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OCUPARE, ŞOMAJ 

CARACTERISTICI ALE SUBOCUPĂRII  
POPULAłIEI RURALE1 

FLAVIUS MIHALACHE  

n contextul coordonatelor economice şi sociale ale mediului 
rural, statutul ocupaŃional al populaŃie nu trebuie privit din 
perspectivă dihotomică (populaŃie ocupată vs. populaŃie 

neocupată), ci pe baza unei clasificări mai ample, care să propună un 
continuum de valori între ceea ce am putea numi ocupare optimă şi ocupare 
neadecvată. Categoriile ample de populaŃie rurală subocupată, ce desfăşoară 
activităŃi economice în propria gospodărie sau în sectorul agricol tradiŃional 
prezintă caracteristici distincte, aflându-se în stare de vulnerabilitate socială 
şi economică accentuată. 

Plecând de la aceste consideraŃii, studiul de faŃă îşi propune să 
exploreze dimensiunea subocupării populaŃiei în rural, creionând principalele 
caracteristici şi evoluŃii înregistrate în ultimii ani la nivelul structurii 
ocupaŃionale. EvoluŃia structurii ocupaŃionale în rural a cunoscut mai multe 
etape, ultima dintre acestea, cea a perioadei crizei economice, aducând 
pierderea a peste 30 de mii de locuri de muncă salariate, creşterea efectivelor 
populaŃie neocupate în sectoarele de vârstă activă, dar şi relativizarea 
progreselor înregistrate, începând cu anul 2000, în ceea ce priveşte reducerea 
ponderii populaŃiei active în sectorul agricol. Sub aceste aspecte, subocuparea 
populaŃiei persistă a fi una dintre problemele structurale ale mediului rural, 
corolarele acesteia pentru coordonatele lumii rurale impunând intervenŃie 
publică prin politici Ńintite în vederea creşterii ocupării în sectoarele 
economice productive.  

Cuvinte-cheie: ocupare, mediul rural, sectoare de activitate. 

INTRODUCERE ŞI OBIECTIVE 

Transformările economice pe care le-a înregistrat România după 1990 au 
vulnerabilizat categorii importante de populaŃie, în special prin reducerea şanselor 
de acces pe piaŃa muncii (Paraschivei, 2012; Preotesi, 2006; Stanef, 2012; Şerban, 
2013). Reducerea accentuată a numărului de locuri de muncă disponibile la nivelul 
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economiei a afectat, în măsură diferită, toate categoriile de populaŃie. PiaŃa muncii 
a devenit una puternic concurenŃială, generând acces inegal şi subocupare.  
Peste această situaŃie, de deficit de locuri de muncă, s-a suprapus o alta, la fel de 
puternică, reprezentată de apariŃia unor bariere de acces pentru anumite categorii de 
persoane, precum tinerii, persoanele de peste 45 de ani, persoane cu deficit de 
pregătire profesională etc. (Stanef, 2012; Preotesi, 2006).  

Plecând de la aceste considerente, studiul de faŃă îşi propune să analizeze 
situaŃia accesului pe piaŃa muncii a populaŃiei rurale, urmărind să creioneze 
punctele critice înregistrate şi să discute ansamblul de politici publice pe care statul 
român le-a implementat în vederea susŃinerii acestor categorii sociale. Astfel, ne 
interesează în mod special trei teme de cercetare: I) care este configuraŃia actuală a 
ocupării în rândul populaŃiei rurale, care sunt particularităŃile acesteia şi ce evoluŃii 
s-au înregistrat în ultimii ani; II) care este profilul populaŃiei rurale subocupate, ce 
deŃine un statut ocupaŃional incert, înregistrând dificultăŃi în găsirea unui loc de 
muncă salariat; III) cum acŃionează statul, prin ansamblul de politici de încurajarea 
a ocupării, în vederea creşterii şanselor de integrare pe piaŃa muncii a persoanelor 
din mediul rural aflate în situaŃii de vulnerabilitate. 

Lucrarea de faŃă se bazează pe metoda analizei secundare de date. Sursele de 
informaŃii primare utilizate sunt reprezentate de raportările oficiale realizate de 
Institutul NaŃional de Statistică (INS), pe temele structurii ocupaŃionale a populaŃiei 
rurale. Datele la care facem referire sunt obŃinute prin anchetele anuale derulate de 
INS şi reunite în o serie de rapoarte – Anuarul Statistic al României (INS, 2013a), 
ForŃa de muncă în România: Ocuparea şi Şomajul (INS, 2013b) – sau puse la 
dispoziŃia publicului prin platforma de date longitudinale Tempo (www.insse.ro/shop). 
Pe baza informaŃiilor obiective de acest tip urmărim evidenŃierea stării ocupării în 
rural şi creionarea evoluŃiilor înregistrate în ultima perioadă, în contextul crizei 
economice de după 2008. În acest sens, studiul de faŃă îŃi propune trecerea în revistă 
a principalelor documente de acest tip, în vederea identificării mecanismelor pe care 
politicile de profil se susŃin. Totodată, demersul nostru urmăreşte fundamentarea unor 
recomandări de modificare a cadrului normativ în domeniu, în vederea atingerii 
unui nivel mai ridicat de ocupare a populaŃiei rurale, prin creşterea ponderii deŃinute 
de populaŃia salariată.  

CADRUL TEORETIC 

Politici în domeniul ocupării la nivelul UE şi în România 

La nivel european, perioada de criză a impus adoptarea de măsuri Ńintite în 
vederea protejării locurilor de muncă şi a încurajării creşteri ocupării (Dumitrescu 
şi Prisecaru, 2012). Principalele măsuri utilizate au mers de la aşa-numitul model 
„al menŃinerii locurilor de muncă”, care a presupus reducerea timpului de lucru 
(utilizat cu predilecŃie în Germania, Slovacia şi Austria), acordarea de subvenŃii 



3 CARACTERISTICI ALE SUBOCUPĂRII POPULAłIEI RURALE 211 

pentru stimularea angajării şomerilor, inclusiv subvenŃionarea salariilor tinerilor 
angajaŃi (Marea Britanie, Finlanda, FranŃa, Grecia) sau pentru persoanele vârstnice 
(FranŃa), reducerea costurilor nonsalariale cu forŃa de muncă până la implementarea, 
la scară largă, de noi programe de formare şi reconversie profesională (Şerban, 
2013). 

Fie că vorbim de studii descriptive (Kluve, 2010; Sianesi, 2008) sau că ne 
referim la cercetări cu un pronunŃat caracter explicativ (Card şi alŃii, 2010; Rosholm 
şi Svarer, 2008), abordările privind politicile de ocupare la nivel european subliniază 
nevoia de continuare a intervenŃiei publice în vederea reglementării şi corectării 
inechităŃilor existente. Studiile la nivel european asupra şomajului menŃionează 
legătura dintre fluctuaŃia acestuia şi condiŃiile macroeconomice (Barbieri, 2009; 
Scarpeta şi alŃii, 2010) sau factorii demografici şi educaŃionali (Biagi şi Lucifora, 
2008; Heath şi alŃii, 2008; Theodossius şi Zangelidis, 2009). Criza economică a 
dus, după anul 2007, şomajul la nivelul statelor UE la cote alarmante, afectând în 
special tinerii şi categoriile de persoane cu pregătire scăzută (Ferragina şi Pastore, 
2007; Núñez şi Livanos, 2010). Recenta recesiune, ce s-a manifestat diferenŃiat la 
nivel european, a condus la adâncirea decalajelor regionale pe piaŃa muncii, 
afectând în special statele cu un nivel economic mai redus, precum a fost cazul 
majorităŃii statelor din Europa Centrală şi de Est şi a Italiei, Spaniei sau Greciei 
(Blažek şi Netrdová, 2012; Bostani şi Grosu, 2010). Evaluările recente ale politicilor 
în domeniu, la nivel european, constată că, deşi la nivel european se fac paşi 
importanŃi în implementarea politicilor active, lipesc încă mecanismele riguroase 
de evaluare a progreselor în domeniu (European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions, 2012).  

La nivelul politicilor şi recomandărilor Uniunii Europene, măsurile de 
stimulare a ocupării deŃin un rol central, fiind fundamentate pe o serie de 
documente programatice recente venite ca răspuns la situaŃia forŃei de muncă în 
perioada actuală. Strategia Europa 2020, adoptată în continuarea şi completarea 
Strategiei Lisabona, stabileşte ca principală măsură pentru atingerea obiectivelor 
privind dezvoltarea economică, creşterea ocupării populaŃiei (Comisia Europeană, 
2010). Strategia defineşte ca principal obiectiv din sfera economică atingerea, 
pentru anul 2020, a unei rate de ocupare de 75% în cazul populaŃiei de 20–64 de 
ani, prin: încurajarea participării tinerilor pe piaŃa muncii, susŃinerea participării 
persoanelor vârstnice şi a celor mai puŃin calificaŃi, precum şi prin creşterea 
gradului de integrare pe piaŃa muncii a imigranŃilor legali (Comisia Europeană, 
2010). Un alt document relevant în acest sens, Strategia europeană privind 
ocuparea forŃei de muncă reuneşte cadrul de direcŃii de acŃiune prin care se 
urmăreşte stimularea creşterii ocupării la nivel comunitar. În completarea strategiei 
privind ocuparea forŃei de muncă, UE a lansat, în anul 2012, Pachetul privind 
ocuparea forŃei de muncă (Comisia Europeană, 2012a), instrument ce stabileşte 
trei categorii de Ńinte, prezentând, în acelaşi timp, şi direcŃiile de acŃiune pentru 
atingerea acestora: 
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– sprijinirea creării de locuri de muncă la nivel comunitar (reducerea 
impozitării, utilizarea eficientă a subvenŃiilor şi exploatarea potenŃialului sectoarelor-
cheie, fiind principalele modalităŃi de intervenŃie identificate); 

– încurajarea dinamicii pieŃei muncii, atât cea profesională, cât şi cea 
geografică (prin sprijinirea lucrătorilor aflaŃi în căutarea unui loc de muncă, 
susŃinerea iniŃiativelor de formare profesională, asigurarea liberei circulaŃii a forŃei 
de muncă);  

– consolidarea guvernanŃei în domeniul politicilor de ocupare (pe baza 
dezvoltării unor mecanisme eficiente de monitorizare a ansamblurilor de politici în 
domeniu).  

Pactul pentru creştere economică şi locuri de muncă (Comisia Europeană, 
2012b), adoptat de către Consiliul European în iunie 2012, reprezintă acordul 
statelor membre de a implementa măsurile necesare atingerii obiectivelor stabilite 
prin Strategia Europa 2020. Una dintre Ńintele propuse prin acest document vizează 
găsirea de soluŃii eficiente la problema şomajului şi a deficitului de locuri de 
muncă înregistrat la nivel comunitar ca urmare a crizei economice. ModalităŃile de 
intervenŃie convenite în acest sens urmăresc adoptarea de reforme structurale menite 
să crească gradul de ocupare, în special în rândul tinerilor şi altor categorii de 
persoane provenind din grupuri vulnerabile, pe baza creşterii nivelului investiŃiilor 
în capitalul uman. 

La nivel naŃional, cadrul de reglementări privind creşterea ocupării şi reducerea 
şomajului are în centru său Strategia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă 
2013–2020 (MMFPSPV, 2013). Strategia îşi propune să susŃină atingerea de către 
România a obiectivelor stabilite prin Strategia Europa 2020. În anul 2012, 
România avea o rată de ocupare pentru populaŃia cu vârste cuprinse între 20 şi 64 
de ani de 63,8%, cu cinci procente sub media europeană, iar rata sărăciei în muncă 
(pentru 2010) atingea 17,3%, mai mult decât dublul mediei consemnate la nivelul 
UE. În ceea ce priveşte evoluŃia şomajului, perioada de după demararea recentei 
crize economice este marcată de oscilaŃii semnificative şi de valori situate constant 
sub media europeană. Cu toate acestea, structura ocupaŃională deficitară, în care 
avem ponderi însemnate din populaŃie fie neocupate, fie ocupate în sectoare 
neviabile economic (precum este cazul personalului familial neremunerat, al unei 
bune părŃi din lucrătorii pe cont propriu sau al persoanelor ocupate în agricultură), 
indică existenŃa unor categorii vaste de populaŃie subocupate. DirecŃiile de acŃiune 
descrise prin Strategia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă enumeră o 
serie de zone de acŃiune urgente: îmbunătăŃirea funcŃionării pieŃei muncii, facilitarea 
trecerii de la şomaj şi neocupare către poziŃii active pe piaŃa muncii, creşterea 
competenŃelor profesionale şi creşterea calităŃii ocupării persoanelor ce provin din 
grupuri dezavantajate (MMFPSPV, 2013). 

Studii recente la nivelul Ńării noastre tratează problemele legate de ocuparea 
deficitară a populaŃiei prin prisma nevoii de ajustare a politicilor în domeniu, în 
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vederea asigurării unei dezvoltări economice echilibrate şi durabile (Paraschivei, 
2012; Popp, 2010; Preoteasa, 2008a; Stănescu şi Cace, 2011; Şerban, 2013), şi 
evidenŃiază necesitatea implementării unor măsuri de sprijin pentru susŃinerea 
persoanelor aflate la început de carieră profesională sau provenind din categoriile 
dezavantajate (Dumitrescu şi Prisecaru, 2012; Fecioru, 2008; Păcurari şi Nechita, 
2013; Stănescu, 2011). Analizele privind evaluarea impactului politicilor în domeniu 
sunt însă rare şi reprezintă, în majoritatea cazurilor, abordări sectoriale (Dumitrescu 
şi Prisecaru, 2012; Fecioru, 2008; Georgescu, 2006; Preoteasa, 2009; Stanef, 
2012). Studiile realizate în acest sens evidenŃiază importanŃa măsurilor active de 
încurajare pentru flexibilizarea pieŃei muncii şi pentru reducerea riscurilor 
sociale, semnalând, totodată, faptul că România are cea mai redusă participare a 
populaŃiei de peste 25 de ani la programele de formare continuă (Şerban, 2013). 
Atingerea obiectivelor de flexicuritate reprezintă una dintre direcŃiile importante 
de acŃiune în zona politicilor de ocupare (Ciucă şi alŃii, 2009; Dumitrescu şi 
Prisecaru, 2012). Cu toate acestea, lipsa perspectivelor integratoare, care să ofere 
o viziune completă asupra impactului avut de către politicile de ocupare în 
contextul perioadei actuale reprezintă un mare minus al actualului sistem de 
evaluare a progreselor din domeniu.  

La nivel naŃional, principalul organism cu rol în definirea şi gestionarea 
politicilor de ocupare este Ministerul Muncii, Familiei, ProtecŃiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), prin DirecŃia Ocupare şi AgenŃia NaŃională de 
Ocupare a ForŃei de Muncă (ANOFM). MMFPSPV elaborează şi promovează 
politicile în domeniul ocupării, formării profesionale şi mobilităŃii forŃei de muncă, 
având printre atribuŃii: elaborarea actelor normative în domeniu, stabilirea indicatorilor 
de performanŃă, monitorizarea şi controlul activităŃii ANOFM sau managerierea 
sistemului de clasificări ocupaŃionale. În acelaşi timp, ANOFM reprezintă principalul 
organism ce aplică strategiile şi politicile de ocupare şi formare profesională, având 
responsabilitatea implementării Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de 
şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, modificată şi completată prin Legea 
nr. 250/2013.  

Promovarea şi extinderea politicilor active de ocupare reprezintă modalitatea 
viabilă de creştere a ocupării şi menŃinere a şomajului la valori acceptabile (Cace, 
2006), constituind o direcŃie de acŃiune foarte importantă în contextul economic 
actual şi având costuri de implementare inferioare celor înregistrate în cazul 
politicilor pasive (Şerban, 2013). Chiar dacă, în ultimii ani, rolul politicilor active a 
crescut substanŃial, acestea nu sunt încă suficient de bine articulate, fiind lipsite, în 
mod special, de mecanisme de feedback adecvate, prin care să poată fi evaluat cu 
exactitate impactul acestora. Modul în care sunt centralizate datele cu privire la 
beneficiarii programelor de acest tip, şi mai ales, informaŃiile referitoare la 
impactul pe care programele îl au asupra evoluŃiei ulterioare a beneficiarilor 
constituie un neajuns evident în acest sens.  
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Despre subocupare şi vulnerabilitate economică în ruralul românesc 

În mod evident, populaŃia rurală nu prezintă caracteristici unitare din punct de 
vedere economic, diferenŃierile înregistrate între diversele categorii de populaŃie, în 
special pe criteriul socioocupaŃional, fiind semnificative (Moşora, 2012; Otiman, 
2012; Sandu, 2011). Unul dintre indicatorii cei mai relevanŃi, care deosebesc, din 
punct de vedere statistic, populaŃia rurală de cea urbană, este ponderea ridicată pe 
care o deŃin persoanele neocupate sau ocupate în activităŃi economice neproductive. 
Practic, în contextul unui integrări deficitare a populaŃiei în cauză pe piaŃa forŃei de 
muncă, s-a ajuns la o situaŃie de vulnerabilitate economică accentuată, care determină 
un standard de viaŃă scăzut şi influenŃează negativ evoluŃia personală. 

Problemele în ceea ce priveşte ocuparea populaŃiei rurale rezidă în structura 
deficitară a acesteia, în timp ce cauzele sale pot fi găsite în evoluŃiile economice 
înregistrate după 1990 (Moşora, 2012; Stanef, 2012; Şerban şi Juravle, 2012). 
SituaŃia astfel înregistrată este una acută, creionând dezechilibre structurale şi 
afectând milioane de locuitori din localităŃile rurale sărace. Aceste dezechilibre 
sunt evidenŃiate atât prin raportul dintre efectivele populaŃiei active2 şi cele ale 
populaŃiei inactive3 economic, cât mai cu seamă prin prisma caracteristicilor populaŃiei 
ocupate. Astfel, problemele privind ocuparea în rural originează în ponderea ridicată 
a persoanelor inactive, înregistrată în categoriile de vârstă active, şi în ponderea 
redusă pe care o deŃin salariaŃii în totalul efectivului populaŃiei ocupate (Cace, 
2006; Paraschivei, 2012; Preoteasa, 2008b).  

Categorii însemnate de populaŃie rurală de vârstă activă nu desfăşoară 
activităŃi economice productive, având un statut marginal pe piaŃa muncii. În marea 
majoritate a cazurilor, această situaŃie este determinată de contextul social, aceste 
situaŃii fiind, doar în plan secund, rezultatul unor decizii persoanele. Inactivitatea 
acestor persoane este cauzată de lipsa de competitivitate pe care o înregistrează pe 
piaŃa concurenŃială a muncii. Dacă luăm în calcul coordonatele sectorului micilor 
exploataŃii agricole familiale, dominant la noi după 1991, în situaŃii asemănătoare 
se plasează şi populaŃia ocupată în agricultură (Otiman, 2012). Ocuparea predominantă 
în agricultură a populaŃiei rurale, realizată cu predilecŃie în zona agriculturii 
tradiŃionale, de subzistenŃă, constituie un produs al tranziŃiei şi al reducerii numărului 
de locuri de muncă salariate la care populaŃia rurală a avut acces (Otiman, 2012). 
De altfel, din punct de vedere structural, în cazul populaŃiei rurale, diferenŃele între 
populaŃia neocupată de vârste active şi cea ocupată în sectorul agricol nu sunt 
semnificative nici dacă luăm în calcul veniturile şi nici stilul de viaŃă. Aceste două 
                                                 

2 PopulaŃia activă cuprinde forŃa de muncă salariată, patronii şi liber profesioniştii, lucrătorii 
familiari neremuneraŃi şi şomerii. 

3 PopulaŃia inactivă reuneşte toate persoanele care nu au un loc de muncă şi nu se află în 
căutarea unuia, incluzând şi persoanele cu vârste inferioare sau superioare categoriei populaŃiei active. 
Include: preşcolari, elevi, studenŃi, pensionari, persoane neocupate şi neaflate în căutarea unui loc de 
muncă, persoane casnice (care desfăşoară numai activităŃi curente în gospodărie), persoane cu dizabilităŃi. 
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categorii par, mai degrabă, a descrie aceeaşi realitate, în care categoriile de populaŃie 
rurală lipsite de oportunităŃi de a accede la statutul de salariat sau de a desfăşura 
activităŃi meşteşugăreşti şi antreprenoriale, cade în zonele dependenŃei faŃă de 
agricultura de subzistenŃă şi inactivităŃii.  

În condiŃiile unui caracter puternic local al pieŃei muncii, în care practicile de 
mobilitate teritorială sunt slab dezvoltate, soluŃia pentru redresarea economică a 
zonelor rurale Ńine de dezvoltare comportamentelor antreprenoriale ale populaŃiei 
(Cace şi alŃii, 2012) şi de dezvoltarea, prin intervenŃie publică, a sectoarelor economice 
care pot asigura un număr ridicat de locuri de muncă. Progresele realizate în acest 
sens până acum sunt însă firave, pentru schimbări substanŃiale fiind necesară 
implementarea unor politici Ńintite de suport în ambele direcŃii. Cheia modificării 
profilului ocupării în rural Ńine de creşterea ofertei de locuri de muncă atât în 
sectoarele secundar şi terŃiar, cât şi în agricultură. În mod deloc surprinzător, 
restructurarea sectorului agricol, prin aşezarea sa pe baze viabile, care să aibă în 
centru modelul fermelor de dimensiuni medii şi mari, orientate către producŃia 
pentru piaŃă, poate reprezenta variabila instrumentală care să acŃioneze asupra 
activităŃii economice şi ocupării în mediul rural. ExperienŃa ultimelor două decenii, 
ne-a arătat destul de clar, faptul că fragmentarea excesivă a exploataŃiilor nu reprezintă 
un model viabil, în contextul economic actual. Dincolo de dezvoltarea sectorului 
nonagricol, o agricultură competitivă, dublată de o industrie agroalimentară viabilă, 
poate contribui din plin, prin crearea de locuri de muncă pe plan local, la reformarea 
structurii ocupaŃionale a populaŃiei.  

REZULTATE. STRUCTURA OCUPAłIONALĂ ÎN RURAL:  
DIMENSIUNI ALE SUBOCUPĂRII POPULAłIEI RURALE 

În perioada 2008–2013, efectivele populaŃiei rurale înregistrată de statistica 
oficială ca activă economic, în intervalul de vârstă 15–64 de ani, s-a păstrat relativ 
constantă în jurul valorii de patru milioane de persoane, în timp ce volumul populaŃiei 
inactive a crescut cu peste 300 de mii de cazuri, depăşind pragul de două milioane. 
Astfel, pe acest palier care arată că din punct de vedere formal, o treime din populaŃia 
de vârstă activă este înregistrată ca populaŃie inactivă, se conturează o primă 
dimensiune a ceea ce numim subocuparea populaŃiei rurale. Pe grupe de vârstă, în 
intervalul analizat, rata de ocupare a cunoscut evoluŃii nesemnificative, de doar câteva 
procente (Tabelul nr. 1). ExplicaŃia acestui fapt se găseşte în structura ocupaŃională a 
populaŃiei rurale, dominată de ocupaŃiile în sectorul agricol şi de activităŃile familiale 
neremunerate. Pe acest palier, al ceea cea am putea numi, plecând de la coordonatele 
vieŃii economice specifice mediului rural românesc, mai degrabă nonactivitate 
economică, se conturează cea de-a doua dimensiune, şi cea mai semnificativă pentru 
descrierea subocupării populaŃiei. Analizele în profunzime, realizate pe baza sectoarelor 
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de activitate ce oferă ocupare în rural, pe care le prezentăm în cea de-a doua parte a 
materialului, ilustrează convingător această realitate.  

Tabelul nr. 1 

Rata de ocupare în rural pe categorii de vârstă 

 
Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

15–19 ani 17,7 16,1 15,8 14,5 13,8 13,4 13,1 
20–24 ani 47,5 47,4 46,5 46,8 44,7 46,5 47,1 
25–29 ani 65,5 64,9 63,2 63,8 63,7 66,2 66,1 
30–34 ani 73,8 71,7 71,8 72,3 69,9 70,3 69,3 
35–39 ani 77 76,9 76,3 76,2 72,9 75,6 74,1 
40–44 ani 79,4 77,2 75,9 77,6 74,9 76 76,6 
45–49 ani 76,6 76,4 74,6 75,4 72,7 74,8 76,1 
50–54 ani 69,5 70,6 70,6 70 66,8 68,6 69,5 
55–59 ani 62,3 62,4 62,8 60,5 56,9 60,2 60,4 
60–64 ani 51,1 51,6 50,7 49,5 48,2 49,3 47,9 

Sursă: INS, baza de date Tempo. 
 
Pe grupe de vârste active (15–64 de ani), raportul dintre totalul efectivelor de 

populaŃie rurală inactive şi categoria populaŃiei active atinge cele mai ridicate 
valori în cazul populaŃiei tinere (15–24 de ani) şi al persoanelor de 50–64 de ani 
(Grafic 1). Pentru aceste categorii situaŃiile descrise sunt explicate prin ponderea pe 
care o deŃin elevii şi studenŃii, în primul caz, şi persoanele pensionate anticipat, în 
cel de-al doilea. Totodată, în categoria populaŃiei inactive de peste 50 de ani, un 
segment important este reprezentat de persoanele casnice. Astfel, situaŃia descrisă 
prezintă suficiente elemente pe baza cărora putem considera că ponderea ridicată a 
populaŃiei inactive în aceste două categorii de vârstă evidenŃiază situaŃii deficitare, 
în care atât tinerii, cât şi persoanele de peste 50 de ani reprezintă cele mai reduse 
niveluri de acces pe piaŃa forŃei de muncă. În cazul tinerilor, vorbim de bariere 
suplimentare în accesul pe piaŃa muncii faŃă de celelalte categorii de populaŃiei 
(Chipea, 2011). Aceştia trebuie să se confrunte atât cu probleme structurale ce Ńin 
de contextele economice locale nefavorabile, cât şi de necesitatea de a căuta un loc 
de muncă în localităŃile învecinate mai dezvoltate, cât şi de bariere ce sunt cauzate 
de educaŃia formală deficitară şi lipsa experienŃei lucrative. Practic, această 
categoriei de populaŃie prezintă un nivel ridicat de vulnerabilitate, având probleme 
în găsirea unui loc de muncă sau având acces, în special, la posturi slab 
remunerate. Pe de altă parte, în cazul persoanelor inactive de vârste mai înaintate 
avem de a face atât cu reticenŃă a angajatorilor în a selecta astfel de persoane, cât şi 
cu un proces de descurajare a acestora în a căuta un loc de muncă, bazat pe 
experienŃele anterioare, care duce, în timp, la autoexcluziune şi şomaj de lungă 
durată (Enache, 2013).  
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Grafic 1 

EvoluŃia raportului dintre populaŃia rurală inactivă şi cea activă, pe categorii de vârstă4 

 
Sursă: INS, baza de date Tempo. 

 
Semnificativă pentru perioada ultimilor ani este tendinŃa de creştere a 

ponderii pe care o deŃine populaŃia tânără în totalul efectivelor inactive. În contextul 
recentei perioade de criză economică, aceasta se explică atât prin prisma reducerii 
ofertei de locuri de muncă la care pot concura cu succes şi absolvenŃii diferitelor 
niveluri de pregătire formală, cât şi prin creşterea concurenŃei, ce a făcut ca, în lipsa 
unor alte oportunităŃi, persoanele cu experienŃă lucrativă să se arate interesate de 
ocupare unor poziŃii inferioare, scăzând astfel paleta posturilor disponibile pentru 
tineri. Astfel, un aspect relevant în analiza sectorului populaŃiei inactive trimite 
către nivelul de pregătire formală al acestor persoane. Peste 57% dintre persoanele 
tinere inactive (24–35 de ani) şi 48% dintre rezidenŃii cu vârste cuprinse între 34 şi 
49 de ani, ce nu desfăşoară activităŃi economice, au deficit puternic de pregătire 
profesională, absolvind, cel mult, nivelul şcolii generale. În acelaşi timp, 17% şi 
respectiv 24% din efectivele totale ale populaŃiei inactive din cele două categorii de 
vârstă sunt reprezentate de persoane ce au absolvit o şcoală profesională sau de ucenici.  

Chiar dacă cele peste două milioane de persoane de vârste active din mediul 
rural, care nu desfăşoară activităŃi economice, descriu o acută deficientă a pieŃei 
muncii, coordonatele profunde ale problemelor privind ocuparea nu se reduc la 
                                                 

4 Exemplu de citire a graficului: valoarea de 1,6 înregistrată în anul 2013 pentru populaŃia 
rurală de 15–24 de ani înseamnă că pentru intervalul de referinŃă, efectivele populaŃiei inactive erau 
de 1,6 ori mai numeroase decât cele ale populaŃiei active. În acelaşi fel, valoarea de 0,2 înregistrată 
pentru intervalul de vârstă 25–49 de ani arată că pentru această categorie, efectivele populaŃiei 
inactive reprezintă 20% din efectivele populaŃiei active.  
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aceste valori. Pentru a avea o imagine cât mai completă asupra problemelor de 
subocupare în rural, populaŃiei inactive trebuie să-i adăugăm şi efectivele cu 
activitate în agricultura tradiŃională, sau persoanele ce lucrează sezonier şi pe cont 
propriu şi care nu-şi pot asigura, pe aceste căi, venituri suficiente pentru traiul 
zilnic. Evident, datele statistice nu pot cuprinde cu exactitate această realitate 
difuză, ci ea poate doar fi doar dedusă din contextul prezentat de acestea.  

 
Grafic 2 

EvoluŃia populaŃiei rurale ocupate pe categorii, după statutul profesional 

 
Sursă: INS, baza de date Tempo. 

 
Dincolo de datele privind coordonatele populaŃiei inactive economic, deficienŃele 

structurale de la nivelul ocupării rurale sunt relevate prin raportarea numărului total 
de salariaŃi la celelalte categorii de populaŃie ocupată (Grafic 2). PopulaŃia salariată din 
rural atinge 1,6 milioane de persoane şi reprezintă 39% din totalul populaŃiei ocupate. 
O pondere similară înregistrează şi categoria lucrătorilor pe cont propriu, în timp ce 
lucrătorii familiali neremuneraŃi reprezintă 26% din totalul populaŃie, iar categoria 
antreprenorilor atinge mai puŃin de 1%. Cea mai mare parte a persoanelor integrate 
în categoriile lucrătorilor pe cont propriu şi lucrătorilor familiali neremuneraŃi 
desfăşoară activităŃi în sectorul agricol, putând vorbi despre o relativă echivalenŃă 
între aceste două grupări de raportare statistică şi populaŃia rurală ocupată în agricultura 
de subzistenŃă sau de semisubzistenŃă. Pe baza datelor Institutului NaŃional de Statistică 
(INS, 2013a) se evidenŃiază faptul că 1,27 milioane de persoane, din totalul celor 
1,4 încadrate ca lucrători pe cont propriu, constituie zilieri în agricultură sau persoane 
cu activităŃi principale în cadrul acestui sector. În acelaşi fel, aproape în totalitate, 
categoria lucrătorilor familiali neremuneraŃi, ce reuneşte 1,1 milioane de persoane, 
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cuantifică indivizi ce desfăşură activităŃi specifice sectorului agriculturii de subzistenŃă 
sau de semi-subzistenŃă. Ocuparea agricolă, chiar dacă în uşoară reducere în ultima 
perioadă, continuă să constituie principalul domeniu de activitate pentru populaŃia 
rurală. Emblematic pentru situaŃia României este faptul că doar 5% din totalul celor 
2,5 milioane de persoane active în agricultură au statut de salariaŃi şi numai 0,1% 
dintre aceştia sunt antreprenori (INS, 2013a). Astfel, cea mai mare parte a populaŃiei 
active în agricultură prezintă un statut ocupaŃional incert, ocuparea agricolă fiind, 
în majoritatea cazurilor, o formă de refugiu pentru persoanele care au înregistrat 
insucces pe piaŃa muncii.  

