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POLITICI SOCIALE 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ABORTION 
LIBERALISATION IN THE EUROPEAN UNION     

SIMONA MARIA STĂNESCU 
MIRELA NEMłANU 

he purpose of the paper is to analyse the development of abortion 
liberalisation by cross-country comparisons of domestic regulations 
within the member states of the European Union (EU). With respect 

to the historical development measures for the liberalisation of abortion, these 
were adopted firstly in the post-communist countries that had also partially 
experienced prohibition measures. The EU pioneer in regulating abortion is 
Poland (1932), while the latest changes are from Ireland (2013). In EU-28 
abortions are performed generally during the first trimester of the pregnancy, 
in authorised hospitals, and by specialised staff. The most frequent ground for 
which abortion is allowed within the EU member states is to save the life of 
the woman (27 states). The most restrictive EU countries in performing 
abortion are Malta and Ireland. 

Despite the fact that abortion remains a national matter, further 
harmonisation among EU-28 member states would offer a sustainable answer to 
current demographic challenges. The originality of the paper consists in the cross-
country analysis of abortion liberalisation at the level of the EU member states.  

Keywords: demographic transition, population change, fertility rate, 
abortion, EU-28. 

INTRODUCTION 

Lifestyle changes, and particularly the new roles of men and women in the 
family, especially the activation of women on the labour market, in the context of 
work-family and family-work role conflict, play a part in the fertility evolution in 
particular, reflected as postponement of births after career development (Mihăilescu, 
1993: 240–241; Dan et al. 2009: 76–77; Esping-Andersen, 2009; Popescu, 2009: 43–75; 
VasiluŃă-Ştefănescu and VasiluŃă-Ştefănescu, 2012; Bălan, 2014: 7; Mureşan, 2014: 
147–148; Bălan, Stănescu, 2014; Stănescu, 2015a; Stănescu, 2015b). The deliberate 
process of limiting the descendants’ number is part of the demographic transition 
elements (Rotariu, 2010: 51) and involves various contraceptive means and, very often, 
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abortion, depending on religious, on the attitude that society has either of tolerance or 
intolerance on this issue (David, 1992: 1; Lee, 2003: 170; Ciocărlie et al., 2013). 

Demographic transition was interpreted as “the societies that experience 
modernization progress from a pre-modern regime of high fertility and high mortality to 
a post-modern one in which both are low” (Kirk, 1996: 361). According to Notestein, 
the hope for tackling the population growth crisis includes four elements: “national 
policies favouring family planning, the demonstrated public interest in limiting 
childbearing, the improvement of contraceptive technology, and (…) governmental 
programs to spread the practice of birth control (Notestein, 1967: 170). Such 
fertility reducing tools should be known by population, largely spread, accessible, 
and affordable (Coale apud Rotariu, 2009: 233).  

Understanding fertility transition in various social environments should take 
into account: the differing reasons; the mortality decline as a precondition of 
fertility decline; common elements of fertility regulations in pre-transitional and 
post-transitional population; as well as the impact of the decadal time scale choice 
(Mason, 1997: 445–449). Postnatal controls depend on “the forms of control that 
are culturally, environmentally, or structurally available or acceptable (e.g. whether 
abortion or infanticide is morally acceptable”) (Mason, 1997: 449). 

The use of the term “second demographic transition” was considered inadequate, 
due to its limits in explaining current changes (Rotariu, 2010: 61). Still, these 
demographic shifts are caused by changes of lifestyles, contraceptives and the 
sexual revolution, as well as by the gender division on the labour market (Lee, 
2003: 174; Popescu, 2009: 43–75; Mureşan, 2008: 440–441; Bălan, 2013).  

Fertility represents one of the active demographic factors with strategic influence 
on demographic growth (Rotariu, 1993: 250–251; Shaw, 2002). Other factors influencing 
the population’s evolution include nuptiality (e.g. marriages rate), mortality, and 
migration (Kirk, 1996: 386; Rotariu, 2009: 64–67).  

The legal framework for women’s choice to give birth within the member 
states was structured from three perspectives: the chronological development of 
prohibition and liberalisation regulations, reasons for allowing abortions, and other 
related aspects commonly regulated.  

The analysed period covers 81 years, respectively as early as the year 1932, 
when Poland allowed abortions, and the latest changes registered in 2013 in Ireland. 
In terms of methodology, this work uses secondary analysis of the Eurostat database, 
the statistical office of EU, and The Population Policy Data Bank maintained by 
the Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the 
United Nations Secretariat. Research results are presented by two categories of 
member states: Western and Eastern European ones. Still, it is to be noticed that the 
present article is part of a series of papers focused on the comparative social 
security analysis within member states, in relationship with the moment of joining 
the EU (Stănescu and NemŃanu, 2015; Stănescu, 2015b). From this perspective, 
three categories of member states were identified: the EU founder states, other old 
member states of the EU than the founders, and Central and Eastern European 
(CEE) member states, also including the new member states. Despite the fact that 
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the third category of countries actually includes ten CEE countries alongside two 
Mediterranean (Cyprus and Malta), we choose to refer to this category by a short 
operational label: CEE member states. In some cases, research outputs are presented 
accordingly.  

PROHIBITION OF ABORTION IN THE EU-28 MEMBER STATES 

In the case of Western member states, restrictive legal measures date back to 
the 19th century: Spain (1800); the United Kingdom (1803); Ireland (1861); and 
Portugal (1886). Portugal was the only Western European country experiencing 
prohibition of abortion measures (1956) during the 20th century. 

Among Eastern member states, prohibition of abortion in Malta date since 1854. 
Except the influence of the Union of Soviet Socialist Republics in its ex-satellites 
which is detailed further bellow in the paper, the German Democratic Republic 
registered prohibition measures since 1926.  

Table no. 1 

Prohibition of abortions within the EU-28 member states 

Prohibition  
Western member states Eastern member states 

XIX century  ES, UK,IE, PT MT  
1920s  GDR1 
1930s   ET, LT, LV 
1940s  RO 
1950s PT  
1960s  BG, RO 
1970s  HU 

Source: The Population Policy Data Bank maintained by the Population Division of the Department 
of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. 

