari din Bucureşti. Dacă omul are o relaŃie bună cu 
autorităŃile locale, noi nu avem o relaŃie bună cu autorităŃile locale, asta e, 
dacă nu eşti arab!” (R. I.) [...] „De doi ani ne minte Oprescu, că [pentru] 
meşteşugarii adevăraŃi, în centru vechi acolo istoric o să ne facă căsuŃe din 
lemn, ca să ne putem expune şi să lucrăm ca demonstraŃii acolo, diferite 
meşteşuguri. A fost târg acolo la Manuc, pe Lipscani. Noi nu suntem pe 
nicăieri” (R. I., meşter argintar). 
● romii argintari trăiesc cu convingerea că sunt marginalizaŃi în diferitele 

activităŃi economice, precum şi în activităŃile de promovare a meşteşugului şi ca 
urmare a unor (presupuse) stereotipuri legate de etnia lor:  
                                                   

6 Pentru mai multe detalii, a se vedea şi capitolul „EducaŃia şcolară a populaŃiei de romi”, unde 
în subcapitolul „Nivelul de şcolarizare pe generaŃii” (pe baza datelor din tabelul de la p. 115) se arată 
că „în cazul tuturor generaŃiilor [de tranziŃie, tânără, matură şi vârstnică] ciclurile de învăŃământ spre 
care se orientează cei mai mulŃi indivizi (ciclurile primar şi secundar) sunt sub nivelul cerut pentru a 
ocupa o poziŃie minimal pe piaŃa muncii” (Surdu Mihai, 2002, „EducaŃia şcolară a populaŃiei de 
romi”, în C. Zamfir şi M. Preda, Romii în România, Editura Expert, Bucureşti). 



 OANA BANU, IONELA IONESCU 22 158 

„Cine organizează [târguri] în afară sunt românii şi noi întotdeauna când am 
apelat la diferite asociaŃii din astea care organizează afară, le-am zis să ia şi 
un Ńigani, doi, să îl aleagă, să îl pună la probă, şi să meargă să reprezinte şi 
el acolo, să bată, să facă ... nu a fost niciodată”. [De ce este rezistenŃa asta?] 
„Nu ştiu, poate că le-a fi ruşine cu noi, cu Ńiganii” (R. I, meşteşugar argintar). 
Argintarii nu au venituri permanente constante, îşi câştigă existenŃa şi îşi 

asigură nivelul de trai doar din participarea la târguri, oboare, din vânzarea 
obiectelor pe care le produc şi le expun la vânzare. În funcŃie de tipul de târg şi de 
evenimentele la care iau parte, consideră că activitatea de vânzare a avut sau nu 
succes. 

Meşteşugarii argintari susŃin că au relaŃii foarte bune între ei ca neam, dar şi 
cu ceilalŃi membri ai comunităŃii care nu practică acest meşteşug. Există un lider al 
romilor care declară că nu este cu nimic superior faŃă de ceilalŃi colegi de breaslă în 
afara responsabilităŃilor în plus pe care le are îndeplinind poziŃia de lider:  

„(...) Dar ca lider, am obligaŃii mai mari decât ceilalŃi” (I. C., lider rom).  
Sprijinul şi respectul reciproc stau la baza stabilirii unei bune relaŃii între 

argintari şi lideri. La nivel declarativ, nu există grupuri aflate în competiŃie sau 
conflict şi nici tensiuni între acestea. 

Marea majoritate a argintarilor cu care s-a interacŃionat în cadrul interviurilor 
au un vocabular dezvoltat, nu şi-au mai păstrat pregnant accentul tradiŃional şi nici 
nu au avut foarte multe greşeli gramaticale, dovadă a faptului că şi din acest punct 
de vedere s-au aliniat majorităŃii. Argintarii nu sunt dispuşi să renunŃe la vechile 
obiceiuri transmise din moşi strămoşi, sunt păstrători ai tradiŃiei, dar cea mai 
importantă problemă a lor o constituie lipsa unei pieŃe de desfacere mai mari la 
nivel naŃional şi în capitală. 

Raportându-se la perioada actuală, meşteşugarii argintari sunt conştienŃi că 
investind în ei, odată cu dobândirea abilităŃilor şi deprinderilor necesare integrării 
pe piaŃa muncii, există posibilitatea să trateze cu superficialitate sau chiar să adopte 
o atitudine de ignorare faŃă de meseria moştenită din tată în fiu, iar acest fapt va 
duce în timp la dispariŃia sau la o redusă practicare a acestui tip de meşteşug. 

Se impune ca societatea românească să identifice resursele necesare prin care 
să se contribuie la schimbarea percepŃiilor şi atitudinilor populaŃiei majoritare 
vizavi de comunităŃile din care fac parte persoanele de etnie roma. Unul dintre 
mecanismele care ar putea facilita această situaŃie îl reprezintă evidenŃierea culturii 
şi meşteşugurilor păstrate de romi ca parte din identitatea lor. 
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n the current economy, modern and technologically advanced, 
most specific Rroma population crafts no longer had a place, 
due to their linkage with obsolete past historical periods. The 

difficulties in communication, cultural stereotypes and misconceptions of majority 
represent severe inconveniences in the social and economic integration process 
of Rroma population. In turn, Rroma crafts pay tribute to these negative 
stereotypes. The transition to a globalized economy facilitated and enabled 
competition with manufactures products made in large-scale, which replaced 
much of the items and handmade goods, crafts, having a devastating impact 
on traditional Rroma crafts. These crafts are considered by Rroma as low 
income generators steady and satisfactory, who are tempted to leave behind 
practice of these traditional jobs even if they are a part of their identity. 

I 
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Silversmiths and other traditional artisans face difficulties caused by 
the use and adaptability of their crafted products to the needs of the current 
economy. They realize that the creation of ad-hoc jewelry in front of a real 
public (as potential direct buyers) makes a significant contribution in assigning 
economic value to the final product, which increases its economic value and 
cultural exchange. Besides the idea of uniqueness of product, the method of 
production of such objects could be considered added value which underline 
the difference between live artisanal made jewelry and mass-produced 
silversmiths series, widely available in shops . 

Research on silversmiths highlighted the cultural and type of their 
organization, how the crafts are practiced, means of production, markets, the 
production cycle, ways to promote products, various innovations to the 
traditional way of execution, financial difficulties / threats to practicing the 
craft in the current economy . 

Silversmiths have difficulties in terms of access to markets, have defective 
relations with the local authorities, do not have a properly and accessible 
legislated framework. It’s more advantageous for them to sell their products on the 
countryside because the taxes are not so high that in Bucharest. Silversmiths 
producing between 500–600 items per month and participate in one fair from four. 
The reason behind this situation is, in their opinion, discrimination, lack of 
involvement of authorities in support of Rroma. When they get approvals to 
participate in such art fairs, these licenses/ approvals are subject to specula 
implemented by intermediaries who do not practice the art, but they are selling 
these licenses. In conclusion, the perpetuation of silversmith crafts to the younger 
generations would be possible only in conditions of economic attractiveness and 
profitability, otherwise they will steer in another economic/ job direction. 

Keywords: Rroma silversmith, craft products, economy, marginalization. 
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PROCESUL DE  
REGIONALIZARE–DESCENTRALIZARE,  

O ANALIZĂ PE TREI DIMENSIUNI 

IULIAN STĂNESCU 

tudiul de faŃă propune o analiză a procesului de regionalizare–
descentralizare pe trei dimensiuni: politici publice, relaŃia 
în timp între descentralizare şi decalajele de dezvoltare 

dintre diferitele zone ale României şi perspectiva populaŃiei. Dimensiunea 
de politici publice prezintă conŃinutul procesului de regionalizare–des-
centralizare prin analiza documentelor sociale – în acest caz a celor trei 
documente adoptate la nivelul guvernului şi parlamentului. Procesul de 
descentralizare urmăreşte realizarea unui transfer de amploare al unor 
servicii publice, competenŃe şi fonduri din subordinea autorităŃilor 
centrale către autorităŃile locale – consilii regionale, judeŃene şi locale. 
Prin componenta de regionalizare apare drept obiectiv secundar, dar de 
maximă vizibilitate, înfiinŃarea regiunilor administrative. Aceasta pre-
supune modificarea structurii administrativ-teritoriale a României şi 
necesită revizuirea ConstituŃiei. A doua dimensiune din care putem privi 
descentralizarea este cea a rezultatelor de până acum, surprinse prin 
analiza longitudinală pe o perioadă de peste 15 ani a indicatorilor 
privind veniturile şi cheltuielile publice, respectiv nivelul de dezvoltare al 
unităŃilor administrativ-teritoriale. În această perioadă de timp, decalajele de 
dezvoltare au crescut masiv. Prin mecanismul de constituire a bugetelor 
locale, descentralizarea a acŃionat ca un accelerator al creşterii inega-
lităŃilor. Perspectiva populaŃiei reprezintă a treia dimensiune asupra des-
centralizării. Analiza secundară a unui sondaj de opinie naŃional pe 
această temă a urmărit gradul de cunoaştere, atitudinea generală a 
populaŃiei şi profunzimea suportului pentru descentralizare în rândul 
opiniei publice. Atitudinea generală faŃă de proiectul legii descentralizării 
poate fi caracterizată drept conformist-pozitivă. Vulnerabilitatea suportului 
pentru descentralizare reiese din mai multe surse, cum ar fi: asocierea cu 
tema corupŃiei şi metafora „baronilor locali”, nivelul scăzut de prioritate 
de pe agenda cetăŃeanului şi potenŃialul de polarizare a opiniei publice pe 
tema regionalizării. 

Cuvinte-cheie: descentralizare, regionalizare, dezvoltare, opinia publică, 
bugete locale. 
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INTRODUCERE 

Una dintre temele prezente în atenŃia opiniei publice, în perioada 2013–2014, 
este cea a procesului de regionalizare şi descentralizare. Dincolo de apariŃia 
diverselor dezbateri, declaraŃii şi ştiri pe această temă pe fluxurile principalelor 
agenŃii de presă şi canale media, se poate vorbi de existenŃa unor momente de 
interes mai ridicat. Aici regăsim, de pildă, asumarea răspunderii guvernului pe 
proiectul legii descentralizării din noiembrie 2013, sau decizia din ianuarie 2014 a 
CurŃii ConstituŃionale prin care legea respectivă a fost declarată neconstituŃională.  

Regionalizarea şi descentralizarea nu sunt unidimensionale, ci reprezintă 
subiecte complexe care pot fi abordate din numeroase perspective, precum cel al 
ştiinŃelor juridice şi administrative, al sociologiei, ştiinŃelor politice, economiei etc. 
Studiul de faŃă propune o abordare pe trei dimensiuni, subsumate următorului set 
de întrebări: 

1) ce presupune procesul de regionalizare–descentralizare?  
2) care este relaŃia dintre descentralizare şi dezvoltarea echilibrată a teritoriului? 

În ce măsură procesul de descentralizare din ultimii 15 ani a contribuit sau nu la 
reducerea decalajelor de dezvoltare dintre unităŃile administrativ-teritoriale ale 
României? 

3) cum se raportează opinia publică cu privire la procesul de descentralizare? 
Analiza fiecăreia dintre aceste dimensiuni impune o metodă şi date specifice. 

Având drept punct de plecare o serie de confuzii care au dominat dezbaterea 
publică, urmărim o clarificare a conŃinutului politicii publice privind regionalizarea 
şi descentralizarea prin analiza documentelor sociale specifice la nivel de executiv 
şi legislativ. A doua dimensiune urmăreşte relaŃia dintre descentralizare şi decalajele 
de dezvoltare teritoriale printr-o analiză longitudinală a indicatorilor economici şi 
sociali, cum ar fi veniturile şi cheltuielile publice, nivelul de dezvoltare economică 
exprimat prin PIB pe locuitor şi unii indicatori privind utilităŃile publice de interes 
local la nivelul unităŃilor administrativ teritoriale. A treia dimensiune surprinde 
perspectiva populaŃiei prin analiza secundară a datelor provenite dintr-un sondaj de 
opinie pe tema descentralizării, efectuat la nivel naŃional. Deşi prezintă interes, o 
analiză asupra modelelor de organizare administrativ-teritorială excede limitele 
prezentului studiu. 

CE PRESUPUNE PROCESUL DE REGIONALIZARE–DESCENTRALIZARE?  

Dezbaterea publică privind regionalizarea şi descentralizarea a fost şi este 
încă marcată de confuzie. Clarificarea acestor termeni ne va permite o mai bună 
înŃelegere asupra a ceea ce presupune procesul în sine. Rezumând cele mai semnificative 
tipuri de asemenea neclarităŃi, putem vorbi despre: 

1) confuzia între politica de dezvoltare regională şi (re)organizarea administrativ-
teritorială a României;  
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2) strâns legată de cea de mai sus este confuzia creată între modelul european 
al regionalizării, bazat pe nomenclatorul comun al unităŃilor teritoriale de statistică 
(NUTS) şi modelul de organizare administrativ-teritorială a fiecărui stat membru; 

3) confuzia între întinderea şi delimitarea regiunilor, pe o parte, versus competenŃele 
şi atribuŃiile acestora, pe cealaltă parte; 

4) confuzia privind însăşi denumirea completă şi corectă a procesului 
(regionalizare–descentralizare) şi implicaŃiile ce decurg din aceasta; 

5) confuzia între practica descentralizării în România şi ce ar presupune o 
politică de dezvoltare regională. 

Primele trei dintre confuziile enumerate mai sus sunt subsumate problemei 
caracterului regiunilor despre care se discută, respectiv dacă sunt regiuni de dezvoltare 
sau regiuni administrative. A patra confuzie vizează aspecte structurale, nu doar 
problema caracterului regiunilor. Principala sursă a acestor confuzii provine din 
discordanŃa dintre temele aflate în dezbaterea publică şi conŃinutul documentelor 
oficiale. Dincolo de obiectivele generale prezentate oficial, acestea cuprind şi 
informaŃii-cheie privind conŃinutul schimbărilor proiectate. Despre a patra confuzie 
vom putea discuta cu prilejul analizei privind relaŃia dintre descentralizare şi 
decalajele de dezvoltare dintre judeŃele României. 

Regiuni de dezvoltare sau regiuni administrative? 

Prima confuzie este cea dintre regiunile de dezvoltare create la finele anilor ’90 
în cadrul politicii de dezvoltare regională a Uniunii Europene şi ideea introducerii în 
România a regiunilor administrative, ceea ce ar reprezenta o schimbare a structurii 
administrativ-teritoriale a Ńării. Avem, aşadar, două noŃiuni complet diferite. Pe de o 
parte vorbim despre regiunile de dezvoltare existente, a căror funcŃie este de a 
constitui cadrul instituŃional pentru accesarea unei părŃi substanŃiale a fondurilor 
structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene în România. Pe de altă parte, avem 
regiunile administrative, care presupun un nou nivel de organizare administrativ-
teritorială, de sine stătător, cu atribuŃii, conducere politică şi buget propriu, inclusiv 
aparat administrativ şi servicii publice subordonate.  

A doua confuzie, strâns legată de prima, provine din suprapunerea modelului 
european al regionalizării peste organizarea administrativ-teritorială a României, ca 
stat membru al UE. Regiunile de dezvoltare au fost create pe baza nomenclatorului 
comun al unităŃilor teritoriale de statistică (NUTS) al UE. Începuturile sistemului 
NUTS datează de la începutul anilor 1970, fiind elaborat de Eurostat din nevoia de 
a împărŃi spaŃiul comunităŃilor europene într-o modalitate capabilă de a produce 
raportări statistice comparabile şi coerente la nivel regional. Altfel spus, regiunile 
europene sunt regiuni de raportare teritorial-statistică. Faptul că acestea se pot sau 
nu suprapune la nivel NUTS 2 cu regiuni administrative, în funcŃie de fiecare stat 
membru, este cu totul altceva (Săgeată, 2004: 18–19). În cazul României, actualul 
model de organizare administrativ-teritorială corespunde foarte bine sistemului 
NUTS. JudeŃele şi municipiul Bucureşti fac parte din nivelul NUTS 3, iar regiunile 



 IULIAN STĂNESCU 4 164 

de dezvoltare din nivelul NUTS 2, ca regiuni de raportare teritorial-statistică. Nu în 
ultimul rând, fiind creat pentru scopuri statistice, sistemul NUTS este unul flexibil, 
elocvente în acest sens fiind modificările sale succesive1. 

Prin urmare, va trebui să vedem dacă mai degrabă documentele menŃionează 
schimbări la nivelul regiunilor de dezvoltare existente sau, dimpotrivă, prevăd 
schimbarea structurii administrativ-teritoriale prin introducerea unui nou nivel 
reprezentat de regiunile administrative. 

A treia confuzie urmează natural primelor două. Dezbaterile, preponderente 
fiind cele din media, s-au axat pe împărŃirea sau decuparea pe hartă a regiunilor şi 
pe criteriile care ar sta la baza acestei împărŃiri. Este, de departe, subiectul cel mai 
facil de abordat şi care trezeşte cel mai uşor interesul opiniei publice. Ce judeŃe vor 
compune regiunea X sau Y? Care vor fi denumirile regiunilor? Dar municipiile de 
reşedinŃă? Pe de altă parte, despre atribuŃiile regiunilor, îndeosebi puterea lor 
financiară şi relaŃiile faŃă de guvern şi judeŃe, s-a discutat foarte puŃin sau deloc. 
Observăm că a doua confuzie este subsumată primei. O discuŃie privind atribuŃiile 
şi relaŃia regiunilor faŃă de guvern conduce, invariabil, la întrebarea privind 
caracterul regiunilor: de dezvoltare sau administrative? 