Putem considera că această categorie de populaŃie reuneşte cazuri de insucces 
în găsirea unui loc de muncă, apariŃia şi dezvoltarea sa în perioada de după 1990 
fiind efectul tranziŃiei şi al reducerii numărului locurilor de muncă. Categoriile de 
populaŃie rurală necompetitivă în noul context economic au ajuns să vadă în agricultura 
tradiŃională posibilitatea de asigurare a subzistenŃei, îngroşând efectivele populaŃiei 
dependente de sectorul agricol. Este evident faptul că acest proces de refugiere în 
agricultură al categoriilor de populaŃie rurală cele mai marginalizate pe piaŃa 
muncii a fost un rezultat al evoluŃiilor bruşte ale economiei din prima parte a anilor 
’90 şi al structurii sociodemografice a populaŃiei.  

Numărul de salariaŃi din mediul rural s-a redus puternic în primii anii ’90, 
efectivul total al acestora coborând de la sub două milioane în 1996 la mai puŃin  
de 1,5 milioane în 2000. Datele statistice (Tabelul nr. 2) arată că din totalul celor 
1,59 de milioane de salariaŃi înregistraŃi, 32% activau în industria extractivă şi 
prelucrătoare, 15% în comerŃ, 12% în serviciile din sfera privată, 11% în construcŃii 
şi 20% lucrau în ceea ce putem numi generic „sectorul public”. Sectorul agricol 
asigură numai 135 de mii de locuri de muncă salariate, adică aproape 9% din total, 
fiind unul dintre sectoarele cu potenŃialul cel mai ridicat de creştere. Premisele 
creşterii în acest sector se bazează pe firavul avans înregistrat în ultimii ani de 
formele de exploatare a terenurilor pe suprafeŃe medii şi mari, care utilizează forŃă 
de muncă salariată. Deşi modestă, în cifre absolute (înregistrându-se un plus de  
27 de mii de posturi), creşterea ponderii deŃinute de locurile de muncă salariate în 
agricultură în totalul posturilor de acest tip nu trebuie neglijată (de la 6% în 2008, 
la 9% în 2012). Creşteri ale numărului de locuri de muncă s-au înregistrat şi în 
sectorul comercial şi cel al serviciilor (peste 18 mii de posturi în activităŃile 
comerciale şi 31 de mii în servicii, dintre care 12 mii în cadrul unităŃilor de cazare 
hotelieră şi al restaurantelor). De cealaltă parte, sectorul industrial şi al producŃiei 
de apă, gaze şi electricitate a consemnat o scădere de peste 44 de mii de locuri  
de muncă. Acestor reduceri li s-au adăugat şi cele consemnate în construcŃii  
(–20 de mii de posturi), transporturi şi depozitare (–15 mii de posturi) şi sectorul 
public (–22 de mii de posturi). Pe baza acestor date putem concluziona că perioada 
de criză (2008–2012) a dus la stoparea trendului crescător anterior în ceea ce 
priveşte numărul de salariaŃi înregistraŃi în mediul rural, în special, pe baza 
reducerilor din sectorul secundar.  
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Cu toate că datele statistice nu sunt suficiente pentru a prezenta profilurile 
ocupării rurale la nivel de judeŃ sau microregiune, diferenŃierile înregistrate între 
zonele bogate şi mai dezvoltate şi cele sărace, eminamente agrare, constituie un 
element central în descrierea deficitelor regionale ale pieŃei muncii rurale. În mod 
evident, profilul ocupaŃional al populaŃiei rurale din localităŃile situate în apropierea 
centrelor urbane importante diferă semnificativ faŃă de situaŃiile consemnate în 
localităŃile izolate. În acelaşi timp, putem vorbi de diferenŃieri consistente dacă 
luăm în calcul diversele regiunii ale Ńării. Spre exemplu, ponderea salariaŃilor din 
totalul populaŃiei rurale ocupate în anul 2010 a fost, în judeŃul Vaslui, de mai puŃin 
de 10% (DJS–Vaslui, 2012), în timp ce aceleaşi date raportate pentru judeŃul Timiş 
arată un procent de peste 50% (DJS–Timiş, 2012). Pe această bază, criteriul 
caracteristicilor regionale şi cel al distanŃei geografice ce desparte localităŃile rurale 
de centrele urbane ce concentrează cea mai mare parte a locurilor de muncă la nivel 
judeŃean se evidenŃiază ca elemente-cheie în explicarea decalajelor de acest tip.  

Tabelul nr. 2 

SalariaŃi în rural pe categorii CAEN 2 (date pentru anii 2008 şi 2012) 

ActivităŃi ale economiei naŃionale Anul 2008 Anul 2012 EvoluŃie 

Agricultură, silvicultură şi pescuit  108 353 135 427 27 074 
Industria extractivă 51 301 36 309 –14 992 
Industria prelucrătoare  508 599 476 937 –31 662 
ProducŃia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiŃionat  

28 057 20 679 –7 378 

DistribuŃia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităŃi 
de decontaminare  

16 117 19 378 3 261 

ConstrucŃii  188 730 168 454 –20 276 
ComerŃ cu ridicata şi cu amănuntul 205 105 223 912 18 807 
Transport şi depozitare  106 475 91 090 –15 385 
Hoteluri şi restaurante  27 787 39 912 12 125 
InformaŃii şi comunicaŃii  8 362 10 313 1 951 
Intermedieri financiare şi asigurări  8 525 10 294 1 769 
TranzacŃii imobiliare  772 1 860 1 088 
ActivităŃi profesionale, ştiinŃifice şi tehnice  11 753 17 840 6 087 
ActivităŃi de servicii administrative şi activităŃi de servicii 
suport  

43 101 50 214 7 113 

AdministraŃie publică şi apărare; asigurări sociale din 
sistemul public  

113 522 109 384 –4 138 

ÎnvăŃământ  99 292 89 819 –9 473 
Sănătate şi asistenŃă socială 67 742 58 912 –8 830 
ActivităŃi de spectacole, culturale şi recreative  6 307 6 190 –117 
Alte activităŃi ale economiei naŃionale  22 186 23 686 1 500 
Total 1 622 086 1 590 610 –31 476 

Sursă: INS, baza de date Tempo. 
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Raportând numărul total de salariaŃi din rural la populaŃia totală, pe categorii 
de vârstă, se constată că aceştia reprezintă doar o mică parte a efectivelor. SituaŃia 
cea mai bună se înregistrează în grupa de vârstă 25–34 de ani, unde ponderea 
salariaŃilor atinge 34% din total, aceasta scăzând odată cu raportarea la segmentele 
de vârstă superioare: 27% în categoria 35–49 de ani şi 16% în grupa de vârstă 
50–64 de ani (INS, 2013a). Pe de altă parte, datele longitudinale privind evoluŃia 
numărului de salariaŃi arată traiectorii diferite pentru categoriile populaŃiei tinere 
şi cele echivalente persoanelor de vârste mai înaintate (Grafic 3). Numărul salariaŃilor 
din rural cu vârste cuprinse între 35 şi 49 de ani a crescut aproape constant, atingând 
în anul 2012 o valoare cu 200 de mii de posturi mai ridicată decât cea raportată în 
anul 2002. Totodată, perioada 2010–2012 a dus o creştere cu 100 de mii de unităŃi 
a numărului salariaŃilor din grupa de vârstă 50–64 de ani. În acelaşi timp, efectivele 
de salariaŃi din categoriile 15–24 şi 25–34 de ani au consemnat reduceri constante. 
Dincolo de explicarea acestui fenomen prin recursul la structura demografică, un 
element-cheie este cel referitor la scăderea angajabilităŃii categoriilor tinere de 
populaŃie rurală. Cauzele acestui fapt pot fi multiple şi îmbină atât elemente ce 
Ńin de contextul economic general şi cererea de locuri de muncă, dar şi factori 
plasaŃi la nivelul experienŃei profesionale şi lucrative a populaŃiei în cauză.  

 
Grafic 3 

EvoluŃia populaŃiei rurale salariate pe grupe de vârstă 

 
Sursă: INS, baza de date Tempo. 

CONCLUZII. O SCHIłĂ DE INTERVENłIE  
PENTRU PERIOADA URMĂTOARE 

România nu dispune de un cadru normativ Ńintit pe problema subocupării 
populaŃiei rurale, în ciuda faptului că acest aspect este recunoscut ca reprezentând 



 FLAVIUS MIHALACHE 14 222 

unul dintre principalele puncte nevralgice în ceea ce priveşte coordonatele activităŃii 
economice a populaŃiei (MMFPSPV, 2013). Strategia NaŃională pentru Ocuparea 
ForŃei de Muncă 2013–2020 (MMFPSPV, 2013) stabileşte ca principal obiectiv în 
acest sens identificarea şi promovarea unor măsuri eficiente în domeniul ocupării, 
prin care populaŃia ocupată în agricultura tradiŃională sau categoriile inactive de 
populaŃie să fie ajutate să-şi modifice statutul ocupaŃional. Cu toate acestea, 
documentul în cauză nu intră mai adânc în tematica măsurilor necesare creşterii 
ocupării în rural, trasând, mai degrabă, câteva linii directoare. În categoria obiectivelor 
pe termen scurt pe care Strategia le enumeră şi care vizează cu predilecŃie populaŃia 
rurală se regăseşte creşterea calităŃii ocupării rezidenŃilor din rural, prin dezvoltarea 
competitivităŃii agriculturii şi a sustenabilităŃii spaŃiilor rurale.  

Dincolo de aceste precizări lipseşte însă orice referire la cadrul politicilor 
prin care se urmăreşte îmbunătăŃirea situaŃiei ocupării la nivelul populaŃiei rurale. 
Cadrul normativ actual nu prevede un ansamblu de măsuri de intervenŃie eficiente 
şi articulate în vederea rezolvării problemelor de acces la un loc de muncă, pe care 
mare parte a populaŃiei, şi nu numai rurală, le consemnează. Programele şi strategiile 
oficiale în acest sens sunt de ordin general, fără a se adresa unor categorii specifice 
de populaŃie vulnerabilă.  

Din acest punct de vedere, în domeniul politicilor privind ocuparea, perioada 
următoare trebuie să aducă o schimbare substanŃială de optică, prin implementarea 
unor măsuri eficiente adresate categoriilor de populaŃie rurală aflată în situaŃie de 
excluziune pe piaŃa muncii. În viziunea noastră, atingerea obiectivelor privind 
creşterea numărului de locuri de muncă la care are acces populaŃia rurală care să 
ducă la modificarea substanŃială a structurii ocupaŃionale şi reducerea problemelor 
ce Ńin de standardul de viaŃă redus al marii părŃi a populaŃiei, trebuie să se bazeze 
pe acŃiuni concentrate asupra a patru niveluri: a) reforma sectorului agricol şi agro-
alimentar; b) dezvoltarea antreprenoriatului rural; c) îmbunătăŃirea stării infrastructurii 
rurale; d) reforma sistemului educaŃional. 

Problema eficienŃei scăzute a sectoarelor agricol şi agroalimentar stă în centrul 
problemelor ale medului rural românesc încă din 1991, în timp ce cauza acesteia se 
găseşte, în primul rând, în modul în care reforma agrară a fost implementată. În 
acest sens, pentru reformarea sectorului agricol este nevoie de încurajarea comasării 
terenurilor, proces necesar creării de unităŃi economice puternice care să asigure o 
creştere importantă a numărului de locuri de muncă salariate. Comasarea funciară 
se produce deja, însă este lentă, necesitând intervenŃie publică în vederea accelerării, 
şi mai cu seamă, a ghidării modului în care statul doreşte realizarea acestuia. 
Recenta liberalizarea a pieŃei terenurilor funciare (2014), reprezintă momentul de 
răscruce de la care configuraŃia proprietăŃii funciare în România se va schimba. 
Efectele acestui proces de reconfigurare a structurii de proprietate asupra terenurilor 
se vor vedea şi la nivelul locurilor de muncă existente în domeniu, care vor creşte 
odată cu reducerea numărului exploataŃiilor de mici dimensiuni. Creşterea rentabilităŃii 
sectorului agricol poate determina, pe verticală, şi dezvoltarea sectorului agroalimentar, 
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şi implicit, crearea de noi locuri de muncă. Chiar dacă implică un proces de durată, 
aceste transformări asupra proprietăŃii vor determina, la un orizont mediu de timp, 
reaşezarea economie rurale pe baze sustenabile şi reducerea segmentului de 
populaŃie neocupată.  

În contextul presiunii venite ca urmare a liberalizării pieŃei funciare, micii 
producători, în vederea atingerii unor niveluri mai ridicate de productivitate care să 
le permită menŃinerea pe piaŃă, vor fi nevoiŃi să se asocieze pentru a pune bazele 
unor forme competitive de exploatare a terenurilor, proces care, la rândul său, 
implică tehnologizare şi recursul la personal salariat calificat. Extinderea practicilor 
antreprenoriale în rural constituie o altă direcŃie de acŃiune care poate conduce la 
dezvoltare cadrului vieŃii economice. Chiar dacă permisele din acest moment nu 
sunt favorabile, evoluŃiile de la nivelul sectorului agricol, coroborate cu politici de 
suport pentru dezvoltarea iniŃiativelor de profil pot determina, în anii următori, 
schimbări substanŃiale sub acest aspect. 

Unul dintre elementele centrale în determinarea coordonatelor economice la 
nivelul localităŃilor rurale şi în conturarea profilului ocupaŃional al populaŃiei Ńine 
de starea infrastructurii de la sate. Pe deo parte, atragerea de investiŃii în activităŃi 
economice nonagricole depinde, în mod semnificativ, de această dimensiune, iar pe 
de altă parte, accesul populaŃiei rurale la locurile de muncă existente la nivelul alor 
localităŃi decât cea de reşedinŃă se bazează pe o infrastructură de transport 
adecvată. Nu sunt puŃine cazurile în care, la nivel regional, există, în anumite 
localităŃi urbane, deficit de forŃă de muncă, iar în altele, nivel ridicat al şomajului 
sau structură ocupaŃională deficitară. În acest sens, problema infrastructurii – atât 
cea de transport, cât şi cea locală – a reprezentat pentru România o barieră 
importantă în calea dezvoltării echilibrate a teritoriului. Una dintre Ńintele centrale 
asumate pentru perioada 2014–2020, prin Programul OperaŃional Regional, vizează 
tocmai realizarea de progrese în acest sens.  

Cel de-al patrulea nivel de acŃiune la nivelul căruia este nevoie de intervenŃie 
publică prin politici şi programe Ńintite vizează îmbunătăŃirea situaŃiei calificării 
profesionale a populaŃiei. Deficitul înregistrat în acest sens poate fi compensat, pe 
termen scurt şi mediu, prin dezvoltarea sistemului de învăŃământ secundar 
profesional şi prin încurajarea populaŃiei adulte în vederea implicării în programe 
de formare şi reconversie profesională.  
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n the context of the Romanian rural economic life we have to 

conceptualize the employment status of the population not as a 

dichotomy of employed – not employed, but as a more substantial 

classification from adequate employment to inadequate employment. A substantial 

part of the employed population is facing an ambigous status: they are working 

in their oun households or in the agricultural sector. In the official statistics, 
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these persoans are considered as working people, but, in fact, they represent a 

vast category of under-employed persons. Starting from this observation, this 

paper aims to explore the dimension of the Romanian rural underemployment, 

focusing on its coordinates and evolution, in the last period of time.  

The actual structure of the rural economic life determines an unbalanced 

distribution of the workforce, with a massive sector of the population working 

in agriculture. The main data show that, during the economic crisis, the sector 

of the rural population working in non-farming sectors decreased after 2008. 

In the same time, the farming sector had a more stable evolution, showing, in 

the last years, a tendency for growth.  

The sector of underemployed persons continues to be the dominant one 

in the rural workforce. This category includes more than 2.5 million persons 

which have an ambigous employment status, being unable to find a permanent 

job or to develop viable entrepreneurial initiatives. This category of persons 

presents key aspects of social and economic vulnerability, with all the negative 

aspects which emerge from these. 

Keywords: employment, rural areas, economic sectors. 
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MĂSURI DE OCUPARE PE PIAłA MUNCII  
A PERSOANELOR CU DIZABILITĂłI 

DANIEL ARPINTE 

rticolul îşi propune să investigheze potenŃialul măsurilor de 
integrare pe piaŃa muncii a persoanelor cu dizabilităŃi şi să 
identifice principalele aspecte critice ale acestor măsuri, dar 

şi soluŃiile care pot fi adoptate pentru a creşte eficienŃa sistemului de suport. 
Studiul arată că sistemul de cotă la angajare este ineficient gestionat în 
România şi nu generează impactul aşteptat în raport cu resursele utilizate. În 
pofida unor măsuri legislative şi fiscale favorabile integrării pe piaŃa muncii 
a persoanelor cu dizabilităŃi, doar 4,7% dintre persoanele cu dizabilităŃi 
adulte au un loc de muncă. Sunt evidente ineficienŃa politicilor de ocupare şi 
lipsa de preocupare a instituŃiilor publice responsabile, ca şi ineficienŃa 
utilizării fondurilor europene destinate integrării persoanelor cu dizabilităŃi 
pe piaŃa muncii. Articolul se încheie cu un set de propuneri pentru a creşte 
eficienŃa sistemului de cotă la angajare şi a măsurilor specifice asociate.  

Cuvinte-cheie: persoane cu dizabilităŃi, integrare pe piaŃa muncii, 
ateliere protejate. 

INTRODUCERE 

Atelierele protejate funcŃionează ca Work Integration Social Entreprises (WISE) 
în Europa sau sheltered workshops/work centers (SUA, Marea Britanie, Canada) şi 
desemnează unitatea economică în care o pondere semnificativă a angajaŃilor sunt 
persoane cu dizabilităŃi (cel puŃin 50%, conform Regulamentului Comisiei Europene 
nr. 800 din 2008). În România, unităŃile protejate sunt reglementate de Legea 448 
din 2006 şi pot fi înfiinŃate fie cu personalitate juridică sau fără, sub forma de 
secŃie/departament în cadrul unei instituŃii publice, a unui operator economic sau 
ONG, cu condiŃia ca cel puŃin 30% din numărul total de angajaŃi cu contract 
individual de muncă să fie persoane cu dizabilităŃi. O unitate protejată poate fi şi 
persoana cu dizabilităŃi autorizată.  

UnităŃile protejate sunt printre cele mai vechi forme de protecŃie specializate 
destinate persoanelor cu dizabilităŃi, însă au cunoscut o extindere rapidă abia după 
cel de-al Doilea Război Mondial (Migliore, 2010). În SUA, între 1948 şi 1976, 
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numărul atelierelor protejate a crescut de la 85 la aproximativ 3 000 (Migliore, 
2010). Şi în Europa unităŃile protejate au fost un model larg utilizat pentru integrarea 
în muncă a persoanelor cu dizabilităŃi. În 2013, în Europa lucrau în astfel de structuri 
între două şi trei milioane de persoane cu dizabilităŃi, conform AsociaŃiei Europene a 
Furnizorilor de Servicii pentru Persoanele cu Handicap (EASPD). Cele mai multe 
unităŃi funcŃionează în Olanda, Suedia, Belgia, FranŃa şi Germania. Extinderea 
sectorului unităŃilor protejate s-a temperat ulterior, activitatea acestora fiind apreciată 
ca slab eficientă, cu efecte negative asupra procesului de integrare a persoanelor cu 
dizabilităŃi (Sayce, 2011; NDRN, 2011; Migliore, 2010), fiind identificate o serie 
de dezavantaje: 

• oferă foarte puŃine oportunităŃi pentru dezvoltarea personală şi profesională 
a persoanei cu dizabilităŃi;  

• nivelul redus al salarizării este insuficient pentru a asigura un nivel de trai 
decent;  

• accentuează segregarea şi accentuarea izolării sociale a persoanelor cu 
dizabilităŃi; 

• reduce şansele de integrare a persoanei cu dizabilităŃi pe piaŃa liberă a muncii.  
Ca urmare, în ultimii ani, în unele state americane atelierele protejate au fost 

înlocuite cu servicii integrate de ocupare (statul Vermont) sau au devenit alternativă 
secundară, prioritară fiind integrarea pe piaŃa liberă a muncii (statul Washington). 
În Marea Britanie, Remploy1 şi-a restrâns semnificativ activitatea, cele mai multe 
întreprinderi protejate deŃinute de aceasta fiind desfiinŃate ca urmare a concluziilor 
unui raport de evaluare a politicilor de ocupare pentru persoanele cu dizabilităŃi 
(Raportul Sayce). În prezent, Remploy îşi concentrează cea mai mare parte a 
activităŃii în servicii de suport pentru integrarea persoanelor cu dizabilităŃi pe piaŃa 
liberă a muncii.  

În România, tendinŃa este inversă, ultimii ani fiind caracterizaŃi de o creştere 
semnificativă a sectorului unităŃilor protejate autorizate. În august 2014 funcŃionau 
669 de unităŃi protejate (dintr-un total de 720 autorizate de Ministerul Muncii,  
51 având autorizaŃie suspendată), aproape dublu faŃă de 2010. Deşi numărul acestora 
a crescut rapid în ultimii ani, cele mai multe unităŃi protejate sunt, de fapt, iniŃiative 
individuale ale persoanelor cu dizabilităŃi (sub forma de persoană fizică autorizată), 
sau au un număr mic de persoane cu dizabilităŃi angajate, 1 600 în total, reprezentând 
0,25% din totalul persoanelor cu dizabilităŃi adulte eligibile (gradele I–III inclusiv) 
şi aproape 5% din totalul persoanelor cu dizabilităŃi angajate în muncă la nivel 
naŃional. Un studiu din 2012 (AchiŃei şi alŃii, 2012) arată că, dintr-un eşantion de 
57 de structuri de economie socială care au dezvoltat unităŃi protejate, cele mai 
multe dintre unităŃi au între unu şi cinci posturi ocupate de persoane cu dizabilităŃi. 
Acelaşi studiu mai remarcă faptul că majoritatea unităŃilor protejate nu sunt orientate 
                                                 

1 Principalul furnizor de locuri de muncă în întreprinderi protejate, organizaŃie deŃinută de 
Departamentul de Muncă şi Pensii din Marea Britanie. 
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către obŃinerea de profit, fiind mai degrabă un mediu de terapie ocupaŃională pentru 
persoanele cu dizabilităŃi angajate.  

UnităŃile protejate autorizate beneficiază de o serie de facilităŃi:  
• scutire de plata taxelor de autorizare la înfiinŃare şi de reautorizare;  
• scutire de plată a impozitului pe profit, cu condiŃia ca cel puŃin 75% din fondul 

obŃinut prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achiziŃionarea 
de echipamente tehnologice, maşini, utilaje, instalaŃii de lucru şi/sau amenajarea 
locurilor de muncă protejate, în condiŃiile prevăzute de Codul fiscal;  

• drepturi acordate de autorităŃile administraŃiei publice locale, finanŃate din 
fondurile proprii.  

Legea mai stabileşte ca măsură opŃiunea achiziŃionării de produse şi servicii 
de la acestea de către angajatorii2 care au mai mult de 50 de angajaŃi, dar care nu au 
angajat cel puŃin 4% persoane cu dizabilităŃi din totalul angajaŃilor. Acest sistem de 
cotă la angajare3 este cea mai importantă formă de suport pentru unităŃile protejate 
autorizate, pentru că asigură, prin opŃiunea achiziŃionării de produse şi servicii de 
către angajatorii care nu ating cota de 4%, o piaŃă exclusivă pentru aceste structuri. 
Este o formă de protecŃie faŃă de mediul concurenŃial liber, dar în care unităŃile 
protejate pot avea dezavantaje din cauza specificului acestora care le poate reduce 
competitivitatea. De altfel, în mod ideal, o unitate protejată ar trebui să fie 
concentrată prioritar obiectivelor de integrare a persoanelor cu dizabilităŃi pe piaŃa 
liberă a muncii, fapt care presupune costuri adiŃionale, care se reflectă în preŃul 
final al produselor şi serviciilor.  

O astfel de facilitate devine tentantă şi pentru entităŃile economice care nu 
îndeplinesc criteriile de autorizare, cel mai frecvent neavând ponderea minimă de 
30% de persoane cu dizabilităŃi angajate legal. De altfel, după verificările din 2004 
ale Ministerului Muncii a activităŃii unităŃilor protejate au fost suspendate autorizaŃiile 
a 51 de structuri (din 720). Un sistem paralel de indentificare a cazurilor de abuz a 
fost creat de către unităŃile protejate reprezentative (Util Deco, prin FundaŃia 
Alături de Voi, sau Învingătorul, deŃinută de Societatea HandicapaŃilor Locomotor 
din România), care îşi propun să menŃină credibilitatea acestui sistem de protecŃie.  

Cota la angajare este, de altfel, una dintre cele mai frecvente măsuri adoptate la 
nivelul statelor europene pentru a susŃine, direct sau indirect, (prin măsuri de suport 
pentru unităŃile protejate) integrarea pe piaŃa muncii a persoanelor cu dizabilităŃi. Doar 
şapte state (Danemarca, Suedia, Finlanda, Letonia, Estonia, Olanda şi Marea Britanie) 
                                                 

2 DefiniŃi prin lege ca autorităŃile şi instituŃiile publice, persoanele juridice, publice sau private. 
ExcepŃie de la aplicarea măsurii fac instituŃiile publice de apărare naŃională, ordine publică şi siguranŃă 
naŃională. 

3 Sistemul de cotă este reglementat prin Legea 448 din 2006 şi instituŃie ca obligaŃie pentru 
angajatorii cu mai mult de 50 de angajaŃi să aibă minimum 4% persoane cu handicap angajate. Alternativele 
pentru cei care nu ating această cotă sunt: a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 
50% din salariul de bază minim brut pe Ńară înmulŃit cu numărul de locuri de muncă în care nu au 
angajat persoane cu handicap; b) să achiziŃioneze produse sau servicii de la unităŃi protejate 
autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat. 
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nu au sistem de tip cotă impus angajatorilor pentru angajarea persoanelor cu 
dizabilităŃi (Fuchs, 2014). Însă cele mai multe dintre statele fără sistem de cotă au 
printre cele mai ridicate rate ale persoanelor cu dizabilităŃi integrate pe piaŃa muncii 
(peste 50% în Suedia şi Finlanda, 40% în Marea Britanie, 45% în Olanda) (SAR, 
2010). La nivel european, eficienŃa măsurii din perspectiva susŃinerii directe a 
ocupării în muncă a persoanelor cu dizabilităŃi este redusă, majoritatea angajatorilor 
preferând plata taxelor impuse de stat în cazul nerespectării cotelor, costul angajării 
şi menŃinerii în muncă a unei persoane cu dizabilităŃi (accesibilizarea locului de 
muncă) fiind mai mare (Fuchs, 2014). Şi în România sistemul de cotă la angajare şi 
măsurile asociate acestuia produce efecte neglijabile, doar 4,5% din totalul 
persoanelor adulte cu dizabilităŃi neinstituŃionalizate având un loc de muncă (Iorga 
şi alŃii, 2012). În primul trimestru al anului 2014, ponderea persoanelor cu 
dizabilităŃi angajate era de 4,7%, mai ridicată în cazul persoanelor cu surdocecitate 
(21,2%), cu handicap auditiv (15,8%) sau cu handicap somatic (9%). Ponderile 
cele mai mici sunt pentru persoanele cu handicap mintal (0,8%), handicap psihic 
(1,6%), vizual (2,8%) sau asociat (2,7%)4. Totuşi, comparativ cu anul 2005 (deci 
anterior intrării în vigoare a legii 448), numărul de persoane cu handicap angajate 
în 2011 se dublase, ajungând la 27 678. 

Nivelul redus de ocupare al persoanelor cu dizabilităŃi nu este caracteristic 
doar mediului privat, sensibil la aspectele care privesc costurile cu angajaŃii şi 
potenŃial mai mari în cazul angajării unei persoane cu dizabilităŃi, ci şi 
administraŃiei publice, unde, teoretic, astfel de costuri nu ar trebui să constituie un 
criteriu privind ocuparea unui loc de muncă. Studiul Institutului de Politici Publice 
(IPP) (Iorga şi alŃii, 2012) arată că, la nivelul unui eşantion de instituŃii publice 
locale şi centrale, ponderea persoanelor cu dizabilităŃi în totalul angajaŃilor nu 
depăşeşte 2%. O singură primărie (Focşani) şi două DirecŃii Generale de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃie a Copilului (MehedinŃi şi Sălaj) aveau o pondere de 4% a 
persoanelor cu dizabilităŃi din totalul angajaŃilor. Eşecul sistemului de cotă este 
determinat, conform unui raport al SocietăŃii Academice Române (SAR, 2010), de 
lipsa de control a instituŃiilor responsabile (în primul rând InspecŃia Muncii). 
Calculele autorilor arată că, la nivelul anului 2010, raportat la numărul de locuri de 
muncă ale angajatorilor cu peste 50 de salariaŃi, ar fi trebuit să existe 140 000 de 
locuri de muncă ocupate de persoane cu dizabilităŃi sau pentru care s-ar fi efectuat 
plata taxei în cuantum de 50% din salariul de bază minim brut pentru fiecare loc de 
muncă neocupat, fie achiziŃia în cuantum echivalent de produse şi servicii de la 
unităŃile protejate autorizate. Autorii raportului arată că pentru aproximativ 44 000 
de locuri de muncă nu se plătesc taxe şi nici nu sunt ocupate de angajaŃi care sunt 
persoane cu dizabilităŃi.  

PotenŃialul de dezvoltare a unităŃilor protejate autorizate rămâne semnificativ, 
având în vedere că la bugetul de stat se colectează sume importante de la angajatorii 
                                                 

4 
Calcule ale autorului cu date statistice ale Ministerului Muncii. 
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care nu ating cota de angajare pentru persoanele cu dizabilităŃi. Studiul IPP (Iorga 
et al., 2012) arată că Ministerul de FinanŃe a colectat, în acest sens, 208 de milioane 
în 2011 (echivalentul a aprox. 52 000 de locuri de muncă) şi 183 milioane în 2012 
(echivalent pentru 44 000 locuri de muncă), sume care pot fi atrase de către 
unităŃile protejate în afara serviciilor şi produselor pe care le oferă pe piaŃa liberă.  