 
As compared with the communist period, liberalisation measures were 

experienced in two ways: on a continuous base (in Poland, former Czechoslovakia, 
Croatia, Slovenia, and Cyprus), and based on a two steps approach (in Estonia, 
Hungary, Bulgaria, Romania, and the Former German Democrat Republic). 
Referring to the first category of countries, liberalisation measures were adopted in 
the early 1930s, during the 1950s and in late 1980s. It is interesting to see that  
in both in the pioneering Poland (1932), and late Cyprus (1986), abortion continues 
to be prohibited for economic and social reasons, and it is not available on request.  

Referring to the second category of countries, the ex-satellites of the Union of 
Soviet Socialist Republics followed its rules. The death penalty for abortion dates in 
Russia back to 1649, and it was commuted subsequently, one of the latest changes 
being to three years detention penalty in the Penal Code of 1903. In an additional 
                                                 

1 German Democratic Republic. 
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change, Russia legalised abortion on demand in 1920 (Solodnikov, 2011: 72, 74). 
Thereafter, during the Soviets’ time, abortion was prohibited in 1936 in Estonia, Latvia, 
and Lithuania, but liberalised in 1955. Similarly, Hungary, Romania, and Bulgaria 
experienced liberalisation of abortion measures, followed by prohibition, and a 
second wave of liberalisation in the late 1980s. Abortion was seen as a policy tool to 
control birth (Freedman apud Notestein, 1967: 176; Manea, 1993; 62–64; Mureşan, 
2008: 426; Solodnikov, 2011: 75). Its prohibition alongside the lack of family planning 
and access to contraceptives due to the ideological attention paid to increase fertility 
exposed women to illegal abortion and higher rates of mortality and infertility, as 
well as to the deterioration of health conditions (Notestein, 1967). The immixture of 
public expectations on intimate life and personal decisions in the case of unwanted 
pregnancies also had impact at the psichological level (stigma, depression). This 
could be interpreted as a violation of human rights, as long as “a person’s control of 
his or her body, regardless of gender and application, is perhaps the sine qua non of 
rights generally” (Asal et al., 2008: 266).  

Liberalisation of abortion measures led to decreased fertility rates in the communist 
countries as well as in post-communist Hungary, and in Romania (Notestein, 1967: 
176; Zamfir, 1994: 13–15; Udvuleanu, 2002: 267–268; Popescu, 2009). While the first 
liberalisation round was focused on women’s labour insertion based on full-employment 
as supported by the communist ideology regarding labour force, the second liberalisation 
wave was rather a reactive social policy to address decreased fertility.  

LIBERALISATION OF ABORTION IN THE EU-28 MEMBER STATES 

None of the EU directives recommends member states to regulate abortion, 
but two directives are enforced: one with respect to in vitro diagnosis medical 
devices, and the Tissues and Cells Directive (Nelleke and Koffeman, 2014: 2–3), 
both concerned with ensuring health and safety of potential mothers and infants.  

Table no. 2 

Liberalisation of abortion within the EU-28 member states 

 Liberalisation 
 Western member states Eastern member states 

1930s  DK, SW PL 
1950s FI BG, CZ, HU, RO, SK, SI, HR, ET, LV, LT 
1960s UK  
1970s AT, FR, FRG2, IT, LU, EE  
1980s NL, PT, ES CY, HU, RO 
1990s BE, DE BG 
2010s IE  

Source: The Population Policy Data Bank maintained by the Population Division of the Department 
of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. 

                                                 
2 Federal Republic of Germany. 
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First abortion regulations were adopted in the 1930s by three countries: 
Poland (1932); Denmark (1937); and Slovakia (1938).  

By categories of member states taking into account the moment of EU accession, 
CEE member states were the first ones to liberalise abortion. The comparison of 
abortion’s chronological development is limited by background reasons: the communist 
ideology in CEE member states, versus religious and democratic decisions in 
Western member states. The paper does not approach this subject, but it could be 
further researched.  

Four out of six EU founder members changed legal frameworks during the 1970s: 
France and the Federal Republic of Germany in 1975, and Italy and Luxembourg, 
in 1978. The Netherlands followed in 1981, and Belgium, in 1990. Several changes 
were noticed in France: 1979, 1980, and in 1988. In The Netherlands, legislative 
updates were adopted in 1984.  

Liberalisation of abortion happened first in Nordic countries: in Denmark in 
1937, in Sweden in 1938, and in Finland in 1950. The United Kingdom changed its 
abortion related policy in 1967; Austria, in 1974, Greece, in 1978, Portugal, in 
1984, and Spain, in 1985. Due to the fact that a satisfactory abortion law was 
passed with delay in Spain, women travelled to England, Wales, and The Netherlands 
(Peiro, 2001: 190–191). 

Measures of abortion liberalisation were adopted in communist countries 
save for the former German Democrat Republic, Albania (Notestein, 1967: 176), 
and Malta (where the situation is unchanged till today). Malta is the only European 
country where abortion is restricted for all seven grounds presented further below, 
in the paper. Public debates and negotiations after the unification with the Federal 
Republic of Germany where abortion was liberalised in 1975, led to legal changes 
in 1992, updated subsequently in 1993 and in 1995, for former German Democratic 
Republic. 

Different trends were identified with respect to the liberalisation policies of 
abortion among the EU-28 member states. A group of three countries pioneered in 
the 1930s, while other eight followed during the 1950s. After more than a decade, 
another country joined the trend of liberalising abortions, in 1967. Starting with 
1974, the rest of 16 countries followed: six during the 1970s; six during the 1980s; 
and three during the 1990s. Latest adjustments date from 2013 in Ireland. The case 
of the Indian dentist Savita Halappanavar who died in 2012 because of septicaemia, 
after being denied the abortion of a 17 weeks’ old foetus, was one of the driving 
engines for these changes. First legal abortion carried out in Dublin approached a 
similar situation in the case of an 18 weeks-old pregnancy.  