Ce spun documentele oficiale 

Documentele oficiale în care este prezentat conŃinutul procesului de regionalizare–
descentralizare sunt puŃine. Până la începutul anului 2014 existau doar trei documente 
pe această temă, în ordine cronologică: 

(1) capitolul „Dezvoltare şi administraŃie” din programul de guvernare cu 
care a fost investit guvernul la finele anului 2012;  

(2) Memorandumul privind adoptarea măsurilor necesare pentru demararea 
procesului de regionalizare–descentralizare în România, adoptat de guvern în 
19 februarie 2013; 

(3) Legea descentralizării, adoptată prin procedura asumării răspunderii 
guvernului în parlament, în 19 noiembrie 2013. 

Programul de guvernare 2013–2016 (2012a) conŃine un capitol despre 
„Regionalizare administrativă şi financiară”. Ca orice document de acest tip, are un 
caracter mai degrabă general, dar la o lectură mai atentă apar unele elemente de 
conŃinut semnificative. Lista obiectivelor de guvernare include unele elemente 
privind dezvoltarea regională, cum ar fi creşterea gradului de absorbŃie a fondurilor 
europene – considerată însă ca obiectiv în sine – şi reducerea decalajelor de dezvoltare, 
atât a regiunilor de dezvoltare faŃă de media europeană, cât şi a celor dintre mediul 
rural şi mediul urban din România. Un obiectiv distinct faŃă de acestea, ocupând 
poziŃia secundă pe lista obiectivelor, după cel referitor la fondurile europene, este cel 
legat de „reorganizarea administrativ-teritorială prin crearea cadrului instituŃional 
pentru funcŃionarea regiunilor administrativ-teritoriale”. 
                                                 

1 În forma actuală, sistemul NUTS funcŃionează pe baza Regulamentului CE 1059/2003, 
modificat şi completat prin Regulamentele CE 1888/2005, 105/2007, 176/2008. 
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Prin urmare, regiunile la care se face referire în proiectul de regionalizare–
descentralizare sunt atât regiunile de dezvoltare existente, cât şi regiunile administrative, 
care ar fi introduse prin schimbarea organizării administrativ-teritoriale a României. 
Pentru atingerea obiectivelor de guvernare, în document există cinci direcŃii de 
acŃiune indicate, care conŃin acelaşi mix privind două politici publice diferite, 
respectiv politica de dezvoltare regională şi cea privind reorganizarea administrativ-
teritorială a Ńării.  

Componenta de dezvoltare regională se regăseşte în două direcŃii de acŃiune, prin 
măsuri ce Ńin de dezvoltarea regională în context european, respectiv: (1) reducerea 
decalajelor de dezvoltare dintre media europeană şi regiunile României prin creşterea 
gradului de absorbŃie a fondurilor europene; (2) măsuri referitoare la dezvoltarea 
regională în context naŃional, de reducere a decalajelor intra şi inter-regionale prin 
programe de investiŃii diferite pentru mediul rural, oraşele mici şi mijlocii şi, respectiv, 
marile aglomerări urbane.  

Reorganizarea administrativ-teritorială este cuprinsă în celelalte trei direcŃii 
de acŃiune, dintre care cea mai importantă poartă chiar denumirea de „Regionalizare 
şi descentralizare administrativă şi financiară” şi prevede următoarele: 

● procesul de descentralizare trebuie să se realizeze pe trei nivele: local (comune, 
oraşe, municipii), judeŃean şi regional, astfel încât majoritatea serviciilor deconcentrate 
din judeŃe să devină instituŃii de interes judeŃean/local în coordonarea/subordinea 
autorităŃilor locale; 

● realizarea cadrului instituŃional necesar înfiinŃării regiunilor teritorial-
administrative; 

● organizarea transferului de atribuŃii şi de competenŃe între guvern, pe de o 
parte şi regiuni şi judeŃe, pe de altă parte, se va realiza în baza unor dezbateri 
publice (...).  

Documentul este foarte clar în privinŃa conŃinutului procesului de descentralizare, 
respectiv trecerea majorităŃii serviciilor publice din teritoriu din subordinea 
guvernului în subordinea consiliilor judeŃene, locale sau, după caz, regionale (ce ar 
urma a fi înfiinŃate). Documentul nu oferă o imagine clară asupra conŃinutului 
exact al transferului de atribuŃii de la guvern spre autorităŃile locale de la nivel 
regional, judeŃean şi local. În privinŃa regionalizării, este limpede ideea introducerii 
unui alt nivel administrativ. În schimb, limbajul asupra atribuŃiilor regiunilor este 
mai degrabă vag, cu generalităŃi precum faptul că se vor transfera atribuŃii privind 
dezvoltarea economică, a infrastructurii, a fondurilor europene, amenajarea teritoriului 
etc. Documentul nu conŃine niciun fel de informaŃii cu privire la întinderea sau 
cuprinderea în judeŃe a regiunilor administrative, nici privind raportul acestora cu 
regiunile de dezvoltare. 

Singurele elemente concrete reies din enumerarea obiectivelor de dezvoltare 
regională, în fapt o listă de obiective dezirabile de investiŃii (wish list) pentru fiecare 
regiune, care cuprinde: un spital regional, sistem regional de intervenŃie în situaŃii 
de urgenŃă, infrastructura rutieră şi feroviară modernizată, un aeroport internaŃional, 
un centru sportiv regional polivalent de nivel internaŃional, un centru de afaceri 
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regional, un centru cultural de nivel european etc. Toate acestea sunt relevante din 
trei puncte de vedere. În primul rând, conferă putere şi status poziŃiei de preşedinte 
de consiliu regional, ca ordonator de credit responsabil pentru aceste obiective de 
investiŃii. În al doilea rând, au un potenŃial apreciabil de dinamizare a vieŃii economice 
şi a mediului de afaceri la nivel local. În al treilea, dar nu în ultimul rând, oferă 
perspective de contracte publice lucrative firmelor de construcŃii. Proiectele de 
investiŃii în construcŃii reprezintă unul dintre mecanismele de exploatare a bogăŃiei 
publice din cadrul a ceea ce Cătălin Zamfir (2013: 9–12) a numit „logica statului 
neofeudal”, respectiv un model de stat dominat de o coaliŃie de interese a 
oamenilor politici, noii capitalişti, funcŃionari publici superiori şi manageri ai 
instituŃiilor de stat.  

Alte direcŃii de acŃiune subsumate obiectivului reorganizării administrativ-
teritoriale vizează restrângerea rolului şi atribuŃiilor instituŃiei prefectului, concomitent 
cu „reconsiderarea rolului şi importanŃei primarului şi preşedintelui consiliului 
judeŃean în contextul atribuŃiilor şi responsabilităŃilor sporite în urma procesului de 
descentralizare”, precum şi descentralizarea funcŃiei publice, adică mutarea deciziei 
privind recrutarea şi promovarea candidaŃilor de la corpul naŃional al funcŃionarilor 
publici către conducătorii unităŃilor administrativ-teritoriale, preşedinŃi de consilii 
judeŃene sau primari.  

Memorandumul adoptat de către guvern (19 februarie 2013) aduce câteva 
elemente de noutate sau, mai bine spus, de clarificare privind procesul de regionalizare–
descentralizare: 

– explică şi întăreşte tratarea concomitentă a două obiective – înfiinŃarea 
regiunilor ca unităŃi administrativ-teritoriale şi continuarea descentralizării ca parte a 
procesului; 

– menŃionează trei procese administrative sau etape ale regionalizării şi 
descentralizării: 

1. revizuirea ConstituŃiei; 
2. elaborarea actului normativ privind organizarea şi funcŃionarea regiunilor; 
3. elaborarea actului normativ necesar descentralizării competenŃelor de la 

guvern către cele trei niveluri: regiuni, judeŃe şi, respectiv, municipii, oraşe şi comune. 
Ca măsuri organizatorice, memorandumul prevede înfiinŃarea pe lângă 

Ministerul Dezvoltării a Consiliului Consultativ pentru Regionalizare (CONREG), 
care cuprinde: (1) un grup de lucru academic; (2) un grup de lucru din demnitari şi 
aleşi locali; (3) un grup de lucru al societăŃii civile. În paralel, pentru elaborarea 
cadrului normativ se înfiinŃează şi un comitet tehnic interministerial pentru 
regionalizare–descentralizare. 

Descentralizare (în principal) prin regionalizare 

Confuziile privind procesul de regionalizare–descentralizare provin din 
ambiguităŃile programului de guvernare, care utilizează termenul de regiuni atât 
pentru politicile de dezvoltare regională, respectiv regiunile de dezvoltare existente, 
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cât şi pentru un proiect de reorganizare administrativ-teritorială a României, prin 
înfiinŃarea unor regiuni administrative. Aceasta înseamnă o schimbare a organizării 
administrative a statului român de la trei la patru nivele: (1) central; (2) regional; 
(3) judeŃean; (4) local – municipii, oraşe, comune. 

Termenul de regionalizare se referă exclusiv la reorganizarea administrativ-
teritorială a României. În acelaşi timp, este doar parte a politicii publice de 
descentralizare. Prin descentralizare se urmăreşte transferarea majorităŃii serviciilor 
publice pe care le oferă Statul Român cetăŃenilor săi, din subordinea guvernului în 
subordinea autorităŃilor locale, fie ele judeŃene, locale sau regionale, dacă şi când 
acestea din urmă vor fi înfiinŃate. Denumirea completă şi corectă este procesul de 
regionalizare–descentralizare, nu doar regionalizare, deoarece regionalizarea este 
doar o componentă a procesului de descentralizare, însă cu cel mai ridicat nivel de 
vizibilitate. Avem a face nu doar cu o mică deosebire semantică, ci cu însăşi 
substanŃa procesului. 

Argumentele în favoarea regionalizării  

IniŃial, au fost aduse două argumente majore spre susŃinerea procesului de 
regionalizare–descentralizare: „aşa ne cere Europa” şi „este necesar pentru a creşte 
capacitatea de absorbŃie a fondurilor europene”. Ca tehnică de propagandă, prima 
intră în categoria transferului. Cunoscută şi ca metoda asocierii sau a falsului 
transfer (Shabo, 2011), propaganda de acest tip se bazează pe stimularea transferului 
de sentimente şi asociaŃii de la o idee, simbol sau persoană către alta. Cel mai 
adesea sunt folosite simboluri naŃionale. În acest caz, se caută legitimarea procesului 
de regionalizare–descentralizare prin asocierea cu Uniunea Europeană, un simbol 
al prosperităŃii, păcii şi al Occidentului pentru mulŃi dintre români.  

În sine, argumentul „aşa ne cere Europa” are la bază un pretins temei legal în 
Tratatul de aderare, ori o prevedere în legislaŃia europeană prin care România şi-ar 
fi asumat o reorganizare administrativ-teritorială. Cum un asemenea temei nu există 
în fapt, întregul argument a fost ulterior abandonat. Premierul Victor Ponta a admis, 
în luarea de cuvânt de la evenimentul de lansare a procesului de regionalizare–
descentralizare de la Academia Română, din 2 aprilie 2013, că „nu este cerută 
regionalizarea de Comisia Europeană sau de UE” (2013). La o săptămână după 
alocuŃiunea premierului, europarlamentarul Iuliu Winkler adăuga că „UE nu are 
niciun fel de solicitare în privinŃa României în ceea ce priveşte competenŃele 
administrative la nivelul regiunilor de dezvoltare. Aceste competenŃe pot fi stabilite 
numai de statele membre. În cele 27 de Ńări ale UE sunt atâtea modele câte Ńări. UE 
nu are competenŃe în structura administrativă a unui stat membru” (Agerpres, 2013a). 

Al doilea argument în favoarea regionalizării viza relaŃia dintre regiuni sau 
regionalizare şi absorbŃia fondurilor europene. Şi acest argument se bazează pe 
tehnica transferului, prin asocierea noŃiunii de regiune administrativă, ce Ńine de 
structura administrativ-teritorială a României, cu o cu totul altă problematică Ńinând 
de regiunile de dezvoltare, prin care se administrează fondurile europene. În realitate, 
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este sub semnul întrebării în ce măsură se justifică afirmaŃia că „este necesară 
regionalizarea pentru a creşte absorbŃia fondurilor europene”, având în vedere că 
slaba absorbŃie derivă mai degrabă din slaba capacitate administrativă, la nivel 
general şi incapacitatea de cofinanŃare a proiectelor europene de către Ministerul de 
FinanŃe, la nivelul bugetului general consolidat şi a disponibilului din Trezorerie. 
În plus, cea mai ridicată rată de absorbŃie a fost tocmai la Programul OperaŃional 
Regional gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice şi 
actualele regiuni de dezvoltare.  

Eşecul revizuirii ConstituŃiei şi renunŃarea temporară la proiectul 
regionalizării 

Dintre cele trei etape ale procesului de regionalizare–descentralizare menŃionate 
în memorandumul adoptat de guvern în februarie 2013 – (1) revizuirea ConstituŃiei; 
(2) actul normativ privind regiunile; (3) actul normativ privind descentralizarea – 
numai ultimul avea să fie realizat. 

Cauza constă în eşecul procesului de revizuire a ConstituŃiei în anul 2013, 
care a antrenat, cel puŃin pentru o perioadă de timp, renunŃarea la proiectul 
regionalizării. Revizuirea ConstituŃiei era o necesitate din cauza faptului că legea 
fundamentală stabileşte organizarea administrativ-teritorială a Statului Român. 
Câtă vreme noŃiunea de regiune nu apare în ConstituŃie, nu se pot înfiinŃa regiuni 
administrative. De altfel, singura modificare vizată presupunea introducerea 
cuvântului „regiune” la Articolul 3 (Teritoriul), aliniatul 3, care lipseşte din forma 
actuală a Articolului 3 din ConstituŃia României (2003): 

„Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în regiuni, comune, oraşe 
şi judeŃe. În condiŃiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii”. 

Numai după revizuirea ConstituŃiei ar fi existat baza legală pentru adoptarea 
unei legi organice privind organizarea şi funcŃionarea regiunilor administrative, 
precum şi cuprinderea acestora ca ordonatori de credite în legea bugetului pe anul 
2014. În privinŃa eşecului procesului de revizuire, trebuie spus că de la bun început 
acesta a pornit cu un calendar foarte ambiŃios. Dezbaterile constituŃionale 
precedente au durat aproape un an şi jumătate în perioada elaborării ConstituŃiei – 
din iunie 1990 până la votul final în Adunarea Constituantă din noiembrie 1991 – şi 
peste un an, în perioada revizuirii – din iunie 2002 până în septembrie 2003, când 
s-a dat votul final din parlament. Calendarul proiectului de revizuire din 2014 
prevedea ca, după o perioadă de dezbatere de numai câteva luni, să aibă loc votul 
final în parlament, urmat apoi, în cel mult 30 de zile, de referendumul constituŃional. 
Întreg procesul de revizuire s-ar fi încheiat în toamna anului 2013, astfel încât să 
rămână timpul necesar pentru asumarea răspunderii pe legea regionalizării şi 
adoptarea bugetului pe anul 2014.  

Chiar dacă s-ar fi respectat calendarul, rămânea problema validării referendumului 
de revizuire a ConstituŃiei, având în vedere pragul de validare de 50% din persoanele 
înscrise pe listele electorale permanente. Precedentele referendumuri constituŃionale 
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din 1991 şi 2003 au avut aceeaşi condiŃie de validare, însă la cel din 2003, pragul de 
validare a fost depăşit la limită, datorită tocmai acelora care s-au prezentat la urne şi au 
votat împotriva revizuirii. Problema atingerii pragului de validare rezultă din scăderea 
în timp a participării la vot – cu excepŃia alegerilor percepute ca având un grad maxim 
de importanŃă, cum sunt alegerile prezidenŃiale – precum şi din posibilitatea ca 
adversarii revizuirii să facă apel la boicotarea acestuia. ExperienŃa referendumului 
pentru demiterea preşedintelui României din iulie 2012 a arătat că apelul la boicot 
poate fi foarte eficient în coborârea prezenŃei sub limita de prezenŃă de validare a 
referendumului de 50% din persoanele înscrise în listele electorale permanente. Nu în 
ultimul rând, erorile din listele electorale cauzate de slaba capacitate administrativă au 
rezultat în situaŃia absurdă ca populaŃia din listele electorale să crească, în timp ce 
populaŃia României scade (Rotariu şi Comşa, 2005: 27–45). Ca atare, în paralel cu 
procesul de revizuire, a fost iniŃiată o modificare a legii referendumului având drept 
obiectiv coborârea pragului de validare la o prezenŃă a 30% din persoanele din listele 
electorale permanente şi un vot valid din partea a 25%.  

În aceste condiŃii, bătălia politică din jurul revizuirii ConstituŃiei s-a mutat pe 
terenul modificării legii referendumului, mai precis asupra constituŃionalităŃii acesteia. 
În cele din urmă, Curtea ConstituŃională a respins contestările succesive din partea 
grupurilor parlamentare PDL şi a preşedintelui Băsescu, declarând forma adoptată de 
parlament drept constituŃională, cu menŃiunea că prevederile-cheie privind coborârea 
pragului de validare de la o prezenŃă la vot de 50% la doar 30% pot intra în vigoare 
numai la un an de la data publicării legii în Monitorul Oficial. Contestările succesive 
au reuşit însă să decaleze momentul promulgării şi al tipăririi în Monitorul Oficial, 
mutând termenul intrării în vigoare către 14 decembrie 2014. 