PRINCIPALE PROBLEME/ PROVOCĂRI 

În pofida unor măsuri legislative şi fiscale favorabile integrării pe piaŃa 
muncii a persoanelor cu dizabilităŃi, doar 4,7% dintre persoanele cu dizabilităŃi 
adulte au un loc de muncă. Sunt evidente ineficienŃa politicilor de ocupare şi lipsa 
de preocupare a instituŃiilor publice responsabile şi ineficienŃa utilizării fondurilor 
europene destinate integrării persoanelor cu dizabilităŃi. În rapoartele de evaluare a 
politicilor de suport pentru persoanele cu handicap, cele mai frecvent menŃionate 
probleme ale politicilor de ocupare pentru persoanele cu dizabilităŃi se referă la 
implementarea deficitară a sistemului de cotă.  

1. OpŃiunea plăŃii unei sume compensatorii de către angajatorii care nu ating 
cota de angajare pentru persoanele cu dizabilităŃi nu este utilizată în favoarea 
protecŃiei acestei categorii. Raportul IPP (Iorga şi alŃii, 2012) arată că sume 
considerabile sunt colectate la bugetul de stat, fără a fi însă direcŃionate pentru 
finanŃarea măsurilor de creştere a ocupării pe piaŃa muncii a persoanelor cu dizabilităŃi. 
ExperienŃa SUA sau a Marii Britanii, ne arată că unitatea protejată are limite 
semnificative, fiind necesare alternative complementare care să asigure persoanei 
cu dizabilităŃi accesul la piaŃa liberă a muncii.  

2. Slaba eficienŃă a proiectelor finanŃate din fondurile europene care au avut ca 
activitate integrarea pe piaŃa muncii a persoanelor aparŃinând grupurilor vulnerabile, 
deci implicit şi a persoanelor cu dizabilităŃi. Studiul IPP (Iorga et al., 2012) arată că 
doar 5 902 persoane cu dizabilităŃi au primit sprijin în identificarea unui loc de 
muncă din totalul de 45 878 persoane, fără a fi menŃionat şi câte au reuşit să ocupe 
efectiv un loc de muncă. O serie de rapoarte de cercetare (SAR, 2010; AchiŃei şi 
alŃii, 2012, Iorga şi alŃii, 2012; Arpinte şi alŃii, 2010) arată că programele de 
finanŃare pentru incluziune socială din perioada 2007–2014 au abordat deficitar 
măsurile de suport pentru grupurile vulnerabile, în particular pentru persoanele cu 
dizabilităŃi. Este cunoscut faptul că proiectele care au vizat ocuparea în muncă au 
înregistrat rezultate surprinzător de slabe în raport cu sumele alocate.  

3. IneficienŃa măsurilor pentru stimularea ocupării personelor cu dizabilităŃi pe 
piaŃa liberă a muncii. SubvenŃionarea adaptării locurilor de muncă pentru persoanele 
cu dizabilităŃi este o practică obişnuită în câteva Ńări europene (ex., Spania, Olanda, 
Luxemburg). În România, angajatorul beneficiază de deducerea la calculul profitului 
impozabil a sumelor aferente adaptării locurilor de muncă protejate şi achiziŃionării 
utilajelor şi echipamentelor utilizate în procesul de producŃie de către persoana 
cu dizabilităŃi; deducerea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu transportul 
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persoanelor cu dizabilităŃi de la domiciliu la locul de muncă; deducerea la calculul 
profitului impozabil a cheltuielilor cu transportul materiilor prime şi al produselor 
finite la şi de la domiciliul persoanei cu dizabilităŃi care prestează activitatea 
profesională la domiciliul său. Acest tip de facilităŃi fiscale sunt insuficiente şi 
trasferă o parte semnificativă a costurilor necesare pentru adaptarea locului de 
muncă către angajator, fapt care anulează celelalte avantajele de tip fiscal pe care le 
primeşte pentru angajarea unei persoane cu dizabilităŃi. De altfel, un studiu IPP 
(Iorga şi Ercuş, 2011) arată că angajatorii privaŃi apreciază că stimulentele fiscale 
actuale sunt insuficiente şi descurajatoare din perspectiva etapelor birocratice care 
ar trebui parcurse pentru a fi obŃinute.  

4. Lipsa mecanismelor eficiente de monitorizare a respectării obligaŃiilor legale 
cu privire la măsurile de protecŃie a persoanelor cu dizabilităŃi poate influenŃa negativ 
credibilitatea sectorului unităŃilor protejate. Presiunea unor organizaŃii reprezentative 
din domeniu a dinamizat activitatea de control a instituŃiilor responsabile, un număr 
semnificativ de unităŃi protejate având activitatea suspendată din cauza lipsei 
conformităŃii activităŃilor realizate. Însă sistemul actual rămâne deficitar din cauza 
suprapunerilor atribuŃiilor de control şi a lipsei de coordonare între instituŃiile 
responsabile (InspecŃia Muncii, InspecŃia Socială, DGASPC).  

SOLUłII 

1. Crearea unui sistem de subvenŃionare stimulativ pentru adaptarea locului 
de muncă. Un astfel de sistem ar trebui să asigure resurse suficiente pentru adaptarea 
locului de muncă, astfel întât criteriul cost să nu influenŃeze negativ decizia de 
angajare a persoanei cu dizabilităŃi. Poate fi bazat fie pe costuri reale, în funcŃie de 
estimările necesare, pe baza gradului şi tipului de dizabilităŃi, sau în sumă forfetară 
(aşa cum se practică în Spania).  

2. Extinderea obligaŃiei de a contribui la protecŃia persoanelor cu dizabilităŃi 
şi în cazul angajatorilor cu mai puŃin de 50 de angajaŃi. În Austria, FranŃa sau 
Germania, sistemul de cotă este impus angajatorilor cu mai mult de 20 de angajaŃi 
inclusiv, în vreme ce în Italia se aplică şi celor care au mai mult de 15 angajaŃi  
(o jumătate de normă). Extinderea sistemului ar asigura resurse importante pentru 
finanŃarea măsurilor de ocupare, având în vedere că activitatea economică se 
concentrează la nivelul angajatorilor cu mai puŃin de 50 de angajaŃi. Conform datelor 
INS, la nivelul anului 20085 existau 2 078 de unităŃi economice locale cu peste 
250 angajaŃi, 11 077 aveau între 50 şi 249 angajaŃi, 52 593 aveau între 10 şi 49 angajaŃi. 
PuŃin peste 500 de mii de unităŃi economice locale aveau până la nouă angajaŃi.  

3. Eficientizarea sistemului de control a respectării prevederilor legale cu privire 
la locurile de muncă destinate persoanelor cu dizabilităŃi, deopotrivă la nivelul 
angajatorilor care au obligaŃia respectării cotei, dar şi la nivelul atelierelor protejate, 
                                                 

5 2008 este ultimul an cu date disponibile pentru acest indicator. 
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prin simplificarea responsabilităŃilor la nivelul instituŃiilor publice (InspecŃia Socială, 
InspecŃia Muncii). Implicarea organizaŃiilor reprezentative în procesul de monitorizare 
a măsurilor de suport pentru persoanele cu dizabilităŃi poate fi utilă, având în vedere 
rolul acestora în sprijinul acordat instituŃiilor publice pentru verificarea activităŃii 
atelierelor protejate.  

4. Crearea unui fond special în care să fie colectate sumele încasate din plata 
taxei de 50% din sariul minim brut pentru fiecare loc de muncă neocupat de o 
persoană cu dizabilităŃi. Sumele astfel colectate ar trebui să susŃină proiecte şi 
măsuri de integrare a persoanelor cu dizabilităŃi pe piaŃa liberă a muncii, domeniu 
deficitar în policile actuale de ocupare. Mecanismul actual în care sumele sunt 
colectate la bugetul de stat, fără a fi direcŃionate explicit către programe destinate 
persoanelor cu dizabilităŃi, lipseşte sistemul de suport de resurse importante (aprox. 
183 milioane în 2012).  

5. Dezvoltarea de programe de ocupare a persoanelor cu dizabilităŃi pe piaŃa 
liberă a muncii. Un astfel de program ar trebui să fie gestionat la nivelul DGASPC 
şi să vizeze, deopotrivă, dezvoltarea competenŃelor profesionale, cât şi suportul 
necesar pentru ocuparea unui loc de muncă şi adaptarea acestuia la nevoile persoanei 
cu dizabilităŃi. Programul ar trebui să vizeze, într-o primă fază, instituŃiile publice 
care au responsabilitatea de a asigura cota de ocupare cu persoane cu dizabilităŃi.  

6. Încurajarea atelierelor protejate să asigure suport pentru integrarea pe 
piaŃa muncii libere a persoanelor cu dizabilităŃi. Sistemul unităŃilor protejate are o 
serie de dezavantaje, fapt care a determinat schimbarea radicală a politicilor de 
ocupare pentru persoanele cu dizabilităŃi în Ńări cu tradiŃie (SUA, Marea Britanie). 
Însă, în contextul în care România are o pondere foarte redusă a persoanelor cu 
dizabilităŃi integrate pe piaŃa muncii, este necesar ca acest sistem să se dezvolte. 
Limitarea dependenŃei persoanei cu dizabilităŃi de unitatea protejată poate fi 
realizată prin acordarea unor stimulente pentru unităŃile protejate care asigură 
programe de suport pentru dezvoltarea competenŃelor profesionale ale acestora şi 
încurajează sau susŃin integrarea pe piaŃa liberă a muncii.  

7. Creşterea ponderii persoanelor cu dizabilităŃi de la 30% la cota minimă  
de 50% prevăzută în regulamentul Comisiei Europene ar putea asigura creşterea 
ponderii persoanelor cu dizabilităŃi ocupate şi ar accentua misiunea unităŃilor protejate. 
Concomitent, sunt necesare măsuri suplimentare de suport pentru a compensa 
eventuala pierdere a competitivităŃii acestora.  
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he article aims to investigate the potential of support measures 

for the integration on the labour market of people with 

disabilities, and to identify both the main weaknesses of these 

measures and the proposals that might be implemented in order to increase 

the efficiency of the support system. The article shows that the quota system 

for employment is inefficiently implemented in Romania and does not have the 

expected impact for the used resources. Although there are favourable legislative 

and fiscal provisions supporting the integration on the labour market, only 

4.7% of the people with disabilities are employed. Therefore, the inefficiency 

of the employment policies is obvious, along the lack of interest of the in 

charge public institutions and the inefficiency in using the European funds 

targeting the integration of the people with disabilities on the labour market. 

The article ends with a few proposals for increasing the efficiency of quota 

system for employment and for the additional specific measures, like the 

development of a system for subsidies for adapting the working places, extending 

the compulsory contribution to the protection of the disabled people for employers 

with less than 50 employers, improving the efficiency for the implementation 

of the legal provisions related to the disabled people protection, implementation 

of special fund fed by the tax of 50% by gross minimum wage for each job 

which is not held by a disabled person, developing employment programs for 

disabled people on the labour market, helping sheltered workshops for 

providing support for inclusion of disabled people on the labour market, 

increasing the quota of disabled people in total employers for sheltered 

workshops from 30% to 50%.      
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L’IMPACT DE LA CRISE SUR LA VIE DES CHÔMEURS1  

IONELA VLASE 

et article est issu d’un rapport de recherche concernant 
l’impact de la crise actuelle sur la vie des chômeurs de longue 
durée. L’enquête a été menée entre août et septembre 2013 

dans plusieurs pays européens, dont la Roumanie a fait également partie.  
A partir des entretiens semi-dirigés sur un échantillon de 15 personnes 
choisies selon différents critères (sexe, milieu de résidence, âge et situation 
familiale), les résultats ont mis en évidence que la crise touche sans doute la 
Roumanie actuellement, même si ce fait est moins illustré par les chiffres. 
Cette réalité cachée, à dessein, ou faute de moyens méthodologiques pour 
saisir ces changements en temps réel, amène à, voire « légitime », un déficit 
de mesures de politiques sociales destinées à aider la population à risque de 
pauvreté accentué par cette crise. 

Mot-clefs: crise écnomique, chômage, qualité de vie, liens sociaux. 

INTRODUCTION 

Cette recherche se propose d’identifier surtout les effets de la crise sur la 
partie de la population censée être la plus exposée et vulnérable à la crise, à savoir, 
les chômeurs de longue durée sortis du milieu populaire. Le chômage est, sans doute, 
une des manifestations de la crise économique. Selon les données de l’Institut 
National de la Statistique, en Roumanie, le taux du chômage est monté de 4,1% en 
2006 à 7,9% en 2009, mais ces chiffres sont loin de déceler la réalité vécue des 
personnes sans emplois. 

Un exemple de la littérature récente dans le domaine tente aussi d’explorer 
l’impact de la baisse des revenus et du chômage, engendrés par la crise actuelle, sur 
le niveau de satisfaction/bonheur de certaines catégories de la population en 
Islande (Gudmundsdottir, 2013). Les résultats de ces recherches ne sont tout de 
même pas concluants. Gudmundsdottir (2013) montre que le bonheur des Islandais 
mesuré avant la crise (en 2007) était significativement et négativement influencé 
                                                 

Adresa de contact a autorului: Ionela Vlase, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 
Departamentul de Sociologie, str. Lucian Blaga nr. 2A, 550169, Sibiu, România, e-mail: 
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par les difficultés de subvenir aux besoins, et positivement influencé par le statut 
marital (d’abord, ceux qui étaient mariées, suivies par ceux vivant en couple ou 
étant fiancés), la santé et la qualité des relations avec la famille et les amis, ainsi 
que par l’appartenance à la catégorie d’âge de 70 à 79 ans. Cependant, ces facteurs 
qui expliquaient 30% de la variation du bonheur en 2007, ne s’avèrent plus 
significatifs pour expliquer la détérioration du sentiment du bonheur deux ans plus 
tard. Seulement pour les catégories de personnes qui ont déclaré un score plus 
élevé du bonheur, trois facteurs sont restés signifiants (le statut marital, les 
difficultés financières et la qualité des relations sociales). L’auteur souligne, tout de 
même, que la direction et l’intensité de ces effets peuvent varier selon les pays, 
selon les normes culturelles, selon l’appartenance à une certaine catégorie sociale. 
En règle générale, le bien-être subjectif des personnes dont les moyens de vie sont 
plus modestes est le plus affecté par la crise et cette couche sociale semble de plus 
en plus épaisse aujourd’hui.  

Dans ce sens, les deux études de cas réalisées en Roumanie (les villes de 
Cluj-Napoca et de Focşani) essaient de montrer comment les ouvriers et employés 
roumains vivent les effets de la perte d’emploi et quel est le lien entre la péjoration 
de la qualité de vie (d’un point de vue objectif) et la réflexion qu’ils portent sur ces 
changements, ainsi que leur évaluation subjective et les sentiments qui accompagnent 
cette réflexion.  

SPÉCIFICITÉS NATIONALES 

LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE est un phénomène moins étudié en 
Roumanie. Alors que le chômage de longue durée représente une partie réduite 
dans les statistiques, il doit être bien plus étendu que les chiffres le montrent. 
Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cela, mais on pourrait mentionner parmi 
eux: le non-renouvellement de l’inscription auprès de l’Agence Nationale pour 
l’Emploi de la Force de Travail une fois l’échéance de la période d’indemnisation 
arrivée, et le manque de confiance des chômeurs dans la capacité de cette Agence 
de leur trouver un emploi correspondant à leur formation. L’étude du chômage 
pourrait révéler, tout de même, les multiples conséquences de la crise actuelle qui a 
fortement touché les pays européens. Concernant la structure du chômage en 
Roumanie, un rapport du Ministère du Travail, de la Famille et de la Protection 
Sociale (2012) montre que le chômage de longue durée (au-delà d’une année) 
représente 39,24% (soit 138 867 personnes) dans le total des chômeurs enregistrés 
auprès de l’Agence Nationale pour l’Emploi de la Force de Travail. Selon le niveau 
d’éducation, cette même source affirme que la grande majorité (environ trois 
quarts) des chômeurs est constituée par les personnes sans études ou ayant un 
niveau d’étude inférieur au lycée. Selon l’âge, la structure de la population 
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enregistrée au chômage en juin 2012 était la suivante: 19% des chômeurs sont 
jeunes (moins de 30 ans), 53% étaient âgés de 30 à 49 ans, et 28% avaient 50 ans 
ou plus. Concernant la distribution selon le genre, les femmes constituaient 44% 
des chômeurs en juin 2012, selon le même rapport. Cette observation peut aller de 
pair avec un constat largement véhiculée, selon lequel la crise actuelle touche 
davantage les hommes que les femmes, dû au fait que les domaines prépondérant 
masculinisé de travail sont les plus touchés (ex. finances, métiers du bâtiment, 
l’industrie des automobiles).  

 
Figure 1 

Le taux d’emploi selon le sexe en Roumanie 2000–2013 

 
Source: L’auteur selon les données de L’Institut National de Statistique https://statistici.insse.ro/ 
shop/?lang=en. 

DISPARITÉS RÉGIONALES DE DÉVELOPPEMENT ET VULNÉRABILITÉ 

FACE À LA CRISE  

Au-delà de ces données agrégées au niveau du pays, il est communément 
partagé qu’en Roumanie la crise n’a pas touché de la même manière ou avec la 
même intensité toutes les régions du pays. La structure territoriale de la Roumanie 
selon les huit régions (NUTS2), comprenant chacune entre trois et huit districts 
(NUTS3), établies en conformité avec le système EUROSTAT, montre de fortes 
variations au niveau de développement régional. Ainsi, après la région Bucarest-
Ilfov, la région Ouest du pays semble la plus développée, en termes de PIB per 
capita, à savoir 45,2% de la moyenne enregistrée en Europe en 2006, tandis que la 
situation opposée est enregistrée au Nord-Est du pays, où le PIB per capita était de 
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seulement 24,70% de la moyenne européenne (Goschin et al., 2010: 208). Ces 
auteurs attirent l’attention sur le fait que les inégalités de développement sont encore 
plus sévères au niveau des districts composant ces huit régions. Ainsi, la crise est 
censée affecter inégalement ces districts selon leur niveau de spécialisation dans 
certains domaines économiques, selon leurs structures sociales et selon leur 
orientation vers les activités d’exportation (Goschin et al., 2010: 208). Ainsi, certains 
districts, comme Galati (industrie de l’acier par Arcelor Mittal), ou Arges (industrie 
des automobiles – Dacia Renault) sont plus vulnérables à la crise globale actuelle, car 
leur économie est liée aux activités économiques mondiales. En même temps, ces 
district ont plus de potentiel de s’en remettre une fois que l’économie mondiale se 
redresse. A l’opposé se trouve les districts où prédominent les activités économiques 
traditionnelles, surtout basées sur l’agriculture. Ici la crise actuelle se juxtapose sur 
celle qui caractérisait déjà ces districts sous-développés, comme le soulignent 
Goschin et al. (2010). Selon ces auteurs, le district de Cluj se trouve parmi les plus 
touchés par la crise économique, notamment parce qu’il y a un grand niveau de 
dettes, un niveau élevé de la dépendance de l’export des produits économiques, ainsi 
qu’un partie étendue de la population occupée dans le secteur financier. On retrouve 
aussi bien d’entreprises étrangères qui y ont établi de filiales. Suite à la crise, 
certaines d’entre elles sont entre temps reparties en Asie ou ailleurs, comme le cas 
bien connu de Nokia qui a amené au licenciement 1 900 travailleurs. Toutefois, les 
personne licenciées ne se sont pas retrouvées sur les liste de L’Agence de L’Emploi 
de la Force de Travail, car selon un article de presse locale (Câmpan, 2013), une 
partie significative de ces personnes avaient un contrat de travail à durée déterminée 
et ne remplissaient pas les critères pour obtenir l’indemnisation au chômage et une 
autre partie a reçu des paiements compensatoires justement afin de maîtriser le taux 
du chômage. 

LA MIGRATION INTERNATIONALE ET LES ENVOIS DE FONDS DES 

ROUMAINS  

Il est connu qu’à partir du milieu des années 1990 la migration de travail des 
Roumains vers les pays européens (notamment vers l’Italie et l’Espagne) a pris un 
grand essor (Sandu, 2010; Vlase, 2013), ce qui a contribué, en grande partie, à ce 
taux réduit du chômage. En outre, les envois de fonds des trois millions de 
migrantes roumaines vers les familles restées au pays ont représenté une 
contribution importante à la réduction de la pauvreté (León-Ledesma et Piracha, 
2004; de Sousa et Duval, 2010). La Roumanie était classée parmi les 10 premiers 
pays du monde en ce qui concerne le volume des envois de fonds selon un rapport 
de la Banque Mondiale (2011). Toutefois, la crise qui a touché fortement les pays 
européens ces dernières années a laissé beaucoup de migrantes sans emploi et cela 
se reflète aussi dans la baisse des envois de fonds, à partir de 2009.  
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Figure 2 

Evolution des envois de fonds des migrantes vers la Roumanie (en millions $) 

 
Source: Réalisé par l’auteur à partir des données de la Banque Mondiale http://econ.worldbank.org/ 
WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22759429~pagePK:64165
401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html. 

 
Afin de rendre compte des effets de la crise en Roumanie, il est donc 

nécessaire de considérer aussi ces aspects liés à la migration d’une partie 
importante de la population active. La migration a pénétré la vie socioéconomique 
de multiples façons et elle est intimement liée aux nombreux domaines de la 
qualité de vie (ex: santé, éducation, loisir, logement etc.) des familles ayant des 
membres travaillant à l’étranger.  

Ces aspects sont aussi pris en considération par les auteurs d’un ancien 
rapport de l’UNICEF Impacts of the international economic crisis in Romania 
2009–2010. Ses auteurs (Stănculescu et Marin, 2011: 33) montrent aussi que la 
crise a amené à la réduction de l’activité de certaines entreprises, au changement de 
leur statut (certaines sont devenues des entreprises familiales), voire même à la 
faillite de plusieurs d’entre elles. Ainsi, par rapport à l’année 2008, en 2009 on 
assiste pour la première fois à une situation où le nombre d’entreprises fermées 
dépasse le nombre de nouvelles entreprises mises en place. La baisse des salaires et 
le blocage des embauches dans les postes publics, ainsi que la diminution des 
dépenses dans le domaine de la protection sociale ont fortement contribué à la 
détérioration du niveau de vie en Roumanie. 

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 

Cette enquête se propose de mettre en évidence les stratégies que les personnes 
sans-emploi mettent en œuvre pour affronter la crise économique actuelle. Il est sans 
doute connu que ces stratégies varient selon la composition de la famille et les ressources 
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dont la famille dispose, les bénéfices de l’Etat-providence et les besoins couverts 
par les dépenses publiques pour la protection sociale (très réduites, dans le cas de la 
Roumanie), le niveau d’insertion sociale (appartenance aux réseaux sociaux: amis, 
voisins, associations, organisations non-gouvernementales), et, aussi selon les possibilités 
liées à l’agency de l’acteur même. Les acteurs sociaux, en fonction de leur éducation, 
milieu social, âge, situation familiale, ont un certain pouvoir d’agir de manière à 
changer leur situation et à améliorer leur niveau de vie. Compte tenu de ces différences, 
il est, dès lors, intéressant de savoir quelles sont les stratégies des personnes du 
milieu populaire. Pour le but de la présente analyse, on a choisi de mener une 
enquête qualitative sur les personnes issues du milieu populaire. On a, dès lors, 
interviewé 15 personnes (7 femmes et 8 hommes) ayant des formations différentes: 
mécanicien, menuisier, cuisinier, électricien, grutier, peintre ou autres métiers du 
bâtiment, ainsi que vendeuse, assistante à domicile, métiers de garde et sécurité dans 
des institutions. Vu la difficulté de croiser simultanément trois critères (âge, genre 
et situation familiale), on a privilégié les deux premiers critères et on a porté une 
attention spéciale au troisième qui résultait souvent des deux autres. Cette distribution 
est représentée dans le Tableau 1 ci-après:  

Tableau 1 

Caractéristiques sociodémographiques des personnes interviewées  
en Roumanie en août – septembre 2013 

Sexe 
Age 

Hommes Femmes 
Total 

< 35ans 
CI_VN (seul, vit avec ses 
parents). 
MM_CL (marié, 3 enfants). 

PA_CL (35 divorcée, enfant chez le père). 
MT_CL (24, seule). 
LA_CL (32, seule, deux ans en Esp.). 

5 

36–50 ans 

PC_CL (46, seul). 
DT_VN (42, marié, une fille, 
retour d’Italie). 
TC_VN (seul, vit chez sa 
mère, retour d’Italie). 

MA_CL (48, divorcée). 
ML_CL (41, mariée, deux enfants). 

5 

> 50 ans 

CI_CL (59, marié, une fille 
adulte). 
DI_VN (51, divorcé, trois ans 
en Italie). 
FL_VN (52, marié, un fils de 
18 ans). 

FO_CL (53, mariée) 
VA_CL (55, divorcée, retour d’Esp., deux 
filles adultes) 

5 

Total 8 7 15 
Note: les codes sont attribués aux interviewées dans un souci de protéger leur identité. Les deux 
dernières majuscules indiquent l’endroit de l’interview, à savoir CL représente Cluj (ville de Cluj-
Napoca), et VN représente Vrancea (ville de Focşani). 

 
Un aspect qu’il faut mentionner, est la faible représentation des familles 

monoparentales dans cet «échantillon». Cette catégorie de famille n’est pas aussi 
large que dans les autres pays européens (notamment, l’Irlande, ou les pays du Nord) 
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et cela a imposé, donc, une première difficulté de tomber sur ces cas. Une deuxième 
contrainte dans la possibilité de sélection de ces cas vient du fait que, même si le 
divorce est à la hausse en Roumanie également ces dernières années, il est fort 
probable qu’il intervienne soit avant la naissance des enfants, soit lorsque les 
enfants sont plus grands, voire des jeunes adultes. Quand le divorce intervient 
lorsque les enfants sont plus jeunes, la garde d’enfants revient, d’habitude, au 
parent qui a plus de moyens d’entretenir les enfants. Comme on peut remarquer 
dans le Tableau 1, il y a effectivement des personnes divorcées, mais ces personnes 
n’ont actuellement pas d’enfants à charge. Dans le cas de PC_CL, un homme de 46 
ans divorcé après la naissance de la fille, avoue que la fille vit chez sa mère depuis 
le divorce et que la mère a suffisamment de moyens, n’ayant pas besoin de son 
aide. Il pense laisser à la fille sa maison en héritage quand elle sera adulte, mais 
n’apporte pas d’autre soutien matériel pour la fille. Les données issues de cette 
enquête ne permettent donc pas, au moins pour le cas de la Roumanie, de tirer des 
enseignements relatifs aux stratégies des familles monoparentales (parent seul avec 
enfants à charge) touchées par la crise.  

Un autre constat est lié à la définition du chômage de longue durée. Etant 
donné que les Roumaines s’inscrivent auprès du Pôle Emploi aussi longtemps 
qu’ils/elles bénéficient d’une indemnisation de chômage (à savoir: 6 mois, 9 mois 
ou 12 mois, selon la durée des contributions sociales liées à la participation au 
marché du travail), les chômeurs de plus longue date disparaissent, petit à petit, des 
registres. On a bien pris soin de respecter ce critère et, dans la majorité des cas, les 
personnes ont effectivement 12 mois ou plus de chômage, sauf dans deux cas où 
les personnes ont entre 6 et 12 mois de chômage.  

Par contre, un aspect qui sera discuté dans le cadre de cette étude de cas est 
celle qui relève de la situation des anciens migrants revenus au pays. 
L’émigration est un phénomène très étendu en Roumanie, touchant environ 15% de 
la population et on estime qu’un tiers des familles ont un membre à l’étranger. 
Souvent, ces personnes proviennent du milieu populaire, donc il y a beaucoup de 
chances de rencontrer de tels chômeurs avec expérience de migration de travail, 
revenus en Roumanie pour s’y installer définitivement (du moins, c’est ce qu’ils 
pensent au moment du retour). Cinq personnes parmi nos interviewés ont migré en 
Espagne, Italie ou Allemagne à un moment de leur vie. Pour ces personnes on 
remarque aussi des stratégies d’affronter la crise d’une manière différente par 
rapport aux autres. L’expérience à l’étranger a permis l’accumulation d’un capital 
social, culturel et aussi financier. Ils évaluent leur situation aussi en rapport avec la 
situation des autres pays et ils sont plus critiques quant au manque de stratégie 
politique de l’Etat roumain devant cette crise. Pour certains d’entre eux, la 
possibilité de migrer à nouveau dans le cas de la péjoration des conditions sur le 
marché économique local s’avère aussi comme une stratégie de résister à la crise.  

Quant aux modalités de sélection des personnes interviewées, nous avons 
utilisées différentes manières pour atteindre une grande diversité des personnes 
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ciblées: les annonces placées dans le journal local par les personnes à la recherche 
d’emploi, le contact avec le Pôle Emploi (AJOFM – Agentia Judeteana pentru 
Ocuparea Fortei de Munca), entretiens avec professeurs qui donnent des cours de 
formation aux adultes sans emploi, boule de neige, liste des personnes à qui la 
mairie distribue des aliments (les chômeurs en font une catégorie importante de 
bénéficiaires), contacts et interviews avec des représentants des organisations non-
gouvernementales qui travaillent avec des groupes de personnes sans-emploi. Dans 
quelques cas, il nous a été possible d’obtenir l’interview à la maison des personnes 
interviewées, mais dans d’autres cas on a dû interviewer le «cas» à la maison de la 
personne qui nous a établi le contact, dans une salle du centre de formation pour les 
adultes, ou dans un parc, par souci que la personne va nous refuser (ce qui nous est, 
d’ailleurs, arrivé dans quelques situations). Comme on a dû trouver et interviewer 
les personnes sur un laps de temps assez court, on n’a pas eu l’occasion de créer 
des situations de connaissance réciproque suffisamment proche pour être accepté à 
la maison, même si on connaît les avantages méthodologiques d’une telle situation 
d’interview. Lorsque les personnes étaient trouvées par la boule de neige il était 
plus simple d’être accepté à la maison, grâce au rapport de confiance qui existait 
entre les personnes. Néanmoins, les chômeurs sont souvent en situation d’isolement 
et de rupture des liens sociaux (Paugam, 2006), ce qui a posé des difficultés de 
recours à cette technique de boule de neige, justement parce que les gens ont peu 
de contacts, voire plus du tout, avec les autres. Dans les cas où l’interview ne s’est 
pas déroulé à la maison de l’interviewé, on a posé des questions sur l’état du 
logement, pour compléter les informations relatives aux conditions de vie. 

Une dernière remarque porte sur le choix des deux villes pour la réalisation 
de cette enquête qualitative. Etant donné que la Roumanie enregistre officiellement 
le plus bas taux de chômage dans l’Union Européenne et, compte tenu que le 
chômage rural y est presque inexistant (les régions rurales roumaines ne sont 
d’ailleurs pas connecté à l’économie mondiale de façon à être directement touchées 
par cette crise), il nous a paru opportun de s’arrêter sur deux villes (Cluj-Napoca: 
320 000 habitants et Focşani: 70 000 habitants) afin de pouvoir vérifier les 
hypothèses suggérées. Ces deux villes sont situées dans deux régions différentes 
(Ouest – région plus développée, respectivement Est du pays).  

LES DONNÉES DE TERRAIN 

Pour un des hommes interviewés, le travail représente sa deuxième vie. Le 
travail est important! Être en bonne santé et travailler, ça … c’est la deuxième vie! 
(CI_CL, homme, 59 ans, Cluj Napoca, p. 224). 