Three times simultaneous changes were noticed in three pairs of countries:  
in 1950 (Finland, Slovakia, and Czech Republic); in 1955 (Estonia, Latvia, and 
Lithuania); and in 1978 (Italy, Luxembourg, and Greece). Similar changes in pairs of 
two countries were remarked in 1952 (Slovenia, and Croatia); in 1975 (France, and in 
the Federal Republic of Germany); and in 1990 (Belgium, and Bulgaria). Referring 
to the 1990 category it should be mentioned that Romania liberalised abortions on 
26th December 1989 as the fourth post-revolution change (David, 1992: 13).  
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Once the liberalisation of the abortion measure was adopted, follow up 
regulations were carried out in 19 countries, save for the United Kingdom, Austria, 
Italy, Luxembourg, Cyprus, and Belgium. In the case of post-communist countries, 
once the measure of prohibiting abortions was taken, follow up regulations were not 
adopted in four countries, except Romania and Bulgaria. Poland registered seven 
follow up pro-abortion measures, the biggest number among analysed countries. 
Four sets of follow up measures were adopted in Sweden, the Czech Republic, 
Slovenia, and France. For more details please see Annex 1. Overview of abortion 
regulations within EU-28 member states by the chronologic order of liberalisation. 

GROUNDS FOR ALLOWING ABORTION WITHIN EU-28 MEMBER STATES 

In accordance with the national reports available within the Population Policy 
Data Bank maintained by the Population Division of the Department of Economic and 
Social Affairs of the United Nations Secretariat, seven grounds for allowing abortion 
were identified worldwide and apply in the EU-28 member-states: to save the life of 
the woman, to preserve physical health, to preserve mental health, in cases of rape or 
incest, foetal impairment, economic or social reasons, and available on request.  

From the viewpoint of the rationale in allowing abortions “to save the life of 
the woman” is the most widespread one (27 member states, except Malta). At the 
opposite end, “available on request” is applicable in 21 countries (except Luxembourg, 
Finland, Ireland, United Kingdom, Cyprus, Malta, and Poland). 26 EU member 
states (except Ireland and Malta) allow abortion for the same three grounds: to 
preserve physical health; to preserve mental health; and foetal impairment. 

Table no. 3 

Grounds on which abortion is permitted, by categories of member states of the European Union 

Permitted  Not permitted   

Western member states 
Eastern 

member states 

Western 
member 

states 

Eastern 
member 

states 
To save the life of the woman EU-15 – 
To preserve physical health 
To preserve mental health  
Foetal impairment 

AT, BE, DK, FI, FR, DE, 
EE, IT, LU, PT, ES, SW, 
NL, UK 

IE 

Rape or incest 
AT, BE, DK, FI, FR, DE, 
EE, IT, LU, PT, ES, SW, 
NL 

BG, CZ, ET, 
HR, CY, LV, 
LT, HU, PL, 
RO, SI, SK 

IE, UK 

MT 

Economic or social reasons 
AT, BE, DK, FI, FR, DE, 
EE, IT, LU, PT, ES, SW, 
NL, UK 

IE 

Available on request 
AT, BE, DK, FR, DE, 
EE, IT, PT, ES, SW, NL 

BG, CZ, ET, 
HR, LV, LT, 
HU, RO, SI, SK FI, IE, LU, 

UK 

CY, MT, 
PL 

Source: United Nations, 2014. World Abortion Policies 2013, Department of Economic and Social 
Affaires, Population Division. 
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EU founder states support six out of the seven grounds listed above, as 
Luxembourg registers one restriction (available on request). Within the category of 
other old member states than the EU founder states, the most restrictive country is 
Ireland (six grounds are not applicable), followed by the United Kingdom (abortion 
is not permitted on grounds of rape or incest alongside available on request), and 
Portugal (abortion prohibited for economic and social reasons, and for available on 
request). Among CEE countries, Malta is the most restrictive (none of the seven 
grounds is enforced), followed by Cyprus and Poland where abortion is prohibited 
for the same two grounds: economic and social reasons, and available on request.  

From the perspective of the analysed countries, the most restrictive ones are 
Malta (top position with prohibition for all seven grounds in force), Ireland (second 
top position, six grounds are prohibited), the United Kingdom, and Poland (third 
position, with two prohibition grounds), followed by Finland, Cyprus and Luxembourg 
(fourth position, with one ground prohibited).  

In order to save the life of the woman, abortion is allowed in 27 member states: 
in all six EU founder states, in all nine other old member states, and in 12 out of 13 
Central and Eastern member states (except Malta). Three grounds (to preserve 
physical health, to preserve mental health, and foetal impairment) are acceptable in 
26 member states (except Ireland, and Malta). Rape or incest is a reason for abortion 
in 25 member states (except Ireland, United Kingdom, and Malta). The rationale on 
economic or social grounds for proceeding with an abortion is accepted in 24 member 
states. Exceptions are registered in Ireland, Cyprus, Malta, and Poland. Abortion is 
available on request in 21 countries out of the EU-28: save for Luxembourg, Finland, 
Ireland, United Kingdom, Cyprus, Malta, and Poland.  

Chronologic statistics on cross-border abortions or cross-border reproductive 
care are generally lacking. Spanish women asking for abortion in England, Wales, 
and The Netherlands, before the abortion was liberalised in Spain continued to 
travel for this purpose, even after the abortion law was passed in Spain. As a direct 
effect, abortion became locally available, but cross-border movements continued 
(Peiro et al., 2001: 193–194). 

Such practices have a legal impact on states confronted either with welcoming 
other states’ practice or in the stronger protection of domestic regulations (Nelleke 
and Koffeman, 2014: 2). Among states’ reactions should be mentioned: prevention 
of cross-border movement by travel ban or criminal prosecution for involvement in 
the treatment obtained; refusal to recognise the legal effects of foreign treatment 
options; refusal of reimbursement for treatment obtained abroad; or refusal of 
follow-up care upon return (Nelleke and Koffeman, 2014: 9–13). 

OTHER ABORTION RELATED REGULATIONS 

The pregnancy period during which induced abortion is allowed varies among 
the EU-27 member states, but generally refers to the first trimester. According with 
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the World Health Organisation (WHO) under the United Nations, the understanding 
of that period is between 12 and 14 weeks (WHO, 2014: 3). Still, slight differences 
are noticed between countries regulating 10 weeks (Croatia, France, and Slovenia); 
three months (Austria); 12 weeks (Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, 
Finland, Germany, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Netherlands, 
Poland, Portugal, Slovakia, and Spain); 14 weeks (Romania); and 18 weeks 
(Sweden). In Bulgaria, the period is 12–20 weeks. In Cyprus it is not specifically 
mentioned by the law, but abortion is performed up to 28 weeks. In Finland, if the 
woman is under 17 years of age, the abortion can be performed up to the twentieth 
week of pregnancy. Still, a maximum period of pregnancy is regulated in the case 
of therapeutic abortion in Portugal (16 weeks); in Spain (12 weeks, in the case of 
rape, 22 weeks for severe severe physical or mental defects of foetus); in Finland 
(24 weeks); and Czech Republic (up to 26 weeks). Six months distance from a 
previous pregnancy is required in Slovakia.  