Deşi comisia pentru revizuirea ConstituŃiei şi-a încheiat lucrările, cel puŃin 
temporar, votul din Parlament asupra proiectului de revizuire nu a mai avut loc. Prin 
urmare, susŃinătorii proiectului de regionalizare–descentralizare s-au văzut obligaŃi să 
renunŃe la ideea înfiinŃării regiunilor administrative în anul 2014, printr-o lege adoptată 
în cursul anului 2013. În această situaŃie, anul 2014 rămâne, cel mai probabil, ultimul 
din legislatura 2012–2016 în care se poate realiza revizuirea ConstituŃiei, urmată de 
înfiinŃarea regiunilor administrative, în 2015. Organizarea referendumului în 2015 
prezintă la urne un risc foarte ridicat de prezenŃă sub pragul de validare, iar 2016 este 
an electoral, când partidele vor avea drept obiectiv câştigarea alegerilor şi nu revizuirea 
ConstituŃiei. Din aceste motive, suprapunerea alegerilor prezidenŃiale cu referendumul 
constituŃional reprezintă cea mai bună şansă de a asigura o prezenŃă la urne peste 
pragul de validare. Prin decalarea termenului de intrare în vigoare a pragului de 
validare de 30% pentru referendumuri la 14 decembrie 2014, organizarea concomitentă 
a referendumului de modificare a ConstituŃiei cu turul I sau II al alegerilor prezidenŃiale 
a devenit imposibilă. Ca atare, la începutul anului 2014 s-a luat decizia politică de a 
organiza referendumul concomitent cu singurul scrutin rămas disponibil – alegerile 
pentru Parlamentul European de pe 25 mai 2014. DisoluŃia Uniunii Social Liberale 
în februarie 2014, urmată de constituirea unei noi majorităŃi parlamentare pune 
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sub semnul întrebării organizarea unui referendum de revizuire a ConstituŃiei în 2014. 
Cum noua coaliŃie guvernamentală nu dispune de o majoritate de peste două treimi în 
fiecare dintre cele două camere ale parlamentatului, precum avea Uniunea Social 
Liberală, alianŃa politică victorioasă în alegerile din decembrie 2012, este nesigură 
chiar şi adoptarea de către Parlament a proiectului de lege constituŃională, cu majoritatea 
calificată cerută. 

Legea descentralizării 

În condiŃiile în care înfiinŃarea regiunilor administrative nu a mai fost posibilă, 
procesul de regionalizare–descentralizare a continuat cu singura componentă rămasă 
posibilă în anul 2013, respectiv elaborarea actului normativ privind descentralizarea. 
Spre deosebire de varianta iniŃială, competenŃele care ar fi fost transferate de la 
Guvern spre regiuni au fost realocate, în cea mai mare parte, spre judeŃe.  

În toamna anului 2013, au avut loc discuŃii la nivel de cabinet şi coaliŃie 
guvernamentală cu privire la amplitudinea procesului de descentralizare, respectiv 
care dintre serviciile publice şi active din patrimoniul public (clădiri şi terenuri) 
aveau să fie transferate de la Guvern spre autorităŃile locale. Au fost vizate în 
principal direcŃiile din teritoriu ale ministerelor şi agenŃiilor naŃionale, aşa-numitele 
servicii deconcentrate. Spre deosebire de cele descentralizate – aflate în subordinea 
autorităŃilor locale şi care au drept decident preşedintele consiliului judeŃean sau 
primarul – acestea se află sub coordonarea prefectului.  

Unele dintre serviciile deconcentrate, precum cele din subordinea Ministerului 
de FinanŃe şi ale Ministerului Economiei, nu au fost supuse discuŃiei privind 
descentralizarea. În cadrul dezbaterilor la nivel guvernamental, s-a convenit ca, în 
cele din urmă, unele servicii, precum componente ale poliŃiei, agenŃiile pentru 
ocuparea forŃei de muncă, inspecŃia socială, serviciile de ambulanŃă să nu fie 
supuse descentralizării. Totodată, s-a luat decizia ca proiectul de lege să fie adoptat 
prin procedura angajării răspunderii Guvernului în faŃa Parlamentului. Forma finală 
a textului de lege a inclus şi amendamentele depuse de parlamentari, îndeosebi de 
grupurile Partidului NaŃional Liberal, prin care o serie de servicii publice şi active 
din patrimoniul public, cum sunt porturile fluviale, cinematografele şi unele plaje 
turistice nu au mai fost descentralizate. Procedura de asumare a răspunderii 
Guvernului pentru legea descentralizării a avut loc pe 19 noiembrie 2013.  

O selecŃie a celor mai importante servicii publice şi active care, prin 
descentralizare, trec din subordinea Guvernului şi ministerelor către consiliile 
judeŃene sau locale este prezentată în Tabelul nr. 1. Principalele domenii supuse 
descentralizării sunt sănătatea, cultura, mediul, turismul, tineretul şi sportul, 
precum şi metroul din Bucureşti. Zeci de mii de angajaŃi din sectorul public vor 
trece în subordinea consiliilor judeŃene, iar preşedinŃii de consilii judeŃene vor numi 
persoanele cu funcŃie de conducere din noile structuri descentralizate. În acest sens, 
se poate vorbi de o descentralizare substanŃială, dar nu totală. În teritoriu, unele 
servicii publice din domeniul finanŃelor publice, economiei, poliŃiei şi ordinii 
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publice, muncii, învăŃământului, statisticii ş.a. rămân în subordinea ministerelor sau 
a agenŃiilor naŃionale şi, în teritoriu, sub coordonarea prefecŃilor. 

Tabelul nr. 1 

Servicii publice şi active transferate din subordinea autorităŃilor centrale în subordinea 
autorităŃilor locale, prin legea descentralizării (selecŃie)  

Se transferă prin descentralizare 
Persoana juridică de la care 

se transmite 
Persoana juridică 

căreia i se transmite 
DirecŃiile agricole judeŃene, oficiile de studii 
pedologice şi agrochimice, casa agronomului. 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Consilii judeŃene 

DirecŃiile judeŃene pentru cultură, culte şi 
patrimoniu cultural naŃional. 

Ministerul Culturii Consilii judeŃene 

AtribuŃii în domeniul turismului (autorizare, 
clasificare, urbanism etc.). 

Ministerul Turismului 
Consilii judeŃene, 

consilii locale 
Palatele, cluburile copiilor şi elevilor, 
cluburile sportive şcolare. 

Ministerul EducaŃiei Consilii judeŃene 

AgenŃiile (direcŃiile) judeŃene pentru 
protecŃia mediului, laboratoare, staŃii meteo. 

Ministerul Mediului Consilii judeŃene 

AgenŃiile judeŃene pentru pescuit şi 
acvacultură. 

Ministerul Mediului – AgenŃia 
NaŃională pentru Pescuit şi 
Acvacultură 

Consilii judeŃene 

Amenajări piscicole din proprietatea publică 
a statului (bălŃi, heleştee). 

Ministerul Mediului – AgenŃia 
NaŃională pentru Pescuit şi 
Acvacultură 

Consilii judeŃene 

Plajele cu destinaŃie turistică. 
Ministerul Mediului – Apele 
Române 

Consilii judeŃene 

DirecŃiile de sănătate publică judeŃene, 
inclusiv laboratoarele teritoriale. 

Ministerul SănătăŃii Consilii judeŃene 

DirecŃiile judeŃene pentru sport şi tineret. 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului 

Consilii judeŃene 

Hoteluri, restaurante, baruri, tabere şi centre de 
agrement, baze sportive şi de agrement (nautice, 
patinoare, săli de sport, bazine de înot). 

Ministerul Tineretului şi 
Sportului 

Consilii judeŃene 

Cluburi sportive, case de cultură ale 
studenŃilor. 

Ministerul Tineretului şi 
Sportului 

Consilii locale 

Metrorex. Ministerul Transporturilor CGMB 

 
În mod similar cu legea referendumului, legea descentralizării a fost de 

asemenea contestată la Curtea ConstituŃională de către grupurile parlamentare ale 
opoziŃiei. Preşedintele Băsescu a anunŃat că va uza şi în acest caz de prerogativa de 
a cere Parlamentului reexaminarea legii, în cazul în care legea va trece de controlul 
constituŃional. Pe 10 ianuarie 2014, Curtea ConstituŃională a decis, cu unaniminate 
de voturi, că legea descentralizării este neconstituŃională. În pofida deciziei CurŃii, 
vicepremierul Liviu Dragnea a anunŃat că nu va renunŃa la descentralizare, fiind în 
pregătire paşii de urmat pentru modificarea legii în Guvern şi Parlament, în acord 
cu cerinŃele din motivarea CurŃii (Mediafax, 2014).  
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DESCENTRALIZAREA ŞI DECALAJELE TERITORIALE DE DEZVOLTARE  

Unul dintre argumentele aduse în favoarea procesului de regionalizare–
descentralizare este că ar conduce la reducerea decalajelor de dezvoltare dintre 
diferitele zone ale Ńării (Agerpres, 2013b). În România, descentralizarea nu este 
un fenomen nou. După cum vom vedea, transferul de fonduri şi competenŃe de la 
Guvern către autorităŃile administraŃiei publice locale, consilii judeŃene sau 
consilii locale, reprezintă un proces de durată început de circa 20 de ani. Pentru a 
preevalua care este potenŃialul ca descentralizarea să asigure o dezvoltare echilibrată 
a teritoriului este firesc să ne întrebăm în ce măsură procesul de descentralizare 
financiară derulat până în prezent a condus sau nu la reducerea decalajelor de 
dezvoltare dintre judeŃele României. Analiza longitudinală a indicatorilor privind 
nivelul de dezvoltare la nivel teritorial şi a indicatorilor privind veniturile şi 
cheltuielile publice, în special cele ale bugetelor locale, ne va permite să oferim o 
serie de răspunsuri la întrebarea de mai sus. 

România inegală: două decenii de creştere a decalajelor de dezvoltare 

În ultimele două decenii, România a cunoscut o creştere masivă a decalajelor 
de dezvoltare dintre diferitele zone ale Ńării (Mărginean, 2013; Mihalache, 2013). 
Prin raportarea valorii indicatorului Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor la 
nivelul fiecărui judeŃ şi, respectiv, al Municipiului Bucureşti – la valoarea 
indicatorului PIB pe locuitor la nivel naŃional se obŃine un indice care permite 
cuantificarea poziŃiei relative a nivelului de dezvoltare economică generală a 
fiecărei unităŃi administrativ teritoriale (UAT) – cele 41 de judeŃe şi Municipiul 
Bucureşti – faŃă de nivelul general de dezvoltare economică al întregii Ńări. Spre 
exemplu, în anual 2011, pentru care sunt disponibile cele mai recente date, la o 
valoare a PIB pe locuitor de circa 26 600 lei, preŃuri curente, valoarea indicelui 
PIB pe locuitor la nivel naŃional este de 100. FaŃă de această valoare, cea mai 
ridicată valoare a indicelui PIB pe locuitor este de 267 în Bucureşti, respectiv de 
2,67 ori peste media naŃională. În schimb, cea mai scăzută valoare a indicelui PIB 
pe locuitor este de numai 43, adică mai puŃin de jumătate din media naŃională. În 
preŃurile anului 2011, valoarea PIB pe locuitor era de 16 450 euro în Bucureşti 
faŃă de 2 625 euro în Vaslui, la o medie naŃională de 6 159 euro.  

Creşterea masivă a decalajelor de dezvoltare între diferitele zone ale Ńării 
poate fi ilustrată şi în alt mod. Între 1995 – anul în care măsurarea PIB la nivel de 
judeŃ s-a introdus în statistica teritorială a României – şi 2011, 32 dintre cele 42 de 
UAT au înregistrat o scădere a PIB pe locuitor, raportat la media naŃională. Doar 
un grup restrâns de 10 UAT a înregistrat o creştere, din acesta făcând parte, în 
ordine descrescătoare, următoarele: Bucureşti, Ilfov, Timiş, Cluj, Sibiu, Giurgiu, 
Gorj, Tulcea, Arad şi Alba. 
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Creşterea decalajelor de dezvoltare între 1995 şi 2011 – perioada pentru care 
sunt disponibile date statistice la data efectuării analizei de faŃă, la finele anului 2013 – 
poate fi urmărită şi prin indicatori ai dispersiei setului de date privind indicele PIB pe 
locuitor (Tabelul nr. 2). În cei 16 ani, raportul dintre valoarea maximă şi cea minimă 
a PIB pe locuitor la nivelul UAT urcă de la 2,4 la 6,3. În teritoriu, aceasta se 
transpune într-o creştere a PIB pe locuitor în Bucureşti de la 150% la 267% faŃă de 
media naŃională (100%) şi o scădere a PIB pe locuitor în judeŃul Vaslui de la 64% la 
43%. Raportul dintre decila 10 şi decila 1, respectiv dintre cele mai prospere patru 
UAT după PIB pe locuitor şi cele mai sărace patru UAT indică o dinamică similară. 
Dacă în 1995, primul grup avea un PIB pe locuitor aproape dublu faŃă de al doilea, în 
2011 acesta este de 3,5 ori mai ridicat. În fine, variaŃia, un alt indicator statistic al 
dispersiei, creşte de la 14,3 în 1995 la 25 în 2011. 

Tabelul nr. 2 

Indicatori privind decalajele de dezvoltare dintre judeŃe şi bugetele locale 1995–2012 

indicator  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PIB/locuitor max/min 2,4 2,4 2,5 3,1 3,5 4,8 4,0 4,2 3,9 
PIB/locuitor D10/D1 1,9 1,9 2,1 2,2 2,4 2,8 2,5 2,8 2,8 
PIB/locuitor S80/S20 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,2 2,5 2,5 
variaŃie  14,3 15,3 15,9 16,9 17,8 20,0 18,5 21,6 20,8 
abatere standard  3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,5 4,3 4,6 4,6 
bugete locale % PIB 4,5 4,5 4,1 3,6 4,0 4,1 6,0 6,1 6,5 
bugete locale % BGC 13,0 13,5 12,0 9,3 10,9 11,7 18,1 18,9 20,5 

indicator  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
PIB/locuitor max/min 4,1 5,1 4,8 5,3 5,6 5,4 5,7 6,3  
PIB/locuitor D10/D1 2,7 3,3 3,4 3,5 3,4 3,3 3,4 3,5  
PIB/locuitor S80/S20 2,4 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,9  
variaŃie  20,4 23,3 24,8 25,5 24,4 24,7 24,6 25,0  
abatere standard  4,5 4,8 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0  
bugete locale % PIB 6,3 6,5 7,4 8,2 9,6 9,8 9,7 9,5 9,5 
bugete locale % BGC 20,1 20,9 22,5 24,8 26,1 25,4 25,1 25,8 27,0 

Notă privind datele din tabel:  
– PIB/locuitor max/min – raportul dintre valoarea maximă şi cea minimă a PIB/locuitor la nivel 
judeŃean din anul respectiv;  
– PIB/locuitor D10/D1 – raportul dintre valoarea decilei 10 (cele patru unităŃi administrativ-teritoriale 
cu cel mai ridicat PIB/locuitor) şi a decilei 1 – (cele patru unităŃi administrativ-teritoriale cu cel mai 
redus PIB/locuitor) din anul respectiv PIB/locuitor; 
– S80/S20 – raportul dintre valoarea chintilei 5 (cele opt unităŃi administrativ-teritoriale cu cel mai ridicat 
PIB/locuitor) şi a chintilei 1 (cele opt unităŃi administrativ-teritoriale cu cel mai redus PIB/locuitor) 
din anul respectiv; 
– VariaŃie – media pătratică în mărime absolută a valorilor indicelui PIB/locuitor înregistrate faŃă de 
media aritmetică; 
– Abaterea standard – abaterea in mărime absolută a valorilor indicelui PIB/locuitor faŃă de media aritmetică; 
– BGC – bugetul general consolidat, care reuneşte bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor 
sociale şi fondurile extra-bugetare. 
Sursa datelor: prelucrări ale autorului pe date INS – baza Tempo, Anuarul Statistic al României 
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Descentralizarea financiară – factor accelerator al creşterii decalajelor 

Dacă dinamica decalajelor de dezvoltare între judeŃele României (re)prezintă 
o creştere masivă între 1995–2011, este interesant de văzut care este şi dinamica 
bugetelor locale în acelaşi interval de timp. Procesul de descentralizare, inclusiv 
componenta financiară, a cunoscut mai multe etape prin care au crescut, în mod 
gradual, competenŃele şi bugetele administrate de autorităŃile locale. O periodizare 
a acestui proces propusă de Tudorel, Profiroiu şi Turturean (2006: 55–64) are la 
bază modificări succesive ale cadrului juridic – legea finanŃelor publice locale, 
legea administraŃiei publice locale, legea privind descentralizarea etc. Îndeosebi 
începând cu anul 2001, se remarcă o creştere a ponderii bugetelor locale în PIB şi 
în bugetul general consolidat (Tabelul nr. 2). O importanŃă deosebită în acest sens 
au avut modificările legislative succesive privind legea finanŃelor publice locale din 
1998 şi 2000, prin care bugetele locale au ajuns la aproape o cincime din totalul 
cheltuielilor publice din România şi cele din 2003, 2006 şi 2010, în urma cărora 
ponderea acestora a atins circa un sfert, ceea ce reprezintă mai mult decât o dublare 
în termeni relativi a bugetelor locale între 1995 şi 2011. 