La place qu’occupe sa famille, surtout sa fille, pour laquelle il semble avoir 
investi beaucoup durant ces années de travail, est plus importante. Le travail 
semble le moyen par lequel cet investissement dans la réussite de sa fille unique a 
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été possible. A son tour, la fille en est consciente et se sent responsable envers le 
sort de ses parents. L’hypothèse du loan repayment2 peut trouver une certaine 
application dans ce cas. Elle paye les mensualités à la banque pour rendre l’argent 
emprunté par son père afin de s’acheter une voiture. La mobilité intergénérationnelle 
ascendante est aussi un résultat de l’investissement dans l’éducation de sa fille. Le 
fait que la fille a les moyens de payer ces mensualités, alors qu’elle a aussi trois 
enfants, peut être considéré un indicateur de l’appartenance à une catégorie 
socioprofessionnelle supérieure à ses parents. La solidarité est tout de même 
limitée aux échanges familiales pour cet interviewé. Il n’y a que peu, voire pas, de 
contacts avec les trois sœurs de sa femme dont il parle durant l’interview en tant 
que seuls parents. On peut effectivement déceler un certain repli sur la famille dans 
cet entretien. Sa femme, qui semble tout de même „moins soucieuse” par rapport à 
sa propre situation de chômeur (comme il apparaît à travers les mots de 
l’interviewé), sa fille et ses trois petits-fils forment le noyau de cette solidarité 
familiale. C’est, d’ailleurs, très rare que la solidarité s’étend au-delà des liens de 
parenté ou, dans certains cas, de voisinage et amitié: 

The social networks of relatives, friends and neighbours have represented the 
most important safety net for most people, only small proportions of population 
asking support from institutions, be it governmental or nongovernmental 
(Stănculescu and Marin, 2011: 50). 

Pour CI_CL, à part des participations sporadiques aux jeux d’échecs avec 
quelques vieux du quartier, la communauté n’apparaît pas comme un acteur, à 
travers cet entretien. Seulement l’église a une certaine importance dans sa 
situation de vie actuelle. Il va à l’église, mais il n’en parle pas aux autres 
participants qu’il y rencontre spontanément. L’appartement aussi (en bon état, 
dans un immeuble qui a été refait et dispose d’isolation thermique) révèle 
certains aspects de sa croyance (une grande croix à la cuisine, un livre de prières 
sur la table). Cependant, sa participation aux services de l’église ne relève pas 
d’une stratégie de renforcement des liens de participation élective, ou 
d’appartenance au groupe de croyants, mais c’est plutôt en acte solitaire, de 
recherche de l’aide divine. D’ailleurs, il n’a pas parlé de son statut de chômeur à 
personne en dehors de sa famille. En même temps, il avoue que cette situation l’a 
rendu fragile psychiquement aussi, qu’il a traversé une déprime dont il n’en était 
pas conscient au départ. Ce qui le protège, en quelque sorte, c’est le fait qu’il 
essaie de justifier cette étape de sa vie comme une transition vers la retraite. De 
plus, le fait d’avoir contribuer 42 ans au fonds de pensions légitime cette 
                                                 

2 Cette hypothèse est largement utilisée dans les études portant sur les envois de fonds par les 
migrants vers les familles restées aux pays. Certains auteurs trouvent que les migrants plus qualifiés 
envoient plus souvent et de plus grands montants non seulement parce qu’ils gagnent mieux que les 
autres, mais aussi parce qu’ils sont tenus responsables par le code moral de la société d’origine, selon 
lequel il faut être reconnaissants à ses parents qui ont investi dans l’éducation. 



 IONELA VLASE 10 244 

justification. Pour mieux comprendre le rapport entre la catégorie d’âge et le vécu 
du chômage, il faut, peut-être, ajouter que les Roumaines âgées de plus de 50 ans 
ont vécu du moins 17 ans de leur vie active durant le communisme lorsque le 
travail était considéré plutôt une obligation qu’un droit. Durant l’ancien régime, 
le chômage n’existait pas car toute personne qui sortait d’une école était 
directement placée dans une des entreprises étatiques. Ces personnes ont aussi 
continué de travailler quelques années après la chute du communisme, car toutes 
les entreprises étatiques n’ont pas fait, tout de suite, faillite. Il est donc fort 
probable que ces personnes aient contribué la durée minimale pour avoir droit à 
une pension de retraite. Selon le seuil de sortie à la retraite (qui varie selon les 
pays pris en considération et qui semble être plus bas dans le cas de la Roumanie) 
et compte tenu du vécu politique des Roumaines, la perception sur l’impact du 
chômage peut être considérée aussi sous cet angle-là. Cette étape du chômage est, 
tout de même, dévalorisante aux yeux de CI_CL, cet homme de 59 ans, car il 
avoue qu’il a de la peine à se rendre tous les mois au Pôle Emploi pour signer son 
carnet afin de recevoir l’indemnisation de chômage. Durant sa vie il s’est 
confronté une seule fois au chômage avant, mais il a choisi de partir en 
Allemagne à cette époque-là, ce qui ne serait plus possible à son âge. A part cette 
indemnisation du chômage, il n’a jamais cherché ailleurs une autre aide, mais a 
essayé de s’en sortir avec les épargnes. Sa fille a aussi contribué, en partie. Les 
associations ou organisations non-gouvernementales dans ce domaine sont peu 
développées et, de plus, chercher de l’aide est souvent synonyme de la mendicité 
car, dit-il: C’est dur. Nous sommes habitués à travailler, à avoir ce qu’il nous 
faut, à ne pas aller mendier (CI_CL, homme, 59 ans, Cluj-Napoca, p. 224). 

A cette idée contribue aussi mass-média et les politiciens qui portent un 
jugement sur les bénéficiaires de différents types d’aide sociale. Bien qu’en 
Roumanie les dépenses pour la protection sociale soient les plus modestes parmi 
les pays de l’UE (environ 17% de PIB, contre 30% la moyenne européenne), la 
presse écrite et les débats politiques font croire le contraire en affirmant qu’on est 
„un pays de gens socialement assistés“, ou comme écrivait les auteurs du rapport  

Du côté des autorités locales, maires, maire adjoints, et professionnels du 
social mentionnaient que durant la crise la demande pour le revenu minimum 
garanti et pour la cantine sociale se sont multiplies et se maintiennent 
élevées même pendant les saisons où d’habitude il y avait moins de demandes 
(printemps et été). Cependant, la réponse principale des institutions combine 
le discours public sur les «Pauvres non méritants qui trichent le système» 
avec le contrôles administratifs afin de réduire le nombre de bénéficiaires et 
avec la réduction ou le retard des paiements à cause du budget insuffisant 
(Stănculescu and Marin, 2011: 68, traduit de l’anglais). 

Cela a amené à un sentiment de culpabilité chez les plus démunis qui en ont 
besoin. La Roumanie, à côté des autres pays de l’Est de l’Europe, est considérée, 
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de ce point de vue, un Etat-providence minimaliste ou en train de développement, 
dont les services sociaux sont très marginaux (Kuitto, 2011: 359). 

Du point de vue de la situation vécue du chômage, les propos de cet homme 
montrent que la société continue d’attribuer des rôles traditionnels aux femmes et 
aux hommes, car dit-il à l’égard de sa femme qui est actuellement sans emploi 
(mais qui pourrait commencer à travailler sous peu): Elle est moins soucieuse que 
moi (entretiens, p. 221). Sa femme n’a pas traversé de déprime, d’après cet 
interviewé. Cela peut être dû au fait que l’homme qui perd son travail remet en 
question son identité masculine3 et parce qu’après tant d’années de travail il se sent 
dépaysé, alors que la femme, qui a toujours assumé la double charge (travail payé 
et travail domestique), même après le licenciement, continue d’assumer l’autre 
travail, domestique: Ma femme allait et courrait partout; mais je n’ai pas pu. 
(CI_CL, homme, 59 ans, Cluj Napoca, p. 223). Cette idée est retrouvée aussi dans 
le rapport UNICEF sur les effets de la crise en Roumanie: 

Les hommes et les femmes partagent le travail rémunéré et les femmes ont en 
charge le travail domestique non-rémunéré. Cela est le modèle prédominant 
d’allocation du travail à l’intérieur du ménage. Cela reste vrai aussi pour les 
ménages où les hommes perdent leurs emplois ou souffrent une réduction de 
leur taux d’emploi, alors que leurs femmes continuent de travailler à plein 
temps. Préparer les repas, faire la lessive, le repassage et, surtout, prendre 
soin des enfants sont simplement woman’s job, indépendamment de comment 
le travail rémunéré est partagé (Stănculescu and Marin, 2011: 50, traduit de 
l’anglais). 

Parfois, la situation familiale (enfants malades, responsabilité morale de prendre 
soin des parents et/ou des enfants) peut engendrer une mobilité professionnelle 
descendante pour les femmes, comme dans le cas de MA_CL, une femme âgée de 
48 ans, ancienne économiste, ayant fait des études supérieures. Après plusieurs 
postes dans le domaine occupés dans différentes institutions publiques, la femme 
est contrainte à prendre soin de sa fille gravement malade qui allait décéder une 
année plus tard. Elle est devenue, donc, assistante à domicile, payée par le budget 
de la mairie, mais après la mort de sa fille, elle perd son emploi et, en plus, se 
sépare aussi de son mari. Sa seule ressource actuelle est la pension de retraite de sa 
mère, avec laquelle elle continue de vivre. Actuellement elle n’espère plus retrouver 
une place de travail comme économiste, mais cherche plutôt dans le domaine des 
soins. C’est dans cette idée qu’elle a commencé un cours de formation de masseuse 
au Centre Régional pour la Formation des Adultes. Elle n’est pas très confiante de 
ses chances de réussite, car malgré le fait qu’elle recherche activement par 
AJOFM, par les sites internet, par les connaissances, elle n’a tout de même pas 

                                                 
3 Celle de principal breadwinner, d’après les attentes qu’on a de l’homme, même dans les 

milieux urbains. 
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reçu d’offre de travail. Les cours de formation proposés par AJOFM, aussi 
variés qu’ils soient, n’apparaissent pas, dans les récits des chômeurs, comme une 
stratégie de multiplier les chances d’embauche des chômeurs. Les employeurs 
doivent payer des taux élevés de taxes et préfèrent, dès lors, chercher surtout des 
jeunes sans contraintes familiales, pour les payer en tant que stagiaires. Les gens 
passés de 35 ans pensent qu’ils n’ont plus de chance de retrouver un emploi, dans 
le contexte présent. Le sens qu’elle donne au travail est ainsi résumé: un moyen 
pour subvenir aux nécessités de vie (MA_CL, femme, 48 ans, Cluj-Napoca, p. 329). 
Compte tenu de la tragédie dans sa famille, l’importance du travail est relativisée. 
Il est difficile de cerner dans quelle mesure le manque d’emploi peut avoir un effet 
sur la santé et le moral, car ses problèmes actuels d’anxiété doivent être aussi 
compris à la lumière de son histoire familiale (décès de sa fille, séparation de son 
mari). Le seul soutien reste sa mère, mais elle avoue qu’elle essaie de ne pas être 
un gros fardeau (p. 324, entretiens) et, donc, elle limite ses attentes à la satisfaction 
des besoins primaires (sécurité, logement, nourriture).  

En revanche, l’attitude de PC_CL, l’homme de 48 ans, ayant une expérience 
de vie proche de cette femme (sa conjointe est décédée d’un cancer, sa fille issue 
d’un mariage précoce est entretenue seulement par sa mère), est complétement 
différente. Il avoue que ses parents lui offrent tout le soutien matériel (mais non 
seulement), sans qu’il se sente responsable envers eux, car dit-il:  

Maintenant ils ont 76 ans, ils peuvent à n’importe quel moment… (décéder, 
ajouté par l’intervieweur)... qu’est-ce qu’ils peuvent donc faire de cet argent? 
Le garder sous le matelas? Et de toute façon je ne leur demande pas autant pour 
qu’ils puisent dans leurs épargnes. Je ne leur demande pas de montants…. 
Seulement s’il me manque vraiment, si j’ai besoin de 50 lei. Ah, bon, ils m’aident 
avec les dépenses, donc les deux, ils contribuent et paient les charges de mon 
appartement. Voilà, toutes les charges ce sont eux qui les règlent entièrement 
(extrait d’interview avec PC_CL, homme de 48 ans de Cluj-Napoca, divorcé, 
en chômage depuis un an, formation mécanicien, actuellement en train de 
finir la formation gratuite d’utilisation de l’ordinateur, p. 374). 

La solidarité familiale est donc différemment interprétée par les interviewés, 
selon le genre. Les normes sociales rendent les filles plus responsables envers leurs 
parents, alors que les garçons sont poussés à devenir indépendants à tout prix. Dans 
le cas de PC_CL, sa mère vend son grand appartement de quatre pièces pour en 
acheter deux plus petits (un deux pièces pour elle et un appartement d’une chambre 
pour son fils). Depuis que le fils n’a plus de travail, les parents, divorcés aussi, ayant 
chacun une pension de retraite, contribuent ensemble au règlement des factures de 
leur fils. Par contre, les parents ne demandent rien en échange, selon les déclarations 
de l’interviewé: Non, ils sont en forme. Ils ne me demandent pas de les aider. Je vais 
juste comme ça pour leur rendre visite. Ils me demandent aussi de venir, tantôt l’un, 
tantôt l’autre (PC_CL, homme de 48 ans de Cluj-Napoca, p. 379). 
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Souvent, la solidarité s’arrête au niveau de la famille pour la plupart des 
interviewées. Dans de rares cas, les personnes obtiennent de l’aide en dehors du 
réseau familial. L’église est mentionnée en tant que source d’aide, morale 
notamment et, parfois, matérielle. Les aliments (sucre, huile, farine, tomates en 
boîtes, riz) de la part de l’Union Européenne sont distribués, en général, deux fois 
par années et les chômeurs constituent une catégorie de bénéficiaires importante. 
L’aide alimentaire de l’UE n’est pas forcément perçue comme un moyen qui ait 
beaucoup de poids dans le soulagement de cette situation de précarité, mais faute 
d’autres alternatives de la part de l’Etat providence, les chômeurs y font référence 
pour marquer sa présence. Il y a aussi des avis critiques par rapport au contenu de 
cette aide: 

Si, j’ai pris, mais je les ai donné à mes parents... je ne mange pas de ce riz, je 
mange mais pas ce riz. Qu’est-ce qu’il y avait d’autre? La farine blanche je 
ne mange pas. Huile raffinée, sucre raffiné je ne mange pas. Depuis que ma 
copine est morte j’ai lu certains livres [OPERATOR: ah, vous lisez sur...] 
oui, oui, la nourriture et le rapport avec le groupe sanguin. Et là c’était dit 
que si on a des problèmes de santé ou si on n’en a pas et on n’en veut pas 
avoir, il faut d’abord enlever le sucre raffiné, enlever ‘huile raffinée, la 
farine – ce qui est de pire dans le maïs (voir PC_CL, p. 379). 

Dans un contexte où la solidarité et les échanges se passent plutôt dans la 
famille, les ressources sont rarement suffisantes pour soutenir un niveau de vie de 
base (sécurité du logis, nourriture, chauffage). L’appel au travail au noir apparaît 
comme une stratégie de résister à la péjoration des conditions de vie. Tant les 
femmes que les hommes font référence à ce travail caché pour s’en sortir: 

– Et comment faites-vous pour vous en sortir? [F.O.: Comment?] Comment 
avez-vous survécu? 
– Je vais vous le dire. Sur le marché noir, je travaille comme domestique: je 
fais du nettoyage, je donne de leçons d’anglais et d’allemand en privé, j’ai 
fait pédicure, manucure, massage, tout ce que vous voulez. Je suis restée 
debout (FO_CL, femme de 53 ans, marié, de Cluj, p. 303). 

Dans d’autres cas, le travail informel dans les autres pays européens est 
comparé à celui qu’on trouve en Roumanie. C’est le cas de VA_CL, une femme de 
55 ans de Cluj-Napoca qui est revenue d’Espagne en 2007 pour s’occuper de ses 
parents malades. Elle n’a pas sa propre maison car, suite au divorce, la maison 
qu’elle avait avec son mari a été partagée et le montant d’argent qui lui revenait a 
été donné à sa fille pour s’acheter un terrain et bâtir une maison. Ses épargnes 
accumulées en Espagne ont été aussi utilisées pour aider ses filles à construire 
chacune leur maison. Elle a travaillé en Roumanie durant 18 ans avec contrat et 
aimerait reprendre un travail pour continuer de payer ses contributions de sorte 
qu’elle ait une pension de retraite à 60 ans. Toutefois, sa mère a besoin d’une 
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assistante à domicile et ses filles ont également besoin de ses services de garde de 
leurs enfants. Elle habite donc chez sa mère qui a toute de même une pension        
(1 000 lei, soit environ 230 euro) et prend soin d’elle contre logis et nourriture. Elle 
garde aussi ses petits-enfants et elle reçoit, en échange, de l’argent juste pour une 
cigarette ou pour un jus. Comparée à cela, ce qu’elle gagnait en Espagne était bien 
plus important: 

Et je venais de trouver une telle famille (en Espagne), qui voulait me prendre 
comme domestique. Ils se bougeaient très lentement. Ils ne pouvaient pas 
faire leurs propres achats ou le ménage. Donc je pouvais faire le même 
travail payé 1500 euro par mois, mais que je fais ici gratuitement, Et en plus 
j’étais libre de samedi après-midi jusqu’à dimanche soir. Car leurs enfants 
venaient (VA_CL, femme de 55 ans, ancienne caissière, a migré en Espagne 
plusieurs fois entre 2002 et 2007, p. 431). 

A part le niveau de rémunération, le loisir était pour cette femme aussi 
important et elle avoue qu’elle se sent marginalisée, en dehors de la société, car n’a 
plus de temps privé pour soi-même, ni les moyens de sortir et profiter comme 
avant: 

Je me suis rendue à la réunion de 35 ans après le lycée, malgré le fait que 
c’était le samedi et ma fille s’est fâchée car je devais garder son enfant. Je 
me suis dit que je les ais lassé profiter de moi et il ne fallait pas. Parce que 
ma fille cadette a recommencé le travail après un an de congé maternité (en 
Roumanie on a le droit de rester au congé mat jusqu’à deux ans) parce qu’ils 
avaient besoin d’argent. Et alors la fille aînée était jalouse car si je gardais 
le petit de la cadette durant la semaine, il fallait que je garde le sien au 
moins durant le week-end pour qu’ils puissent sortir sur une terrasse ou je ne 
sais pas quoi. J’ai été d’accord de faire ça pendant l’hiver quand il faisait 
froid, mais je ne suis pas d’accord pendant l’été quand il fait chaud et je 
peux aussi profiter pour aller dehors, en excursion ou ailleurs. Je dois 
toujours prendre les enfants avec moi (VA_CL, femme de 55 ans, p. 427). 

La privation de loisir n’est pas juste vécue comme une frustration qui 
empêche de se détendre et de se ressources pour affronter les difficultés de la vie, 
mais elle entraîne souvent aussi un affaiblissement des liens sociaux, conduisant 
vers l’isolement, l’exclusion et le manque de reconnaissance par la société: 

– OPERATOR: Aviz-vous eu des moments où vous vous sentez déprimée ou 
triste ? [min 18:51] 
– VA_CL: J’ai eu des moments comme ça, parce qu’à un moment donné, 
quand tu es fatiguée, quand tu n’en peux plus, lorsque tu vois que tu vis aux 
limites, que tu ne peux rien demander ni à l’un, ni à l’autre car tu vois que 
chacun essaie de se débrouiller pour soi-même, alors tu te sens démuni, exclu 
par la société (VA_CL, femme de 55 ans, divorcée, Cluj-Napoca, p. 423). 
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Pour les personnes vivant en couple, le repli sur la famille et le soutien 
mutuel des conjoints semble le seul moyen de lutter contre la déprime. Souvent, la 
femme est considérée plus habile à fournir ce soutien, à aider, à parler des 
problèmes, voire à encourager son époux dans des moments forts difficiles: 

F.O.: Je l’ai soutenu, mais je l’ai aussi mobilisé, poussé: « Mon cher, si tu ne 
trouves pas ici, on ira là-bas. On frappe à la porte ! » Je marche tellement 
que j’ai les pieds qui gonflent, mais je vais réussir. Et j’ai réussi. J’ai 
continué. Il n’y a pas de nourriture, on en aura alors. Il y en aura, je vais te 
montrer qu’il y en aura. Donc, il faut. Et alors je m’y mets, «C’est comme 
cela que je te veux”. Bouges, vas-y, il faut!». 
OPERATOR: Et ça marche? 
– F.O.: Oui, ça a été. Il n’a pas réagi avec de la force, non. Il y a eu des 
moments de démora…, par de moral bas, de chutes, car je ne lui ai pas 
permis. Je vais te montrer que demain ce sera possible, tu le verras. Demain 
c’est aussi un jour. Et cela va aller (FO_CL, femme de 53 ans, marié, de 
Cluj-Napoca, p. 305). 

Pour s’en sortir, les personnes interviewées s’appuient notamment sur leurs 
propres capacités et ressources physiques. Les liens forts, tels qu’ils sont théorisés 
par Granovetter (1973), ont peu de poids dans le changement du statut de chômeur. 
Les personnes proches, qui font partie de la famille, offrent le soutien moral, mais 
ne suffisent pas pour sortir de ce statut économique précaire. Le réseau social 
élargi, les liens faibles (Granovetter, 1973) sont essentiels dans la recherche de 
travail, surtout dans un environnement économique où les contacts personnels 
valent plus que les diplômes ou les qualifications professionnelles, comme 
observait un interviewé: Je n’ai jamais réussi autrement et ce que j’entends c’est 
aussi ça, tout le monde trouve (du travail) par ses connaissances. Sauf, peut-être, 
les génies (PC_CL, homme âgé de 46 ans, divorcé, p. 368). Toutefois, les 
personnes interviewées manquent de contacts sociaux, souvent à cause de cet 
isolement dû au manque des moyens pour sortir ou à la honte de sortir, parfois. Il 
est donc difficile de démêler les causes des effets, car la situation au plan de la 
qualité de vie est vraisemblablement celle du cumul des privations et des 
handicaps. À cela se rajoute aussi la faible confiance dans les institutions à 
laquelle la notoriété de la corruption semble jouer un rôle important: 

VA_CL: dans les banques, non. Non, je ne leur fais pas confiance. C’est –  
à dire je fais 100% confiance juste à ces deux personnes (note: le président  
et le maire de Cluj-Napoca, ancien Premier Ministre). C’est tout. Le reste... 
Je crois qu’il y a partout de la corruption. J’ai appris à mettre le pire devant. 
Et c’est peut-être pour ça que je ne fais pas confiance. Comment dire, je fais 
aussi confiance aux gens, mais j’ai... c’est-à-dire je leur fais confiance, mais 
toujours avec certaines réserves [rit]. Je ne suis pas comme j’étais autrefois. 
J’étais très ouverte avec tout le monde et tous pouvaient se moquer de moi.  
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Il m’est arrivé une fois... Et comment vous dire, je ne fais pas confiance aux 
banques parce que ces banques elles changent les règles, elles volent plus 
qu’elles donnent de l’aide aux gens. L’église non plus…(note: elle ne lui fait 
pas confiance) on construit des églises avec l’argent du peuple, mais on ne 
construit pas de maisons pour les démunis, ou des homes, comme il y en a à 
l’étranger (VA_CL, femme de 55 ans, divorcée, Cluj-Napoca, pp. 429–430). 

Compte tenu de ces lignes, les gens n’ont pas vraiment l’espoir que les 
choses vont s’arranger ni au plan personnel, ni au niveau du pays. Ces deux plans 
sont souvent entremêlés, car il n’y a pas de moyens pour construire un futur 
personnel satisfaisant dans un pays où il y a beaucoup de corruption et de méfiance 
à l’égard des élus. Pour ceux qui sont passés de 50 ans, c’est surtout l’attente pour 
une pension de retraite qui prime. Pour ceux qui sont plus jeunes, la possibilité de 
quitter le pays est parfois considérée, surtout s’ils ont eu une telle expérience de 
migration avant. 

Quant à la ville de Focşani, cette ville a été fortement touchée par les 
transformations socioéconomiques durant la transition. Toute les anciennes entreprises 
étatiques industrielles mises en place par Ceausescu on fait faillite jusqu’au milieu 
des années 1990. C’est la principale cause qui a poussé beaucoup de personnes à 
chercher du travail en Italie ou ailleurs. La ville connaît la plus forte baisse de la 
population, ayant perdu environ 28% de sa population entre 2002 et 2012 (selon le 
dernier Recensement National de la Population) et comptant actuellement autour de 
70 000 habitants. Le principal domaine d’activité économique qui s’est développée 
durant les dernières années est celui des textiles. Plusieurs entrepreneurs nationaux 
et internationaux y ont ouvert des sociétés qui engagent notamment des femmes. 
Dans ce sens, comme constatait un interviewé un peu intrigué par cette situation:  

Ils (note: les employeurs) recherchent des jeunes pour les payer seulement 
600 lei par mois. Ils disent qu’ils leur assurent la formation, mais en fait, 
non, c’est pour les payer rien du tout et les travailler à folie, mais les gens en 
disent rien parce que ce sont des jeunes, sans famille, et ils ont juste besoin 
d’argent pour s’acheter des jeans et non pas pour entretenir une famille. En 
fin de compte, c’est l’homme qui tient la famille, car c’est comme ça que 
c’est normal. Mais à Focşani ce sont les femmes qui entretiennent la famille. 
[…] Parce que ce sont que des entreprises de textiles. […] Si à Focşani on 
fermait les entreprises de textiles, cette ville serait morte (DT_VN, homme 
âgé de 42 ans, marié, une fille, travailleur irrégulier, ancien migrant revenu 
d’Italie en 2006 qui hésite à quitter définitivement le pays, p. 275). 

Cet homme n’arrive plus à s’insérer économiquement sur le marché du 
travail après son retour parce qu’il est considéré âgé à 36 ans. Il ouvre, alors, une 
société à responsabilité limitée dans le domaine du bâtiment, mais il l’a ferme six 
mois plus tard faute de pouvoir gagner assez d’argent pour payer ses employés et 
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les contributions sociales à l’Etat. Il continue depuis à travailler au noir dans ce 
domaine et semble gérer la situation tant bien que mal: 

Puis-je vous dire une chose? Ici n’ont pas … cette crise dépend aussi, pour 
certains, de la chance qu’ils ont. J’ai bien d’amis qui pendant cette crise ont 
fait faillite, sont partis et ont laissé des dettes derrière eux et, … mais je peux 
me considérer chanceux, c’est-à-dire qu’au moment où je pensais qu’il n’y a 
plus d’espoir et on était en train de préparer nos bagages pour partir, sur le 
point d’emprunter de l’argent, car il te faut de l’argent pour t’installer dans 
un autre pays, pour louer une maison et payer trois mois de garantie, on a 
besoin de l’argent donc… c’est juste à ce moment-là que le téléphone sonnait 
«est-ce que vous voulez ce travail?» Donc pendant tout ce temps je n’ai été ni 
très haut, ni dans le fossé: j’ai été juste au bord du fossé, juste au bord- là, 
toujours près d’y tomber… (DT_VN, p. 271). 

La crise a eu un grand impact sur ses possibilités de trouver de travail, car 
beaucoup de gens pour lesquels il travaillait habituellement ont arrêté de construire: 

OPERATOR c’est à ce moment-là (l’an 2009) que vous avez senti que la 
crise commence… 
DT_VN oui, voilà! Car en décembre 2008 j’avais déjà 4 travaux envisagés 
pour 2009 et tous les 4 ont été annulés. Personne ne m’a plus appelé, 
personne n’a voulu continuer. Ils ont bloqué tout simplement, car l’argent il 
y avait, je crois, mais ils ont eu peur et ils ont bloqué les projets de 
construction (DT_VN, p. 269). 

Cet impact de la crise est ressenti notamment dans certains des postes 
budgétaires: l’impossibilité de passer des vacances avec la famille (comme il avait 
l’habitude avant la crise), l’attention payée aux coûts de la nourriture (sélectionner 
en fonction du meilleur prix ce qui se ressent aussi sur la santé, car la qualité de la 
nourriture est alors douteuse), et les changements intervenus dans le loisir et les 
relations sociales: 

DT_VN: On fait très attention aux dépenses pour mettre un peu de côté. On 
ne sort plus comme autrefois, on ne se voit plus, on ne se permet plus d’aller 
au restaurant, on ne se permet plusieurs choses. La femme de DT_VN: mais 
on ne va même plus chez des amis. Avant on les invitait chez moi, ou on était 
invité chez l’autre, et ainsi de suite. On se voyait trois familles tous les week-
ends, mais maintenant… DT_VN: oui, voilà, on jouait aux cartes, on faisait 
des grillades, mais maintenant c’est fini avec tout ça. La femme de DT_VN: 
maintenant on se voit deux fois par année tout au plus. Tu te replies sur la 
famille car tu n’as plus d’argent. Tu as l’impression que tu dépenses plus et 
l’autre moins … et c’est coûteux d’inviter quelqu’un. DT_VN: voilà! On ne 
t’invite plus car il faut servir quelque chose à manger et les gens n’en ont 
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pas. Ou tu as honte d’y aller. Tu préfères les appeler au téléphone. On s’est 
fait des abonnements de téléphone (rit ironiquement) et on s’appelle: 
«qu’est-ce que tu as mangé, comment as-tu passé le week-end?» (entretiens, 
p. 276). 

Tout de même, l’interviewé est préoccupé par le futur de sa fille de 12 ans. 
Tant lui que aussi sa femme aimeraient bien repartir à l’étranger, en Angleterre, au 
lieu de voir cette situation de vie s’empirer. C’est décision doit être prise assez 
rapidement car il pense qu’à son âge c’est déjà très difficile de retrouver un emploi 
et de gagner sa vie. Au cas où ils partaient, cette fois ce serait pour toujours. Il 
pense que cette décision c’est plutôt lui qui doit la prendre, car prendre des 
décisions c’est lié à la masculinité:  

OPERATOR qu’est-ce que votre famille pense de cette idée de repartir à 
l’étranger? 
DT_VN dans cette famille c’est moi qui chante cocorico (ma note: expression 
pour affirmer sa masculinité, souvent employée en Roumanie: être le coq = 
être chef de famille). Quand j’ai dit: «allez, en route», c’est ainsi alors. La 
femme: mais s’il me disait «en route!», je partirais à l’instant même, car je 
ne suis même pas revenue d’Italie … (entretiens, p. 279). 