Abortion is performed by a certification in writing of the mother, and if the 
physicians are convinced about mother’s determination, in Belgium, and Croatia. 
Both woman and physician sign such a certificate in Italy, and in Portugal. Only 
the woman gives her written agreement in Luxemburg.  

Abortion for medical reasons is allowed in specific circumstances and 
generally requires medical approval and supervision. It is the case of a medical 
commission (Czech Republic, Denmark, Estonia, and Finland); a State Medical 
Board in Finland, two physicians (France); special authorization (Latvia, and 
Lithunania); special approval (Netherlands); approval on behalf of the National 
Board of Health and Welfare (for more thann 18 weeks pregnancy in Sweden); 
approval from two physicians (United Kingdom). In Slovenia, it involves a special 
authorization by a commission composed of a gynaecologist/obstetrician, a general 
physician or a specialist in internal medicine and the attendance of a social worker 
or a psychologist is required, as well. In the case of rape, Cyprus allows a certification 
by the police.  

Abortions are performed only by specialised health care staff in approved 
hospitals. References to human resources involved are: an additional physician to 
confirm grounds for abortion (Greece, Luxemburg, Portugal, and Spain); a psychiatrist 
for mothers with mental risks (Greece); a medical specialist in resuscitation in the case 
of medical abortion (Bulgaria); registered practitioner (Cyprus); licensed gynaecologist 
(Czech Republic); an obstetrician or gynaecologist who has passed the national 
proficiency tests (Poland); an obstetrician-gynaecologist (Romania); a licensed medical 
practitioner (in Sweden); and two registered medical practitioners, or only one in 
an emergency (in United Kingdom)  

In the case of under-aged young individuals, written consent from a parent 
or guardian is to be obtained in Greece, in Italy, in Portugal, in Slovakia, and in 
Slovenia.  
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Pre-abortion counselling is regulated in Germany and in Slovakia. Specific 
allocated time is mentioned in the Netherlands (five days); in Belgium (six days), 
in Italy and Luxemburg (a one-week reflection). 

The draft legislation focused on the setting up, functioning, and organisation 
of pregnancy crisis counselling offices was initiated in 2012 in Romania, and 
opened public debates. Among the “against” arguments, similarities with an anti-
abortion law were mentioned. Additionally, the relation was reconsidered between 
the right of the women to interrupt the pregnancy versus the right of the foetus, 
recognised by the European Court only in the case of born children (not born 
children are not considered persons by the European Court). An additional legal 
argument was the lack of harmonisation with the European Convention of Human 
Rights. More exactly, it was considered that the passing of such a law would 
expose Romania to the infringement of three articles: article 3 guaranteeing the 
right of not being subjected to torture, inhuman or degrading treatments; article 8, 
which protects the right to private and family life; and article 9, meant to defend 
freedom of thought, of conscience and religion (Andreescu, 2013: 6–16). The 
provision of contraceptive counselling services could lead to the diminishment of 
repeat abortions as contraceptive measure (Manea, 1993: 63). In a demographic 
scenario of fertility reverse by maintaining fertility to current values, there would 
be necessary over 65 years for rebuilding the structure on ages of the population 
and for the numbers of births to be higher than the one of deaths. Yet, the trends 
regarding the development of the fertility rates show that the stability at an average 
value of 2.1 children cannot be guaranteed. It is considered that the “reversal to the 
replacement level in populations where fertility declined considerably under this 
threshold is not possible” (GheŃău, 2012: 17, 60–62).  

CONCLUSION 

The paper analysed the liberalisation of abortion legislation within the 
member states of the European Union from the chronological perspective, as well 
as regulations involved (reasons for allowing abortion, period of time, human 
resources involved, counselling and so on).  

The liberalisation of abortion in EU-28 started in 1932 with Poland, while 
latest changes date was since 2013, from Ireland. Surprisingly, abortion was first 
liberalised in post-communist countries. Some of those countries experienced 
prohibition measures adopted during the communist regime. In enumerating the 
reasons, religious considerations did not represent the topic of this paper, but this 
issue could be further developed.  

Save for Malta, abortion is allowed by other EU-27 member states, for a 
different number of reasons detailed in the paper. Seven grounds on which abortion 
is permitted were identified in accordance with national reports available on The 
Population Policy Data Bank maintained in the Population Division of the 



 SIMONA MARIA STĂNESCU, MIRELA NEMłANU 10 12 

Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. The 
most frequent ground is to save the life of the woman, applicable in 27 member 
states. With the exception of Ireland and Malta, 26 member states apply the 
following three abortion grounds: to preserve physical health; to preserve mental 
health; and foetal impairment. Abortion is allowed in the case of rape or incest in 
25 countries, except for Ireland, the United Kingdom, and Malta. 24 member states 
regulate abortion in the case of economic and social reasons, with the exception of 
Ireland, Malta, Cyprus, and Poland. 21 EU countries allow abortion on request.  

The most restrictive country in abortion issues is Malta, where abortion is 
strictly forbidden, followed by Ireland (only one ground is allowed). Other 
restrictive countries are both the United Kingdom and Poland (two grounds are 
prohibited); Finland, Cyprus and Luxembourg provide for prohibition only for one 
ground.  

The abortion is generally performed in authorised hospitals and by specialised 
staff, and, as time, during the first quarter of pregnancy, but various terms provided 
therefore are regulated. Therapeutic abortion requires special approval. Other 
common elements identified among member states refer to human resources 
involved; the maximum duration; conditions for performing therapeutic abortion; 
and last but not least, the pre-abortion counselling. As liberalisation of abortion 
contributes, among other factors, to population change, future research directions 
include the effects of liberalisation abortion procedures in each of the member 
states. This is supported by the West-East convergence trends in low abortion rates 
despite differences in contraceptive use (Kocourkova, 2015: 5). 