Figura 1 

CorelaŃia între ponderea în PIB a bugetelor locale 1995–2011 şi creşterea inegalităŃilor  
economice dintre UAT (judeŃe, Municipiul Bucureşti) 

 
Notă privind datele din Figura 1: PIB/locuitor D10/D1 – raportul dintre valoarea decilei 10 (cele patru 
unităŃi administrativ-teritoriale cu cel mai ridicat PIB/locuitor) şi a decilei 1 (cele patru unităŃi administrativ-
teritoriale cu cel mai redus PIB/locuitor) din anul respectiv PIB/locuitor. 
Sursa datelor: prelucrări ale autorului pe date INS – baza Tempo, Anuarul Statistic al României. 
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Creşterea bugetelor locale este puternic corelată cu adâncirea decalajelor 
teritoriale de dezvoltare (Figura 1). Pe măsură ce alocările prin bugetele locale 
sporesc, pe atât cresc şi decalajele de dezvoltare economică între judeŃe. Între 1995 şi 
2011, coeficientul de corelaŃie2 ρ între ponderea în PIB a bugetelor locale şi decalajul 
de dezvoltare între judeŃe exprimat prin raportul între decila 1 şi decila 10 – cele mai 
prospere 10 judeŃe, respectiv cele mai puŃin prospere 10 judeŃe – este de 0,85, iar 
valoarea coeficientului de determinare3 ρ2 este de 0,73. Observăm că numărul de serii 
anuale (18) este relativ redus, ceea ce, într-o oarecare măsură, creşte valoarea 
coeficienŃilor de corelaŃie şi determinare. Desigur, creşterea decalajelor teritoriale 
este determinată de mai mulŃi factori ce Ńin, în primul rând, de structura şi 
amplitudinea activităŃii economice la nivel general şi în teritoriu. La rândul lor, aceşti 
factori se reflectă în valoarea încasărilor fiscale şi, deci, a alocărilor la bugetele 
locale. Cu alte cuvinte, corelaŃia cu creşterea bugetelor locale reflectă dinamica altor 
factori cauzali, structurali, ai intensificării decalajelor de dezvoltare. Ceea ce putem 
însă afirma, pe baza unei serii de date pe 15 ani, este că sporirea bugetelor locale nu 
conduce la scăderea decalajelor economice între diferitele zone ale Ńării. 

Tabelul nr. 3 

CoeficienŃi de corelaŃie şi determinare între suma cheltuită prin bugetele locale pe locuitor  
şi indicele PIB pe locuitor 1999–2011 

an 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ρ 0,81 0,89 0,87 0,92 0,91 0,92 0,89 
ρ2 0,65 0,79 0,76 0,84 0,84 0,84 0,80 

an 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
ρ 0,88 0,92 0,93 0,93 0,87 0,84  
ρ2 0,78 0,84 0,86 0,87 0,77 0,71  

Sursa datelor: prelucrări ale autorului pe date INS – baza Tempo, Anuarul Statistic al României. 
 
Având în vedere că cele două procese – creşterea decalajelor de dezvoltare şi 

descentralizarea – sunt concomitente şi puternic corelate, ne putem întreba în ce 
măsură cuantumul bugetelor locale la nivel judeŃean Ńin – sau nu – cont de disparităŃile 
de dezvoltare în creştere? Sumele cheltuite pe locuitor din bugetele locale – consilii 
judeŃene şi cel al Municipiului Bucureşti (CGMB), respectiv consilii locale – sunt 
puternic corelate cu valoarea PIB pe locuitor (Tabelul nr. 3). Nivelurile coeficienŃilor 
de corelaŃie şi determinare sunt ridicate atât pentru fiecare an în parte, cât şi pentru 
întreg setul de date (ρ = 0,85; ρ2 = 0,72), care cuprinde numai puŃin de 546 de 

                                                 
2 Coeficientul de corelaŃie ρ (pentru întreaga populaŃie) sau r (pentru un eşantion aleator) măsoară 

intensitatea relaŃiei liniare dintre două variabile şi poate avea valori între –1 şi 1; valoarea 1 indică o 
asociere (corelaŃie) liniară pozitivă perfectă, valoarea –1 arată o asociere liniară negativă perfectă; 
valoarea nulă indică lipsa de asociere. 

3 Coeficientul de determinare ρ2 (pentru întreaga populaŃie) sau r2 (pentru un eşantion aleator) 
indică procentul variaŃiei explicate din totalul variaŃiei, cu alte cuvinte, cât din variaŃia variabilei 
dependente, în cazul nostru, creşterea decalajelor de dezvoltare, poate fi explicată prin relaŃia lineară 
de corelaŃie cu variabila independentă, respectiv ponderea în PIB a bugetelor locale; se calculează ca 
pătrat al coeficientului de corelaŃie. 
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observaŃii reprezentând dinamica a 42 UAT timp de 13 ani. Fenomenul este uşor de 
explicat, având în vedere că cea mai mare parte a veniturilor la bugetele locale nu o 
reprezintă taxele şi impozitele locale – de regulă impozite reale, pe proprietate 
(locuinŃe, maşini, utilaje) –, ci cote defalcate din încasările la nivel de UAT din TVA şi 
impozitul pe venitul persoanelor fizice (Dragoman, 2011: 654–655). Din acest motiv, 
bugetele locale acŃionează ca un accelerator al decalajelor teritoriale de dezvoltare.  

Pentru a acŃiona ca o frână, în sensul reducerii decalajelor prin politica de 
dezvoltare regională, ar fi necesar un mecanism cu totul diferit, prin care fonduri de 
la centru fie pot fi accesate pe bază de competiŃie de proiecte de către zonele mai 
puŃin dezvoltate, fie fac parte dintr-un program de investiŃii Ńintit către zonele mai 
puŃin dezvoltate. De altfel, după un asemenea mecanism funcŃionează şi fondurile 
structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene. Din contribuŃiile statelor membre, 
care totalizează circa 1% din PIB al UE, sunt susŃinute politicile de dezvoltare 
regională prin care se alocă fonduri către regiunile de tip NUTS II, cunoscute la noi 
ca regiuni de dezvoltare, care au un nivel al PIB pe locuitor de sub 75% din media 
UE. Obiectivul general este reducerea decalajelor de dezvoltare dintre aceste 
regiuni puŃin dezvoltate şi nivelul mediu de dezvoltare la nivelul UE. 

Figura 2 

CorelaŃia dintre indicele PIB pe locuitor la nivel judeŃean şi indicele cheltuielilor  
bugetelor locale pe locuitor la nivel judeŃean în anul 2011 

 
Sursa datelor: prelucrări ale autorului pe date INS – baza Tempo, Anuarul Statistic al României. 
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În anul 2011, pentru care sunt disponibile cele mai recente date, relaŃia 
dintre valoarea PIB pe locuitor şi alocările prin bugetele locale în lei pe locuitor 
prezintă un nivel foarte ridicat de covariaŃie (Figura 2). Dintre UAT în care 
PIB pe locuitor este mai ridicat decât media naŃională, numai Gorj şi Argeş au 
alocări prin bugetele locale sub media naŃională. Pentru restul – Arad, Sibiu, 
Braşov, ConstanŃa, Cluj, Timiş şi în special Bucureşti şi Ilfov, unde valoarea 
PIB pe locuitor este mult mai ridicată decât media naŃională – alocările prin 
bugetele locale sunt, de asemenea, cu mult peste media naŃională. Observăm că 
în aceste cazuri, cu excepŃia judeŃului Ilfov, care prin proximitatea faŃă de 
Bucureşti constituie un caz aparte, apar UAT cu mari aglomerări urbane, ceea 
ce este de aşteptat având în vedere corelaŃia dintre urbanizare şi nivelul general 
de dezvoltare economică. Un alt grup numeric semnificativ este constituit din 
judeŃe al căror PIB pe locuitor este mai mic decât media naŃională, dar în care 
alocările prin bugetele locale pe locuitor sunt cel puŃin la nivelul mediei 
naŃionale: Tulcea, Hunedoara, Vâlcea, BistriŃa-Năsăud, Sălaj, MehedinŃi, 
Harghita şi Bihor. Doar pentru aceste cazuri se poate afirma că bugetele locale 
au un potenŃial de a acŃiona într-o oarecare măsură în sensul unui mecanism de 
dezvoltare regională şi reducere a decalajelor economice dintre judeŃe. La polul 
opus, cele mai multe dintre judeŃele României se află în situaŃia de a avea un 
nivel de dezvoltare sub media naŃională şi un nivel al alocărilor bugetare de 
asemenea sub media naŃională. În cazul acestor judeŃe, bugetele locale 
contribuie la adâncirea decalajelor de dezvoltare. 

InvestiŃiile în infrastructura la nivel local, impact foarte redus asupra 

creşterii economice 

Creşterea bugetelor locale din ultimii 15 ani a avut, totuşi, şi un efect pozitiv, 
care se reflectă în calitatea vieŃii, respectiv dezvoltarea infrastructurii la nivel local – 
reŃele de apă, canalizare şi drumuri orăşeneşti modernizate. Acest fapt este prea 
puŃin cunoscut şi reprezintă o realizare certă a ultimilor două decenii.  

FaŃă de 1990, dezvoltarea infrastructurii locale este masivă (Anexa 1). 
Indicele compozit al unor indicatori specifici – lungimea totală a reŃelei de 
distribuŃie a apei potabile, lungimea totală simplă a reŃelei de canalizare şi 
lungimea străzilor orăşeneşti modernizate – prezintă o creştere generalizată de 
peste 100% în mai bine de jumătate dintre UAT. Pe de altă parte, acest fapt nu 
este corelat cu gradul general de dezvoltare economică. Altfel spus, investiŃiile 
financiare considerabile în reŃelele de apă, canalizare şi drumurile orăşeneşti nu 
îşi găsesc un corespondent în nivelul PIB pe locuitor (Figura 3). Mai puŃin de 7% 
din variaŃia PIB pe locuitor este explicabilă prin efectul de antrenare în economie 
prin investiŃiile în infrastructură la nivel local, ceea ce reprezintă o valoare foarte 
scăzută.  



 IULIAN STĂNESCU 18 178 

Figura 3 

RelaŃia dintre dinamica indicelui PIB pe locuitor la nivel judeŃean şi a indicelui  
de dezvoltare al infrastructurii judeŃene (1995–2011) 

 
Notă privind datele din Figura 3: 
– PIB/locuitor judeŃean 2011/1995 – dinamica indicelui PIB/locuitor la nivel judeŃean între 1995 şi 
2011, 1995 = 100; 
– indice dezvoltare infrastructură judeŃeană 2011/1995 – dinamica indicelui de dezvoltare a 
infrastructurii locale (apă, canalizare, drumuri modernizate) între 1995 şi 2011, 1995 = 100. 
Sursa datelor: prelucrări ale autorului pe date INS – baza Tempo, Anuarul Statistic al României. 

 
Structura relativă a cheltuielilor de capital – investiŃiile – din bugetul general 

consolidat indică o creştere a bugetelor locale de la ceva mai mult de un sfert, în 
2006, la circa jumătate în ultimii ani. Ca urmare a descentralizării financiare, 
România a investit în infrastructura la nivel local cu rezultate cuantificabile în 
termeni de racordare a populaŃiei la reŃelele de apă, canalizare şi asfaltarea de 
drumuri orăşeneşti. PreŃul plătit pentru aceste investiŃii a constat în reducerea 
cheltuielilor de capital disponibile pentru marile proiecte de infrastructură (sistemul 
feroviar, autostrăzi, drumuri naŃionale) şi sistemul energetic, precum şi limitarea 
cheltuielilor sociale spre ultimele locuri din Uniunea Europeană, ca poziŃie 
(Zamfir, 2011: 16–21).  
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Tabelul nr. 4 

Structura relativă a cheltuielilor de capital din bugetul general consolidat 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 
Buget de stat 46,1 28,9 24,3 13,7 15,6 16,6 10,9 13,1 
Bugete locale 28,5 48,2 56,5 49,3 53,1 45,8 52,7 47,5 
CNADNR 12,5 14,0 15,0 23,8 26,0 30,0 28,6 36,5 
Altele 12,9 8,9 4,2 13,2 5,3 7,6 7,7 2,9 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pondere PIB 3,7 3,5 4,5 4,4 3,7 4,2 3,3 2,3 

* datele pe 2013 cuprind execuŃia bugetară până la finele lunii noiembrie. 
Sursa datelor: Buletinul Ministerului FinanŃelor Publice. 

Descentralizarea ca factor în balanŃa puterilor centrală şi locală 

O altă consecinŃă a descentralizării este accentuarea, în timp, a unui dezechilibru 
instituŃional între autorităŃile publice centrale şi cele locale în ceea ce priveşte 
veniturile şi cheltuielile publice. Sursa acestui dezechilibru provine, aşa cum am 
amintit şi în rândurile de mai sus, din faptul că cea mai mare parte a veniturilor 
autorităŃilor locale nu provine din impozite şi taxe locale pe care acestea le 
colectează, ci din cote defalcate ale unor impozite şi taxe colectate de guvern prin 
direcŃiile teritoriale ale AgenŃiei NaŃionale de AdministraŃie Fiscală din subordinea 
Ministerului FinanŃelor Publice. Urmarea practică este că autorităŃile locale sunt 
mai degrabă în situaŃia de a administra bugete pe partea de cheltuieli, fără a avea şi 
răspunderea colectării resurselor pe partea de venituri. Fenomenul a fost adâncit  
în timp, când, prin etapele succesive de descentralizare, a avut loc o creşterea 
semnificativă a bugetelor autorităŃilor locale, în termeni absoluŃi şi relativi, pe 
componenta de cheltuieli, fără a avea însă şi o creştere similară pe componenta de 
venituri proprii. Această practică influenŃează modul în care decidenŃii de la nivelul 
autorităŃilor locale îşi proiectează şi execută bugetul de care dispun. De aici şi 
problema stării de insolvenŃă cu care s-au confruntat unele autorităŃi locale, care au 
acumulat un volum mare de arierate faŃă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări. 
Ca răspuns la această stare de fapt şi la cerinŃa FMI (2012b), guvernul a şi adoptat 
OrdonanŃă de UrgenŃă nr. 46 din 21 mai 2013 privind criza financiară şi insolvenŃa 
unităŃilor administrativ teritoriale. 

Dezechilibrul instituŃional bazat pe relaŃia asimetrică în ceea ce priveşte 
colectarea şi repartiŃia fondurilor publice între autorităŃile publice centrale şi cele 
locale are consecinŃe de profunzime, structurale asupra balanŃei puterii reale din 
interiorul statului român, rezultând un rol mult mai accentuat al autorităŃilor locale, 
în detrimentul autorităŃilor centrale. În cazul descentralizării financiare, se ridică 
întrebarea în ce măsură apare şi o problemă de reprezentativitate democratică: 
puterea asupra componentei de venituri revine parlamentului şi guvernului, rezultate 
în urma alegerilor legislative, în timp ce puterea asupra componentei de cheltuieli 



 IULIAN STĂNESCU 20 180 

este exercitată de consiliile judeŃene şi locale, rezultate din alegerile locale. Dacă 
ponderea cotelor defalcate în bugetele locale ar fi minoră, întrebarea şi-ar pierde 
din relevanŃă. În fapt, ponderea veniturilor proprii în bugetele autorităŃilor locale 
reprezintă circa o şesime din total venituri (Tabelul nr. 5), bugetele locale fiind 
dependente de cotele defalcate. În acelaşi timp, bugetele locale, prin procesul de 
descentralizare, au ajuns să reprezinte circa jumătate din cheltuielile de capital şi 
peste un sfert din total cheltuieli publice (Tabelele nr. 2 şi 4).  

Tabelul nr. 5 

Veniturile proprii în bugetele locale 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Venituri 
proprii bugete 
locale 

pondere 
PIB (%) 

2,1 2,1 1,6 1,5 1,3 1,4 1,8 1,5 1,5 

Venituri totale 
bugete locale 

pondere 
PIB (%) 

6,4 6,7 8,0 8,8 8,9 9,3 9,7 9,3 9,1 

Venituri 
proprii în total 
venituri bugete 
locale 

pondere 
(%) 

33,4 30,6 20,3 17,4 14,2 14,9 18,6 15,9 16,3 

Venituri 
publice totale 

pondere 
PIB (%) 

30,0 30,3 31,0 30,6 32,0 31,3 32,2 32,6 32,9 

Venituri 
proprii bugete 
locale în total 
venituri 
publice 

pondere 
(%) 

7,2 6,8 5,3 5,0 4,0 4,5 5,6 4,6 4,5 

Surse: prelucrări ale autorului pe date INS – baza Tempo, Anuarul Statistic al României 2012, Buletin 
lunar BNR 11/2013, date MDRAP. 

PERSPECTIVA POPULAłIEI ASUPRA DESCENTRALIZĂRII 

În cele de mai sus, procesul de regionalizare–descentralizare a fost analizat 
pe două dimensiuni: conŃinutul politicilor publice şi, respectiv, efectele în timp ale 
descentralizării asupra decalajelor de dezvoltare la nivel teritorial. A treia dimensiune 
priveşte perspectiva populaŃiei asupra regionalizării şi descentralizării, surprinsă 
prin intermediul unui sondaj de opinie la nivel naŃional. Un prim punct de interes în 
acest sens este notorietatea, gradul în care proiectul de descentralizare este cunoscut 
publicului larg. Atitudinea de acord sau dezacord faŃă de proiectul de lege şi 
principalele sale dispoziŃii prezintă o relevanŃă evidentă. În plus faŃă de acestea, 
este interesant de analizat şi care sunt opiniile cetăŃenilor asupra unor posibile efecte 
ale descentralizării, precum asupra unor teme conexe, precum regionalizarea, statul 
centralizat şi puterea preşedinŃilor de consilii judeŃene.  
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Datele empirice cuprinse în această analiză provin dintr-un sondaj de opinie 
realizat de Centrul de Cercetări şi Studii Cantitative şi Calitative (CCSCC) pe un 
eşantion probabilist, multistadial, stratificat, cu un volum de 1 189 de subiecŃi, 
reprezentativ pentru populaŃia adultă a României. La un grad de încredere de 95%, 
eşantionul prezintă o marjă de eroare maxim admisă de +/–2,85%. Baza de 
eşantionare a fost reprezentată de listele de abonaŃi de telefonie fixă şi mobilă. 
Interviurile au fost realizate telefonic prin selecŃia asistată de calculator (metoda 
CATI). Perioada de culegere a datelor a fost 27–30 noiembrie 2013. Nu s-au 
efectuat ponderări asupra bazei de date. 