De ce qui a été présenté nous pouvons résumer quelques stratégies de 
résistance à la crise. Premièrement, lorsque les gens se confrontent avec la 
réduction des revenus et/ ou la perte de leur emploi, ils ont tendance à réduire les 
dépenses et la consommation. Cette stratégie a été aussi repérée en Roumanie par 
Stănculescu et Marin (2011: 72–3). C’est très rare de trouver parmi ce groupe de 
personnes interviewées la stratégie alternative (compensation de la baisse des 
revenus par la participation plus élevée au marché du travail ou par l’emprunt 
d’argent). Selon la composition de la famille, les réductions des dépenses suivent 
différents modèles: ceux qui ont des enfants en âge scolaire cherchent à ne pas 
priver les enfants des repas (parfois on enlève les sucreries), l’abonnement Internet 
apparaît aussi essentiel pour les enfants scolarisés car les parents disent que 
certains devoirs ne peuvent pas être faits à la maison s’il n’y a pas d’internet, la 
pratique actuelle étant de renvoyer les enfants aux sources électroniques plutôt qu’à 
la bibliothèque (voir interview avec DT_VN). Les vacances loin de la maison est 
un item dont toutes les personnes interviewées sont privées durant cette crise. Pour 
les enfants, les «vacances» passées chez les grands-parents à la campagne sont 
presque la seule façon de passer des vacances loin de la maison. Le loisir est 
également sévèrement affecté: d’une part parce que les moyens financiers ne 
permettent pas d’aller au cinéma, sortir sur les terrasses etc. et, d’autre part, parce 
que la composante sociale du loisir (sorties avec amis, repas communs) est 
également critique, lorsque les liens sociaux s’affaiblissent durant la crise, dû au 
cumul des ruptures entraînés par la perte d’emploi. Les dépenses du ménage sont 
bien surveillées et réparties sur l’année, de façon à permettre le paiement des 
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charges durant l’hiver, lorsque les frais de chauffage sont très élevés (les charges 
d’un appartement de trois pièces sont de 50 euros en été et 200 euros en hiver). 
Certains ménages reçoivent des subsides de chauffage (voir CI_VN). Le prix de 
l’essence a aussi beaucoup augmenté durant les quatre dernières années, ce qui 
empêche la population interviewée d’utiliser la voiture, même quand le ménage en 
a une. L’aide en aliments reçue de l’UE a été souvent retrouvée dans les 
interviews. A part cette aide, c’est rare de trouver d’autres types de support de la 
part des institutions publiques ou des organisations caritatives. Une autre stratégie 
pour résister à la crise est de vivre temporairement ou de manière définitive, 
avec ses parents, surtout quand il s’agit de personnes célibataires. Les parents 
bénéficient presque toujours d’une pension de retraite, même si modeste, elle 
constitue un revenu plus stable par rapport à d’autres types de revenus perçus 
comme très volatiles durant cette crise actuelle. 

Les cours de requalification organisés par les Centres de Formations auprès 
du Pôle Emploi, avec des fonds européens, ne semblent pas une vraie opportunité 
de réinsertion dans un contexte local marqué par la pénurie d’offres d’emploi. En 
outre, les gens ne font pas confiance aux institutions de placement de la main 
d’œuvre. Seulement les connaissances personnelles constituent un moyen crédible 
en ce sens. Quelques personnes ont avoué qu’elles cherchent du travail dans le 
journal (le fait qu’elles doivent l’acheter est décourageant, car certaines personnes 
n’ont pas les moyens de s’acheter le journal local tous les jours) ou par internet 
sur les sites spécialisées dans le recrutement de main d’œuvre (l’impersonnalité de 
la relation entre candidat qui envoie son dossier et l’entreprise qui reçoit par e-mail 
sans jamais répondre est aussi décourageant pour ces personnes – voir l’interview 
avec ML_CL). Le découragement en est une conséquence, dès lors. Il 
s’accompagne aussi de soucis, troubles de sommeil, parfois déprime. Les femmes 
semblent mieux gérer, ou, au moins, parler de et reconnaître ces états d’esprit. 
L’explication peut, en partie, être tirée du conflit moins fort vécu par une femme 
qui perd son emploi, car traditionnellement leur rôle se définit par rapport aux 
tâches domestiques. Généralement, toutes les personnes interviewées portent un 
regard critique sur l’Etat et les autres institutions (sauf l’Eglise). La corruption 
est vue comme cause des problèmes majeurs et il y a beaucoup de mécontentement 
envers la manière dont les politiciens traitent des problèmes du pays. Ce n’est pas 
étonnant d’ailleurs, vu que les débats à la télé et les cas de corruption décelés font 
croître cette impression générale. 

CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS POUR LES MESURES DE POLITIQUES 

SOCIALES 

En Roumanie, alors que la crise actuelle frappe la population, comme il 
résulte de cette enquête qualitative, les statistiques concernant le taux de chômage 
ou les dépenses publiques pour la sécurité sociale n’ont curieusement pas changé 
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suite aux transformations économiques récentes (contraction du marché du travail, 
blocage des embauches dans le domaine public et privé, licenciements individuels 
et collectifs). Le taux du chômage au niveau national (autour de 7%, légèrement 
plus élevé pour les hommes que pour les femmes), par exemple, n’a pas changé 
depuis 2006, même si le taux d’emploi est descendu (Figure 1, voir Annexe 1). Les 
explications trouvées dans la littérature (Stanculescu et Marin, 2011; Stelia et 
Steliac, 2011; Zaman et Georgescu, 2009) fournissent quelques pistes:  

a. la migration internationale des Roumaines en âge de travailler. Même si on 
assiste à une migration de retour de Roumaines qui ont perdu leur emploi dans les 
européens, elle reste tout de même marginale et l’émigration des Roumaines vers 
les pays développés semble continuer durant ces années; 

b. le départ à la retraite, même anticipée, explique dans une certaine mesure 
ce taux bas de chômage, compte tenu du déséquilibre démographique (population 
jeune remplace de moins en moins les vagues de personnes âges, situation connue 
partout en Europe); 

c. l’économie au noir est certainement présente et joue un rôle aussi dans ce 
niveau bas du taux de chômage; 

d. l’emploi autonome;  
e. le découragement des personnes sans emploi de chercher du travail en 

s’inscrivant auprès du Pôle Emploi. Les gens sont persuadés du manque 
d’efficacité de cette institution, comme le montre aussi nos entretiens; 

f. la place étendue de l’agriculture de subsistance pratiquée en Roumanie.  
La crise touche sans doute la Roumanie actuellement, même ce fait est moins 

illustré par les chiffres. Cette réalité cachée, à dessein, ou faute de moyens 
méthodologiques pour saisir ces changements en temps réel, amène à, voire «légitime», 
un déficit de mesures de politiques sociales destinées à aider la population à risque 
de pauvreté accentué par cette crise. D’autre part, le manque de confiance dans les 
institutions publiques en Roumanie est un fait notoire. Les gens perçoivent les 
institutions comme vides de contenu et sans fonctionnalité, comme montrait Comşa 
et al. (2004) dans un rapport sur la transparence des décisions de l’administration 
publique en Roumanie. La vie associative est également très faible en Roumanie, 
par rapport aux pays de l’UE (Bădescu, 2001). La faible participation politique des 
gens ne fait que renforcer la position dominante des institutions publiques et de 
leurs représentants. Plusieurs personnes interviewées ont saisi le rôle de l’UE 
comme acteur qui pourrait avoir un certain rôle dans la correction des défaillances 
du système public en Roumanie: 

En ce qui concerne leur activité au présent, par rapport à celle qu’ils 
menaient il y a quelques années, je vois un changement, et ce changement est 
survenu lorsqu’ils sont passés sous le contrôle de la Communauté Européenne, 
parce que maintenant, comme je suis venu d’Italie, si je constate que je 
n’aime pas quelque chose là, je sais maintenant où se rendre et passer  
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un coup de fil (pour dénoncer), donc j’ai cette possibilité maintenant. Et les 
messieurs du Pôle Emploi ont changé d’avis sur certaines personnes qui… 
donc, avant, si on avait un problème et on allait chez eux, ils ne te prêtaient 
aucune attention. Maintenant ils le font, car s’ils ne le font pas, on leur 
suspends les fonds européens, tout simplement. Et alors ils sont les premiers 
touchés … (TC_VN, homme, 38 ans, Focşani, célibataire, vit chez sa mère, 
revenu d’Italie il y a un an, à la recherche d’emploi en Roumanie, extrait 
d’entretien p. 358).  

Plusieurs propositions de mesures politiques pourraient être suggérées à 
partir des observations et des entretiens. Ces mesures, en même temps, doivent 
inclure une dimension genrée, même s’il est communément partagé que les femmes 
sont moins touchées par la crise. Cela d’autant plus car l’inégalité de genre reste 
une réalité pour la plupart des sociétés européennes: «Despite all the rhetoric  
on gender equality, women’s positions in Europe’s economies and societies are still 
far from being equal, whether in the labour market or in the family» (Maier,  
2011: 93). 

● Le développement des services sociaux, des institutions de garde pour les 
enfants, des structures d’accueil pour les personnes âgées s’avèrent absolument 
nécessaires surtout parce que dans certains cas, comme celui de VA_CL (une 
femme de 55 ans qui s’occupe tant de sa mère malade que de ces petits-fils), ces 
contraintes ne favorisent pas la recherche active de travail formel.  

● La protection sociale s’avère très marginale: les allocations pour les 
familles avec des enfants à charge sont évaluées comme absolument insuffisantes; 
souvent les gens sans emploi dépendent des parents ou grands-parents qui ont une 
pension de retraite. 

● Le découragement de certaines pratiques des employeurs d’agrandir le 
nombre d’heures sans forcément ajuster les salaires vers le haut.  

● Un meilleur rapport entre Pôle emploi et employeurs. Dans certains cas, les 
interviewés ont fait remarquer que certains entreprises publient des offres d’emploi 
trompeuses et créent de fausses attentes (voir l’interview avec TC_VN). 

● Lorsque des cours de formation sont proposées par les Centres de 
Formation aux Adultes (coordonnés par le Pôle Emploi), certains qui suivent ces 
cours avouent que les cours proposés n’ont pas forcément un rapport avec le 
débouché professionnel, car le marché local manque d’offres ou de perspectives 
d’emploi dans les formations proposées (voir interview avec DT_VN). Dès lors, il 
apparaît nécessaire d’établir un contact étroit entre Pôle Emploi et les entreprises 
locales. 

● Stimuler les possibilités d’entrepreneuriat. Les personnes sans emploi ne 
peuvent pas emprunter de l’argent car ils ne peuvent pas faire preuve d’un revenu 
pour obtenir un crédit à la banque. Il est, dès lors, impossible de développer sa 
propre entreprise familiale. 



 IONELA VLASE 22 256 

Annexe 1 

Figure 1 

Évolution du nombre de chômeurs selon le sexe, Cluj-Napoca 

 
Source: L’auteur selon les données de L’Institut National de la Statistique https://statistici.insse.ro/ 
shop/?lang=en 

 
Figure 2 

Évolution du nombre de chômeurs selon le sexe, à Focşani 

 
Source: L’auteur selon les données de L’Institut National de la Statistique https://statistici.insse.ro/ 
shop/?lang=en 



23 L’IMPACT DE LA CRISE SUR LA VIE DES CHÔMEURS 257 

REFERENCES 

1. Bădescu, G., Participare politică şi capital social în România, Cluj-Napoca, Editura 
Accent, 2001. 

2. Boldea, M., Parean, M., Otil, M., Regional Disparity Analysis: The Case of Romania, in 
“Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics”, 2012, DOI: 10.5171/2012.599140, 
accessed on 6.08.2013, available at http://www.ibimapublishing.com/journals/JEERBE/2012/599140/ 
599140.pdf. 

3. Codreanu, C. M., Fatu, V. C., The Economic Crisis and its Effects on the Quality of Life in Romania, 
“International Proceedings of Economics Development & Research”, vol. 43, 2012, pp. 151–155. 

4. Comşa, M., et al., Evaluarea legii 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia 
publică, research report of Metro Media Transilvania, beneficiar InWent, 2004 

5. De Sousa, J., Duval, L., Geographic distance and remittances in Romania: out of sight, out 

of mind?, dans “Economie Internationale”, nr. 121, 2010, pp. 81–97. 
6. Gudmundsdottir, D. G., The Impact of Economic Crisis on Happiness, in “Social Indicators 

Research”, vol. 110, nr. 3, 2013, pp. 1083–1101, available online at DOI 10.1007/s11205-011-9973-8. 
7. Goschin, Z., Constantin, D.-L., Danciu, A.-R., A Regional Perspective on The Impact of The 

Current Economic Crisis in Romania, in “Romanian Economic and Business Review”, vol. 5, no. 3, 
2010, pp. 204–225. 

8. Granovetter, M., The strength of weak ties, in “American Journal of Sociology”, vol. 78, no. 6, 
1973, pp. 1360–1379. 

9. Kuitto, K., More than just money: Patterns of disaggregated welfare expenditure in the 
enlarged Europe, in “Journal of European Social Policy”, vol. 21, no. 4, 2011, pp. 348–364. 

10. Lazăr, F., Statul bunăstării din România, în căutarea identităŃii, în „Calitatea VieŃii”, nr. 1–4, 
2000, pp. 7–38. 

11. León-Ledesma, M., Piracha, M., International migration and the role of remittances in 
Eastern Europe, in “International Migration”, vol. 42, no. 4, 2004, pp. 65–83. 

12. Maier, F., Will the Crisis Change Gender Relations in Labour Markets and Society?, in 
“Journal of Contemporary European Studies”, vol. 19, no. 01, 2011, pp. 83–95. 

13. Paugam, S., L’épreuve du chômage: une rupture cumulative des liens sociaux?, in “Revue 
européenne des sciences sociales”, vol. XLIV, n. 135, 2006, pp. 11–27. 

14. Pereira, V. B., Experiencing unemployment: The roles of social and cultural capital in 
mediating economic crisis, in “Poetics”, vol. 39, no. 6, 2011, pp. 469–490. 

15. Sandu, D., Lumile sociale ale migraŃiei româneşti în străinătate, Bucureşti, Editura Polirom, 
2010. 

16. Stănculescu, M. S., Marin, M., Impacts of the international economic crisis in Romania 
2009–2010, UNICEF – Bucharest, Vanemonde, 2011, available online at http://www.unicef.org/romania/ 
Impacts_of_the_international_crisis.pdf. 

17. Şteliac, N., Şteliac, D., Labour market analysis reflected by unemployment and remuneration 
in the current financial crisis, in “Review of Management and Economic Engineering”, vol. 10, no. 3, 
2011, pp. 103–116. 

18. Vlase, I., Women’s social remittances and their implications at household level: A case 
study of Romanian migration to Italy, in “Migration letters”, vol. 10, no. 1, 2013, pp. 81–90. 

19. *** Employment, Mobility, Unemployment and Unemployed Social, Ministère du Travail, de la 
Famille, de la Protection Sociale, 2012, available online at http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/ 
images/file/Statistica/Buletin%20statistic/2012/somaj%20trim_II%202012.pdf. 

20. *** Impact of the global economic crisis on women, girls and gender equality, UNAIDS, 
discussion paper accessed on 1.08.2013, 2012, available online at http://www.unaids.org/en/media/ 
unaids/contentassets/documents/document/2012/discussionpapers/JC2368_impact-economic-crisis-
women_en.pdf. 

21. *** Migration and Remittances Factbook 2011 of the World Bank, World Bank, 2011, 
available online at http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/Factbook2011-Ebook.pdf. 



 IONELA VLASE 24 258 

Articles de presse 

22. *** Foştii angajaŃi Nokia primesc bani de la Comisia Europeană, available online at http:// 

www.monitorulcj.ro/economie/21406--fostii-angajati-nokia-primesc-bani-de-la-comisia-europeana#sthash. 

5hnySyD6.dpbs, 2013. 

23. Câmpan, A., Şomajul, la maximul ultimilor doi ani la Cluj, available online at http:// 

www.monitorulcj.ro/economie/21468-somajul-la-maximul-ultimilor-doi-ani-la-cluj-#sthash.kU5DI0KI. 

dpbs, 2013. 

his article is based on a research study upon the impact of present 

crisis on the life of long run unemployed. The research was 

conducted during August-September 2013, in several European 

countries, including Romania. Starting from semi-structured interviews conducted 

on a 15 people sample, selected based on various criteria (gender, residency, 

age and family context), the interviews’ analysis results showed that the crisis 

affects the life of Romanians, even that this fact is less reflected by statistics. 

This reality, hidden intentionally or by lack of accurate methods for measuring 

these changes, conducts to the idea that there is a deficit of social policy measures 

for the help of persons which are confronting a high level of poverty risk, even 

more deepend in the actual period of crisis. 
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ipsa de mişcare a individului, indiferent de vârstă şi sex, este 
o problemă recunoscută la nivel mondial, care preocupă 
multe organizaŃii internaŃionale. Ele caută soluŃii cu ajutorul 

cărora să combată această atitudine a omului modern.  
ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii a devenit azi un obiectiv major al 

societăŃii moderne, care poate fi obŃinută cu ajutorul unor mijloace diverse de 
mişcare fizică, executate pe uscat sau în apă. Mişcarea în apă poate fi 
practicată de indivizi care ştiu sau nu să înoate. Pentru persoanele care nu 
ştiu să înoate au apărut programele acvatice, particularizate în funcŃie de 
nevoile sau de vârsta celor care le practică. 

Cuvinte-cheie: calitatea vieŃii, sănătate, programe acvatice. 

ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii a devenit azi un „obiectiv major al societăŃii 
moderne, la realizarea căruia participă în egală măsură profesorii de educaŃie fizică 
şi sport, medicii şi kinetoterapeuŃii, cât şi individul însuşi, prin autoeducaŃie” 
(Marinescu şi alŃii, 2008: 227). 

Când vorbeşte despre calitatea vieŃii, Păunescu (2012) se referă pe de-o parte 
la „condiŃiile obiective” în care fiecare individ îşi duce existenŃa, iar pe de altă 
parte la „modul subiectiv” prin care acesta „îşi evaluează propria viaŃă – starea de 
satisfacŃie, sănătate, fericire, împlinire” (Păunescu, 2012: 15).  

Conceptul de calitate a vieŃii include o serie de indicatori a căror valoare 
globală depăşeşte valoarea fiecăruia luat separat. Unul dintre aceşti indicatori este 
sănătatea manifestată la nivel fizic, psihic şi social. 
                                                 

Adresa de contact a autorilor: Valeria Bălan, Gheorghe Marinescu, Universitatea 
NaŃională de EducaŃie Fizică şi Sport, Str. C-tin Noica, nr. 140, cod 060057, Bucureşti, România,  
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Sport din Bucureşti, ca partener în programul co-finanŃat de Fondul Social European prin Programul 
OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, dezvoltat prin proiectul 
Pluri- şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale, Cod proiect: POSDRU/159/1.5/ 
S/141086, al cărui principal beneficiar este Institutul de Cercetare a CalităŃii VieŃii, Academia 
Română. 
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Sănătatea, definită de Epuran (2013: 351) ca „lipsa de boală”, poate fi menŃinută 
sau îmbunătăŃită cu ajutorul diferitelor activităŃi sportive practicate în timpul liber. 
Aceste activităŃi trebuie să fie „selectate, gradate, individualizate şi potrivite intereselor 
şi motivaŃiilor” (Epuran, 2013: 347) celui/celor care le practică. Numai aşa, ele pot 
contribui la reducerea stresului, la inducerea stării de bine, cu efecte directe la 
nivelul funcŃiei respiratorii, cardiovasculare, endocrine şi nervoase. Astfel, sănătatea 
„poate acŃiona prin căi multiple asupra calităŃii globale a vieŃii” (Vasile, 2013: 418). 

Epuran (2013: 308) este de părere că „ameliorarea calităŃii vieŃii ... este unul 
dintre obiectivele stringente” ale societăŃii în care trăim, deoarece industrializarea 
şi solicitările de zi cu zi la care este supus individul depăşesc posibilităŃile acestuia 
de adaptare. De aceea, organismul nostru, după o activitate îndelungată (şcolară, 
profesională, intelectuală etc.), are nevoie de perioade de refacere, de odihnă, 
pentru a-şi regenera forŃele în vederea reluării activităŃii. 

A practica activităŃi sportive atent dirijate, în scopul îmbunătăŃirii calităŃii, 
vieŃii ar trebui să devină o componentă a educaŃiei, care să contracareze efectele 
negative ale sedentarismului, stresului şi tehnologiilor ridicate şi să se adreseze 
celor două registre prin care se manifestă sănătatea (Epuran, 2013: 351): lipsa 
bolilor şi cultivarea sănătăŃii, adică „intenŃionalitatea şi acŃiunile pentru ameliorarea 
stării de sănătate, pentru realizarea fitnesului, a acelei capacităŃi de a putea efectua 
eforturi medii pe durată raŃională”. 

Pentru aceasta, individul are la dispoziŃie o multitudine de mijloace prin care 
poate să-şi menŃină un nivel ridicat al stării de sănătate. Una dintre cele mai indicate 
modalităŃi, care poate fi utilizată în acest scop, este exerciŃiul fizic care poate fi 
practicat în aer liber sau în interior, în spaŃii amenajate sau în natură, sub conducerea 
unei persoane abilitate sau pe cont propriu, pe uscat sau în apă. 

Apa este un compus indispensabil vieŃii care se găseşte pe Pământ (Mogoş, 
1990) sub formă lichidă (dulce – ape curgătoare, stătătoare, ploi, ape freatice sau 
sărată – în mări şi oceane), sub formă solidă (calotele polare, gheŃari, aisberguri, 
zăpadă) şi sub formă gazoasă (norii sau umiditatea aerului).  

Din punct de vedere chimic, apa este formată prin combinarea a doi atomi de 
hidrogen cu un atom de oxigen. Privită la microscop, moleculele de apă au formă 
hexagonală care, în opinia lui Emoto (2007), îi conferă stabilitate. În ultimii ani, 
acelaşi specialist menŃionat anterior a iniŃiat numeroase studii asupra cristalelor de 
apă şi a ajuns la concluzia că această forma hexagonală depinde de locul de unde 
este colectată, de momentul zilei, precum şi de substanŃele dizolvate în ea. 

Se apreciază că apa pură nu există, deoarece aceasta interacŃionează permanent 
cu substanŃe minerale şi organice dizolvate în suspensie, gaze etc. Cea mai importantă 
cantitate din aceste substanŃe este întâlnită în apele minerale, care, utilizate pentru 
menŃinerea sănătăŃii şi inducerea stării de bine, amplifică efectele programelor de 
exerciŃii practicate în apă, cu „indicaŃii specifice, în funcŃie de influenŃele induse 
organismului uman” (Murgu, 2006: 98).  
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Apa înseamnă viaŃă şi, de aici, evoluŃie. Corpul uman este alcătuit, în 
proporŃie de 60% (Mogoş, 1990) din apă. La naştere, corpul unui bebeluş conŃine 
apă în proporŃie de 80%. La maturitate, corpul unui bărbat include 55% apă, iar al 
unei femei 50%, în timp ce cantitatea de apă din corpul unei persoane de vârsta  
a III-a sau a unei persoane obeze este de 46%.  

Dacă ne uităm în istorie, marile civilizaŃii s-au născut în jurul resurselor de apă. 
Apa a reprezentat un mijloc natural de stimulare a adaptării la condiŃiile de viaŃă, de 
procurare a hranei, de apărare, cât şi un mediu folosit în scopuri igienico-terapeutice. 
De asemenea, ea a reprezentat un mijloc care a facilitat mari călătorii, care a dat 
naştere unor legende sau a generat apariŃia numelui unor faimoşi exploratori ale 
căror descoperiri au influenŃat viaŃa şi evoluŃia societăŃii în acele timpuri.  

Apa este prezentă în majoritatea religiilor (fiind considerată purificatoare) şi 
a stat la baza unor concepte filosofice (Emoto, 2006) (în Grecia Antică, filozoful 
Empedocles a elaborat o doctrină filozofică care avea la bază patru elemente 
fundamentale: apă, aer, foc şi pământ, iar în filosofia clasică chineză, apa era unul 
dintre cele cinci elemente care alcătuiau natura, alături de pământ, foc, lemn şi 
metal). Emoto (2006) aminteşte şi vechea concepŃie japoneză conform căreia, în 
locul în care este apă, apare şi viaŃă, fapt care a determinat construirea unor altare 
sacre în locul de unde izvora apa din pământ.  

Şi azi, apa joacă un rol important în viaŃa oamenilor. Similar secolelor 
anterioare, ea se utilizează ca mediu de deplasare, sursă de hrană, mijloc de 
petrecere a timpului liber, precum şi mediu folosit în scop igienic şi terapeutic, dar 
exploatarea ei se face după cele mai noi tehnologii, fiind valorificată mai mult în 
folosul omului. 

Nu trebuie uitat mediul acvatic ca mediu de desfăşurare a întrecerilor sportive. 
Astăzi, competiŃiile desfăşurate pe apă (prin intermediul unor materiale sportive) 
sau în apă atrag numeroşi indivizi spre disciplinele sportive care se exprimă în acest 
mediu. Unii sunt dornici să egaleze sau să depăşească performanŃele predecesorilor 
(Michael Phelps, Diana Mocanu sau Camelia Potec – singurele campioane olimpice 
ale României la înot), alŃii să învingă boli nemiloase (Maarten van der Weijden 
campion olimpic, în 2008, la proba de maraton 10 km în ape deschise, după ce în 
anul 2001 era bolnav de leucemie) sau să depăşească dizabilităŃi fizice (Natalie du 
Toit, cu un picior amputat, a participat la proba de maraton 10 km în ape deschise 
din cadrul Jocurilor Olimpice de la Beijing, unde a ocupat un onorant loc 16; alte 
exemple fiind Mohammad Abedin Nejadi, Mihai Arsenie, Sebastian Cacovean, 
Şerban Nicolescu, reprezentaŃi ai României la întrecerile de înot organizate în 
cadrul Jocurilor Europene Special Olympics – 2014, unde au obŃinut două medalii 
de aur şi trei de bronz), devenind, astfel, exemple demne de urmat. 

În ultimii ani, se constată o poluare accentuată a mediului acvatic datorită 
industrializării din ce în ce mai dezvoltate, fapt care atrage numeroase efecte 
negative asupra calităŃii vieŃii. Diferite organizaŃii naŃionale şi internaŃionale se 
luptă pentru menŃinerea a ceea ce a rămas intact în acest mediu şi pentru înlăturarea 



 VALERIA BĂLAN, GHEORGHE MARINESCU 4 262 

efectelor civilizaŃiei şi industrializării, în încercarea de a oferi şi generaŃiilor viitoare 
un mediu acvatic curat care să poată fi valorificat şi în favoarea îmbunătăŃirii 
calităŃii vieŃii prin participarea la diferite programe acvatice adecvate particularităŃilor 
individuale. 

Mişcarea în apă poate fi practicată atât de persoanele care ştiu să înoate, sub 
forma unor discipline sportive (înot, polo pe apă, înot master) sau sub forma 
înotului igienic2 sau terapeutic3, cât şi de persoanele care nu ştiu să înoate. Pentru 
această categorie de indivizi au apărut programele acvatice. Acestea pot fi: 

● programe de educaŃie acvatică – sunt adresate copilului mic şi preşcolarului. 
Acest tip de programe le permite celor mici să practice exerciŃii în apă „sub stricta 
supraveghere şi îndrumare a personalului specializat” (Grecu, 2011: 7). Ele au rolul 
de a ajuta copilul mic „să se familiarizeze cu apa şi să capete încredere în apă, prin 
participarea la o serie de activităŃi acvatice sigure şi plăcute” (Grecu, 2011: 22); 

● programe acvatice care promovează sănătatea (Marcu şi Dan, coord., 2010: 
291) – care se pot executa îndividual sau în grup (sub forma gimnasticii de 
întreŃinere – aquagym), cu corpul scufundat în apă până la nivelul pieptului. Acestea 
au ca obiectiv principal „ameliorarea condiŃiei cardio-respiratorii şi ameliorarea 
compoziŃiei corporale” (Marcu şi Dan, coord., 2010: 291), iar ca obiective 
secundare: „menŃinerea/ameliorarea forŃei şi rezistenŃei musculare”, „menŃinerea/ 
ameliorarea elasticităŃii structurilor periarticulare şi a mobilităŃii articulare”, 
„menŃinerea/ameliorarea posturii şi aliniamentului corpului”, „menŃinerea/ ameliorarea 
coordonării, echilibrului şi îndemânării”, „relaxarea musculaturii hipertone” (Marcu 
şi Dan, coord., 2010: 291); 

● programe acvatice adaptate – sunt adresate corectării unor deficienŃe fizice 
sau pot fi folosite în scop „profilactic” sub forma „procedurilor hidrice adaptabile 
unor afecŃiuni senzoriale şi neuromotorii” (Vasile, 2010: 114). La acestea, noi adăgăm 
programele adaptate adresate femeii însărcinate şi pe cele adresate persoanelor de 
vârsta a III-a; 

● programe acvatice terapeutice – denumite astfel de Koury (1996). Murgu 
(2006) şi Baun Pappas (2008) apreciază că aceste programe pot fi utilizate exclusiv sau 
asociate cu terapia tradiŃională pe uscat şi se adresează unor boli cu diferite localizări şi 
etiologii, având forme uşoare sau grave: afecŃiuni ale coloanei vertebrale de orice 
natură, afecŃiuni locomotorii ortopedice şi posttraumatice, afecŃiuni reumatologice 
degenerative şi inflamatorii, afecŃiuni neurologice centrale şi periferice, afecŃiuni 
cardiovasculare stabile clinic, afecŃiuni respiratorii, terapia durerii. 

                                                 
2 Înotul cu caracter igienic – „activitate sportivă care se practică în scopul păstrării sănătăŃii, 

călirii organismului sub influenŃa factorilor naturali” (Enciclopedia EducaŃiei Fizice şi Sportului din 
România, 2002: 211). 

3 Înotul practicat în scop terapeutic – „activitate sportivă practicată pentru ameliorarea stării de 
sănătate, ca mijloc şi metodă de tratament şi de recuperare” (Enciclopedia EducaŃiei Fizice şi 
Sportului din România, 2002: 211). 
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O altă clasificare a programelor acvatice este cea elaborată de Shimizu şi alţii 
(2009) şi are la bază nivelul intensităţii efortului şi gradul de implicare în 
activitatea fizică (Figura 1).  

Figura 1 

Programe acvatice care induc starea de bine 

 
Sursa: Shimizu şi alţii, 2009. 

 
Prin toate aceste tipuri de programe pe care le vom numi, pe scurt, programe 

acvatice, se încearcă îmbunătăţirea funcţiilor organismului, menţinerea, refacerea 
sau recuperarea lor într-un mediu deosebit de cel în care individul îşi desfăşoară 
activitatea cotidiană. 

Pentru a scoate mai bine în evidenţă deosebirile dintre programele acvatice şi 
înotul terapeutic, prezentăm paralela elaborată de Gh. Bîltac (1999), adaptată şi 
modificată de noi (2014) (Tabelul nr. 1). 
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Tabelul nr. 1 
 

Deosebirile dintre programele acvatice şi înotul terapeutic 
 

Programe acvatice Înot terapeutic 

– majoritatea subiecŃilor care participă la 
programele acvatice nu ştiu să înoate. 

– participă doar subiecŃi care se deplasează pe apă 
cu ajutorul braŃelor şi picioarelor, fără a se îneca. 

– se poate desfăşoară în apă cu adâncimea 
mică, medie şi mare. 

– se desfăşoară, preponderent, în apă adâncă. 

– foloseşte mişcări foarte variate, adaptate 
posibilităŃilor şi nevoilor celor care le execută.  

– foloseşte tehnica procedeele de înot sportiv 
(craul, spate, bras, fluture – mai rar şi mai ales 
de subiecŃii care ştiu foarte bine să înoate) 
şi/sau tehnica procedeelor de înot aplicativ 
(bras cu capul afară, înotul pe o parte, bras pe 
spate), adaptate nevoilor celor care le execută. 