Regulations on abortion remain a domestic social and health policy matter. 
Still, in line with the European law, minimum alignment obligations for member 
states, in terms of better harmonisation of domestic reproductive regulations, could 
be further developed and include: recognition of legal effects of foreign treatment 
options; information provision, reimbursement and follow-up care (Nelleke and 
Koffeman, 2014: 13–17, 19). Further harmonisation among EU-28 member states 
would offer a sustainable answer to current demographic challenges. 
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Annex 1  

Overview of abortion regulations within EU-28 member states, by the chronologic  
order of liberalisation 

 Country Liberalisation Prohibited/ restricted Liberalisation 
1. Malta   1854  
2. Ireland   1861 2013 

3. 
Poland  1932/ 1956/ 1959/ 1969/ 

1981/ 1990/ 1993 
 

 

4. Denmark 1937, 1973   
5. Sweden 1938/ 1946/ 1963/ 1975   
6. Finland  1950/ 1970/ 1978   
7. Czech Republic  1950/ 1957 / 1983/ 1986   
8. Slovakia  1950/1957/1983/1986   
9. Slovenia  1952/1977   

10. Croatia  1952/ 1978   
11. Estonia   
12. Latvia   
13. Lithuania   

1936 
1955/ 1982/ 
1987 

14. 
United 
Kingdom 

 1803 
19673 

15. Austria  1974   
16. France  1975/ 1979/ 1980/ 1988   
17. Italy  1978   
18. Luxembourg  1978   
19. Greece 1978/ 1986   

20. 
The 
Netherlands  

1981/ 1984  
 

21. Portugal  1886/ 1956 1984/ 1996 
22. Spain   1800 1985/ 1986 
23. Cyprus  1986   
24. Hungary  1953/ 1956 1973 1988/ 1992 

25. 
Romania  

1957 
1948/ 1966/ 1972/ 
1984/ 1985 

1989/ 1996 

26. Bulgaria  1956 1968/ 1973 1990 
27. Belgium  1990   

Federal 
Republic of 
Germany  

1975  

28. 
German 
Democrat 
Republic 

 1926/1950 

1992/ 1993/ 
1995 

Source: The Population Policy Data Bank maintained by the Population Division of the Department 
of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. 

                                                 
3 In England, Scotland, and Wales Not applicable in Northern Ireland. 
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copul lucrării este analiza evoluŃiei privind liberalizarea 
avorturilor prin analize comparative privind reglementările 
naŃionale din statele membre ale Uniunii Europene (UE). În 

ceea ce priveşte perspectiva istorică, măsurile de liberalizare a avorturilor au 
fost adoptate întâi în Ńările postcomuniste, care au experimentat parŃial şi 
măsuri de interzicere. łara pionieră la nivelul UE este Polonia (1932), în timp 
ce cele mai recente modificări provin din Irlanda (2013). În UE-28 avorturile 
sunt efectuate în general pe parcursul primului trimestru de sarcină în spitale 
autorizate şi de către cadre medicale specializate. Cel mai frecvent motiv pentru 
care avortul este permis în UE este salvarea vieŃii femeii (27 de state membre). 
Cele mai restrictive Ńări în privinŃa avortului sunt Malta şi Irlanda.  

Deşi avortul rămâne un aspect reglementat naŃional, armonizarea acestui 
aspect în UE-28 ar oferi un răspuns provocărilor demografice actuale. 
Originalitatea lucrării constă în analiza măsurilor de liberalizare a avorturilor 
la nivelul statelor membre ale UE. 

Cuvinte-cheie: tranziŃia demografică, schimbarea populaŃiei, rata 
fertilităŃii, avort, UE-28. 
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TINERII, EDUCAłIE ŞI OCUPAłIE ÎN ROMÂNIA1  

GABRIELA NEAGU 

omparativ cu alte state, România deŃine un atu important – 
resursa umană: peste şase milioane din populaŃia Ńării o 
reprezintă tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani. 

Valorificarea eficientă a resursei umane se realizează prin educaŃie şi 
ocupare, însă tocmai la aceste capitole România întâmpină mari probleme: 
mulŃi tineri părăsesc prematur sistemul de învăŃământ, ceea ce se predă în 
şcoală este departe de ceea ce se cere pe piaŃa muncii, accesul pe piaŃa 
muncii al tinerilor este perceput ca fiind o responsabilitate strict individuală 
şi nicidecum una de natură socială etc. În articolul de faŃă ne propunem să 
analizăm relaŃia dintre educaŃie şi ocupaŃie în România, din perspectivă 
socioeconomică la nivelul populaŃiei de tineri. Din punct de vedere teoretic, 
relaŃia dintre educaŃie şi ocupaŃie va fi abordată din perspectiva celor mai 
cunoscute teorii din sociologie şi economie: teoria capitalului uman, teoria 
inegalităŃii de şanse de acces la educaŃie, teoria semnalului etc. Din punct de 
vedere empiric, vom utiliza atât datele unor cercetări de tip cantitativ realizate 
în ultimii ani în România şi care au inclus tema educaŃie – ocupaŃie, cât şi 
date provenite de la instituŃii naŃionale (Institutul NaŃional de Statistică, 
Institutul Român pentru Evaluare şi Strategii) şi de la instituŃii internaŃionale 
(Eurostat) abilitate în culegerea şi prelucrarea de date statistice.  

Cuvinte-cheie: capital uman, capital social, ocupare, piaŃa muncii, tineri. 

INTRODUCERE 

Într-un document al Guvernului României supus recent dezbaterii publice – 
Strategia pentru Tineret 2014–2020 – se arată că, indiferent de metoda prin care 
alegem să măsurăm nivelul de sărăcie din societatea românească, tinerii sunt 
categoria de vârstă cea mai săracă: peste un sfert din populaŃia tânără a Ńării (28,1%) 
se află în sărăcie relativă şi aproape jumătate dintre ei (40,3%) sunt în risc de sărăcie 
sau excluziune socială (Strategia pentru Tineret 2014–2020, 2014: 14). Sărăcia unei 
Ńări, indiferent de categoria de vârstă la care se face referire, are drept principale 
                                                 

Adresa de contact a autorului: Gabriela Neagu, Institutul de Cercetare a CalităŃii VieŃii al 
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail: 
gabi.neagu@iccv.ro. 