Notorietatea procesului de descentralizare 

În ciuda rundelor succesive de dezbateri organizate în cursul anului 2013 de 
promotorii procesului de regionalizare–descentralizare, în special Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi AdministraŃiei Publice, doar ceva mai mult de jumătate dintre cetăŃeni 
(54%) s-au declarat informaŃi despre existenŃa unui proiect de lege la finele lunii 
noiembrie a aceluiaşi an (Tabelul nr. 5). Persoanele mai puŃin informate aparŃin 
categoriilor sociale fie mai puŃin interesate de ştiri despre politică, fie cu acces mai 
redus la informaŃie, nivel de educaŃie mai scăzut şi mai sărace. Aici regăsim mai 
mult de jumătate dintre persoanele sub 35 de ani (53%), rezidenŃii din mediul rural 
(50,2%), dintre cei cu studii elementare sau fără şcoală (61,4%), persoanele casnice 
(61%) şi cei care declară că veniturile nu le ajung nici pentru strictul necesar 
(51,3%). În acelaşi timp, mai puŃin de jumătate dintre femei aveau cunoştinŃă 
despre proiectul de lege, faŃă de aproape 60% dintre bărbaŃi.  

Tabelul nr. 6 

Notorietatea procesului de descentralizare 

 Da (%) Nu (%) 
Dvs. sunteŃi informat sau nu sunteŃi informat privind proiectul legii 
descentralizării iniŃiat de actualul Guvern? 

53,9 46,1 

MarŃi, 19 noiembrie, Guvernul şi-a asumat răspunderea în faŃa 
Parlamentului pe proiectul legii descentralizării. Dvs. sunteŃi informat sau 
nu sunteŃi informat despre acest lucru? 

43,5 56,5 

Sursa datelor: sondaj de opinie CCSCC. 
 
La o săptămână de la momentul în care Guvernul şi-a asumat răspunderea în 

Parlament pe legea descentralizării, mai puŃin de jumătate dintre români (43,5%) 
erau informaŃi asupra acestui eveniment. Gradul de informare variază în funcŃie de 
factorii uzuali în asemenea situaŃii, respectiv nivelul de educaŃie şi de bunăstare, 
accesul la informaŃie şi vârsta. Mai mult de jumătate dintre românii cu studii 
superioare, dintre cei care îşi permit cumpărarea unor obiecte mai scumpe sau au 
tot ce le trebuie, care sunt de vârstă activă (35–49 ani) şi se pot conecta la internet 
şi prin telefonul mobil intră în categoria celor informaŃi. Cu toate acestea, circa  
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o treime dintre cei care au auzit despre proiectul de lege nu erau la curent cu asumarea 
răspunderii. 

Atitudine conformist-pozitivă faŃă de legea descentralizării 

Nu se poate vorbi de existenŃa unui curent majoritar în opinia publică asupra 
legii descentralizării. Aproape un sfert dintre cetăŃeni nu ştiu sau nu îşi dau seama 
dacă legea reprezintă mai degrabă o măsură bună sau mai degrabă o măsură proastă. 
Trecând la cei care îşi exprimă o opinie, mai puŃin de jumătate dintre români 
(48,4%) cred că descentralizarea este mai degrabă o măsură bună, iar mai mult de 
un sfert consideră că este mai degrabă o măsură proastă. Raportul dintre curentul 
de opinie favorabil şi cel nefavorabil este de aproape 1,8 la 1 şi se regăseşte în toate 
mediile şi straturile sociale.  

Tabelul nr. 7 

Perspectiva populaŃiei faŃă de proiectul de lege al descentralizării 

Prin proiectul de descentralizare, Guvernul aduce modificări în domenii precum 
sănătatea, agricultura, mediul, învăŃământul preuniversitar, cultura, tineretul şi sportul, 
precum şi turismul, acestea urmând să treacă din subordinea ministerelor în cea a 
autorităŃilor locale, consilii judeŃene sau locale. În opinia dvs., descentralizarea este mai 
degrabă o măsură bună sau mai degrabă o măsură proastă? 

(%) 

este mai degrabă o măsură bună 48,4 
este mai degrabă o măsură proastă 27,4 
nu ştiu, nu îmi dau seama 24,2 

Sursa datelor: sondaj de opinie CCSCC. 
 
Opinia faŃă de proiectul de lege este influenŃată în sens pozitiv de nivelul de 

informare. În cazul celor informaŃi, care au auzit de proiectul de lege sau sunt la 
curent cu asumarea, ponderea celor care afirmă că este o măsură mai degrabă bună 
formează o majoritate (55%). Cei care cred că este o măsură mai degrabă proastă 
continuă să reprezinte o minoritate, totuşi, substanŃială (28%), iar ponderea celor 
fără opinie scade la circa unu din şase (aproape 17%). Este posibil ca termenul în 
sine de „descentralizare” să aibă preponderent asocieri pozitive sau cel puŃin să nu 
aibă preponderent unele negative, astfel încât să poată conduce la o atitudine 
pozitiv-conformistă. Chiar şi printre cei neinformaŃi, care nu au auzit de proiectul 
descentralizării sau de asumare, curentul principal este unul favorabil (circa 42%). 
Ponderea celor care nu au încă o opinie este ceva mai ridicată – o treime din total.  

Dincolo de atitudinea generală favorabilă sau nefavorabilă legii descentralizării, 
este interesant de văzut şi care sunt opŃiunile românilor asupra principalelor prevederi 
ale legii. Chestionarul a inclus o întrebare compusă, cuprinzând o listă de servicii 
publice, iar respondenŃii au fost rugaŃi să menŃioneze preferinŃa subordonării 
acestora autorităŃilor centrale sau autorităŃilor locale. Întrebarea a fost plasată în 
chestionar înaintea oricăror altora referitoare la subiectul descentralizării, pentru  
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a nu influenŃa răspunsurile. În plus faŃă de serviciile publice incluse în lege, a fost 
testat şi învăŃământul preuniversitar.  

Tabelul nr. 8 

OpŃiuni privind subordonarea unor servicii publice 

Am să vă citesc o listă de servicii publice. Pentru fiecare 
dintre ele, vă rog să îmi spuneŃi dacă ar fi mai bine să fie 
în subordinea miniştrilor şi a Guvernului sau în subordinea 
autorităŃilor locale: 

În subordinea 
ministerelor 

În subordinea 
CJ /CGMB 

NS 

DirecŃiile agricole judeŃene. 19,6 64,5 15,9 
DirecŃiile judeŃene pentru sport şi tineret. 24,1 57,4 18,5 
AgenŃiile judeŃene pentru protecŃia mediului. 25,0 55,7 19,3 
DirecŃiile de sănătate publică judeŃene. 30,6 51,9 17,5 
DirecŃiile judeŃene pentru cultură şi patrimoniu naŃional. 32,0 47,7 20,3 
ReŃeaua de învăŃământ preşcolar, şcolile şi liceele. 34,1 47,7 18,2 

Sursa datelor: Sondaj de opinie CCSCC. 
 
Curentul de opinie dominant este destul de clar (Tabelul nr. 8): cei mai mulŃi 

dintre români optează pentru subordonarea faŃă de autorităŃile locale, cu o pondere 
variabilă de la majoritate de aproape două treimi în cazul direcŃiilor agricole până 
la pluralităŃi aflate uşor sub pragul de 50% în cazul direcŃiilor de cultură şi a 
învăŃământului preuniversitar. Nu există surse de variaŃie statistic semnificative la 
nivelul variabilelor sociodemografice. În acest caz, o ipoteză de lucru Ńine de rolul 
cuvântului „judeŃean”, prin care este fixată structura cognitivă a întrebării. Cei mai 
mulŃi dintre oameni resimt un oarecare ataşament faŃă de judeŃul lor, ca atribut al 
propriei identităŃi. Totodată, judeŃul este un element reprezentativ, chiar şi la un 
nivel mai larg, al comunităŃii în care trăiesc. În aceste condiŃii, funcŃionarea unor 
direcŃii judeŃene în subordonarea autorităŃilor locale şi nu a ministerelor de la 
Bucureşti ar apărea drept un fapt firesc. Ca atare, chiar şi aproape 60% dintre cei 
care cred că legea descentralizării este o măsură mai degrabă proastă se pronunŃă în 
favoarea subordonării direcŃiilor agricole judeŃene faŃă de autorităŃile locale, 
pondere care scade la 40,5% în cazul învăŃământului preuniversitar.  

ImportanŃa prezenŃei cuvântului „judeŃean” este subliniată şi de particularităŃile 
celor două variante de răspuns cu cea mai scăzută pondere a celor care optează în 
favoarea subordonării serviciilor publice faŃă de autorităŃile locale. În cazul direcŃiilor 
judeŃene pentru cultură şi patrimoniu apare un cuvânt cu rezonanŃă puternică, la un 
nivel ierarhic superior judeŃului – „naŃional”, în timp ce varianta de răspuns referitoare 
la învăŃământul preuniversitar este singura din care lipseşte cuvântul „judeŃean”. 
Desigur, explorarea în profunzime a ipotezei potrivit căreia prezenŃa cuvântului 
„judeŃean” reprezintă un anumit mod de fixare a discuŃiei ca structură cognitivă 
(framing), cu efect favorabil descentralizării, presupune o anchetă sociologică calitativă 
de tip focus-grup.  



 IULIAN STĂNESCU 24 184 

Mesaje pro şi contra descentralizării 

O cale pentru a explora cât de amplu este suportul opiniei publice faŃă de 
descentralizare constă în testarea unor mesaje pro şi contra faŃă de tema în cauză. 
FaŃă de analizele uzuale, care au drept obiect identificarea unui model bazat pe 
variabile sociodemografice, dar cu putere explicativă redusă, acest tip de analiză 
urmăreşte măsura în care anumite narative şi structuri cognitive (frames) influenŃează 
într-o direcŃie sau alta suportul opiniei publice.  

ImportanŃa narativelor şi structurilor cognitive în viaŃa socială cotidiană a fost 
sesizată de Erving Goffman prin teoria sa asupra instituŃiilor şi rolurilor sociale 
(Goffman, 1974). Structurile cognitive presupun un set de roluri, relaŃiile dintre acestea 
şi scenarii de interacŃiune, care ghidează interacŃiunea socială. Descoperiri de dată mai 
recentă din cadrul neurologiei, între care se disting cele ale lui Joseph LeDeux (1986, 
1992) şi din ştiinŃele cognitive (Lakoff, 2008) au făcut posibilă observarea structurilor 
cognitive la nivel neuronal. FuncŃionarea narativelor şi a structurilor cognitive depinde 
de reŃelele de asociere preexistente, activate prin utilizarea unor anumite cuvinte. 
Experimente şi analize clinice realizate, între alŃii, de Drew Westen (2008) au arătat 
modul în care, prin reŃelele de asociere, sunt declanşate procese emoŃionale de care 
subiecŃii nu sunt conştienŃi, dar care le influenŃează acŃiunea şi modul de gândire. 
Rolul-cheie pe care îl deŃin cuvintele în formarea şi activarea reŃelelor de asociere a fost 
evidenŃiat de Frank Luntz (2007: xi) prin remarca „nu este ceea ce spunem, ci ceea ce 
oamenii aud”. Altfel spus, oamenii activează reŃelele de asocieri prin prisma emoŃiilor, 
experienŃelor precedente şi chiar a ideilor preconcepute pe care le au.  

Setul de mesaje favorabile descentralizării a fost construit pe aserŃiuni ce 
prezintă avantajele sau urmările dezirabile economico-sociale şi democratice: 
creşterea nivelului de trai al populaŃiei şi reducerea inegalităŃilor economice dintre 
diferitele zone ale Ńării, respectiv aducerea deciziilor mai aproape de cetăŃean. Setul 
de mesaje nefavorabile a avut la bază tema corupŃiei, ilustrată prin metafora baronilor 
locali, inclusiv prin compararea puterii actualilor preşedinŃi de consilii judeŃene cu 
foştii prim-secretari din perioada comunistă. În plus faŃă de aceste două teme, au fost 
testate şi mesaje pe tema regionalizării şi a statului centralizat (Tabelele nr. 9 şi 10).  

Tabelul nr. 9 

Opinii privind efectele descentralizării 

CredeŃi că descentralizarea, prin trecerea unor atribuŃii 
şi competenŃe de la ministere la preşedinŃii consiliilor 
judeŃene şi la primari, va conduce la... 

Sigur 
da 

Probabil 
da 

Probabil 
nu 

Sigur 
nu 

creşterea puterii şi influenŃei baronilor locali; 57,7 27,4   6,5   8,4 
creşterea corupŃiei; 54,5 21,3 13,5 10,7 
reducerea inegalităŃilor economice între diferitele zone 
ale Ńării; 

31,8 25,0 15,6 27,6 

aducerea deciziilor mai aproape de cetăŃean; 28,2 27,2 13,3 31,3 
creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 18,6 24,5 17,5 39,4 

Sursa datelor: Sondaj de opinie CCSCC. 



25 PROCESUL DE REGIONALIZARE–DESCENTRALIZARE 185 

Rezultatele testării arată că mesajele în favoarea descentralizării au avut 
rezultate rezonabil de bune, dar cele în defavoarea descentralizării au avut rezultate 
şi mai bune. ContradicŃia aparentă provine din sistemele de referinŃă diferite, 
respectiv reŃelele de asociere diferite, activate prin cuvintele din fiecare afirmaŃie. 
CorelaŃii semnificative statistic pe variabile sociodemografice sunt puŃine şi cu 
putere explicativă redusă. Cel mai probabil, sursa variaŃiei nu este de ordin social, 
ci cognitiv.  

Tabelul nr. 10 
 

Acord sau dezacord pe teme conexe descentralizării 
 

 
Acord 
total 

Acord 
parŃial 

Dezacord 
parŃial 

Dezacord 
total 

Prioritatea Guvernului României ar trebui să fie 
relansarea economiei şi locurile de muncă, nu 
regionalizarea sau descentralizarea. 

74,6 18,3 5,0 2,1 

Regionalizarea poate conduce la dezmembrarea 
României. 

36,1 15,3 9,5 39,1 

Este bine ca România să fie un stat centralizat, 
puternic, capabil de politici economice eficiente 
şi politici sociale ambiŃioase. 

67,4 19,0 6,6 7,0 

PreşedinŃii consiliilor judeŃene sunt la fel de 
puternici sau chiar mai puternici decât foştii 
prim-secretari. 

49,9 22,5 11,0 16,6 

Sursa datelor: Sondaj de opinie CCSCC. 

 
După cum am văzut, aproape jumătate dintre cetăŃeni consideră că proiectul de 

lege a descentralizării pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea în noiembrie 2013 
reprezintă o măsură mai degrabă bună. Chiar şi în cazul acestui grup, mesajele în 
defavoarea descentralizării au întrunit un acord, total şi parŃial, semnificativ mai 
ridicat decât cele în favoarea descentralizării (Tabelul nr. 11). Aceasta denotă faptul 
că suportul în favoarea descentralizării este mai degrabă de tip conformist şi lipsit de 
profunzime în opinia publică. Mai mult, acesta devine vulnerabil în cazul activării 
reŃelelor de asociere pe tema corupŃiei, mai ales în situaŃia apariŃiei consistente şi 
repetitive a unor asemenea mesaje în discursul public.  

De ce narativele în defavoarea descentralizării obŃin o reacŃie mai favorabilă 
din partea românilor decât cele în favoarea descentralizării? Cauza cea mai probabilă 
rezidă în natura narativelor şi a structurilor cognitive în cauză. Argumentele pro-
descentralizare sunt mai degrabă de natură utilitară, abstracte, în timp ce argumentele 
antidescentralizare sunt mai apropiate de factorul emoŃional, utilizând mituri şi 
metafore – „corupŃia”, „baronii locali” – faŃă de care mulŃi români au deja o atitudine 
profund negativă. O analiză de profunzime asupra motivaŃiilor şi explicaŃiilor din 
spatele opŃiunilor subiecŃilor atinge limitele anchetei pe bază de chestionar, 
presupunând o anchetă de tip calitativ.  
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Tabelul nr. 11 

Dintre cei care susŃin că descentralizarea este mai degrabă o măsură bună  
(aproape jumătate din eşantion), ponderi semnificative cred că... 

Prioritatea Guvernului României ar trebui să fie relansarea 
economiei şi locurile de muncă, nu regionalizarea sau 
descentralizarea 

89,7% Acord total sau parŃial 

Va creşte puterea şi influenŃa baronilor locali 80% Sigur şi probabil da 
Este bine ca România să fie un stat centralizat, puternic, 
capabil de politici economice eficiente şi politici sociale 
ambiŃioase 

70% Acord parŃial sau total 

PreşedinŃii consiliilor judeŃene sunt la fel de puternici sau 
chiar mai puternici decât foştii prim-secretari 

69% Acord parŃial sau total 

Descentralizarea conduce la creşterea corupŃiei 67% Sigur şi probabil da 
Deciziile sunt aduse mai aproape de cetăŃean 66% Sigur şi probabil da 
Se reduc inegalităŃile economice între diferitele zone ale Ńării 59% Sigur şi probabil da 
Va creşte nivelul de trai 51% Sigur şi probabil da 

Sursa datelor: Sondaj de opinie CCSCC. 
 
Vulnerabilitatea suportului pentru descentralizare în rândul opiniei publice 

reiese şi din alte surse. În primul rând, pentru o largă majoritate a cetăŃenilor, 
descentralizarea şi regionalizarea nu constituie o prioritate. Principalele aşteptări faŃă 
de guvern sunt relansarea economiei şi locurile de muncă, nu reorganizarea 
administrativ-teritorială. Peste 92% dintre români se declară în acord total sau parŃial 
cu acest punct de vedere, inclusiv aproape 90% dintre cei care consideră proiectul de 
lege o măsură mai degrabă bună. Nici caracterul centralizat al statului, ca termen 
opus descentralizării, nu reprezintă o problemă pentru cetăŃeni. În sine, este un 
termen mai degrabă abstract, care nu trezeşte reacŃii la nivelul emoŃiilor. Cel mai 
probabil, pentru cetăŃeni sunt mai importante politicile economice şi sociale ale 
statului decât modul în care acesta este organizat.  