– se desfăşoară în bazine special amenajate; 
temperatura apei peste 30°C. 

– practicat în diferite unităŃi acvatice; 
temperatura apei 25–27°C. 

– deplasarea subiecŃilor prin apă este redusă  
(se limitează la mers). 

– presupune deplasarea pacienŃilor prin apă cu 
ajutorul braŃelor şi picioarelor coordonate cu 
mişcarea respiratorie specifică. 

– majoritatea mişcărilor se execută din poziŃie 
verticală. 

– corpul este în poziŃie orizontală, cu faŃa în 
apă sau în sus. 

– foloseşte un număr mare de materiale 
plutitoare specifice (pluta, plutitorul) sau 
nespecifice (noodle/bară/baghetă), aparate şi 
instalaŃii în funcŃie de mişcările care se execută. 

– foloseşte un număr mic de materiale speciale: 
plută, labe de scafandru, palmare, plutitor. 

– intensitatea efortului este redusă şi permanent 
adaptată posibilităŃilor celor care execută 
mişcările din cadrul programelor acvatice. 

– intensitatea este stabilită de fiecare individ în 
funcŃie de propriile posibilităŃi. 

– accentul cade pe corectitudinea mişcării. – pe lângă corectitudine, mişcările sunt 
executate şi în forŃă. 

– mişcările sunt permanent influenŃate de legile 
de hidrostatică şi hidrodinamică care 
acŃionează în mediul acvatic. 

– mişcările executate se supun şi legităŃilor 
fiziologiei sportive (volum, intensitate, 
complexitate). 

– presupune, în marea majoritate a cazurilor, 
prezenŃa unei persoane calificate care să 
supravegheze modul de executare a mişcărilor. 

– individul cunoaşte ceea ce are de făcut şi 
poate înota cu sau fără supraveghere calificată 
asigurată de o altă persoană. 

Sursa: Bîltac, Gh., 2009, adaptat şi modificat de noi, 2014. 

 
În literatura americană de specialitate, s-a dezvoltat, în ultimele decenii, un 

concept de abordare a programelor acvatice care debutează odată cu apariŃia problemei 
de sănătate şi continuă cu înotul terapeutic care este practicat de-a lungul întregii 
vieŃi. Acest concept este descris ca un „plan de îngrijire cu şase etape” (Koury, 
1996: 61) care „permite echipei medicale (medic, fiziokinetoterapeut, psiholog etc.) 
să realizeze un program individualizat de terapie pentru fiecare pacient pe termen scurt 
sau lung, în funcŃie de necesităŃi şi posibilităŃi” (Murgu, 2006: 102). De-a lungul 
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acestei modalităŃi de abordare a programelor acvatice, prezenŃa durerii şi „evaluarea 
acesteia determină progresul de la o etapă la alta” (Murgu, 2006: 103). 

În etapa I se urmăreşte evaluarea medicală a individului, aprecierea modului 
în care acesta se descurcă în apă şi elaborarea programului de recuperare în apă. 

Etapa a II-a continuă programul început. Se introduc noi exerciŃii care vizează 
creşterea forŃei musculare, prin utilizarea vâscozităŃii apei. 

Educarea echilibrului şi a coordonării sunt abordate în etapa a III-a. În paralel 
se introduc şi exerciŃii care să inducă modificări la nivel cardiovascular.  

În etapa a IV-a şi a V-a, accentul este pus pe mişcări care au legătură cu 
activităŃile zilnice ale individului; se introduce înotul terapeutic, care se adresează 
întregului organism. 

Etapa a VI-a vizează menŃinerea câştigurilor acumulate în etapele anterioare 
şi se adresează celor care doresc să participe, în continuare, la programe acvatice 
sau să practice înotul terapeutic. 

PERENITATE ŞI ACTUALITATE ÎN FOLOSIREA  
PROGRAMELOR ACVATICE DE CĂTRE INDIVIZI 

Utilizarea apei în scop igienic şi/sau terapeutic este cunoscută încă din 
Antichitate, de când datează şi cele mai vechi instalaŃii igienice de utilizare a 
acesteia – cultura indiană cu 2 400 de ani î.Hr. (Murgu, 2006: 96), precum şi indicaŃii 
de aplicare a exerciŃiilor în apă (în Grecia Antică, Herodikos din Selimbria a întocmit 
primele „norme ale unei gimnastici igienice şi terapeutice”; KiriŃescu, 1964: 84). 

La început apa a fost folosită în mod pasiv; ea era ingerată sau utilizată 
pentru imersii în care corpul era menŃinut într-o poziŃie statică. 

Hipocrat este primul medic care a descris influenŃa pozitivă a băilor de mare, 
alături de masaj şi exerciŃiile gimnice, asupra „echilibrului umoral şi asupra pneumei 
(principiul vital)” (Sbenghe, 2002: 8). 

La romani, băile erau utilizate în scop igienico-terapeutic, cât şi social. Băile 
publice puteau găzdui aproximativ 1 600 persoane şi erau folosite pentru relaxarea 
corpului şi stimularea apetitului alimentar. 

Evul Mediu a avut o influenŃă negativă şi asupra utilizării apei în folosul 
menŃinerii sănătaŃii şi inducerea stării de bine. ExerciŃiile fizice au fost interzise, 
băile au fost închise, fiind considerate locuri pentru înmulŃirea bolilor, prostituŃiei 
şi decadenŃei morale. Biserica a interzis utilizarea băilor publice de către creştini.  

După 1 200 ani, au reapărut, la greci, băile de aburi. Treptat, utilizarea apei 
izvoarelor minerale a devenit populară în Anglia şi a început să se vorbească despre 
valoarea ei terapeutică.  

În anul 1556, profesorul Hieronymus Mercurialis (citat de KiriŃescu, 1964: 209 
şi Cordun, 1999: 17) publică cartea De arte gymnastica. O parte din ideile prezentate 
în această carte sunt: 
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● „orice individ sănătos trebuie să-şi execute în mod regulat exerciŃii (ideea 
profilaxiei)” (Cordun, 1999: 18); 

● „pentru bolnavi trebuie alese exerciŃii care să nu agraveze boala (ideea 
selecŃionării exerciŃiilor)” (Cordun, 1999: 18); 

● „exerciŃiile sunt deosebit de utile în perioada de convalescenŃă (ideea 
recuperării funcŃionale)” (Cordun, 1999: 18); 

● „pentru sedentari exerciŃiile sunt obligatorii (ideea profilaxiei)” (Cordun, 
1999: 18); 

● „exerciŃiile trebuie efectuate nu numai pentru fiecare parte a corpului, ci şi 
pentru întregul corp (ideea unităŃii de mişcare a organismului)” (Cordun, 1999: 18). 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, apa a 
început să fie utilizată de lumea occidentală şi în scop terapeutic pentru proprietăŃile 
ei curative (Hoffmann, Pressnitz şi Kneipp, citaŃi de Plas şi Hangron, 2001: 170).  

Un moment important îl reprezintă apariŃia sistemului de gimnastică a lui 
Ling, care include gimnastica medicală şi ortopedică (prin unele scopuri propuse, 
se apropie de kinetoterapia de recuperare – Sbenghe, 2002: 13) printre cele patru 
componente ale sistemului său. 

În primii ani ai secolului al XX-lea apa a început să fie folosită în „mod 
activ”, fiind considerată ca un mediu benefic pentru efectuarea exerciŃiilor igienice 
şi terapeutice.  

Termenul de hidrogimnastică este introdus de Lowmann, în 1924, fiind 
atribuit exerciŃiilor în apă prescrise în tratarea paraliziilor (citat de Plas şi Hangron, 
2001: 170; Sbenghe, 2002: 15), iar în 1931, Lausson (menŃionat de Plas şi Hangron, 
2001: 170) publică un tratat pe tema utilizării hidrogimnasticii în poliomielită. 

Metodele specifice tratamentelor care au utilizat apa s-au dezvoltat în a doua 
parte a secolului al XX-lea, multe cercetări pornind de la dorinŃa omului de a călători 
în spaŃiu („mişcarea în apă se aseamănă cel mai bine cu mişcarea în absenŃa 
gravitaŃiei”, Murgu, 2006: 96). 

Treptat, exerciŃiile efectuate în apă au devenit o componentă importantă în 
îmbunătăŃirea sănătăŃii individului, în refacerea sau recuperarea acesteia, datorită: 

● avantajelor, efectelor şi modificărilor fiziologice pe care scufundarea în apă 
le are asupra corpului uman; 

● scăderii pericolului apariŃiei unei noi accidentări, deoarece individul nu poate 
cădea în apă; 

● posibilităŃii pe care o are individul de a se mişca fără apariŃia durerii (datorită 
reducerii greutăŃii); 

● posibilităŃii de a participa la programele acvatice şi a indivizilor care nu 
ştiu să înoate. Marea majoritate a exerciŃiilor se execută din poziŃia stând, cu corpul 
scufundat în apă cel mult până la nivelul pieptului. Dacă, în alcătuirea programelor, 
sunt prescrise şi mijloace din înot există materiale plutitoare specifice şi nespecifice 
care conferă siguranŃă celui/celor care le execută. 
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INFLUENłE BENEFICE ALE LEGILOR DE HIDROSTATICĂ ŞI A CELOR  
DE HIDRODINAMICĂ ASUPRA PROGRAMELOR ACVATICE 

Programele acvatice beneficiază de avantajele oferite de factorii mecanic, 
termic şi chimic ai apei, care au influenŃe directe asupra segmentelor care se mişcă, 
dar şi a organismului văzut ca un tot unitar. 

Factorul mecanic este reprezentat de hidrostatică şi de hidrodinamică, ce au 
rolul de a uşura deplasarea segmentelor prin apă. Cele mai mari beneficii sunt 
datorate principiului forŃei lui Arhimede, presiunii hidrostatice şi vâscozităŃii apei. 

Factorul mecanic 

ForŃa lui Arhimede4 (cunoscută şi ca forŃa ascensională sau portanŃa 
hidrostatică) are rolul de a reduce parŃial efectul gravitaŃiei. Specialişti precum Plas 
şi Hagron (2001), Harrison şi colab. (1987, citaŃi de Pratt, 2002), O’Neill (2000), 
Nica (2003) arată că greutatea unui corp scufundat în apă se reduce proporŃional cu 
nivelul la care respectivul corp este scufundat. Astfel, scufundarea corpului: 

● până la nivelul gambelor determină scăderea greutăŃii corpului cu 5%; 
● până la jumătatea coapsei cu 20%; 
● până la linia trohanteriană cu 33%; 
● până la zona ombilicală cu 50%; 
● până la linia mameloanelor cu 66%; 
● până în zona cervicală cu 93%. 
Plas şi Hagron (2001: 180) vorbesc despre: 
■ scufundare totală – greutatea unui segment de membru este egală cu 3,5% 

din greutatea reală; 
■ scufundare parŃială – exerciŃii efectuate în mare (Lecrenier); 
■ scufundare maximă – pentru subiecŃii aflaŃi în imersiune până la nivelul 

sternului, 6–7% din greutatea reală; 
■ scufundare toracică – pentru subiecŃii aflaŃi în imersiune până la nivelul 

mamelonului, 15–30% din greutatea reală; 
■ scufundare pelviană – pentru subiecŃii aflaŃi în imersiune până la nivelul 

pelvisului, 50–80% din greutatea reală. 
                                                 

4 Conform Principiului lui Arhimede „un corp scufundat într-un lichid este împins de jos în sus 
cu o forŃă egală cu greutatea volumului de apă dislocuit de acel corp”. Ea acŃionează în centrul de 
presiune şi are sens opus greutăŃii corpului care acŃionează în centrul de greutate. Greutatea specifică 
este definită de Plas şi Hagron (2001: 172) ca fiind „raportul dintre masa unui anumit volum din 
respectiva substanŃă şi masa unui volum egal de apă”. Între cele două forŃe se stabilesc trei relaŃii: 

– forŃa lui Arhimede mai mare decât greutatea specifică → corpul pluteşte; 
– forŃa lui Arhimede mai mică decât greutatea specifică → corpul se scufundă; 
– forŃa lui Arhimede egală cu greutatea specifică → corpul pluteşte undeva între suprafaŃa apei 

şi fundul bazinului.  



 VALERIA BĂLAN, GHEORGHE MARINESCU 10 268 

În cadrul programelor acvatice, reducerea parŃială a gravitaŃiei este utilizată 
pentru a descărca greutatea avută de segmentul/segmentele care se mişcă, prin plasarea 
subiecŃilor în apă până la nivelul sternului (linia mameloanelor), cu efecte directe 
asupra facilitării şi progresivităŃii mişcărilor.  

În acelaşi timp, programele acvatice sunt influenŃate de forŃa lui Arhimede, 
prin aceea că: 

● facilitează, sprijină sau îngreunează mişcarea; 
● descreşte forŃele de compresie articulară; 
● permit dozarea cantitativă a exerciŃiului de la 0% la greutatea maximă de 

pe uscat; 
● pierderea parŃială a gravitaŃiei determină reducerea durerii, ceea ce 

favorizează creşterea posibilităŃii de mişcare; 
● reduce rolul de susŃinere a muşchilor, determinând relaxarea şi întinderea 

acestora; 
● permite individului să-şi mobilizeze segmentele din poziŃii funcŃionale, 

normale pentru respectiva mişcare şi nu numai din poziŃii antalgice, ca pe uscat; 
● permite executarea unor exerciŃii mai dificile decât pe uscat, care pot fi 

exersate o perioadă mai lungă de timp (Benelli, 2003).  
Presiunea hidrostatică5 este presiunea pe care apa o exercită asupra corpului 

şi vaselor de sânge. Conform Legii lui Pascal presiunea se aplicată egal pe toate 
suprafeŃele corpului. Baun Pappas (2008) este de părere că presiunea hidrostatică nu 
este numai egală pe toate suprafeŃele, ci se şi aplică constant pe acestea (Figura 2).  

 
Figura 2 

AcŃiunea presiunii hidrostatice asupra unui corp aflat în imersie totală 

 
                                                 

5 Becker şi Cole (1998: 888) definesc presiunea hidrostatică ca „forŃa pe unitatea de suprafaŃă”, 
forŃa (F) acŃionând perpendicular pe aria suprafeŃei (A); P = F/A. 
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Presiunea hidrostatică este direct proporŃională cu adâncimea la care se găseşte 
corpul şi conferă programelor acvatice următoarele avantaje: 

● favorizarea reîntoarcerii venoase, fapt care previne stagnarea sângelui la 
nivelul extremităŃilor inferioare; 

● opunerea de rezistenŃă muşchilor respiratori în inspiraŃie şi facilitarea 
expiraŃiei; 

● o „mai bună percepŃie a membrelor” (stimulare senzorială) la „excitanŃii 
produşi de apă” (Chiriac, 2010: 150); 

● relaxare musculară, prin creşterea cantităŃii de sânge circulant; 
● reducerea edemelor datorită presiunii create constant în jurul membrelor; 
● asociată cu apa caldă, descreşte durerea pe care unii din participanŃii la 

programele acvatice o resimt în articulaŃii, fapt care determină creşterea posibilităŃii de 
mobilizare a segmentului pe toată amplitudinea de mişcare în articulaŃia respectivă. 

Vâscozitatea – apa este de 12 ori mai vâscoasă decât aerul, ceea ce determină 
o rezistenŃă mai mare la mişcare, comparativ cu mişcarea efectuată pe uscat. Alte 
influenŃe benefice ale acesteia asupra programelor acvatice: 

● crearea unor seturi de exerciŃii cu rezistenŃă progresivă; 
● percepŃia mai bună a poziŃiei membrelor datorită stimulării senzoriale; 
● educarea echilibrului; 
● dezvoltarea forŃei (mişcarea întâmpină rezistenŃă pe tot traseul ei). 
Tot aici trebuie amintită şi densitatea6 – apa are o densitate de 1.00 la o 

temperatură de 4°C (densitatea variază în raport cu temperatura; orice temperatură 
mai mare sau mai mică de 4°C determină scăderea densităŃii apei). 

Densitatea corpului este de 0,974 (densitatea bărbaŃilor este mai mare decât 
cea a femeilor). După Becker şi Cole (1998: 888), masa corpului fără grăsime 
(slab, care include oase, muşchi, Ńesut de legătură şi organe) are o densitate de 1,10, 
pe „câtă vreme masa grasă (care include atât grăsimea esenŃială a corpului, cât şi 
grăsimea în exces) are o densitate de aproximativ 0,90”. 

Apa opune o „rezistenŃă mai mare mişcării” decât cea opusă de aer (în cazul 
mişcării executate pe uscat), deoarece apa este mai densă decât aerul (Binkley şi 
Schroyer, 2002: 49). 

În timpul derulării programelor acvatice, mişcările efectuate întâmpină 
rezistenŃa hidrodinamică care este „de 900 ori mai ridicată decât rezistenŃa aerului” 
(Plas şi Hagron, 2001: 180) şi care se opune mişcării pe toate direcŃiile în care 
aceasta este executată. De asemenea, de-a lungul programelor acvatice se va avea 
în vedere că: 

● apa opune rezistenŃă mică mişcării lente, în timp ce mişcările rapide întâmpină 
o rezistenŃă semnificativă; această rezistenŃă este utilizată pentru creşterea forŃei 
musculare; 

● asigură o mai „bună decontracŃie şi inhibă reflexele de încordare a musculaturii 
antagoniste” (Plas şi Hagron, 2001: 180); 
                                                 

6 Densitatea este definită ca fiind masa (m) pe unitate de volum (V) şi este notată cu „ρ”; ρ = m/V. 
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● opoziŃia la un curent de apă permite un lucru mecanic de tip izometric, fără 
mobilizare articulară; 

● consumul caloric este mai mare datorită creşterii rezistenŃei. 
RezistenŃa hidrodinamică, care se opune mişcării segmentelor sau întregului 

corp, depinde de o serie de factori: 
■ suprafaŃa corpului – suprafaŃa netedă întâmpină o rezistenŃă mai mică decât 

cea cu asperităŃi, pentru că se reduce rezistenŃa produsă de frecarea apei cu 
suprafaŃa corpului; 

■ viteza cu care se execută mişcarea – rezistenŃa creşte cu pătratul vitezei; 
■ modificarea poziŃiei corpului sau a segmentului care se deplasează – cu cât 

poziŃia este mai apropiată de suprafaŃa apei, cu atât rezistenŃa este mai mică 
deoarece secŃiunea părŃii scufundate este mai redusă; 

■ sensul mişcării – mişcarea de sus în jos întâmpină o rezistenŃă mai mare 
decât mişcarea executată în sens invers;  

■ densitatea apei – cu cât apa este mai concentrată în săruri, cu atât rezistenŃa 
la înaintare este mai mare; 

■ forma corpului – segmentul sau segmentele care se deplasează întâmpină o 
rezistenŃă diferită din partea apei în funcŃie de grosime; cu cât segmentul este mai 
gros, cu atât rezistenŃa opusă de apă mişcării este mai mare; 

■ volumul segmentului sau corpului care se mişcă; 
■ valurile, vârtejurile şi curenŃii – opun o rezistenŃă mărită mişcării. 
TurbulenŃa7 – în timpul deplasării unui segment prin apă, între partea din 

faŃă a acestuia şi cea din spate se creează o diferenŃă de presiune. Presiunea este 
mai mare în faŃă şi mai mică în spate, fapt care determină mişcarea apei spre 
înapoi, „însoŃită de un fenomen de depresiune şi aspiraŃie. Vârtejurile se formează 
în timpul aspiraŃiei, parŃial în lateral, parŃial în spatele segmentului care se mişcă” 
(Plas şi Hagron, 2001: 178). 

Dacă sensul deplasării este schimbat brusc, rezistenŃa care trebuie învinsă 
creşte „datorită forŃei de inerŃie a aspiraŃiei şi fenomenelor de turbulenŃă” (Plas şi 
Hagron, 2001: 178). 

Johnson şi colab. (1977, citaŃi de Binkley şi Schroyer, 2002: 49) apreciază că 
„turbulenŃa asociată cu fricŃiunea opun o încărcătură mai mare exerciŃiului efectuat 
în apă decât încărcătura opusă de gravitate exerciŃiilor executate pe uscat”. 

Factorul termic 

Factorul termic este reprezentat de temperatura apei. 
Există mai multe clasificări ale temperaturii apei în care se pot desfăşura 

programele acvatice. Plas şi Hagron (2001) menŃionează următoarele sistematizări: 

                                                 
7 TurbulenŃa reprezintă „o mişcare neregulată a fluidului, diferită de la un punct al acestuia la altul” 

(Plas şi Hagron, 2001: 178). 
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2–12°C baie foarte rece 
12,5–18,75°C baie rece 
18,75–25°C baie răcoroasă 
25–31,25°C baie călduŃă 
31,25–37,5°C baie caldă 

Clasificarea lui Rostan: 

37,5–40°C baie fierbinte 
0–26°C baie rece, care scade temperatura corpului 

26–35°C 
baie neutră, fără efecte notabile asupra temperaturii 
corpului 

Clasificarea lui Boigey: 

peste 35°C baie caldă 

   
La aceste valori ale temperaturii apei, M. Cordun şi L. Cirlă (1999: 16), adaugă 

încă două: 
 

38°C baie hipertermă 
38–45°C baie intens hipertermă 

 
Se apreciază că temperatura de „indiferenŃă” sau zona de neutralitate termică 

este temperatura mediului ambiant la care organismul în repaus îşi menŃine 
temperatura centrală fără să activeze mecanismele reglării. În opinia lui Cordun şi 
Cirlă (1999) şi a lui Chiriac (2010), temperatura neutră pentru apă este de 34–35°C. 
Pornind de la această valoarea, Chiriac (2010: 150) a ierarhizat procedurile de 
hidroterapie astfel: 

– proceduri calde: blânde (36–37,5°C), hiperterme (38,5–40°C), intens 
hiperterme (peste 40°C); 

– proceduri reci: răcoroase (18–22°C), reci (10–15°C), crioterapie (aplicarea 
apei sub forma de gheaŃă); 

– proceduri alternate contrastante. 
Apa are o conductibilitate crescută, iar schimburile termice sunt mai rapide 

decât în aer, fapt care determină creşterea temperaturii centrale a organismului atunci 
când temperatura apei creşte peste 35°C şi să scadă când aceasta este sub 26°C. 
Valorile mai ridicate sau mai scăzute ale apei nu asigură o activitate confortabilă.  

Specialiştii apreciază că factorul termic prezent pe toată durata de desfăşurare 
a programelor acvatice prezintă o serie de avantaje, printre care enumerăm: 

● creşterea circulaŃiei superficiale; 
● relaxare musculară, care permite realizarea mişcării cu amplitudine; 
● creşterea pragului sensibilităŃii la durere (beneficiu important din punct de 

vedere psihic); 
● stimularea termoreglării şi metabolismului; 
● senzaŃia subiectivă de bine. 
Marea majoritate a specialiştilor sunt de părere că apa rece nu induce o stare 

de confort. Ea poate fi folosită parŃial şi are ca efect reducerea edemelor după 
producerea unor traumatisme. 
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Factorul chimic 

Programele acvatice efectuate în apă în care se găsesc diferite săruri minerale 
„potenŃează efectele” induse şi au „indicaŃii specifice în funcŃie de influenŃele 
asupra organismului uman” (Murgu, 2006: 98). Pentru a se deosebi de apa potabilă, 
apa minerală trebuie să conŃină minim „1g săruri dizolvate la litru” ori „elemente 
chimice sau gaze cu recunoscută acŃiune terapeutică” (Mogoş, 1990: 11).  

Apa de mare are propriile sale valenŃe. Când programele acvatice se desfăşoară 
în apă de mare (talasoterapie), corpul suferă o acŃiune sigură, deoarece o serie de 
săruri (iod, sulf, clor, fosfor, fier) sunt introduse prin piele în corp, favorizând 
funcŃiile organismului. Această acŃiune se continuă şi după ce corpul nu mai este 
imers, deoarece sărurile minerale sunt stocate la nivelul pielii şi eliberate progresiv, 
fără a „suprasolicita mecanismele reglatorii ale organismului” (Mogoş, 1990: 139). 

Sabău (2005: 180–181) a sintetizat punctele de vedere ale specialiştilor cu 
privire la conŃinutul apei de mare, conŃinut care este redat în Tabelul nr. 2: 

 
Tabelul nr. 2 

CompoziŃia apei de mare 

Principalele elemente 
ConcentraŃia în grame 

(1 litru de apă) 
Oligoelemente 

ConcentraŃia în grame 
(1 litru de apă) 

Bor 0,027 Aluminiu 60 
Brom 0,065 Arsenic 1 
Calciu 0,41 Aur 0,004 
Clor 18,95 Bariu 50 
Potasiu 0,38 Cesiu 2 
Carbon (sub formă de carbonat) 0,029 Cobalt urme 
Sodiu 10,47 Fier 2 
Magneziu 1,28 Fluor 1,4 

StronŃiu 0,013 
Fosfor (sub 

formă de fosfat) 
0,03 

Sulf (sub formă de sulfat) 2,65 Iod 50 
Rubidiu 2,00 Mangan 5 
Seleniu 4 Nichel 0,1 
Siliciu 1,5   
Argint 0,3   
Azot (sub formă de nitrit) 0,150   
Azot (sub formă de amoniac) 5,50   
Thoriu 1   
Uraniu 2   
Vanadiu 0,3   
Zinc 5   

Sursa: Ivan, S., 2000, citat de Sabău, E., 2005. 
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Acestor avantaje se adaugă şi densitatea crescută a apelor în care se găsesc 
săruri minerale (în apă dulce, densitatea este de 1.007, în timp ce apa de mare are 
densitatea de 1.035). Datorită densităŃii crescute, un individ cu o greutate de 70 kg, 
scufundat în apă până la nivelul gâtului, cântăreşte în apă dulce 7,9 kg, în timp ce, 
în apă sărată, va cântări 2,8 kg. (Mogoş, 1990: 102; Cordun, 1999: 246), fapt care 
va facilita executarea exerciŃiilor cuprinse în cadrul programelor acvatice. 

ASPECTE LEGATE DE STRUCTURA PROGRAMELOR ACVATICE 

Programele acvatice pot fi executat individual sau în grup, ambele variante 
prezentând avantaje şi dezavantaje. Cele efectuate în grup prezintă avantajul că 
dinamizează programele, le fac mai puŃin monotone şi cresc dorinŃa individului 
de a efectua mişcările solicitate. Dezavantajul este reprezentat de dificultatea 
alcătuirii de grupe omogene, care să cuprindă indivizi care urmăresc aceleaşi 
obiective. În cazul programelor acvatice terapeutice, dificultatea realizării unor 
grupe omogen este şi mai mare. Aceasta este dată de posibilitatea redusă ca mai 
mulŃi indivizi să aibă aceeaşi problemă de sănătate, cu aceeaşi gravitate, cu 
aceeaşi perioadă de timp trecută din momentul producerii, care să aibă aceeaşi 
condiŃie fizică etc. 

Lucrul individual este mult mai monoton, dar dă posibilitatea unei bune 
dozări a efortului şi unui control strict din partea celui care supraveghează 
executarea mişcărilor în cazul programelor acvatice adaptate sau terapeutice.  

Este indicat ca medicul să îşi dea acordul pentru participarea la oricare tip de 
program acvatic, dar mai ales în cazul copiilor mici, a femeilor însărcinate, a 
persoanelor cu dizabilitate sau a celor de vârsta a III-a, „pentru a nu face mai mult 
rău, decât bine” (Murgu, 2006: 100). În cazul programelor acvatice terapeutice, 
acestea au la bază diagnosticul precis stabilit de medicul specialist şi vor Ńine cont 
de starea de sănătate a individului, de lipsa proceselor inflamatorii, de modul în 
care decurge recuperarea.  

Există o serie de probleme medicale pentru care nu se recomandă participarea 
la aceste tipuri de activităŃi. Cordun şi Cirlă (1998) şi Murgu (2006) recomandă să 
se aibă în vedere următoarele contraindicaŃii: orice boală în faza acută (inclusiv în 
faza acută a traumatismului articular); hipertermie; incontinenŃă sfincteriană; 
cardiopatiile decompensate; insuficienŃele respiratorii, în condiŃiile unei capacităŃi 
vitale foarte reduse; bolile active (tuberculoza); plăgile infectate sau necicatrizate, 
ulcerele, orice boală de piele contagioasă; hidrofobia; alergi la clor; vârsta foarte 
avansată. 

Programele acvatice au trei părŃi: 
● încălzirea; 
● perioada de exerciŃii în care se efectuează programul propriu-zis; 
● încheierea. 
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Încălzirea, cu o durată de aproximativ 8–10 minute (Binkley şi Schroyer, 
2002: 51), se poate realiza cu ajutorul exerciŃiilor fizice sau poate fi înlocuită de băi 
calde, împachetare, iradiere la roşu („încălzire externă” – Sbenghe, 2002: 553). 
Acelaşi specialist este de părere că încălzirea prin exerciŃii fizice este cea mai bună, 
deoarece determină (Sbenghe, 2002: 553): 

● creşterea performanŃei sistemului motor; 
● creşterea fluxului sanguin muscular; 
● scăderea vâscozităŃii musculare; 
● creşterea extensibilităŃii Ńesutului conjunctiv; 
● creşterea vitezei potenŃialelor de acŃiune; 
● creşterea disocierii O2 din hemoglobină şi mioglobină, deoarece creşte 

cererea de O2; 
● creşterea reacŃiilor metabolice tisulare; 
● creşterea vitezei de contracŃie (cu 12% pentru 1°), ca şi timpul de înjumătăŃire 

al relaxării; 
● metabolismul energetic local instalează aerobioza, minimalizând eventualitatea 

deficitului de O2 al unui început anaerob şi reducând, în consecinŃă, formarea 
acidului lactic; 

● creşterea reîntoarcerii venoase. 
Perioada de exerciŃii este etapa în care programele acvatice sunt executat. 

Sunt utilizate cele mai adecvate exerciŃii care vizează realizarea obiectivelor 
propuse.  

În cadrul programelor de educaŃie acvatică, mişcările efectuate vizează 
realizarea următoarelor obiective (după A. Grecu, 2011, modificate şi adaptate de 
noi, 2014):  

● familiarizarea cu regulile care promovează siguranŃa în bazin şi-n afara 
acestuia; 

● însuşirea unor mijloace care să-i confere siguranŃă copilului mic şi 
preşcolarului în apă şi care să-i stârnească dorinŃa de a învăŃa diferitele tehnice de 
deplasare pe apă;  

● folosirea unor metode şi a unor mijloace de învăŃare care să-i permită 
copilului mic şi preşcolarului se se dezvolte la nivel biopsihosocial; 

● generarea unor emoŃii care să-i determine pe cei mici să revină la lecŃiile de 
educaŃie acvatică; 

● încurajarea copiilor, dar şi a părinilor să împărtăşească şi altora experienŃelor 
lor sociale trăite în preajma bazinului. 