1 Această lucrare este elaborată şi publicată sub auspiciile Institutului de Cercetare a CalităŃii 
VieŃii, Academia Română, ca parte din proiectul cofinanŃat de Uniunea Europeană prin Programul 
OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, în cadrul proiectului Pluri şi 
interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale. Cod Proiect POSDRU/159/1.5/S/141086. 
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cauze lipsa educaŃiei sau accesul redus la educaŃie şi lipsa locului de muncă sau 
dificultăŃi de a intra pe piaŃa muncii. EducaŃia este cea care, pe lângă transmiterea 
valorilor şi culturii unei societăŃi către tânăra generaŃie, formează la nivelul acesteia 
şi competenŃele, abilităŃile de a face faŃă solicitărilor unei societăŃi şi economii aflate 
într-un proces accelerat de schimbare, iar ocupaŃia îi oferă posibilitatea obŃinerii unui 
venit prin care să-şi satisfacă atât nevoile de bază, cât şi cele superioare. Fiecare 
individ, indiferent de vârstă sau alte particularităŃi socioeconomice, familiale etc. este 
responsabil pentru viaŃa sa, însă societatea căruia îi aparŃine, trebuie să creeze 
condiŃiile prin care membrii săi să-şi poată urmări şi transpune în practică obiectivele 
personale (în cazul de faŃă vorbim despre obiective educaŃionale şi profesionale). 
łinând cont de situaŃia tinerilor din România, suntem înclinaŃi să afirmăm că nici 
sistemul de învăŃământ, nici cel economic nu creează astfel de condiŃii.  

Articolul de faŃă este structurat pe două părŃi principale: în prima parte vom 
prezenta situaŃia tinerilor aşa cum este ea reflectată de indicatorii obiectivi, pentru 
ca în a doua parte să analizăm ce cred tinerii despre relaŃia educaŃie – ocupaŃie, 
cum se raportează ei la cele două sisteme importante ale societăŃii. Cadrul 
teoretico-metodologic şi concluziile vor veni în completarea articolului.  

PREMISE ŞI OBIECTIVE 

Studiul de faŃă îşi propune ca obiectiv principal să realizeze o analiză a 
relaŃiei dintre educaŃie şi ocupaŃie la nivelul societăŃii româneşti. Premisa de la care 
plecăm este aceea că între educaŃia, ocupaŃie şi nivelul de dezvoltare al societăŃii 
noastre există o relaŃie directă – nivelul de dezvoltare al României ar creşte într-un 
ritm mult mai accelerat dacă populaŃia ar avea mai multe şanse de a rămâne pentru 
o perioadă cât mai lungă în şcoală şi, ulterior, dacă ar avea ocazia să-şi valorifice 
competenŃele pe piaŃa muncii.  

CADRUL TEORETICO-METODOLOGIC 

RelaŃia dintre educaŃie şi piaŃa muncii poate fi abordată din foarte multe 
perspective: economice, sociale, politice etc. Fiecare dintre aceste perspective 
evidenŃiază aspecte de interes pentru domeniul pe care-l reprezintă. Economiştii 
pun accent pe eficacitatea, productivitatea şi calitatea muncii prestate de persoane 
cu niveluri diferite de pregătire şcolară şi profesională. Sociologii sunt interesaŃi 
într-o mai mare măsură de aspecte care Ńin de mobilitatea socioprofesională, de 
prestigiul ocupaŃional, de impactul pe care-l are originea socială (măsurată, de 
regulă, prin distanŃa dintre ocupaŃia tatălui şi cea a fiului/fiicei) asupra traseului 
educaŃional şi socioprofesional al indivizilor.  

În cadrul acestor două perspective sunt incluse numeroase teorii, modele de 
analiză, dintre care vom selecta doar pe cele care reflectă cel mai bine situaŃia din 
România şi care răspund obiectivului pe care ni l-am propus în acest articol.  
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Dintre teoriile care se înscriu în perspectiva economică de abordare a relaŃiei 
dintre educaŃie şi piaŃa muncii, cele care răspund mai bine obiectivului pe care ni  
l-am propus sunt teoria capitalului uman, teoria adecvării sau cuplării şi teoriile 
bazate pe modelul semnalului. 

Încă din momentul lansării sale – la începutul anilor ’60 – teoria capitalului 
uman, elaborată de americanii G. Becker şi Th. Schultz (Becker, 1997), a suscitat 
interesul atât al economiştilor preocupaŃi să crească nivelul calităŃii şi productivităŃii 
muncii, cât şi al oamenilor de şcoală interesaŃi de impactul educaŃiei asupra traseului 
socioprofesional al individului.  

Prin cercetările lor, T. Schulz şi G. Becker au schimbat definitiv percepŃia 
asupra educaŃiei: educaŃia nu este doar un bun de consum, ci şi un bun investiŃional. 
InvestiŃiile în educaŃie – măsurate, de regulă, prin ani de şcoală, tipuri de specializare 
certificate de diplome şcolare – aduc atât beneficii de ordin individual (creşterea 
nivelului de trai al populaŃiei, îmbunătăŃirea stării de sănătate şi a vieŃii de familie a 
indivizilor etc.), cât şi beneficii sociale (creşterea calităŃii şi productivităŃii muncii, 
reducerea delincvenŃei, în special cea juvenilă, creşterea gradului de implicare 
socială etc.). În termeni generali, teoria capitalului uman susŃine că cu cât 
investiŃiile în educaŃie sunt mai mari cu atât beneficiile individuale şi sociale sunt 
mai ridicate. Un alt aspect relevat de cei doi economişti este acela că investiŃiile în 
educaŃie devin mult mai rentabile dacă sunt realizate din timp: investiŃiile în 
educaŃie sunt de lungă durată – cel puŃin 10–15 ani – şi, pentru a le creşte 
rentabilitatea, categoria de populaŃie tânără este cea mai potrivită pentru acest tip 
de investiŃie.  