Revenind la denumirea oficială a procesului, respectiv regionalizare–descentralizare, 
componenta de regionalizare se dovedeşte a fi o temă cu potenŃial de polarizare a 
opiniei publice. Dintre toate temele şi mesajele abordate în sondajul CCSCC, este 
singura temă de acest fel. Românii sunt divizaŃi relativ egal în două mari curente de 
opinie, unul favorabil şi altul nefavorabil regionalizării, fiecare dintre acestea 
atingând aproape 50% din populaŃie. 

CONCLUZII 

Prezentul studiu şi-a propus să răspundă la unele întrebări legate de procesul 
de regionalizare–descentralizare pe trei dimensiuni: conŃinutul politicilor publice, 
relaŃia în timp dintre descentralizarea financiară şi inegalităŃile de dezvoltare dintre 
diferitele zone ale României şi perspectiva populaŃiei.  

Proiectul de regionalizare–descentralizare reprezintă o nouă viziune asupra 
statului român şi a organizării administrativ-teritoriale, care presupune realizarea 
unui transfer de amploare, structural, de servicii publice, competenŃe şi fonduri din 
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subordinea autorităŃilor centrale, reprezentate de guvern, ministere şi agenŃii 
naŃionale, în subordinea autorităŃilor locale, respectiv consilii regionale, judeŃene şi 
locale. Prin componenta de regionalizare, procesul necesită modificarea structurii 
administrativ-teritoriale a României prin înfiinŃarea regiunilor administrative. Ca 
urmare, organizarea administrativă a statul român ar trece de la trei la patru niveluri: 
(1) central; (2) regional; (3) judeŃean; (4) local. Regionalizarea înseamnă doar componenta 
cea mai vizibilă a unei politici publice care poate fi rezumată ca descentralizare şi 
prin regionalizare. Documentele de politici publice care descriu proiectul sunt puŃine 
la număr şi oferă informaŃii de volum redus, dar care permit conturarea unei imagini 
asupra obiectivelor şi conŃinutului. Voit sau nu, dezbaterea publică a fost marcată de 
confuzii de termeni, în special între dezvoltarea regională şi reorganizarea administrativ-
teritorială. O posibilă sursă a acestor confuzii este lipsa argumentelor în favoarea 
procesului. Relevant în acest sens este faptul că principalele două argumente – 
creşterea absorbŃiei de fonduri europene şi cerinŃa din partea UE – au fost abandonate 
chiar de promotorii procesului, fiind neîntemeiate. 

Din punct de vedere legislativ, procesul implică revizuirea ConstituŃiei pentru a 
face posibilă înfiinŃarea regiunilor administrative, urmat apoi de o lege a descentralizării 
prin care să se realizeze transferul de atribuŃii. La rândul ei, revizuirea ConstituŃiei nu 
a mai fost posibilă în 2013 din cauza disputelor privind constituŃionalitatea 
modificării legii referendumului. Ca atare, pentru a nu pierde şi anul 2014, s-a optat 
pentru trecerea directă la legea descentralizării cu intenŃia transferului de atribuŃii şi 
active în principal către consiliile judeŃene şi, secundar, către consiliile locale. 
Domeniile incluse în varianta finală a proiectului de lege, adoptată prin procedura 
asumării răspunderii Guvernului în Parlament sunt sănătatea, cultura, mediul, 
turismul, tineretul şi sportul, precum şi metroul din Bucureşti. După ce Curtea 
ConstituŃională a declarat legea descentralizării ca neconstituŃională, promotorii 
procesului de descentralizare au luat decizia politică de a organiza un referendum 
privind revizuirea ConstituŃiei odată cu alegerile pentru Parlamentul European din 
mai 2014, fapt nerealizat. Reuşita revizuirii ar fi înlăturat obstacolele de natură 
constituŃională. Totodată, 2014 reprezenta şi ultimul an din legislatura ce se încheie 
în 2016 în care mai era posibilă realizarea regionalizării. Pe de altă parte, schimbarea 
structurii politice a majorităŃii guvernamentale în februarie–martie 2014 face 
improbabilă adoptarea de către Parlament a legii de revizuire a ConstituŃiei, fără de 
care referendumul nu poate avea loc. Chiar şi în situaŃia în care se ajunge la 
referendum, cum pragul de validare de 50% din numărul persoanelor înscrise pe 
listele electorale permanente rămâne până la finele anului 2014, există un risc major 
ca procesul de revizuire să eşueze din cauza prezenŃei scăzute la vot. 

A doua dimensiune de analiză a descentralizării se referă la rezultatele observabile 
în urma a peste un deceniu şi jumătate de etape succesive de descentralizare. În 
primul rând, analiza longitudinală a pus în lumină creşterea masivă a decalajelor de 
dezvoltare dintre diferitele zone ale României. În al doilea rând, acest fenomen este 
puternic corelat cu creşterea bugetelor locale, survenită prin descentralizare. 
România nu este deloc un stat hipercentralizat, ci unul care a cunoscut deja o 
descentralizare substanŃială: bugetele locale cumulează peste un sfert din bugetul 
general consolidat şi circa jumătate din cheltuielile de capital.  
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În fapt, descentralizarea constituie un factor accelerator al creşterii inegalităŃilor 
de dezvoltare dintre unităŃile administrativ-teritoriale ale României. Cauza acestui 
fenomen Ńine de mecanismul de constituire a bugetelor locale, care aminteşte de 
principiul biblic „celui care are, i se va da, iar celui care nu are, i se va lua şi ce are”. 
Nivelul alocărilor bugetare pe locuitor din bugetele locale – incluzând consilii judeŃene 
şi consilii locale – este puternic corelat cu valoarea PIB pe locuitor, fără a Ńine seama 
de necesarul de dezvoltare al comunităŃilor şi de inegalităŃile economice. Acest fapt 
este valabil pentru fiecare an şi pentru fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) 
din perioada 1998–2011, cât şi pentru întreg setul de date, care cuprinde 546 de 
observaŃii. Cum peste 80% din bugetele locale sunt constituite din cote defalcate din 
TVA şi impozitul pe venit, descentralizarea mai degrabă întăreşte tendinŃa de 
concentrare a resurselor în marile aglomerări urbane. La nivel teritorial, aceasta 
înseamnă diferenŃe crescânde între bugetele UAT care cuprind sau sunt apropiate de 
mari aglomerări urbane, precum cele din Bucureşti-Ilfov, Timiş, Cluj şi ConstanŃa şi, 
respectiv, bugetele UAT preponderent din zone rurale, cu probleme demografice şi 
economice persistente. ExperienŃa a peste 15 ani arată că practica descentralizării din 
România nu are nimic de a face cu principiile dezvoltării regionale. Creşterea bugetelor 
locale a avut însă ca efect investiŃii masive în infrastructura la nivel local, cum ar fi 
reŃelele de apă şi canalizare şi drumurile orăşeneşti. Deşi aceste investiŃii conduc la 
creşterea calităŃii vieŃii locuitorilor din zonele respective, efectul de antrenare asupra 
întregii economii este foarte slab: mai puŃin de 7% din variaŃia PIB pe locuitor fiind 
explicabilă prin această variabilă. 

Prin natura sa, procesul de descentralizare ridică probleme foarte complicate 
ce Ńin de arhitectura puterii din interiorul statului român. Prin etapele succesive de 
descentralizare a apărut şi s-a adâncit un dezechilibru instituŃional: autorităŃile 
centrale concentrează răspunderea pentru colectarea veniturilor publice, în timp ce 
autorităŃile publice locale deŃin un cuvânt tot mai important în privinŃa deciziilor 
asupra cheltuielilor publice suportate din respectivele venituri. Amploarea 
fenomenului reiese din faptul că veniturile proprii ale bugetelor locale reprezintă 
circa o şesime din totalul veniturilor acestora, restul fiind cote defalcate, în timp ce 
cheltuielile bugetelor locale ating un sfert din totalul cheltuielilor publice şi circa 
jumătate din cheltuielile de capital. Problema de reprezentativitate democratică 
decurge din acelaşi dezechilibru: puterea de decizie asupra veniturilor revine 
Parlamentului şi Guvernului, rezultate din alegerile legislative, iar puterea de 
decizie asupra cheltuielilor revine autorităŃilor locale, rezultate din alegerile locale. 
Pe cale de consecinŃă, apar schimbări fundamentale asupra modului în care 
cetăŃenii se raportează la actorii politici de la nivel local, respectiv central. Dacă 
regiunile şi alte autorităŃi locale vor fi principalul furnizor de servicii publice către 
populaŃie, administrând cea mai mare parte a bugetului general centralizat care nu 
intră în partea de asigurări sociale şi având o relaŃie instituŃională directă pe linia 
fondurilor europene, se poate ridica întrebarea: ce sens mai are statul român? 

La nivelul balanŃei puterii reale, creşte rolul autorităŃilor locale şi al aleşilor 
locali, îndeosebi preşedinŃi de consilii judeŃene şi primari ai municipiilor reşedinŃă de 
judeŃ, în detrimentul autorităŃilor centrale, care au drept exponenŃi membrii 
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guvernului şi parlamentarii. În acest sens, descentralizarea poate fi privită şi ca un 
element al statului neofeudal, un model de organizare care „prezintă elemente 
structurale similare cu statul feudal clasic (o redistribuire de la masa populaŃiei spre 
coaliŃia de la vârful statului), dar în condiŃiile societăŃii moderne” (Zamfir, 2013: 9).  

A treia dimensiune a privirii asupra procesului de descentralizare este oferită 
de modul în care opinia publică se raportează la această temă. Notorietatea 
proiectului de lege a descentralizării este relativ modestă: la câteva săptămâni după 
asumarea răspunderii guvernului, ceva mai mult de jumătate dintre cetăŃeni ştiau de 
existenŃa proiectului de lege, iar ceva mai puŃin de jumătate erau la curent şi cu 
adoptarea acestuia. Atitudinea generală a opiniei publice faŃă de proiect poate fi 
descrisă drept conformist-pozitivă. Ceva mai puŃin de jumătate dintre români cred 
că descentralizarea este mai degrabă o măsură bună, circa un sfert, că este mai 
degrabă o măsură proastă, iar un alt sfert din populaŃie nu are un punct de vedere 
asupra subiectului. Cadrul cognitiv şi narativele dezbaterii privind descentralizarea 
influenŃează semnificativ atitudinile şi opiniile cetăŃenilor privind această temă. Pe 
fondul problemei, respectiv în subordinea cui ar fi cel mai bine să fie serviciile 
publice descentralizate, cuvintele judeŃean şi naŃional pot induce o preferinŃă în 
favoarea autorităŃilor locale sau a celor centrale.  

Poate cel mai important element al perspectivei populaŃiei constă în faptul că 
suportul în favoarea descentralizării este mai degrabă conformist şi lipsit de 
profunzime. Vulnerabilitatea suportului a reieşit din testarea de mesaje pro şi contra 
descentralizării. Mesajele pro-descentralizare obŃin rezultate rezonabil de bune, dar cele 
anti-descentralizare obŃin rezultate şi mai bune. Sursa variaŃiei răspunsurilor nu este de 
ordin social, ci cognitiv. Mesajele anti-descentralizare sunt construite pe narative ce 
conŃin teme şi metafore – corupŃia, baronii locali – cu puternică încărcătură emoŃională. 
Mai mult, în cazul acestor mesaje există reŃele de asociere formate în mintea multor 
români, care sunt doar activate de aceste teme. În schimb, mesajele pro-descentralizare 
apelează mai mult la raŃional, la o judecată utilitară, pe baza unor aserŃiuni.  

Vulnerabilitatea suportului opiniei publice pentru proiectul de regionalizare–
descentralizare rezultă şi din alte surse. În primul rând, pentru o largă majoritate a 
românilor, regionalizarea şi descentralizarea nu constituie o prioritate. Oamenii se 
aşteaptă din partea guvernării, în primul rând, la relansarea economiei şi crearea de 
locuri de muncă, nu la reorganizare administrativ-teritorială. Pe de altă parte, 
subiectul regionalizării este unul cu potenŃial de polarizare a opiniei publice în 
două curente antagonice sensibil egale. Un alt aspect relevant este că pentru români 
nu gradul de centralizare ar fi problematic, ci modul cum funcŃionează serviciile 
publice pe care le furnizează statul român cetăŃenilor săi.  

Proiectul de regionalizare–descentralizare implică schimbări majore asupra 
structurii de putere din România. În jurul unei asemenea mize politice, este de 
aşteptat cristalizarea unor coaliŃii pro-şi contra descentralizării. Indiferent de 
rezultatul proiectului de regionalizare–descentralizare din anii 2012–2014, este de 
aşteptat ca tema descentralizării să revină la un moment dat, într-o formă sau alta, 
în atenŃia opiniei publice. 
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Anexa 1 
Dinamica indicelui de dezvoltare al infrastructurii locale (40% apă, 40% canalizare, 20% 

drumuri orăşeneşti modernizate) 1990–2012, 1990 = 100 

Nr. 
crt. UAT 1995 2000 2005 2010 2012 Creştere 

2012–1990 
1 Ilfov 114 199 507 904 1074 974,2 
2 Vâlcea 123 110 168 265 312 211,8 
3 Covasna 125 142 157 218 284 184,2 
4 Tulcea 109 136 168 208 282 182,1 
5 Gorj 135 143 186 245 281 181,2 
6 Arad 139 170 208 248 279 179,3 
7 Sălaj 114 135 168 235 279 179,2 
8 BistriŃa-Năsăud 112 176 201 256 276 176,2 
9 IalomiŃa 140 160 188 244 269 168,9 

10 Satu Mare 141 160 164 228 260 160,4 
11 Harghita 107 115 130 219 259 158,7 
12 DâmboviŃa 113 125 175 238 258 158,2 
13 Olt 111 136 166 208 256 156,0 
14 Mureş 109 117 148 206 243 143,4 
15 Bihor 120 132 176 233 240 140,4 
16 Giurgiu 101 113 172 226 238 138,2 
17 Alba 130 131 149 199 236 135,7 
18 Sibiu 107 111 142 186 236 135,6 
19 NeamŃ 134 148 180 212 222 121,9 
20 Dolj 120 124 138 203 215 114,7 
21 Argeş 140 146 172 228 214 113,9 
22 Bacău 109 124 156 203 207 106,8 
23 Cluj 112 115 128 169 197 96,8 
24 Prahova 115 136 167 176 194 94,2 
25 Timiş 107 117 141 182 194 93,9 
26 GalaŃi 112 115 128 165 192 91,5 
27 Brăila 110 131 153 181 191 91,4 
28 Caraş-Severin 106 114 140 174 189 89,4 
29 Suceava 113 121 145 170 187 87,1 
30 Buzău 107 121 142 177 186 86,1 
31 Vrancea 109 111 153 179 185 84,7 
32 MehedinŃi 105 122 141 162 184 84,1 
33 Hunedoara 113 120 128 156 183 82,9 
34 ConstanŃa 108 127 138 162 173 73,2 
35 Călăraşi 104 111 122 152 167 67,4 
36 Teleorman 107 106 122 157 163 62,6 
37 Iaşi 104 121 139 156 162 61,7 
38 Vaslui 112 121 133 170 161 61,2 
39 Maramureş 107 104 111 138 159 59,4 
40 Botoşani 120 137 151 155 156 56,1 
41 Braşov 124 135 131 152 154 54,1 
42 Bucureşti 99 102 107 114 117 16,6 

Sursa datelor: Prelucrări ale autorului pe date INS – baza Tempo. 
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his study features an analysis of the regionalization – decentralization 
process, on three dimensions: public policy, the relationship 
over time between decentralization and the development gap 

between the different areas of Romania, and the public opinion on this issue. 
The public policy dimension focuses on the content of the regionalization – 
decentralization process through the analysis of social documents, in this 
case, the three official documents issued by the Cabinet and parliament. The 
aim of the decentralization process is a substantial transfer of public services, 
areas of responsibility and funds from the central Government to the local 
government – regional, county and local councils. A secondary objective, but 
with maximum visibility, emerges through the regionalization component: the 
creation of administrative regions. This entails a change of the territorial 
administrative structure of Romania and requires a revision of the Constitution. 
The second dimension of decentralization deals with the results up to this 
point, as revealed by a longitudinal analysis over more than a 15-year period 
public financing and development indicators, at national and administrative 
unit level. During this timeframe, development gaps increased dramatically. 
Through the mechanism governing local budgets, decentralization acted as a 
accelerator for increasing inequality. Public opinion represents a third dimension 
on decentralization. The secondary analysis of a nationwide opinion poll on 
this issue focused on its notoriety, the general attitude of the population and 
the public opinion depth of the support for decentralization. The general 
attitude regarding the decentralization bill could be summed up as conformist 
and positive. The vulnerability of the support for decentralization comes from 
several sources, such as: the association with the corruption and “local barrons” 
metaphor, its lack of priority on the public agenda, and the polarization potential 
of regionalization. 