ExerciŃiile care intră în alcătuirea programelor acvatice care promovează 
sănătatea trebuie să fie ritmice, dinamice şi repetitive, să se adreseze unui număr 
cât mai mare de grupe musculare şi să solicite sistemele aerobe de producere a 
energiei necesară contracŃiei musculare. Marcu şi Dan (coord., 2010) au stabilit 
unii indicatori de care trebuie să se Ńină seama în alcătuirea acestor programe 
acvatice (Tabelul nr. 3). 
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Tabelul nr. 3 

Recomandări actuale ale sănătăŃii publice privind activitatea fizică în profilaxia primară  
şi secundară în funcŃie de grupe de vârstă şi de patologii 

Obiectivele majore ale 
antrenamentului la efort 

Planul de activitate fizică 

Copii (1–14 ani) 
– creşterea normală şi dezvoltarea 
armonioasă; 
– dezvoltarea psihică normală; 
– dezvoltarea interesului şi a 
priceperilor pentru formarea unui stil 
de viaŃă activ ca adult; 
– reducerea factorilor de risc. 

 
T. Bazat pe mase mari musculare, exerciŃii dinamice, câteva 
exerciŃii rezistive grele şi exerciŃii de asuplizare. 
I. Moderată spre viguroasă. 
D. În total mai mult decât 30 min/zi într-o şedinŃă sau în mai 
multe şedinŃe. 
F. În fiecare zi. 
S. ÎmbunătăŃirea activităŃii pentru şi la şcoală. 

Adultul tânăr (15–24 ani) 
– creştere, dezvoltare fizică optimă; 
– dezvoltare psihică normală; 
– reducerea factorilor de risc în bolile 
cardiovasculare; 
– dezvoltarea interesului şi 
priceperilor pentru un stil de viaŃă 
activ ca adult; 

 
T. ExerciŃii dinamice efectuate cu grupe mari musculare, 
exerciŃii de forŃă şi mobilitate. 
I. Moderată spre viguroasă (mai mare decât 50% din VO2 max.). 
D. În total mai mult de 30 min/şedinŃă (mai mult de 4 Kcal/ 
Kg corp). 
F. Cel puŃin o dată la 2 zile. 
S. ÎmbunătăŃirea activităŃii la şi pentru şcoală. 

Adultul (25–65 ani) 
– prevenirea şi tratamentul bolilor 
cardiovasculare; 
– prevenirea şi tratamentul diabetului 
de tip II; 
– menŃinerea unei compoziŃii 
corporale optimale; 
– îmbunătăŃirea stării psihice; 
– păstrarea integrităŃii musculo- 
scheletale; 

 
T. Accentul pe exerciŃii dinamice cu grupe mari musculare, 
câteva exerciŃii rezistive grele şi exerciŃii de mobilitate. 
I. Moderată (mai mare decât 50% din VO2 max.). 
D. În total mai mult de 30min/şedinŃă (mai mult de 4 Kcal/ 
Kg corp). 
F. Cel puŃin o dată la 2 zile. 
S. ActivităŃi fizice uşoare (mersul) în fiecare zi. 

Adultul bătrân (peste 65 ani) 
– menŃinerea capacităŃii funcŃionale 
generale; 
– păstrarea integrităŃii musculo-
scheletale; 
– îmbunătăŃirea stării psihice; 
– prevenirea şi tratamentul bolilor 
cardio-vasculare şi a diabetului de 
gradul II. 

 
T. Accentul pe mişcări dinamice şi câteva exerciŃii rezistive 
(fără încărcare sau uşurate cu progresie lentă). 
I. Moderată. 
D. În funcŃie de capacitatea individului, mai mult de 60 
min/zi în mai multe şedinŃe. 
F. În fiecare zi. 
S. ActivităŃi fizice uşoare (mersul) în fiecare zi. 

Sursa: Marcu şi Dan, coord., 2010. 
 
ExerciŃiile care alcătuiesc programele acvatice terapeutice adresate recuperării 

după diferite traumatisme articulare vor viza segmentul la nivelul căruia s-a produs 
traumatismul, segmentul analog, dar şi întregul organism. În funcŃie de progresele 
realizate în recuperare, mijloacele utilizate trebuie permanent ajustate (în ceea ce 
priveşte amplitudinea mişcării, intensitatea şi numărul de execuŃii). 

În cazul acestui tip de program acvatic, modul de aplicare a metodelor şi 
procedeelor metodice utilizate este diferit faŃă de maniera în care acestea sunt abordate 
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pe uscat. Astfel, programul acvatic terapeutic debutează cu simpla imersie care permite 
realizarea adaptării şi relaxării generale, după care urmează aplicarea metodelor de 
recuperare. Prima metodă folosită este metoda kinetică dinamică activă – procedeul 
mobilizare activ liberă care permite articulaŃiei să efectueze exerciŃii fără încărcătură, 
pe axele corecte de mişcare. Urmează procedeul mobilizare activ asistată care poate fi 
executat cu ajutorul specialistului care conduce programul acvatic sau prin autoasistare 
(se previne apariŃia durerii). În cadrul acestei metode ultimul procedeu folosit este cel 
al mobilizării active cu rezistenŃă. RezistenŃa poate fi apa însăşi sau se pot utiliza 
diferite flotoare. După ce au fost aplicate procedeele active se trece la metoda kinetică 
dinamică pasivă, procedeul mobilizare pasivo-activă. Se aplică de către specialistul 
care conduce programul acvatic terapeutic sau de către individul însuşi, cu scopul 
recuperării amplitudinii mişcării sau mişcărilor executate în acea articulaŃie. Programul 
acvatic terapeutic se încheie cu utilizarea metodei akinetice – posturarea. 

Obiectele ajutătoare folosite în timpul efectuării programelor acvatice trebuie 
să fie adecvate vârstei individului cu care se lucrează sau care le utilizează, sexului, 
fazei de tratament în care acesta se află etc.  

Progresul în efectuarea exerciŃiilor din cadrul diferitelor programe acvatice va fi 
cu atât mai repede constatat cu cât specialistul care le conduce ştie să se facă înŃeles şi 
reuşeşte să-i facă pe indivizii cu care lucrează să execute ceea ce vrea de la ei. 

ExerciŃiile care alcătuiesc programele acvatice nu pot fi executate la întâmplare, 
ci într-un cadru organizat sub forma şedinŃelor/lecŃiilor acvatice. Numărul şedinŃelor/ 
lecŃiilor şi durata acestora, precum şi numărul de exerciŃii efectuate de-a lungul 
unei şedinŃe/lecŃii, depind de tipul programelor acvatice, de vârsta celui căruia îi 
sunt adresate, de disponibilitatea individului pentru mişcare, de intervalul de timp 
scurs din momentul începerii programului acvatic etc.  

ExerciŃiile din cadrul programelor acvatice se execută lent, fără mişcări bruşte, 
cu respectarea ritmului impus. De asemenea, o atenŃie deosebită se va acorda 
parametrilor mişcării8 care sunt influenŃaŃi de mediul de desfăşurare a activităŃii şi 
care le conferă programelor acvatice aspecte particulare neîntâlnite pe uscat. 

Apreciem că parametrii mişcări sunt influenŃaŃi de mediul acvatic astfel:  
● volumul reprezintă „cantitatea totală de repetat” (Teodorescu, 2006: 32). 

După Marcu şi Dan (coord., 2006) acesta se poate exprima fie prin numărul total de 
repetări obŃinute prin adunarea lor în cadrul seriilor şi reprizelor, fie prin aprecierea 
timpul necesar efectuării programului acvatic. 

În cazul programelor acvatice terapeutice, P. Benelli (2003:58) este de părere 
că acestea le permit indivizilor „să repete mai mult decât pe uscat” deoarece 
scufundarea corpului în apă determină reducerea parŃială a greutăŃii corpului. 
Aceasta, la rândul ei, diminuează durerea fapt care favorizează efectuarea mişcării 
cu maximum de amplitudine; 

● intensitatea reprezintă „cantitatea de lucru mecanic efectuat pe unitatea de 
timp” (Teodorescu, 2006: 33). În cadrul programelor acvatice, intensitatea poate fi dată 

                                                 
8 Parametrii mişcării sunt „expresii valorice prin care însuşirile măsurabile ale actului motric sunt 

raportate la cerinŃele de execuŃie ale acesteia” (Terminologia educaŃiei fizice şi sportului, 1974: 219). 



19 PROGRAMELE ACVATICE – MIJLOACE UTILIZATE  277 

de numărul de repetări efectuate pe minut. Pentru exerciŃiile efectuate în apă, Plas şi 
Hagron (2001: 191) recomandă un ritm mediu de execuŃie, adică „12–16 mişcări pe 
minut”. Cordun şi Cirlă (1999: 19) recomandă 10–15 mişcări pe minut, în timp ce 
pentru mişcările activ libere ritmul de execuŃie este de 15–20 mişcări pe minut. De 
asemenea, Cordun şi Cirlă (1999: 19), sunt de părere că „expiraŃia se face în timpul 
mişcării, iar inspiraŃia în scurtul timp de repaus dintre două mişcări”. 

Un alt punct de vedere este cel a lui Marcu şi Dan (coord., 2010) care 
apreciază că există mai multe metode de determinare a intensitătii efortului. Dintre 
cele enunŃate de ei, considerăm că cea mai la îndemână pentru individ este cea a 
stabilirii frecvenŃei cardiace care trebuie atinsă în timpul efortului9. 

În cadrul programelor acvatice care promovează sănătatea, intensitatea este 
cel mai important paramentru al efortului, deoarece ea „poate fi ajustată pentru a 
realiza progresul” (Marcu şi dan, coord., 2010: 292); 

● pauza poate fi: activă – când este prezentă o activitate psihomotrică sau 
pasivă – când activitatea este absentă. 

Sbenghe (2002) recomandă ca pauza să fie de 3 minute sau mai mult în cazul 
exerciŃiile care au fost efectuate contra unei rezistenŃe mari, 2–3 minute după 
exerciŃiile care au fost efectuate contra unei rezistenŃe medii şi 1–2 minute după 
exerciŃiile cărora li s-a opus o rezistenŃă mică. 

● durata – se referă la numărul de minute alocate unei lecŃii/şedinŃe din cadrul 
programelor acvatice. Durata este diferită în funcŃie de tipul de program desfăşurat: 

■ programe de educaŃie acvatică – copilul mic sau preşcolarul care participă 
pentru prima dată la un program acvatic va rezista o perioadă de timp mult mai 
scurtă în apă decât alt copil, de aceeaşi vârstă, care participă de mai mult timp la 
lecŃii acvatice (Grecu, 2011); durata poate ajunge până la 50 minute.  

■ programe care promovează sănătatea – Marcu şi Dan (coord., 2010: 291) 
consideră că „durata efortului nu se măsoară în minute, ci în calorii consumate”. În 
acest caz, individul trebuie să consume „1 000 kcal, repartizate în cel puŃin 3 zile/ 
săptămână” (Marcu şi Dan, coord., 2006: 291). 

■ programe acvatice adaptate pentru persoanele de vârsta a III-a trebuie să 
aibă o durată de minim 30 minute de activitate moderată, executată de 2 ori pe 
săptămână, după Marcu şi Dan (coord., 2006). 

■ programe acvatice terapeutice – durata de aplicare poate fi de 10–50 minute, 
cu posibilitatea de a ajunge şi la „o oră” (Sbenghe, 1987: 247). Durata medie a 
acestui tip de program acvatic ar trebui să fie de „15–25 minute” (Plas şi Hagron, 
2001: 191).  

În cazul programelor acvatice terapeutice, Sbenghe (2002: 550) consideră că 
durata nu se raportează numai la minute, ci se poate exprima şi prin „serii de exerciŃii 
(într-o serie, exerciŃiile se succed unele după altele), între serii putându-se intercala 
pauze (în general scurte)”. De asemenea, durata variază în funcŃie de vârstă, starea 
                                                 

9 FrecvenŃa cardiac care trebuie atinsă în timpul efortului este denumită de Marcu şi Dan 
(coord., 2010: 292) frecvenŃă optimă sau Ńintă şi „trebuie să fie între 70–85% din frecvenŃa cardiacă 
maximă”. FrecvenŃa cardiac maximă se calculează cu ajutorul formulei: FCmax = 220 – vârsta. 
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individului sau temperatura apei (legat de temperatura apei se recomandă ca aceasta 
să fie de 34–35°C, cu 1–2° mai scăzută pentru indivizii activi şi mai crescută, cu 
aproximativ 2°C, la cei cu o forŃă scăzută – Cordun şi Cirlă, 1999: 19); 

● specificitatea – este determinată de „reacŃiile provocate sistemelor organismului 
implicate” (Dragnea şi Mate-Teodorescu, 2002) în executarea exerciŃiilor. Cordun 
şi Cirlă (1999) şi Baun Pappas (2008) apreciază că specific mişcării efectuate în 
apă este solicitarea articulară;  

● dificultatea – se exprimă prin „raportul dintre cantitatea de lucru şi 
capacitatea de efort” (Dragnea, coord., 2002). Particularizând pentru programele 
acvatice, suntem de părere că dificultatea este dată de raportul dintre cantitatea de 
lucru şi posibilităŃile individului de a efectua mişcare. În apă, dificultatea în 
realizarea unei mişcări apare şi datorită acŃiunii forŃei lui Arhimede care în opinia 
lui Plas şi Hagron (2001: 174) poate: 

■ facilita mişcarea – caz în care segmentul se apropie de orizontala apei, iar 
forŃa lui Arhimede creşte; segmentul trebuie să fie complet scufundat în apă. 

■ sprijini mişcarea – caz în care membrul se află în poziŃie orizontală, iar 
forŃa lui Arhimede, care atinge valoarea maximă, susŃine mişcarea. 

■ îngreuna mişcarea – caz în care segmentul coboară de la suprafaŃa apei 
spre fundul bazinului; forŃa lui Arhimede devine nulă când membrul ajunge la 
verticală.  

● frecvenŃa – este dat de numărul de lecŃii efectuate de individ pe zi sau 
săptămână. În cazul programelor acvatice terapeutic, frecvenŃa lecŃiilor în apă într-o 
zi este, în general, de una, dar există cazuri în care pot fi recomandate şi două 
şedinŃe în aceeaşi zi.  

Programele acvatice se finalizează cu perioada de încheiere care, în opinia 
lui T. Sbenghe (2002: 555), este necesară pentru: 

■ prevenirea blocării sângelui în extremităŃi; 
■ prevenirea apariŃiei unor semne neplăcute datorate scăderii bruşte a debitului 

cardiac şi circulaŃiei cerebrale prin blocarea întoarcerii venoase; 
■ creşterea perioadei de refacere a depozitelor energetice şi grăbirea oxidării 

deşeurilor metabolice rezultate din partea fundamentală etc. 
Pe toată durata de efectuare a programelor acvatice, executarea mişcărilor 

este supravegheată şi controlată de specialist, cu respectarea principiilor de aplicare 
a exerciŃiilor.  

CONCLUZII 

Programele acvatice pot fi o variantă plăcută şi benefică de combatere a 
influenŃelor negative de care omul modern are parte la tot pasul. Practicate individual 
sau în grup, ele îl pot ajuta pe individ să se refacă după o zi de muncă, ajutându-l 
să-şi îmbunătăŃească starea de sănătate şi, implicit, să-şi sporească randamentul în 
activitatea curentă. 
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De asemenea, ele pot avea rol profilactic şi educativ, contribuind la creşterea 

rezistenŃei organismului faŃă de îmbolnăviri, la menŃinerea sau restabilirea echilibrului 

biologic al corpului, la refacerea sau recuperarea capacităŃii funcŃionale a individului, 

cu scopul de a o maximiza şi „pentru a-i spori calitatea vieŃii” (Marcu şi Dan, coord., 

2010: 287). 
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he person’s lack of movement is a problem which is recognised 

at a world level and concerns more international organisations. 

These are looking for solutions with which they would reduce 

this attitude of modern man. 

The improvement of the life quality is an important objective of 

contemporary society which can be obtained with the help of different means 

performed on land or in water, too. The water movement can be performed by 

swimmers and nonswimmers. The nonswimmers can perform the aquatic 

programmes which are adapted depending on their needs or age: educational 

aquatic programmes – for babies and little children, aquatic programmes 

which promote health, adapted aquatic programmes and therapeutic aquatic 

programmes. Throughout all these types of programmes, they try to improve 

the functions of the organism, the maintenance and rehabilitation of them, in 

a different environment. 

The aquatic programmes benefit by the advantages offered by the 

mechanical, thermal and chemical factors of the water which have direct 

influences on the parts of the body which are moved, and on the whole 

organism too. 

The aquatic programmes can offer pleasure and a beneficial modality 

for reducing the negative influences that one meets at every step. The aquatic 

programmes practised individually or in a group, can help everyone to recover 

after a work day. They help one to improve one’s health level and increase the 

efficiency in one’s daily activity. At the same time, the aquatic programmes 

contribute to the increase of the body resistance against illnesses, to the 

maintenance and restoration of the biological balance of the body, to the 

rehabilitation of one’s functional capacity for maximizing them, and for 

increasing the quality of life. 

Keywords: life quality, health, aquatic programmes. 
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PARTICIPARE POLITICĂ 

THE NOT-SO-CURIOUS CASE OF LOW POLITICAL
 

PARTICIPATION IN ROMANIA
*
 

CLAUDIU D. TUFIŞ 

his paper analyzes the insufficiently developed political 
participation in post-communist Romania, focusing on the 
pre-requisites of political participation, and on how these are 

acting as inhibitors for political involvement from the citizens. The prevalence 
of intolerance, the lack of trust in other people and in the institutions of the 
state, the absence of points of access to the political system and an 
insufficiently developed culture of protest are all factors that contribute to 
determining Romanians to avoid political participation. Data on voting, 
volunteering, and protesting demonstrate the underdevelopment of political 
participation in Romania. 

Keywords: political participation, political culture, political mistrust, 
Romania.  

INTRODUCTION 

Despite the fact that there are dozens of measures of democracy (Munck, 

2009), each focusing on particular aspects of a democratic system, most scholars of 

democratic systems would agree that Romania is not yet an established democracy 

(such as France, the US, or England, for instance), but rather a system that 

managed to successfully complete its transition phase from an authoritarian to a 

democratic system, and that is currently in the process of consolidation: Romania, 

in 2014, belongs to the group of consolidating democracies.  

I will not discuss in this paper all the components of the democratic 

consolidation process. I will direct my attention, instead, towards those components 

that are linked to the citizens and that require an active role from them. Scholars of 

post-communist transitions have pointed out that democratizing countries need to 

change not only the political and economic system, but also their social system:  

“If democracy and capitalism are to take root in the former communist states, it is 
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necessary not only to create the institutions and processes [...] but also to foster 

popular attitudes that are accepting and supporting of them” (Mason and Kluegel, 

2000: 11). A similar argument pointed out that “constitutional forms are lifeless or 

irrelevant if they do not have the support of the people” (Rose, Mishler and 

Haerpfer, 1998: 8). Overall, most scholars agree, following Almond and Verba, 

that the stability of a democratic political system is dependent on its consistency 

with the political values of its citizens (Almond and Verba, 1963; Dahl, 1989; di 

Palma, 1990; Diamond, 1993).  

All democracies require the active involvement of citizens (Dalton and 

Wattenberg, 2000), because active citizen participation in the political arena is 

the “lifeblood of representative democracy” (Norris, 2002: 215). Linz and Stepan 

(1996: 14) argued that consolidated democracies require the functioning of five 

inter-dependent arenas: the economic society (the market), the state apparatus 

(bureaucratic norms), rule of law, political society, and civil society. The 

functioning of a democratic system requires that all five arenas are working 

properly, and this proves the importance of citizen participation for the success of 

the democratic system: a democracy cannot survive without active and informed 

citizens, just as it cannot survive without the rule of law: all five arenas represent 

necessary but not sufficient conditions for a democracy to develop to its full 

potential.  

The discussion in this paper focuses on pre-requisites of political 

participation, because people do not mobilize and decide to join forces in an 

attempt to achieve their common goals in a vacuum, but within a context that is 

defined by the values and the attitudes of the population, by the dominant culture. 

From this perspective, tolerance towards different people and trust in others are 

considered necessary conditions for successful mobilization. In addition to these 

individual-level factors, a third necessary condition for political participation is the 

existence of sufficient access points to the political system. In the absence of such 

access points, mobilization is still possible, but the dominant mode in this case will 

more likely be not cooperation but confrontation with the state and its institutions. 

Finally, the fourth necessary condition is the existence of a culture of participation. 

The paper continues by moving from the pre-requisites of participation to 

discussing political participation. I measure political participation using a set of 

indicators intended to capture its different dimensions: interest in politics, as a 

process of obtaining information about the political system and discussing about 

politics; voting, as the main element of participation in the political life of  

the community; volunteering, as a cooperative form of political participation; 

protesting, as conflictual political participation; and the use of new forms of 

participation (for a more detailed discussion of political participation, see Barnes 

and Kasse, 1979). The last section of the paper will summarize the main arguments 

presented in the paper.  
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PRE-REQUISITES OF POLITICAL PARTICIPATION 

Political participation, which I define, via Verba et al., as “activity that has 

the intent or effect of influencing government action” (1995: 38), is an action that 
requires significant resources, but it is also an action that can bring significant 
benefits to those who manage to mobilize the resources it needs. Since Olson’s 

book (1965), one of the basic positions of those trying to explain collective action 
was that the decision to act rather than passively sit on the side is a decision that 

cannot be taken for granted and has to be explained. In this section of the paper I 
argue that there are four conditions that can influence an individual’s decision to 

act for a certain cause: tolerance, trust, the availability of access points to the 
political system, and a culture of participation.  

Tolerance 

Tolerance is one of the main pre-requisites for political participation. While 

political participation can also occur in contexts characterized by intolerance, it is 
the type of participation that does not attempt to create bridges from one group to 

another, that does not attempt to understand and accept the “other”, regardless of 
its definition. Participation in intolerant contexts is participation within one’s 
defining group, it is participation behind closed doors, it is participation that 

eliminates any potential for additional, more developed participation and that, 
eventually, ends up by fragmenting the society or the community. Participation in 

contexts characterized by high levels of tolerance, however, is the type of 
participation that opens the doors for the possibility of more participation. The 
“other” (again, regardless of the definition that is used) is accepted as a valid 

interlocutor, as an acceptable (if not valued or trusted) partner. Moreover, this type 
of participation brings together people from different groups and, by putting them 

into contact, it increases inter-group tolerance and the chances of future 
cooperation among groups.  

While there is not a single, generally accepted measure of tolerance, most of 

the scholars who study this issue use one of three measures (for more details, see 
Gibson, 2013). The data are based on one of these three measures, which presents a 

list of groups to the respondents and asks them to indicate whether they would not 
like to have them as neighbors. The higher the proportion of people that indicate a 
group, the higher the level of intolerance towards that group.  

The available data show that Romanians are not a particularly tolerant 
population, and, when it comes to particular groups, it can be argued that the 

majority of the population is characterized by intolerance rather than tolerance. 
Data in Figure 1 and in Table no. 1 present the level of intolerance among the 
Romanian adult population for ten different groups, differentiated by a series of 

socio-economic and demographic variables that may be associated with the level of 
intolerance.  
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Figure 1  

Intolerance among Romanian adult population by education, 2008 

 
Data source: EVS, 2008. 

 

The highest level of intolerance among the Romanian adult population is 

recorded for three groups that can be seen as possible threats to the respondent: 

heavy drinkers, drug addicts, and people with a criminal record. For each of these 

three groups, the percentage of the population that would not like having them as 

neighbors is 60% or higher. This type of intolerance, however, can be explained: 

all three groups are composed of people that seem to have a higher propensity to 

engage in violent (or, at least, disturbing acts), acts that can be interpreted as a 

personal threat and all previous literature has identified the perception of threat as 

one of the most important predictors of intolerance (see Gibson, 2006).  

The fourth group that is also rejected by a majority of the population (59%) is 

represented by homosexuals. In this case, the explanation resides in a different type 

of threat, a threat to the Romanian „way of life”. In a highly traditional and 

religious society, such as the Romanian one, homosexuality is seen as too altering 

to be acceptable, even though one would be hard-pressed to find any real threat 

coming from this group. Gypsies represent the first group for which the data show 
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a high level of intolerance that is based on prejudice: 46% of the adult population 

of Romania would not like to have gypsy neighbors, more than double than the 

percentage of people who would reject any different neighbor, be him/her Muslim 

(23%), of a different race (21%), immigrant (21%) or Jewish (19%). 

 
Table no. 1  

Targets of intolerance among the Romanian adult population, 2008 
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Gender           

Male 62% 64% 58% 60% 47% 43% 22% 21% 21% 18% 

Female 70% 66% 61% 59% 45% 43% 24% 20% 21% 19% 

Age           

18–49 years old 66% 63% 57% 56% 44% 42% 21% 22% 21% 20% 

50–64 years old 65% 67% 60% 60% 47% 42% 22% 18% 20% 18% 

65 and over 73% 69% 68% 68% 49% 50% 28% 22% 21% 17% 

Education           

Primary 69% 68% 67% 65% 51% 53% 32% 28% 28% 19% 

Secondary 64% 66% 63% 64% 45% 47% 25% 21% 20% 20% 

High school 67% 63% 56% 54% 46% 39% 20% 20% 20% 19% 

Tertiary 70% 66% 52% 54% 36% 29% 12% 11% 14% 9% 

Size of community           

Under 5k 67% 69% 64% 66% 48% 48% 29% 29% 27% 25% 

5k–20k 64% 60% 61% 58% 41% 49% 25% 18% 19% 18% 

20k–100k 64% 66% 51% 60% 42% 37% 17% 17% 17% 18% 

100k–500k 70% 62% 61% 52% 52% 36% 20% 17% 19% 11% 

Over 500k 67% 71% 53% 55% 39% 38% 13% 12% 14% 15% 

TOTAL 67% 65% 60% 59% 46% 43% 23% 21% 21% 19% 

Notes: (1) Data source: European Values Study, 2008. (2) Data in cells represent % of the population 

who would not like the corresponding group as neighbors. 

 

Overall, the data show that certain groups elicit an almost automated, highly 

intolerant response, coupled with a rather high (about 20%) base intolerance level. 

A fifth of the Romanians reject difference and are not comfortable living in the 

same area with those who are different. The data in Figure 1 show differences in 

intolerance by education level, while the data in Table no. 1 show differences in 

intolerance by other socio-demographic variables. With the exception of heavy 

drinkers and drug addicts, for all other groups taken into account there is a strong 

relationship between the level of intolerance and education. Education acts as an 

instrument that promotes tolerance towards the other. As I was indicating above, 
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Romania is a highly traditional and religious country, both characteristics that do 

not promote tolerance. By comparison to other EU countries, Romania is also less 

educated on the average, and this is a third factor that might explain the high levels 

of intolerance observed in Romania.  

Special attention should be given to the evolution of intolerance towards the 

gypsies, especially because education does not seem to always reduce intolerance 

towards this particular group. Gypsies are not only the most rejected group, they 

are also associated with a series of negative stereotypes that fuel this rejection. 

Moreover, gypsies are a group that can be easily identified based on external 

markers, making them more visible and more likely to be compared against the 

standard of the majority. Overall, it can be argued that Romania has a level of 

intolerance that is not conducive, and that may actually be damaging, to political 

participation. 

Trust 

Tolerance towards the presence of “other” is necessary but not sufficient for 

political participation. Tolerance just assures that a meeting between two different 

strangers has a chance of happening. Trust, the second pre-requisite, is needed for 

this possible meeting to actually take place and lead to a possible future cooperation.  

When discussing about trust one has to distinguish between two different 

types of trust. The first one is the interpersonal trust – trust in others, where the 

others can be defined in different ways. This type of trust is presented in Table no. 
2. The second type of trust is institutional trust – trust in institutions. This type of 

trust is presented in Figure 2 and Table no. 3, which focus only on trust in the main 

institutions of the political system. 

The data for interpersonal trust show the existence of a series of circles of 

trust. The inner most circle is represented by family members, which are 

considered as trustworthy by almost all respondents (97%). A second circle of trust 

is represented by people that the respondent knows – for more than half of the 

population (55%) these people are considered to be trustworthy. A third circle of 

trust is represented by neighborhood people, which are less trusted than known 

people. Finally, a fourth circle of trust is represented by “generalized others” that 

differ somehow, by religion or nationality, from the respondent, or by people that 

the respondent meets for the first time. Since the three categories should be rather 

equivalent, the data suggest that only between 10% and 20% of the respondents 

have trust in complete strangers.  

The high level of trust in family members does not have any effect on political 

participation, however, because political participation is directed towards solving a 

problem of a group of people (community, society), and not the problems of a 

particular family. The type of trust that is really needed for political participation to 

flourish is exactly trust in generalized others, the type of trust that has the lowest 
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levels among the Romanians. We’ve seen in the case of tolerance that a fifth of the 

adult population is intolerant to others. Now, in the case of interpersonal trust, we 

see that a similar proportion, about 20% has trust in others. This means that the 

remaining proportion, 80%, has low to no trust in people of other nationality or of 

other religion, a percentage that does not lead one towards an optimistic conclusion 

with respect to political participation.  

 
Table no. 2 

Trust in different categories of people, 2012 (% Trust) 

  Family 
People you 

know 
Neighbors 

People of 

other religion 

People of 

other 

nationality 

People you 

meet the first 

time 

Gender       

Male 97% 60% 47% 24% 26% 8% 

Female 97% 51% 41% 21% 20% 8% 

Age       

18–49 years old 98% 53% 36% 19% 18% 5% 

50–64 years old 97% 55% 46% 24% 26% 9% 

65 and over 94% 59% 60% 28% 28% 14% 

Education       

Primary 95% 47% 53% 24% 20% 13% 

Secondary 98% 50% 42% 21% 20% 8% 

High school 97% 55% 41% 22% 23% 6% 

Tertiary 98% 69% 43% 29% 30% 7% 

Size of community      

Under 5k 98% 51% 51% 21% 23% 10% 

5k–20k 97% 58% 50% 21% 21% 8% 

20k–100k 97% 58% 39% 18% 18% 3% 

100k–500k 98% 56% 34% 29% 27% 8% 

Over 500k 95% 50% 34% 21% 21% 8% 

Class       

Upper middle 97% 64% 41% 27% 28% 7% 

Lower middle 98% 61% 47% 24% 26% 10% 

Working class 97% 48% 43% 21% 19% 7% 

Lower class 95% 49% 40% 14% 14% 5% 

TOTAL 97% 55% 43% 22% 22% 8% 

Notes: (1) Data source: WVS, 2012. (2) Data in cells represent % of respondents answering either 

“trust completely” or “trust somewhat”. 

 
Institutional trust is also required for successful mobilization for political 

participation. The main argument for the necessity of people having at least some 

trust (some authors refer to this as having cautious trust) in the institutions of the 

state is that most of the demands of political participation take place through 
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interactions with the state’s institutions, be they central, regional, or local. If people 

do not trust these institutions then they do not have any reason for interacting with 

them and the result is a civil society that is separated from the state and in a 

conflictual rather than a cooperative relationship.  

 
Figure 2  

Trust in institutions of political system, 1990–2014 

Data source: Tufiş, 2012, updated. 

 

Figure 2 presents the evolution of institutional trust in Romania from 1990 to 

2014 (for institutional trust by socio-demographic characteristics, see Table no. 3). 

I have chosen to present the time series because the level of institutional trust in 

Romania is highly dependent on the particular moment of the electoral cycle when 

the measurement was done.  