Din diferite motive, fie de natură obiectivă (lipsa informaŃiilor privind existenŃa 
unei oferte de locuri de muncă, resurse limitate pentru a căuta un loc de muncă sau, 
în cazul angajatorilor, de a organiza un proces de selecŃie profesionist), fie 
subiectivă (neîncrederea în forŃele proprii, dezinteres faŃă de calitatea personalului 
angajat), în relaŃia dintre educaŃie şi piaŃa muncii pot interveni erori de parcurs 
(Nauze-Fichet şi Tomasini, 2002: 4) SusŃinătorii teoriei adecvării sau cuplării 
(Jovanovic, 1979, apud Couppié şi Mansuy, 2004) sunt de părere că aceste erori de 
parcurs sunt „corectate” în timp: fie angajaŃii îşi schimbă locul de muncă cu unul 
mai apropiat de nivelul lor de pregătire şcolară şi profesională, fie angajatorii 
organizează noi sesiuni de recrutare de personal. Erorile de parcurs sunt mai 
frecvente şi au o durată mai lungă de timp, sau, dimpotrivă, sunt rare şi rezistă un 
timp foarte redus şi în funcŃie de nivelul de dezvoltare socioeconomică al unei Ńări. 
Teoria adecvării este cea la care se face apel în mod frecvent atunci când se doreşte 
explicare situaŃiilor de excepŃie pe care le traversează o societate, ca de exemplu, 
criza economică cu care ne confruntăm în prezent. Astfel, penuria de locuri de 
muncă specifică perioadelor de criză economică favorizează înmulŃirea „erorilor de 
parcurs” în rândul populaŃiei aflate în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, 
acest tip de erori sunt mult mai frecvente în rândul tinerilor care sunt la început  
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de carieră profesională, însă ei sunt şi categoria de populaŃie care au mai mult timp 
la dispoziŃie pentru corectarea lor şi înscrierea pe un traseu potrivit opŃiunilor şi 
intereselor lor socioprofesionale.  

În majoritatea studiilor care abordează tema relaŃiei dintre educaŃie şi 
ocupaŃie întâlnim afirmaŃia potrivit căreia un nivel cât mai înalt de educaŃie şi 
pregătire profesională nu-Ńi garantează obŃinerea unui loc de muncă, dar îŃi permite 
să intri în cursa pentru ocuparea unuia. Unii specialişti vorbesc despre semnalul pe 
care-l transmit diplomele şcolare angajatorilor.  

Dintre abordările care au la bază modelul semnalului se detaşează cele 
aparŃinând lui Arrow şi ale lui Thurow (Nauze-Fichet şi Tomasini, 2002: 4). Astfel, 
Arrow este de părere că oamenii investesc în educaŃie pentru a transmite semnale 
angajatorilor că ei sunt cei mai potriviŃi pentru a ocupa locul de muncă vacant: cu 
cât nivelul de educaŃie atestat de diploma şcolară este mai înalt, cu atât semnalul 
transmis angajatorilor este mai puternic. În procesul de selecŃie, cei mai mulŃi 
angajatori se ghidează după diplomele şcolare pe care potenŃialii angajaŃi le au, 
după prestigiul, recunoaşterea de care se bucură instituŃia de învăŃământ frecventată 
de cei care solicită un loc de muncă.  

Modelul concurenŃei pentru un loc de muncă al lui Thurow se înscrie pe 
aceeaşi linie. Thurow (Thurow, 1975 apud Paul, 1993: 22) pune însă pe primul loc 
oferta de muncă existentă pe piaŃă şi nu individul sau diplomele deŃinute de către 
acesta. Pe piaŃa muncii poate exista, la un moment dat, o ofertă foarte generoasă de 
locuri de muncă şi foarte puŃine persoane care să îndeplinească cerinŃele impuse de 
acestea. Angajatorii sunt, astfel, în situaŃia de a-i angaja pe cei care fac dovada că 
se vor adapta cel mai bine cerinŃelor impuse de locul de muncă. Diploma şcolară 
acŃionează şi în această situaŃie ca un semnal: cei care au un nivel cât mai înalt de 
educaŃie sunt cei care, cel puŃin din punct de vedere teoretic, dovedesc că pot să se 
adapteze cel mai repede şi mai bine cerinŃelor unui loc de muncă. Astfel, potrivit 
lui Thurow chiar şi în condiŃiile în care piaŃa de muncă este generoasă cu ofertele 
de locuri de muncă, cei care nu vor putea transmite semnale clare că sunt cei mai 
potriviŃi să le ocupe nu vor avea acces la ele (Thurow, 1975 apud Paul, 1993: 22). 

Din perspectivă sociologică, relaŃia dintre educaŃie şi piaŃa muncii este cel 
mai bine relevată de teoriile care se concentrează pe rolul şcolii ca mijloc de 
ascensiune socioprofesională. Între aceste teorii se disting cele formulate de sociologii 
francezi R. Boudon şi P. Bourdieu.  

Şcoala, este de părere Boudon (Boudon, 1973) se caracterizează prin numeroase 
puncte de bifurcaŃie care-i solicită pe indivizi să opteze în privinŃa continuării studiilor 
după finalizarea unui nivel sau ciclu de şcolarizare, sau pentru abandonarea acestora, 
asupra tipului de şcoală, profil, specializare pe care doreşte să le frecventeze. Deciziile, 
strategiile adoptate de indivizi vor fi diferite, pentru că mediul sociofamilial şi 
economic de provenienŃă al acestora este diferit. Fiecare individ, grup de indivizi va 
căuta combinaŃia care i se potriveşte cel mai bine dintre beneficiile educaŃiei, 
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costurile financiar-materiale, sociale, psihologice şi riscurile pe care le presupune 
investiŃia în educaŃie. Potrivit lui Boudon, indivizii proveniŃi din medii socioeconomice 
şi familiale defavorizate au tendinŃa de a supraaprecia costurile şi riscurile şi de a 
subaprecia beneficiile educaŃiei, în timp ce cei favorizaŃi din punct de vedere 
socioeconomic şi familial vor proceda exact invers. Astfel, potrivit acestei teorii, 
inegalităŃile sociale în faŃa educaŃiei se explică mai degrabă prin acŃiunile, strategiile 
individuale şi mai puŃin prin modul de funcŃionare a şcolii.  