Keywords: decentralisation, regionalisation, development, public opinion, 
local budgets. 
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Deschiderea către Europa, de peste 20 de ani, a ocazionat schimbul de informaŃii 
cu privire la abordări şi iniŃiative locale în diferite domenii. Nenumărate proiecte şi 
colaborări transnaŃionale au făcut ca între timp să devină o uzanŃă recomandarea 
preluării iniŃiativelor de succes dintr-o regiune în alta, din interiorul sau din afara unei 
Ńări, însoŃită, aproape întotdeauna, de prudenta recomandare a adaptării ei la noul 
context spaŃial şi temporal. ExperienŃa personală, în cadrul proiectului Grundtvig – 
Parteneriate pentru ÎnvăŃare „Managementul Integrării pe PiaŃa Muncii” – completează 
cunoaşterea unui summum de bune practici naŃionale în materie de educaŃie a adulŃilor 
din grupurile dezavantajate pentru integrarea lor în câmpul muncii şi consolidează, în 
acelaşi timp, convingerea că, deşi teoretic posibilă, „adaptarea” este un demers 
covârşitor, original, brodat în jurul unui element comun.  

INTRODUCERE ŞI CONTEXT 

În zilele de 9 şi 10 februarie 2014 a avut loc la Bucureşti a treia întâlnire de 
lucru a proiectului Grundtvig – Parteneriate pentru ÎnvăŃare „Managementul Integrării 
pe PiaŃa Muncii”. În cadrul acestuia, grupurile naŃionale de lucru constituite în cele 
patru Ńări membre au identificat cinci proiecte naŃionale pe care le-au considerat 
bune practici în ocuparea grupurilor vulnerabile în spaŃiul lor naŃional. Pe baza 
acestora, grupul de lucru al proiectului va identifica mecanisme esenŃiale pentru 
iniŃiativele de educaŃie a adulŃilor din grupurile vulnerabile, pentru integrarea lor pe 
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piaŃa muncii. łinta proiectului este un ghid de bune practici util organizaŃiilor active 
în domeniul educaŃiei adulŃilor în vederea creşterii ocupării, cu accent pe 
problematica grupurilor vulnerabile.  

La întâlnirea anterioară (Spania, septembrie 2013) au fost prezentate proiectele-
bune practici, seminarul de la Bucureşti oferind ocazia analizelor comparative. 
Grupurile vulnerabile vizate în aceste proiecte au fost:  

� Spania – persoane adulte cu dizabilitate severă, în căutarea unui loc de muncă; 
persoane/tineri în risc de excluziune socială, persoane cu dizabilitate intelectuală; 
tineri între 16 şi 21 de ani fără învăŃământ secundar încheiat; entităŃi ale sectorului 
de economie socială (sustenabile din punct de vedere tehnic, comercial şi financiar, 
care urmau a fi susŃinute financiar); 

� Germania – tineri/copii cu dizabilităŃi din şcoli şi grădiniŃe, tineri şi copii 
din şcoli în programe de prevenŃie privind consumul de drog, tineri consumatori de 
drog, imigranŃi; 

� Italia – tineri/copii în risc de excluziune sau abandon, tineri între 16 şi 21 de ani 
fără calificare formal dobândită sau şomeri: imigranŃi şi solicitanŃi de azil; tineri 
muncitori din Italia şi Ńări mediteraneene; 

� România – tineri din centre rezidenŃiale, romi, copii (din şcoli primare, 
secundare şi liceale) din zone/cartiere sărace, refugiaŃi, femei victime ale violenŃei 
domestice.  

În urma prezentării proiectelor naŃionale coordonatorul proiectului a propus 
un set de opt criterii-jalon şi subcriterii de urmărit drept chei pentru decodarea 
bunelor practici naŃionale şi analize comparative, astfel:  

• accent pe persoană ca fiinŃă umană: persoana ca element central al proiectului, 
tratarea sa cu respect, obiective de proiect stabilite în funcŃie de specificul persoanei; 

• existenŃa dimensiunii participative, interne şi externe: antrenarea grupului-
Ńintă, implicarea fiecărui membru al organizaŃiei, apelul la o reŃea de organizaŃii 
menite să soluŃioneze problema grupului-Ńintă, utilizarea sinergică a potenŃialelor 
resurse locale pentru un rezultat mai consistent, aplicarea principiului complementarităŃii 
între activităŃile proiectului; 

• capacitate operaŃională tehnică şi financiară, adică echipă şi personal calificat 
pentru implementare, obiective realiste şi antrenare de noi tehnologii, respectiv 
activităŃi justificabile în raport cu scopul final, resurse financiare consistente, 
transparenŃă financiară, auditare, plata contribuŃiilor sociale pentru locurile de 
muncă antrenate; 

• fundamentare teoretică: repere ideologice cărora să li se subordoneze toate 
activităŃile din proiect, dar şi deschidere către noi ideologii/valori, tratarea cu respect a 
persoanei, indiferent de etnie, gen, cultură, orientare sexuală etc.; 

• respectarea valorilor europene, a prevederilor Cartei Drepturilor Fundamentale, 
egalitate de gen, participare benevolă a grupului-Ńintă, neînlocuirea muncii plătite 
prin munca voluntară; 

• creativitate şi inovativitate: apel la metode noi de lucru, capacitate de 
intervenŃie odată ce procesul nu duce către rezultate scontate, obiective realiste, 
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adaptate, receptivitate şi deschidere în activitatea de evaluare şi monitorizare, 
capacitatea de a învăŃa din greşeli; 

• efectul de multiplicare/replicare a procedurilor şi rezultatelor: abilitatea de a 
coordona resursele instituŃionale ale celor implicaŃi în proiect, capacitatea de a învăŃa 
din experienŃa altora şi de a oferi expertiză, posibilitatea de a transfera/multiplica 
procese şi nu doar obiective, autoritate morală şi recunoaştere a personalului implicat, 
capacitatea de a rezista presiunii externe;  

• posibilitate de a evalua şi monitoriza etape şi rezultate: obiective măsurabile, 
resurse care pot fi dovedite, posibilitatea exprimării succesului proiectului în obiective 
măsurabile, rezultate pe baza cărora să se poată analiza/evalua propriul demers. 

Deşi necontestată utilitatea unor astfel de repere din punct de vedere managerial 
şi al scopurilor sociale, demersul argumentării bunelor practici naŃionale pe acest set 
de criterii s-a dovedit anevoios. Pe de-o parte, aceasta s-a datorat numărului mic de 
cazuri naŃionale şi intenŃiei asumate de a identifica iniŃiative cât mai diverse, aşa încât 
au fost greu de conturat comunalităŃi, iar pe de alta, subcriteriile care au operaŃionalizat 
cele opt criterii-jalon au fost formulate în baza experienŃei spaniole, care s-a dovedit 
greu identificabilă în celelalte spaŃii naŃionale.  

DIFICULTĂłI ÎN ANALIZA COMPARATIVĂ A BUNELOR PRACTICI  

În cazul României, principala problemă de justificare a bunelor practici pe baza 
setului de criterii a fost generată de faptul că unele subcriterii se regăsesc în însăşi 
misiunea socială asumată de către organizaŃiile sociale, în timp ce altele formează un 
back-ground comun de acŃiune socială. Primul caz poate fi exemplificat prin subcriteriul 
„dezvoltarea proiectului în jurul persoanei/ beneficiarului, ca element central al său”. 
În cel de-al doilea este vorba despre asigurarea principiilor UE legate de tratamentul 
egal al persoanelor indiferent de gen, etnie, orientare sexuală, asigurarea unui mediu 
de muncă sănătos, securitatea socială a locului de muncă sau monitorizarea unui 
proiect (inclusiv prin indicatori de rezultat). În cadrul primei tranşe de finanŃare sub 
auspicii FSE-POSDRU (2007–2013) acestea sunt cerinŃe de eligibilitate ale 
demersurilor care solicită finanŃare şi, cu toate că doar unul dintre proiectele de bune 
practici prezentate de România a fost un proiect POSDRU, dată fiind amploarea şi 
durata acestui program de finanŃare, putem afirma că dacă aceste repere nu au fost 
intrinseci organizaŃiilor româneşti active în domeniul social, ele au fost însuşite odată 
cu finanŃarea în contextul POSDRU. Prin urmare, cum se mai poate diferenŃia o 
iniŃiativă ca bună practică pe baza unor criterii larg asumate?  

Un alt aspect identificat în efortul de analiză comparativă românească a fost 
acela că, deşi un demers a fost general acceptat ca bună practică, el nu răspunde 
pozitiv tuturor criteriilor propuse. „Ar trebui?” a fost întrebarea firească. Sigur că 
există criterii în cazul cărora nu se pot face concesii (respectarea fiinŃei umane), că 
sunt altele dezirate social şi economic (neînlocuirea muncii standard cu munca 
voluntară), dar un demers care are ca scop, explicit sau implicit, ocuparea adulŃilor 
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poate să nu fie transparent bugetar sau ca metodă, să nu beneficieze de implicarea unor 
nume cu autoritate morală sau profesională în domeniu, să nu aibă o componentă 
participativă accentuată şi totuşi să constituie exemplu de urmat în ce priveşte 
ocuparea grupurilor vulnerabile. O succintă descriere a proiectelor româneşti 
serveşte argumentării acestei teze.  

„Centrul pentru Jurnalism Independent” şi-a propus pregătirea tinerilor romi 
pentru meseria de jurnalist. Proiectul a asigurat cazare în afara comunităŃii din care 
proveneau tinerii şi training intensiv timp de şase luni, cu ajutorul unor resurse 
financiare generoase şi a atragerii unor jurnalişti de renume internaŃional în calitate 
de instructori. La câŃiva ani de la finalul proiectului, o mare parte a beneficiarilor 
au devenit jurnalişti renumiŃi în branşă. Proiectul îndeplineşte cu succes subcriteriile 
care se referă la respectul persoanei, la apelului la autorităŃi recunoscute în 
domeniu şi cel al surselor financiare consistente. Ultimul este poate cel mai puŃin 
îndeplinit criteriu în România, ceea ce face discutabil efectul de multiplicare, deşi, 
în esenŃă, oricând mai pot fi calificaŃi tineri pentru meseria de jurnalist. O altă 
particularitate a proiectului a fost abordarea atipică a grupului vulnerabil, şi anume 
pe segmentul său educat, Ńintind absolvenŃii de liceu al unei populaŃii în care 75% 
dintre adulŃi nu a finalizat decât cel mult învăŃământul primar; iniŃiatorii au Ńintit 
elita unei populaŃii cu risc de excluziune socială şi au produs elită în raport cu 
standarde profesionale recunoscute. Din discuŃiile cu câŃiva dintre membrii 
grupului-Ńintă ai acestui proiect, ocazionate de seminar, a rezultat că odată angajaŃi, 
pregătirea profesională de calitate a anihilat stereotipul etnic.  

La polul opus, „AsociaŃia EducaŃia 2000+” a finanŃat cu sume modice 
(5 000 USD) iniŃiative şcolare de menŃinere a copiilor din zone/cartiere defavorizate 
în sistemul de învăŃământ. Efectul unei finanŃări atât de scăzute a fost atragerea în 
proiect a unor şcoli/echipe neexperimentate în cereri de finanŃare (80% dintre 
aplicanŃi nu mai participaseră anterior la vreo licitaŃie de proiecte), care s-au 
remarcat doar prin propunerea unei iniŃiative în care credeau şi pentru care aveau 
competenŃe. Remarcabil pentru echipa de implementare a fost adaptabilitatea la 
specificul beneficiarului de grant, aşa încât, odată format grupul-Ńintă prin selecŃia 
unor propuneri coerente şi fezabile, au procedat la pregătirea lor în ceea ce 
înseamnă gestiunea financiară şi managementul unui proiect; reducând riscul de 
eşec al iniŃiativelor şcolare pe motiv de management inadecvat au redus implicit 
propriul risc de eşec. Singura cerinŃă impusă beneficiarilor de grant a fost 
implicarea în proiect a unei resurse locale – sub orice formă sau cuantum, în mod 
potrivit contextului. O evaluare a impactului proiectului, realizată în cadrul 
prezentului proiect Grundtvig a evidenŃiat faptul că efectul activităŃilor extra-
şcolare în care a constat, de fapt, întregul lor demers (desen, modelaj, teatru, vizite 
la muzee/licee/azil/obiective turistice, ecologizare, croitorie, dansuri etc.) a avut ca 
rezultat reducerea absenteismului, renunŃarea la ideea de abandon şcolar, creşterea 
performanŃei şcolare, dezvoltarea unor abilităŃi de comunicare şi socializare 
adecvată, creşterea încrederii în propria persoană, descoperirea de talente şi abilităŃi 
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pentru diferite tipuri de activităŃi, dar şi o mai bună comunicare a părinŃilor acestor 
elevi cu şcoala şi creşterea notorietăŃii iniŃiativei şcolii în comunitate. Proiectul se 
face astfel remarcat pe criteriile posibilităŃii de replicare, al capacităŃilor tehnice de 
implementare şi al obiectivelor realiste şi adaptate, deşi poate bifa pozitiv pe multe 
alte subcriterii.  

AsociaŃia AMURTEL a translatat o activitate generatoare de venit în obiectul 
de activitate al unei întreprinderi sociale. Având în grijă copii de vârsta grădiniŃei 
în situaŃii de dificultate socială şi tineri care părăsesc sistemul rezidenŃial, AsociaŃia 
a dezvoltat un program pe modelul agriculturii susŃinute de comunitate, în care a 
antrenat atât tinerii la vârsta intrării pe piaŃa muncii pe care îi are în grijă cât şi 
două femei, şomere pe termen lung, din localitatea în care îşi are sediul. Deşi nu a 
dobândit încă stabilitate financiară, demersul este printre puŃinele iniŃiative de 
economie socială româneşti, reuşite. Planul treptat de dezvoltare a iniŃiativei (condiŃionat 
de lipsa resurselor financiare şi a competenŃelor specifice în domeniu, dar care a 
consolidat, astfel, demersul) face remarcat proiectul pe criteriul participativităŃii 
externe (autorităŃi locale care au cedat teren spre folosire, colaborare cu specialişti 
agronomi, firmă de distribuŃie pentru produse). De asemenea, proiectul se remarcă 
din perspectiva creativităŃii (iniŃiativa nefiind la origine un scop în sine, ci menită 
să susŃină grădiniŃa şi să pregătească tineri pentru intrarea pe piaŃa muncii, prin 
calificare, dar şi prin însuşirea disciplinei muncii). Între iniŃiativele prezentate, este 
printre excepŃiile care se construieşte explicit în jurul unei fundamentări ideologice, 
alta decât dezideratele sociale de incluziune, şi anume promovarea şi consilierea 
clienŃilor pentru consum alimentar echilibrat, receptarea ofertei compexe a naturii.  

AsociaŃia ARCA dezvoltă programe pentru integrarea socioeconomică a 
imigranŃilor printr-o abordare dominant practică (învăŃarea limbii române în situaŃii 
concrete de viaŃă, înŃelegerea şi acceptarea diferenŃelor culturale prin activităŃi sociale, 
asistarea în îndeplinirea sarcinilor cotidiene din afara casei pentru dezvoltarea 
abilităŃilor de relaŃionare în situaŃii concrete), aşa încât proiectul este explicit plasat în 
sfera criteriului privind drepturile omului şi al tratamentului nediscrimnatoriu. Totuşi, 
demersul excelează printr-o activitate necesară, dar aproape inexistentă în România 
în relaŃie cu ocuparea grupurilor vulnerabile, în general – medierea ocupării după 
momentul găsirii unui loc de muncă pentru imigrant. Aceasta are rolul de a şlefui 
asperităŃile din sfera neprofesională a relaŃiei de muncă, ocazionate de rutine generate 
de profilul vulnerabilităŃii, neînŃelese/neimaginate în complexitatea implicaŃiilor lor 
în afara grupului (vezi şi Ilie, 2013). Echipa de proiect este în permanentă căutare de 
fonduri pentru activităŃile de inserŃie socială şi profesională proiectate. Ar trebui ca 
vulnerabilitatea financiară să anuleze consistenŃa şi permanenta creativitate a 
demersurilor de inserŃie socioeconomică, aşa încât proiectul să nu reprezinte o bună 
practică?  

AsociaŃia ProFAMILIA a implementat, în consorŃiu internaŃional, un proiect 
POSDRU privind inserŃia profesională a femeilor-victime ale violenŃei domestice, 
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care s-a remarcat prin complexitatea şi pluridisciplinaritarea sa şi, corespunzător, 
prin finanŃarea sa consistentă. Criteriul participativ (al valorizării sinergiei resurselor 
instituŃionale implicate) este cu deosebire îndeplinit în acest caz, ca şi subcriteriul 
creativităŃii în utilizarea de metodologii moderne, adaptate grupului-Ńintă şi este, de 
asemenea, un succes pe componenta sa de consiliere. Cu toate acestea, rămâne să 
identifice mecanisme de autosusŃinere din perspectiva inserŃiei profesionale a 
grupului-Ńintă, ulterior încheierii programului, vulnerabilitate-cheie a proiectelor 
sociale, larg răspândită în contextul românesc, pe care însă a reclamat-o, punctual, 
şi partenerul spaniol.  

În analiza sa succintă, partenerul german a accentuat comunalităŃile bunelor 
practici germane, rezultate din scopul intrinsec al entităŃilor implicate, dar a subliniat 
subcriteriile care conturează constant buna practică, în cazul lor: sustenabilitatea 
financiară şi forŃa de muncă/staff-ul necesar susŃinerii acestor demersuri. Din 
descrierea proiectelor a rezultat abordarea intens practică a tuturor proiectelor bune 
practici germane (stagii de practică, învăŃare în cadrul unor activităŃi interculturale 
sau care aproximează un context de vulnerabilitate) pentru formare profesională şi 
integrare socială. Un aspect pe care coordonatorul german a Ńinut să-l precizeze a 
fost dificultatea lor, ca echipă, de a gândi în termeni de proiect, în condiŃiile în care 
entităŃile germane implicate sunt instituŃii (şi nu ONG-uri) active social.  