Given the rather unusual events on the political scene in the last three years, 

the patterns are not as clear as they were in previous electoral cycles, but they still 

show decreasing levels of institutional trust towards what seems to be the baseline 

level of institutional trust: about 30% of the people have trust in the Government, 

with large year-to-year variations, about 20% have trust in the Parliament (again, 

with large year-to-year variations) and in the Presidency (the last five years show a 

significant drop from the levels recorded in the 2000s), and about 15% have trust in 

political parties (with only moderate to low year-to-year variations).  
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Table no. 3 
Trust in institutions of political system, 2012 (% Trust) 

  Government Parliament Political parties 

Gender    

Male 20% 17% 13% 

Female 19% 14% 11% 

Age    

18–49 years old 14% 11% 8% 

50–64 years old 22% 18% 14% 

65 and over 31% 23% 20% 

Education    

Primary 27% 23% 20% 

Secondary 21% 16% 15% 

High school 14% 12% 8% 

Tertiary 21% 18% 8% 

Size of community    

Under 5k 23% 18% 16% 

5k–20k 18% 13% 12% 

20k–100k 17% 16% 10% 

100k–500k 16% 13% 8% 

Over 500k 22% 18% 10% 

Class    

Upper middle 19% 18% 14% 

Lower middle 22% 17% 13% 

Working class 18% 13% 10% 

Lower class 18% 14% 13% 

TOTAL 19% 16% 12% 

Notes: (1) Data source: WVS, 2012. (2) Data in cells represent % of respondents answering either 
“trust completely” or “trust somewhat”. 

 

Since these levels seem to represent the baseline levels for the main 
institutions of the political system, the fact that at most a third of the respondents 

have institutional trust suggests that citizens do not have any reasons to believe that 
the political system is going to respond in an adequate way to their demands, that 
may take the form of political participation. If this is true, then people are going to 

have fewer incentives to use political participation as a tool to achieve their goals 
and might opt to use other strategies that may be more effective under these 

circumstances. Corruption or extreme litigiousness are, for instance, such strategies 
that tend to replace political participation in contexts characterized by low levels of 
trust (for more details, see Sztompka, 1999). 

Access points to the political system 

The third pre-requisite of political participation is the existence of sufficient 
access points to the political system. With the exception of those instances of 

political participation devoted to intra-community help, most of all other forms of 
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participation require identifying points of access to the political system and using 

them in order to put forward their demands.  
Although there are different types of access points to the political system, they 

can all be grouped into two main categories. The first category includes all those 

access points that belong to different state institutions that have clear attributions in 

specific domains. These institutions are highly specialized (in the sense that they deal 

only with specific problems, such as employment, or higher education, or child 

protection, for instance), which makes them easily identifiable. The access points 

offered by these institutions are (or should be) open to everyone. The way these 

access points perform in their dealing with the demands coming from the citizens 

depends not only on the institutional setup, but also on the institutional culture these 

institutions have created over time and on the incumbents.  

While difficult to generalize, it is fair to assume that bad interactions with the 

state’s institutions have a higher probability of being described and remembered, 

both by mass media, and by the actors who had the experiences, whereas good 

interactions remain only in the memory of the actors, but with less chances of 

being told. If this assumption holds, then the result is that people will tend to have a 

more negative image about the performance of these access points than the image 

that should be created by the whole set of interactions with these institutions. This 

will, instead, lead to fewer attempts to access the political system via these points, 

which might actually reduce participation in the long run.  

The solution to this problem is twofold: first, the state institutions should 

improve the way they respond to people who interact with them and have demands 

from them. Second, both the institutions and the people who contact them should 

do a better job at telling “success” stories because they are not only examples that 

show that the system works, but also educational examples that might show some 

people how they can solve similar problems, and empowering examples for those 

group that need encouragement in order to mobilize. 

The second category of access points is composed of less formalized access, 

via political actors, via incumbents of specific offices, via a certain form of 

networking. Unlike the first type, these access points have the potential to solve a 

problem faster, but, at the same time, they are not open to all individuals that might 

have the same problem and they are more costly to access. Moreover, in the 

absence of lobbying legislation, which would formalize interactions through these 

access points, any such interaction has the potential of being interpreted with 

suspicion, as just another instance of corruption. On the other hand, even if 

lobbying legislation would exist, the high costs associated with access to the 

political system through these points would make them inaccessible to most of 

those who would need them, increasing thus inequalities in this area. The most 

important institutional actor in this case is represented by political parties.  

As anyone might suspect, access to the political system via political parties is 

open only to those mobilizing actors that are close to a political partie, and may 
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lead, in time, to the annexation of the mobilizing actors by the political parties. 

Such examples abound in the Romanian context, political parties assimilating trade 

unions and non-governmental organizations quite often. When the assimilation 

strategy is not working at the level of the whole organization, the solution of choice 

is to attract the leadership of these organizations by offering them an office (we 

should not forget, for instance, that Romania had a president coming from the 

ranks of civil society and a prime-minister which became a public figure as the 

leader of a trade union). 

Culture of participation 

Participation has a higher chance of occurring in settings that are 

characterized by a culture of participation. Even the forms of participation that are 

selected depend on their history and on familiarity with them. Innovation in the 

field of participation is possible, but, more often than not, people prefer to take the 

known path and to choose strategies that have proven to be effective in previous 

cases. 

Unfortunately, Romania does not have a culture of participation, a culture of 

protesting that could be used as the basis for promoting participation in present time 

(for a more detailed discussion of participation in Romania earlier in the transition, 

see Mărginean, 1997; PrecupeŃu, Mărginean, and PrecupeŃu, 2005). There are various 

reasons for the absence of such a culture of participation. Suffice it to say that when 

the whole Hungary was fighting the Russian occupation in 1956, the Romanian fight 

against the communist regime took the form of more or less spontaneous and 

defensive armed resistance in the mountains, which proved to be nothing more than a 

nuisance for the regime (Onişoru, 2001). When Czechoslovakia was supporting the 

cultural elites that signed the founding document of Charta 77, in Romania Paul 

Goma did not find enough people to sign a letter of support for the Czechoslovak 

movement. When Poland was creating the Solidarity movement, protesting against 

the limits imposed by the communist regime and, eventually, negotiating for a 

peaceful transition, in Romania the protest took the form of a letter signed by six 

middle-rank members of the communist regime.  

The “default” form of protest in the Romanian society seems to be based on 

the individual rather than the group. When something does not work as it should, it 

seems that the first solution is always a verbal one, expressed as a criticism or a 

complaint. It also seems that, usually, this initial reaction is not directed towards a 

specific target, and certainly not towards the person or the institution that is 

responsible for the situation. It is, rather, a statement of a fact, a declaration that a 

malfunction in the social fabric has been observed. Quite often, the malfunction is 

used as input in an argument that reaches one or more of a set of standard 

conclusions: “things are worse than they used to be”; “no one is doing his or her 

job anymore”; “all politicians are the same, they look only for their own interest”. 
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In short, venting seems to be the standard form of protest. As the name suggests, 

this form of protest acts as a safety valve that releases the pressure the individual 

feels when faced with a problem and, in doing so, it reduces the chances that the 

individual will actually attempt to solve the problem rather than just observe it.  

Of course, this does not mean that Romanians do not mobilize themselves 

and do not act together in order to achieve their goals; the available evidence would 

easily contradict such an argument. It means, however, that this type of participation 

is less common in the Romanian society and that, in order to increase active 

participation, people need to be taught how to avoid the standard solution and 

choose the more effective one, group participation.  

Summary 

The data presented so far paint a rather bleak image of a context that is not at 

all conducive to easy participation. Political participation requires cooperation 

among people who do not know each other, and that may be different from each 

other on any number of characteristics, their common interest being the only thing 

that might bring them together. Chances are, however, that getting together might 

be much more difficult than it should be, since a significant part of the Romanian 

population is characterized by intolerance and by a tendency to not trust in others.  

The following section will move the focus from these pre-requisites of 

participation to analyzing actual instances of political participation, in an attempt to 

identify factors that might explain how the coagulation of interests and the 

mobilization for action have been achieved. 

FORMS OF PARTICIPATION 

This section centers the discussion on the main forms of political participation 

(interest in politics, voting, volunteering, protesting, and new forms of participation).  

Interest in politics 

Being interested in politics, following the news, discussing about politics and 

about everything that affects the life of the community are minimal requirements 

for citizenship. In the absence of this interest, people do not have enough information 

to make the informed decisions that are required of citizens living in a democracy, 

from the simple act of voting to the more complex activities of correctly identifying a 

problem, the person or the institution that is responsible of that particular problem, 

and the correct procedure for convincing the person/institution to solve the problem. 

The data in Table no. 4 show that only about 40% of the Romanians are 

interested in politics and that politics is considered an important aspect of their 

lives by only about 20% of the population. The data show significant associations 
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between interest in politics and socio-demographic variables. There is an important 

gender gap in all things related to politics, from interest in politics to the number of 

seats in the Parliament or in the Government. In this particular case, only 30% of 

the women are interested in politics, compared to 45% of the men. Age is also 

related to politics, with interest for politics peaking among the middle-aged, the 

young people and the elderly being less interested in politics. Education is a strong 

predictor of interest in politics, the difference between the least educated group and 

those with college degree being of almost 20%. Both class and the size of 

community are also positively related to interest in politics. It should be noted, 

however, that in all the groups that are defined by the socio-demographic variables 

included in the analysis less than half of the group is interested in politics. 

 
Table no. 4 

Interest in politics and importance of politics, 2012 

  Importance of politics Interest in politics 

Gender   

Male 29% 45% 

Female 20% 30% 

Age   

18–49 years old 17% 34% 

50–64 years old 29% 41% 

65 and over 32% 38% 

Education   

Primary 26% 28% 

Secondary 25% 36% 

High school 20% 37% 

Tertiary 24% 47% 

Size of community   

Under 5k 26% 34% 

5k–20k 21% 33% 

20k–100k 23% 37% 

100k–500k 21% 40% 

Over 500k 28% 47% 

Class   

Upper middle 22% 43% 

Lower middle 27% 39% 

Working class 23% 37% 

Lower class 22% 24% 

TOTAL 23% 37% 

Data source: WVS, 2012. 

 

What is the meaning of these results? First, while it is not necessary that 

people consider politics important for them, the percentage of the population that is 

interested in politics is rather low and it is a first sign of a tendency, characteristic 
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for a significant part of the population, to ignore the political sphere and to try to 

live a life separate from it. Second, the rather low interest in politics indicated by 

these results has to be interpreted alongside mass-media consumption. There are 

five relevant trends here: (1) the decrease in newspaper readership, (2) the increased 

reliance on TV as main source of information, (3) the increasing concentration of 

mass-media under the control of a limited number of owners, (4) the close 

relationships between some of the mass media owners and the political sphere, and 

(5) the decrease in the objectivity of the mass-media. All these factors have similar 

consequences when it comes to informing those who are interested in politics: the 

information provided by mass-media is more likely to be inaccurate and subjective, 

which imposes additional costs (searching multiple sources of information, 

comparing them, and, eventually, deciding which information is correct and which 

is not) for those who want to be informed about any subject of interest for the 

community or for the society at large. As the costs of obtaining information 

increases, the proportion of those who are still going to look for that information is 

likely to decrease, leading to a less informed population. 

Third, the data also show that the more advantaged groups are more likely to 

be more interested in politics: people with college degrees, people who consider 

themselves to belong to the upper middle class, people who have a job, people who 

live in very large cities are more likely to be interested in politics. At the same 

time, vulnerable groups (the elderly, the less educated, people living in rural areas) 

are less likely to be interested in politics and this should not be a surprise given that 

obtaining information about politics requires resources that vulnerable groups 

might not have. With the exception of TV access, which seems to be almost 

universal in Romania, all other sources of information (newspapers, internet, 

discussions with friends or colleagues) require some access costs. 

Voting 

In addition to being interested in politics, voting is the second form of 

participation that does not impose very high costs on the individual willing to vote. 

In most cases, the only costs associated to voting are information costs (obtaining 

sufficient relevant information about the candidates in order to cast an informed 

vote) and the very low cost of casting the vote (in most cases, this is an activity that 

should not take more than 30 minutes per election).  

Figure 3 presents the evolution of turnout for different types of elections 

(first round of presidential elections, parliamentary elections for the lower 

chamber, local elections, and elections for the European Parliament) from 1990 to 

2014. In the case of presidential and parliamentary elections the data show a 

decreasing trend, while for the local and European elections the data show a 

stationary trend. Since 2004, turnout in the presidential and in the local elections 

seems to be at similar levels, perhaps as a result of the fact that both the president 
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and the mayor are people that are highly visible for any voter, while the MPs and 

the EMPs are more distanced from the voter. With the exception of the elections 

for the European Parliament, which have a different character, turnout in the last 

ten years has ranged between 40% and 60%, regardless of the type of elections, 

suggesting a certain level of stability in voting behavior at the population level.  

 
Figure 3 

Voter turnout by election type, 1990–2014 

 
Data source: ROAEP. 

 

It should be noted, however, that the decrease in turnout cannot be interpreted 

only as an indicator of a lack of interest in participation. Part of the decline resides 

in the fact that a large proportion of the voting age population has left the country 

(neither quite temporary, not quite permanently) to work in other European Union 

countries (especially Spain and Italy, but also Germany, France or the United 

Kingdom). Although the approximately two million Romanians who work abroad 

are still eligible to vote, the state does not offer them the same chance of voting, 

imposing additional costs (sometimes hundreds of kilometers, time, and money). 

As a result, the proportion of voters among this group is very small (Comşa, 2012; 

Rotariu, 2012). At the last parliamentary elections only 61000 votes were cast 

abroad, the equivalent of a turnout of approximately 2%–3%. 

In addition to the two and a half million people who work abroad and who 

are, practically, refused the right to vote, there are another five to five and a half 

million voters who have chosen not to use their right to vote. This is an 
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approximation of the number of people who have not voted in the last ten years or 
so, an approximation for the absent electorate, the reason for their abstention being, 
most likely, disappointment with the functioning of the political system, coupled 
with the feeling they do not have an adequate choice at the polls. As a result, about 
eight million Romanians either cannot vote or choose not to vote, with the 
remaining ten million people who have the right to vote using it in most elections.  

 
Figure 4 

Voter turnout by municipality, parliamentary elections, 2012 

 
Data source: ROAEP. 

 
Figure 4 presents voter turnout by municipality at the 2012 parliamentary 

elections. The darkest shade indicates the highest level of turnout, over 60% of the 
voters in the corresponding municipality, while the lightest shade indicates the 
lowest turnout, less than 20% of the voters, in the corresponding municipality. The 
map shows certain areas of higher than average turnout, the most prominent being 
two southern regions: South-Muntenia and South-West Oltenia. Not surprisingly, 
these two regions are among the poorest and the least developed regions in 
Romania, the high turnout in these regions being usually explained as the result of 
unfair practices of politicians who buy votes (anecdotal evidence seems to suggest 
that there might be some truth to this explanation).  
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Exit-poll data suggest a strong association between turnout and age. According 

to CCSB data (for additional details see www.contributors.ro/administratie/etapele-
vietii-reflectate-in-participarea-la-vot-in-romania/), there are four different age 
groups that have specific voting patterns: those under 40 tend to have a lower 

turnout than the national average, those between 40 and 55 years old have a 
slightly higher turnout than the national average, the highest level of turnout is 

recorded among those between 55 and 70 years old, while the eldest group, those 
70 years and older, has a lower than average turnout. The highest turnout belongs, 

then, to a group that is usually labeled as vulnerable: those approaching retirement 
or recently retired people.  

Volunteering 

If the previous two forms of participation, interest in politics and voting, are 

low-cost, volunteering is already a form of participation that requires significant 
efforts (measured in time or money) from the population. This is, however, the 

main form of participation, the one that has the highest chances of solving a 
common problem, of achieving a common goal, while also fostering cooperation 
and increasing trust in other people. 

Despite the advantages of volunteering, the factors discussed in the section 
devoted to pre-requisites of participation, coupled with the significant costs associated 

with volunteering, ensure that this is not a very common form of participation in 
Romania. Table no. 5 shows how many Romanians belong (as active or inactive 
members) to ten different types of organizations.  

The most popular type of organization, and this should not come as a surprise 
since Romania is one of the most religious countries in the European Union, is 

composed of religious organizations: 20% of the Romanians declare they belong to 
a religious organization. Trade unions are the second most popular organization 
(although in their case we cannot always interpret membership as voluntary 

participation), 9% of the population being members in trade unions. Political 
parties and sport organizations are equally attractive, each having as members 

about 8% of the population. The remaining types of organizations (professional, 
environmental, charitable, self help, or consumer organizations), including 
“altruistic” organizations, devoted to helping others and not to benefitting their 

members do not manage to attract more than 5% of the population.  
The distributions by socio-demographic variables show significant differences 

in volunteering patterns. Women tend to join religious organizations in a higher 
proportion than men (22% versus 16%), while men are more likely to join trade 

unions, political parties, or sports organizations (10%, compared to only 7% in the 
case of women). Age is also an important factor, indicating that the elders are 
significantly more likely than younger people to join religious organizations (28%) 

The only other organization that manages to attract a significant number of people 
65 and over is represented by political parties (6%).  
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Table no. 5 

Membership (active or inactive) in voluntary organizations, 2012 
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Gender           

Male 16% 10% 10% 10% 7% 6% 5% 5% 5% 3% 

Female 22% 7% 6% 7% 7% 5% 3% 4% 4% 2% 

Age           

18–49 years old 18% 10% 8% 13% 10% 5% 6% 5% 5% 4% 

50–64 years old 17% 8% 7% 5% 5% 6% 3% 4% 5% 2% 

65 and over 28% 4% 6% 2% 2% 3% 1% 3% 2% 1% 

Education           

Primary 32% 5% 7% 6% 3% 4% 3% 5% 9% 5% 

Secondary 22% 6% 8% 7% 6% 4% 4% 5% 5% 3% 

High school 16% 8% 7% 11% 8% 5% 4% 3% 4% 2% 

Tertiary 12% 18% 9% 8% 11% 11% 4% 5% 1% 0% 

Size of community           

Under 5k 24% 7% 9% 7% 5% 3% 4% 4% 4% 3% 

5k–20k 27% 9% 7% 8% 8% 5% 3% 5% 4% 3% 

20k–100k 14% 8% 8% 7% 6% 2% 1% 1% 1% 0% 

100k–500k 14% 13% 8% 11% 9% 9% 6% 5% 6% 5% 

Over 500k 7% 7% 4% 6% 5% 7% 2% 5% 5% 2% 

Class           

Upper middle 18% 13% 9% 12% 11% 9% 6% 7% 5% 4% 

Lower middle 16% 9% 9% 8% 6% 5% 3% 4% 3% 2% 

Working class 21% 8% 6% 8% 6% 4% 3% 4% 4% 3% 

Lower class 20% 0% 5% 2% 2% 0% 0% 1% 3% 0% 

TOTAL 20% 9% 8% 8% 7% 5% 4% 4% 4% 3% 

Notes: (1) Data source: WVS, 2012. (2) Data in cells represent % of respondents who are members 
(active or inactive) of the corresponding organization. 

 
Low levels of education are associated with increased participation in 

religious organizations (32%) and in self-help groups (9%, this category including 
financial self-help organizations). College educated people are more likely to join 
trade unions (18%), cultural or professional associations (11%), but less likely to 
get involved with religious organizations (only 12%).  

The association with the size of the community indicates three regularities: 
(1) the smaller the locality, the higher the proportion of people joining religious 
organizations, (2) the most varied participation seems to be observed in cities with 
population between 100 000 and 500 000 inhabitants, and (3) participation in very 
large cities, with population over 500 000 inhabitants, is significantly reduced by 
comparison to other types of cities.  
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Figure 5  

Volunteering by number of organizations, membership, and education, 2012 

 
Data source: WVS, 2012. 

 
Class also indicates a strong association with volunteering behavior: people 

who consider themselves to belong to the upper middle class have a higher 
propensity to join organizations (membership in the first six types of organizations 
is 9% or more). At the same time, people who consider they belong to the lower 
class tend to join only religious organizations (20%) and, eventually, political 
parties (5%). Membership in the remaining types of organizations is either very 
low (under 3%) or inexistent.  

The results in Figure 5 and in Table no. 6 show the information restructured 
to present the type of membership (active or inactive) and the number of 
organizations in which the respondent is a member (one versus two or more). If we 
take into account only active membership, then 78% of the population does not do 
any volunteering as measured by this instrument, 15% of the population is 
volunteering in one organization (religious organizations are the dominant ones), 
and the remaining 7% are members in two or more organizations.  

If we take into account both active and inactive memberships (where inactive 
can mean either paying some dues, or just being listed on a member list), then 65% 
of the population is not involved in any organizations, 23% of the population  
is belonging to one organization and the remaining 12% are members in at least 
two organizations. The two sets of results indicate, basically, the current limits of 
volunteering in Romania: 22% of the population is actively engaged in volunteering, 
while the potential for volunteering in the population is a bit higher, including 
inactive members, up to 35% of the population. 
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Table no. 6  

Membership (active or inactive) in voluntary organizations, 2012 

 Active membership Active or inactive membership 

  One group Two+ groups One group Two+ groups 

Gender     

Male 16% 8% 23% 14% 

Female 15% 7% 23% 11% 

Age     

18–49 years old 15% 10% 21% 16% 

50–64 years old 15% 5% 25% 8% 

65 and over 17% 4% 26% 9% 

Education     

Primary 15% 6% 27% 11% 

Secondary 15% 6% 23% 10% 

High school 14% 8% 20% 13% 

Tertiary 20% 13% 27% 18% 

Size of community     

Under 5k 19% 7% 24% 13% 

5k–20k 13% 6% 27% 12% 

20k–100k 18% 7% 28% 10% 

100k–500k 14% 9% 16% 15% 

Over 500k 12% 7% 19% 9% 

Class     

Upper middle 15% 12% 20% 19% 

Lower middle 14% 7% 24% 12% 

Working class 17% 5% 23% 10% 

Lower class 12% 4% 24% 4% 

TOTAL 15% 7% 23% 12% 

Notes: (1) Data source: WVS, 2012. (2) Data in cells represent % of respondents who are members 
(active or either active or inactive) in the corresponding number of groups. 

 
Some of the differences related to socio-demographic characteristics are 

interesting. People over 65 are more likely to be members in an organization, by 
comparison to the population average, and in most cases this organization is a 
religious organization. People under 50 are twice as likely to be members in two or 
more organizations. Of course, chances are that the most common combination is 
membership in a religious organization and membership in a trade union. Education, 
as indicated in Figure 5 is a very strong predictor for volunteering. The most 
important difference can be observed for college graduates. This group seems to 
have both the interest and the required resources to participate to a higher degree 
than other groups: 33% are active members in voluntary organizations, and the 
percentage increases to 45%, if inactive memberships are also counted.  

Protesting 

If volunteering is a form of participation based on cooperation with the state 
and its institutions in order to achieve a common goal of those who participate, 
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protesting is also a form of participation, of collective action, but one that is based 
on confrontation with the state and its institutions (in those cases, in which the state 
is the target of the protest activities). The mechanisms that make people protest 
should not be very different from those that make people volunteer – we are 
talking, after all, about a similar decision in both cases, the decision to join others 
in pursuing a common goal. What differs is the way people try to achieve their 
goal. Membership in the two groups, volunteers versus protesters, while overlapping 
is not perfectly identical.  

It should be noted that just as Romania does not have a long tradition of 

volunteering, it also does not have a long, established tradition of protesting. These 

behaviors have had to be rebuilt from scratch after the fall of the communist regime. 

Moreover, while volunteering is usually framed as a good form of participation, its 

confrontational cousin, protesting, is more likely to not be accepted as a valid form 

of participation, especially by people that have a tendency to conform rather than 

confront the authorities. Given this difference between the two forms of 

participation it should not be surprising that the low levels of participation through 

volunteering we identified in the previous section are actually quite high, by 

comparison to the levels of participation through protesting presented in Figure 6 

and in Table no. 7. 

 
Figure 6 

Protests by type of protest and education, 2012 

 
Data source: WVS, 2012. 
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At the level of the whole population, signing a petition is the most widely 
used form of protesting: 11% of the population has signed a petition for or against 
something. Only 10% of Romanians have actually participated in a peaceful 
demonstration, and only 7% have joined a strike. Other forms of protesting were 
mentioned by only 3% of the respondents. Overall, however, and despite the image 
that seems to be created by the mass-media, protesting is not a very common form 
of participating or, if it is, it does not manage to attract large numbers of protesters.  

A caveat is in order here: the data I presented here were collected in 2012. 
However, 2012 and 2013, have been two years with a significant number of protests, 
which means that the figures presented here might slightly underestimate the current 
proportion of the population who engaged in protest activities. Yet, I do not expect 
the events of the last two years, to change the interpretation in any significant way: 
12% participation in peaceful demonstrations would be in no way other than 
mathematical a higher rate of participation than the 10% recorded in 2012. 

 
Table no. 7  

Participation in different types of protest, 2012 

  
Signing a 

petition 

Peaceful 

protests 
Strikes 

Joining in 

boycotts 

Other 

forms 

Gender      

Male 12% 14% 8% 3% 4% 

Female 10% 6% 7% 2% 2% 

Age      

18–49 years old 13% 8% 7% 3% 4% 

50–64 years old 11% 14% 10% 2% 2% 

65 and over 5% 9% 3% 2% 1% 

Education      

Primary 2% 4% 4% 1% 1% 

Secondary 6% 8% 6% 2% 1% 

High school 13% 10% 6% 3% 3% 

Tertiary 25% 19% 14% 5% 8% 

Size of community      

Under 5k 7% 7% 5% 3% 2% 

5k–20k 7% 4% 5% 2% 2% 

20k–100k 11% 14% 10% 3% 4% 

100k–500k 17% 13% 11% 1% 3% 

Over 500k 16% 18% 7% 3% 5% 

Class      

Upper middle 18% 13% 8% 4% 5% 

Lower middle 13% 13% 8% 2% 4% 

Working class 8% 7% 7% 2% 2% 

Lower class 3% 4% 4% 3% 0% 

TOTAL 11% 10% 7% 3% 3% 

Notes: (1) Data source: WVS, 2012. (2) Data in cells represent % of respondents who participated at 
least once in the corresponding type of protest. 



23 THE NOT-SO-CURIOUS CASE OF LOW POLITICAL PARTICIPATION IN ROMANIA 303 

There are some interesting differences associated with socio-demographic 

variables. Men are slightly more likely than women to get involved in protests of 

any kind, whereas in the case of volunteering there were no significant gender 

differences. People with the age between 50 and 64 years old are more likely than 

the others to protest through peaceful demonstrations or strikes, while people 65 and 

over are less likely to get involved in protest activities. Education (see Figure 6) 

shows that protesting is, by far, more popular as a form of participation among the 

college educated than among the other education groups. By comparison to a high 

school graduate, a college graduate is about twice as likely to join any of the five 

forms of protest included in the analysis: 25% have signed a petition, 19% have 

joined a peaceful demonstration, 14% have joined a strike, 5% have joined a 

boycott, and 8% have protested in some other forms. Protesting is almost inexistent 

in rural areas and in small towns with less than 20 000 inhabitants, and is more 

prevalent in urban areas.  

New forms of participation 

In addition to the forms of participation discussed until now, the technological 

developments of the last 20 years have opened the way towards new forms of 

participation, forms that either occur in a virtual space or combine the online 

presence and the on-the-street activities. Most of the instruments that are used 

online as tools for participation, however, are even newer.  

It should be remembered that Facebook, for instance, the most widespread 

social network at the moment (about one billion users) was founded only in 2004, 

and it became open to all people over 13 years old only in 2006, meaning that it is 

only eight years old. Twitter, another social network service, is also only eight 

years old. And yet, despite their early age, they have played an instrumental role in 

organizing protests all over the world, from the anti-fracking movement in Romania, 

for instance, to the Arab Spring protests of 2011 or the Twitter revolution on 2009 

in the Republic of Moldova.  

While these new forms of participation have the potential to expand the 

number of active citizens and to encourage participation, especially in contexts in 

which mobilization was difficult before, it should also be mentioned that they have 

significant access costs that may be too high for some groups in the population. 

The first cost is an infrastructure cost – in order to be able to access the Internet 

and participate online, the net infrastructure has to be available to those who want 

to access it. This is not really a barrier in the Romanian context, except, perhaps, in 

the most remote areas. The second cost is a monetary one – in order to be able to 

access the Internet and participate online people need to have a computer and an 

internet connection. This may be a significant cost in the Romanian context. 

Finally, the third cost is an educational one – even if a person has access to a 

computer and to an Internet connection, the person still needs to be computer-
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literate in order to be able to access the Internet and participate online. This is not 

necessarily a problem for the younger generations, but it might be an insurmountable 

obstacle for at least some of the elderly population in rural areas, especially if they 

have never used a computer. 

Thus, despite the fact that these new forms of participation seem to open up 

new possibilities of getting involved, for becoming active, and for participating 

more, this potential is not the same for everyone and everywhere; it has costs that 

some may find acceptable, while others may find impossible to pay.  

CONCLUSIONS 

The main purpose of this paper has been to indicate some of the factors 

which I consider to be responsible for the low levels of political participation in 

Romania and to present recent data related to the most common forms of 

participation in Romania: interest in politics, voting, volunteering, and protesting. I 

have opted for a descriptive, rather than an explanatory framework, because I 

believe that, before trying to explain a phenomenon such as political participation, 

one has to make sure that all the relevant dimensions and components of the 

phenomenon that will eventually be explained are observed and taken into account.  

As I have shown, political participation in Romania is maintained at very 

low levels because the main pre-requisites of participation are underdeveloped. 

Low levels of tolerance to others and low levels of trust in other people make 

sure that contacts with different people are difficult to create and maintain. The 

effects of these individual-level characteristics are compounded by contextual 

level effects. The Romanian political system is a very close one, without many 

access points that could be used by people to transmit their demands to the 

political system. Most of the existing access points are either inefficient, or they 

have been taken over by political parties and politicians. Moreover, access to the 

political system via the formation of a new political party is restricted by the 

existence of requirements that are difficult to fulfill by new political actors. 

Finally, Romanians do not have a culture of participation, of any kind, making it 

difficult for those who might be interested in becoming active to have a ready-

made model of participation. 

As a result of these barriers to political participation, it should not be 

surprising that participation of any kind is at rather low levels: Romanians are not 

very interested in politics, they have to pay increasingly higher costs for staying 

informed, they become less and less interested in voting in a system that does not 

offer them a significant choice. All these lead to a large proportion of people 

retreating from the public sphere to live their lives in increasingly smaller private 

spheres. Unless something exceptional manages to move them towards activity, 

most prefer to avoid volunteering and to avoid political participation.  
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cest articol analizează încă insuficient dezvoltata participare 

politică în România postcomunistă, centrându-se pe condiŃiile 

iniŃiale ale participării politice şi asupra modului în care acestea 

se comportă ca inhibitori pentru implicarea politică a cetăŃenilor. PrevalenŃa 

intoleranŃei, lipsa de încredere în ceilalŃi oameni şi în instituŃiile statului, 

absenŃa punctelor de acces către sistemul politic şi o insuficient dezvoltată 

cultură a protestului reprezintă factori care contribuie la a-i determina pe 

români să evite participarea politică. Datele existente despre vot, voluntariat 

şi protest demonstrează subdezvoltarea participării politice în România. 

Cuvinte-cheie: participare politică, cultură politică, neîncredere în 

politică, România. 
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