În secŃiunea dedicată întrebărilor, discuŃia a alunecat către aspecte forte ale 
experienŃei germane. A rezultat, astfel, că, anual, Departamentul social din cadrul 
Primăriei regionale acordă ajutor financiar entităŃilor care probează că au fost 
active în ultimii ani şi solicită finanŃare pe baza unui proiect-buget argumentat de 
un reprezentat al instituŃiei solicitante. Cererea financiară poate fi respinsă sau 
acceptată, integral sau parŃial, decizia fiind a unei comisii locale. Membrii comisiei 
sunt practicieni locali, invitaŃi de către autoritatea locală, recomandaŃi fiind de 
propria activitate să participe la constituirea comisiei, ceea ce nu exclude posibilitatea 
prezentării unei solicitări de finanŃare de către instituŃia din care aceştia fac parte; 
restricŃia apare doar la procedura de vot pentru acordarea sau nu a ajutorului 
financiar (în suma şi pentru categoriile de cheltuieli asupra cărora comisia cade de 
acord în urma analizei proiectului-buget).  

Un alt aspect care a reŃinut atenŃia (deşi largul accent care se pune pe sistemul 
vocaŃional de pregătire în Germania nu este o noutate) a fost modul în care se 
asigură necesarul de forŃă de muncă în instituŃiile cu activitate socială. Aceasta 
provine, în bună măsură, din rândul elevilor şcolilor profesionale de profil, care 
includ o perioadă semnificativă de practică, pe durata căreia sunt recompensaŃi cu o 
sumă fixă lunară, de tip alocaŃie, urmare a contribuŃiei lor pe piaŃa muncii.  

Prezentarea partenerului italian a ocazionat rememorarea a două dintre bunele 
lor practici care s-au detaşat ca profil de iniŃiativele curente de ocupare a grupurilor 
vulnerabile şi nu numai. Succint, este vorba despre proiecte implementate în 
Sicilia, regiune expusă fenomenului migraŃionist cu originea în Ńări mediteraneene, 
şi anume cele enumerate mai jos. 
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– Un consorŃiu cu 10 angajaŃi, în care sunt active peste 150 de instituŃii sau 
organizaŃii din zona industriei de pescuit, cercetare şi protecŃia mediului marin. 
EntităŃile partenere (între care proprietari de vase, procesatori şi transportatori de 
produse piscicole, laboratoare de cercetare a florei şi faunei marine, Universitatea din 
Palermo, Primăria Mazaro del Vallo) asigură integrarea pe verticală a activităŃii din 
zona maritimă, pescadoarele oferind locuri de muncă, ocazionând, astfel, calificare şi 
transfer de tehnologie, atât italienilor cât şi forŃei de muncă din Africa de Nord 
(pescari, dar şi cercetători), altfel cu înaltă probabilitate de emigrare (probabil) în 
Ńările Europei sudice, în căutarea unui loc de muncă. Proiectul punctează, în primul 
rând, în privinŃa participativităŃii externe şi a sinergiei resurselor disponibile.  

– O gamă complexă de servicii şi grupuri-Ńintă sunt acoperite prin proiectele 
FundaŃiei San Vito Onlus în mai multe localităŃi ale regiunii, în funcŃie de nevoia 
locală. Între acestea: cantină socială, infrastructură pentru servicii minime de 
igienă, sprijin moral şi practic pentru foşti deŃinuŃi, program de microcredite în 
cooperare cu unităŃi bancare locale, consiliere familială, activităŃi interculturale şi 
de timp liber pentru imigranŃi sau persoane vârstnice, promovarea ideii de dezvoltare 
durabilă. O resursă identificată de FundaŃie pentru diversele sale proiecte sunt fostele 
proprietăŃi ale Mafiei, care le sunt împrumutate de Primării şi pe care le utilizează 
ca infrastructură pentru intervenŃia socială (centru social, cantină socială, centru de 
suport pentru femei, agricultură organică sau agroturism). În cadrul proiectului supus 
atenŃiei, pe astfel de proprietăŃi sunt găzduite persoanele din grupul vulnerabil vizat 
(patru imigranŃi şi patru rezidenŃi în situaŃii de risc social) şi pregătite profesional 
în domeniul turismului rural (servicii ospitaliere, mică agricultură destinată hranei 
turiştilor), militând, totodată, pentru o cultură a fair-business-lui, respect pentru 
lege şi resursa de mediu. Proiectul Ńinteşte spre autosusŃinere financiară şi are o 
componentă ideologică clar conturată.  

DiscuŃiile au alunecat din nou spre sustenabilitatea financiară a entităŃilor 
implicate, cu deosebire spre procedura transferului de proprietate. Deşi nu lipsită de 
dificultăŃi, datorată procesului de trecerea a acesteia în administrarea autorităŃii locale, 
a riscului de distrugere a proprietăŃii de către foştii proprietari (odată cu perspectiva 
condamnării), procedura funcŃionează totuşi, fiind, astfel, preluate terenuri, imobile, 
conturi, podgorii etc. Acestea intră în proprietatea autorităŃii locale, care are în 
sarcină valorificarea lor (recondiŃionare, cedare spre utilizare etc.). Utilizarea în scop 
social este o potenŃială direcŃie de valorificare. Alte surse de venit amintite au fost 
taxa anuală pe venit de 8 euro la mie (similară impozitului românesc de 2% sau a 
celui spaniol de 7: 1 000), care se preconizează să scadă la 5 euro, ca şi sumele 
accesate prin Biserica Catolică, pentru entităŃile sociale membre ale unor Dioceze 
(sursă mai larg accesată în cadrul altui proiect italian de bună practică).  

În analiza sa comparativă partenerul spaniol a amintit vulnerabilităŃi ale 
proiectelor spaniole, între care şi aceea de a nu putea formula întotdeauna soluŃii de 
acŃiune independent de originea etnică, convingerile ideologice sau orientarea 
sexuală a potenŃialilor beneficiari, dar – urmare a feed-back-ului auditoriului pe 
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setul de criterii – accentul prezentării a căzut pe contextul în care se elaborează 
aceste proiecte.  

InstituŃia coordonatoare a proiectului îşi desfăşoară activitatea într-o regiune 
în care parteneriatul social este încurajat la nivel de administraŃie locală (departamentul 
social aparŃinând de Primărie), cu deosebire pentru grupuri vulnerabile, precum 
imigranŃi, persoane cu handicap, femei victime ale violenŃei sau tineri. Aceasta face 
cunoscută nevoia socială a momentului şi invită la formularea de proiecte şi 
iniŃiative pentru a răspunde acestei nevoi. „InvitaŃia” se adresează entităŃilor regionale 
active în domeniul social, care pot fi persoane juridice din sfera publică sau privată, 
sau chiar persoane fizice cu expertiză pe aspecte relevante pentru nevoia socială în 
cauză. Se formează, astfel, un buffer de competenŃe de răspuns, de diferite specializări, 
la problema socială identificată, care nu se coagulează în mod necesar într-un 
consorŃiu cu personalitate juridică. Ceea ce mobilizează aceste resurse locale este 
dorinŃa lor, ca organizaŃii sau ca persoane, de a se implica în realizarea unor 
obiective sociale (prin proiecte/iniŃiative specifice organizaŃiei sau prin expertiză 
personală) pe direcŃii pe care autorităŃile locale le identifică drept necesare.  

Din această perspectivă, o serie de subcriterii capătă un sens evident şi necesar, 
cum este accentul pe caracterul participativ intern şi extern sau probarea capacităŃii 
tehnice şi financiare.  

CONCLUZII ŞI COMENTARII 

La distanŃă de câteva săptămâni de momenul seminarului, fără pretenŃia de a 
oferi un răspuns la ceea ce se doreşte a fi produsul final al proiectului – un ghid de 
bune practici în ocuparea adulŃilor – se profilează câteva concluzii şi comentarii pe 
marginea motivelor care fac dintr-un demers o bună practică.  

În mod evident subcriteriile propuse se pot revizui, în sensul unei mai mari 
clarităŃi în ce priveşte specifiul lor şi rămâne discutabilă necesitatea îndeplinirii lor 
simultane. La această distanŃă în timp, ceea ce se detaşează în prim planul memoriei 
cercetătorului român sunt, mai degrabă, aspecte ale proiectelor derulate în Ńările 
partenere, deficitare, dar necesare în contextul social românesc, pe care le-au atins 
şi discuŃiile ocazionate de seminar. Este vorba despre: 

– coordonarea locală a intervenŃiei sociale. Deşi în ultimii ani, mai ales în 
contextul contractelor de parteneriat ocazionate de participarea la proiecte finanŃate 
în cadrul POSDRU, s-au intensificat relaŃiile de colaborare dintre departamentele 
de profil ale autorităŃilor locale (Primării, AJOFM) şi ONG-urile active social, nu se 
poate vorbi încă de o susŃinere concentrată a intervenŃiei cu scop social, în acord cu 
necesarul de intervenŃie socială sau cu direcŃii asumate. Deşi doar în cazul Spaniei 
o astfel de abordare este explicită, acordarea anuală de fonduri sau premierea 
proiectelor sociale în cazul land-ului german are un rol similar (cel puŃin la nivelul 
notorietăŃii demersurilor sociale şi al furnizorilor de servicii sociale). Nici în cazul 
Italiei nu există coordonare propriu-zisă, dar două dintre proiectele prezentate sunt atât 
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de complexe în structura lor (fiind consorŃii de cooperative sociale) încât oferă, în 
sine, informaŃia actualizată privind nevoia socială. Îndeplinirea acestui criteriu 
duce foarte aproape de utilizarea sinergică a resurselor existente la nivel comunitar, 
potenŃarea şi eficientizarea intervenŃiei sociale. În lipsa unui astfel de cadru, 
entităŃile româneşti de intervenŃie socială dezvoltă singure, în măsura resurselor 
profesionale, tehnice, de timp şi financiare la care pot recurge individual, servicii 
complementare (aici cazul ARCA, dar şi AMURTEL);  

– problema necesarului forŃei de muncă în activităŃi sociale este, în cazul 
Italiei, soluŃionată prin echipele de voluntari sau angajaŃi, care ajung până la 80 de 
persoane, aşa încât pot aduna laolaltă persoane de calificări diferite, care pot adresa 
diverse aspecte ale muncii de identificare şi intervenŃie pentru diverse tipuri de nevoi 
sociale şi grupuri-Ńintă. Exemplul cel mai atractiv îl reprezintă însă cazul Germaniei, 
unde se asigură forŃa de muncă din domeniul social prin învăŃământ vocaŃional, 
care include stagii de practică plătită şi pe termen lung. În România, insuficienŃa 
staff-ului entităŃilor active social este un factor decisiv al rezultatelor insuficiente, 
acesta trebuind să răspundă simultan diverselor aspecte de administrare, management 
şi să realizeze, eventual, şi intervenŃia propriu-zisă. Dimensiunea redusă a resursei 
umane se datorează, în parte, şi sistemului de învăŃământ/formare profesională de 
profil. Calificările necesare se obŃin mai ales în învăŃământul superior, unde se 
abordează superficial procedura de practică şi pe termen mult prea scurt. Aceasta 
se conjugă, în multe cazuri, cred practicienii români prezenŃi la seminar (şi nu 
numai; Ilie, 2013), cu o lipsă reală de deschidere către profesia pentru care se 
pregătesc şi cu elementul surpriză – dezarmant al contactului cu realitatea socială a 
grupurilor vulnerabile. În lipsa unui stagiu de practică consistent, acest şoc nu 
poate fi surmontat. În acest fel, studenŃii stagiari, voluntarii şi chiar angajaŃii noi 
„rezistă” câteva luni (timp în care consumă resursa de timp a personalului stabil), 
după care se retrag fără ca furnizorul de servicii sociale să poată estima când va 
mai putea beneficia de ajutorul cuiva; 

– lipsa surselor de finanŃare este o problemă reală în sfera socială. Totuşi, 
anumite contexte fac problema mai uşor de surmontat; în Germania predomină 
instituŃiile, în timp ce Italia a dezvoltat, în timp, sistemul, de acum de referinŃă, al 
cooperativelor sociale şi a valorificat ca resursă locală proprietăŃile confiscate.  

– cu mici excepŃii, atingerea obiectivelor (ocuparea persoanelor din grupul-
Ńintă) se realizează la scară mică – câteva persoane, poate 10, pe durata unui an. 
Majoritatea realizărilor sunt în sfera îndeplinirii precondiŃiilor pentru angajare – un 
comportament şi comunicare adecvate în raport cu norma socială, dobândirea unei 
calificări. Dincolo de această etapă intervine piaŃa prin cererea pentru forŃa de 
muncă sau produsele – serviciile propuse de întreprinderea socială. Practic, toŃi 
partenerii au semnalat acest aspect ca o vulnerabilitate a momentului.  

În general, contextul serviciilor sociale româneşti, implicit cele în direcŃia ocupării 
adulŃilor, suferă în raport cu perspectivele mai sus menŃionate. Ar putea fi ele 
îmbunătăŃite după modele discutate aici? Sunt instituŃiile de învăŃământ special pentru 
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persoane cu dizabilităŃi adaptabile la un asemenea grad de flexibilitate? Poate fi 
învăŃământul vocaŃional pliat pe o accentuată pregătire practică? Sunt întreprinderile 
din sfera economică deschise pentru practica de specialitate? Ar putea fi imobilele 
care cad sub incidenŃa Legii 112 astfel folosite? Pot fi antrenate iniŃiativele Bisericii 
Ortodoxe într-un sistem integrat de intervenŃie socială? Există un nivel de notorietate 
şi de încredere faŃă de entităŃile din sfera socială suficient de ridicat încât să sporească 
finanŃarea privată voluntară şi sponsorizarea? Teoretic, cu siguranŃă. Practic însă 
aplicarea lor, chiar dacă dorită, este un proces de durată dacă nu chiar unul de 
reformă, care poate antrena efecte nescontate pe alte planuri. Să amintim aici Legea 
uceniciei din 2005 încă în revizuire în 2013 sau că notorietatea entităŃilor de 
economie socială este notabilă doar în cazul celor de împrumut financiar, despre 
cooperativele meşteşugăreşti sau UPA din localitatea/judeŃul lor ştiind doar 18–12% 
din populaŃie (faŃă de 40% sau 60% CAR-uri de salariaŃi, respectiv pensionari) 
(Ilie, 2011).  

Concluzia autorului este că o bună practică, cel puŃin în privinŃa serviciilor de 
ocupare, păstrează un accentuat caracter local/naŃional şi oferă soluŃie (adesea 
simplă sau în paşi mici) pentru o disfuncŃionalitate locală. Practicii internaŃionale îi 
revine, mai degrabă, rolul de a contura limite rezonabil de aşteptat în atingerea 
scopurilor.  
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VIAłA ŞTIINłIFICĂ 

SIMPOZIONUL NAłIONAL „SATUL ROMÂNESC: 
TRECUT–PREZENT–VIITOR”,  

ICCV, BUCUREŞTI, 17 MAI 2014 

IOAN MĂRGINEAN 

Sâmbătă 17 mai 2014, în organizarea AsociaŃiei Române de Sociologie, a 
Departamentului de AsistenŃă Socială, Universitatea din Piteşti, şi a Institutului de 
Cercetare a CalităŃii VieŃii, Academia Română, s-au desfăşurat lucrările Simpozionului 
NaŃional, „Satul românesc: trecut–prezent–viitor”. Evenimentul a fost găzduit la sediul 
ICCV, şi au fost consacrate împlinirii a 75 de ani de la cercetarea sociologică a plasei 
Dâmbovnic, judeŃul Argeş, realizată de către Institutul de ŞtiinŃe Sociale al României, 
componentă a vestitei Şcoli monografice condusă de către profesorul Dimitrie Gusti. 
Coordonatorii cercetării respective au fost Anton GolopenŃia şi Mihai Pop. 

Lucrările Simpozionului au fost deschise de către profesor dr. Cătălin Zamfir, 
membru corespondent al Academiei Române, director ICCV şi preşedinte al ARS 
care a salutat participanŃii, cu menŃionarea specială a doamnei Sanda GolopenŃia, 
prof. univ. dr. la Universitatea Brown (New York). Este cu totul remarcabil că 
doamna GolopenŃia a participat de-a lungul anilor la mai multe manifestări ştiinŃifice 
legate de cercetările sociologice ale „Şcolii Gusti” şi desfăşoară o bogată activitate 
publicistică pe această temă. 

În cadrul lucrărilor Simpozionului a fost lansat un volum dedicat aceluiaşi 
eveniment, coordonator Cornel Constantinescu, care are o contribuŃie substanŃială şi 
la activitatea AsociaŃiei Române de Sociologie, ca şi prof. dr. Maria Constantinescu, 
director al Departamentului de AsistenŃă Socială, Universitatea Piteşti. 

Volumul respectiv este alcătuit din două părŃi. Prima parte este rezervată studiilor 
elaborate pe baza cercetării plasei Dâmbovnic în anul 1939, şi publicate în revista vremii 
Sociologie Românească. În partea a doua a volumului, sunt prezentate comunicări 
susŃinute la manifestările ştiinŃifice de celebrare a cercetărilor sociologice din judeŃul 
Argeş, respectiv 50 de ani, 60 de ani şi 70 de ani, aceasta din urmă fiind dedicată şi 
împlinirii a o sută de ani de la naşterea lui Anton GolopenŃia (1909–1951). 

După ce profesorul Cornel Constantinescu a prezentat conŃinutul volumului 
şi a distribuit câte un exemplar participanŃilor, au urmat intervenŃii din partea 
acestora. S-au făcut referiri la semnificaŃia cercetărilor sociologice interbelice, dar 
şi la cele recente, subliniindu-se necesitatea unor cercetări sociologice de amploare 
în mediul rural românesc, pentru o cât mai bună cunoaştere a acestuia şi pentru a se 
furniza elemente de suport pentru politici de dezvoltare. 
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