Sociologul francez P. Bourdieu (Bourdieu şi Passeron, 1964), prin teoria sa – 
teoria reproducŃiei sociale – explică accesul diferenŃiat al membrilor societăŃii la 
educaŃie şi ocupaŃie, prin intermediul celor trei tipuri de capital: capital cultural 
(măsurat, cel mai adesea, prin nivelul de educaŃie al familiei de origine), capitalul 
economic (resursele financiar-materiale de care dispune o familie şi pe care le 
poate investi în achiziŃia de capital cultural) şi capitalul social-relaŃional (contactele 
sociale, culturale, reŃelele profesionale de care aparŃin indivizii). Din perspectiva 
teoriei propuse de Bourdieu, un nivel înalt de educaŃie (capital cultural), este în 
măsură să faciliteze accesul la o ocupaŃie situată cât mai aproape de vârful ierarhiei 
socioprofesionale nu doar pentru cel care deŃine acest capital, ci şi pentru membrii 
familiei sale. Persoanele educate sunt mult mai familiarizate cu sistemul de 
învăŃământ şi îşi pot sprijini copiii să facă cele mai potrivite alegeri (aleg şcolile 
cele mai bune, specializările cele mai căutate pe piaŃa muncii). Având o ocupaŃie 
înaltă, obŃin venituri mari (capital financiar) şi, astfel, pot să-şi construiască pentru 
ei şi copiii lor strategii pe termen lung. ExperienŃa educaŃională şi cea ocupaŃională 
contribuie la creşterea capacităŃii de relaŃionare a indivizilor (capital social): 
resursele material-financiare sunt mult mai bine puse în valoare, mai eficient 
„activate” de către o persoană care are o experienŃă educaŃională şi profesională 
înaltă, decât de una căruia îi lipseşte acest tip de experienŃă. În concluzie, un tânăr 
care provine dintr-un mediu sociofamilial şi economic ce dispune de cele trei tipuri 
de capital are mai multe şanse nu doar de a frecventa şcoala până la cel mai înalt 
nivel, dar şi multiple oportunităŃi de a obŃine o ocupaŃie.  

DATE ANALIZATE 

RelaŃia educaŃie – piaŃa muncii poate fi analizată atât prin apelul la indicatorii 
obiectivi (rata părăsirii premature a învăŃământului, rata de ocupare, durata medie 
de intrare pe piaŃa muncii, tipul de contract etc.), cât şi prin indicatori de natură 
subiectivă (percepŃia asupra şanselor de ocupare, satisfacŃia în muncă, aprecierea 
condiŃiilor de muncă etc.). Dată fiind complexitatea temei abordate, am optat pentru 
utilizarea ambelor tipuri de indicatori. Bazele de date ale cercetărilor de tip cantitativ 
au fost studiate în ultimii ani în România pe eşantioane reprezentative de populaŃie – 
fie pentru populaŃia în ansamblu a unei Ńări, fie pentru segmente din populaŃie – 
studenŃi sau elevi, cadre didactice [Higher Education for Social Cohesion – 
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Cooperative Research and Development in a Cross-Border Area (HERD), Universitatea 
Debrecen (CHERD – Ungaria) realizată în parteneriat cu Universitatea din Oradea şi 
Universitatea Creştină Partium, 2011–2012]. Cercetarea include studenŃi din instituŃiile 
de învăŃământ din România şi Ungaria. În studiul de faŃă am inclus toŃi participanŃii 
la cercetare deoarece am avut în vedere categoria de vârstă – tinerii. Ele ne permit 
analiza relaŃiei dintre educaŃie şi ocupaŃie prin prisma indicatorilor de natură subiectivă. 
Datele provenite din cercetările cantitative vor fi analizate prin programul statistic 
SPSS.  

Pentru a releva aspecte importante ale relaŃiei educaŃie – ocupaŃie vom utiliza 
şi indicatorii obiectivi relevaŃi de datele instituŃiilor naŃionale şi europene abilitate 
în culegerea şi prelucrarea de date statistice.  

DISCUłII 

Tinerii români „în cifre” 

Pentru că în majoritatea studiilor asupra relaŃiei dintre educaŃie şi ocupaŃie, 
capitalul economic – înŃelegându-se prin aceasta cantitatea de resurse financiar-
materiale de care dispune o persoană sau o gospodărie – este considerat a avea o 
mare influenŃă, vom începe prin a analiza situaŃia financiară a populaŃiei din 
România în ultimii ani. Potrivit INS, majoritatea românilor alocă cea mai mare 
parte a veniturilor – aproximativ 60% din bugetul gospodăriei – pe hrană şi utilităŃi. 
La polul opus se află cheltuielile cu educaŃia, care deŃin cea mai scăzută pondere în 
totalul cheltuielilor cu consumul de la nivelul bugetului gospodăriilor din România – 
sub 1% (INS, 2014). Modul în care populaŃia României îşi organizează bugetul 
reflectă faptul că investiŃiile în educaŃie nu pot fi prea curând o prioritate.  

InsuficienŃa capitalului economic are efecte negative asupra traseului educaŃional 
al tinerilor din România şi, pe termen lung, asupra celui socioprofesional. Primul 
mod sub care se manifestă efectele negative ale sărăciei populaŃiei constă în 
creşterea abandonului şcolar în diferite momente ale parcursului educaŃional. Cu 
cât abandonul şcolar se produce mai devreme, cu atât şansele ca tinerii să-şi 
găsească un loc de muncă sunt mai reduse. 

Datele Eurostat oferă posibilitatea unei analize comparative între diferite Ńări, 
dar şi a unei analize longitudinale la nivelul unui stat – în cazul de faŃă România. 
Indiferent însă pentru care tip de analiză optăm, România nu ocupă o poziŃie 
favorabilă.  

Pe ansamblu, la nivel UE-28, se observă că, din 2007 şi până anul trecut rata 
părăsirii premature a sistemului de învăŃământ s-a redus foarte puŃin: de la 14,9% la 
12,0%. În cazul României, pentru tot intervalul de timp luat în calcul, rata de 
părăsire prematură a sistemului de învăŃământ s-a menŃinut la valori ridicate – peste 
17% – iar prin comparaŃie cu alte state UE, ne poziŃionăm pe ultimele locuri în 
ceea ce priveşte acest indicator, cu mult peste media UE-28 (Tabelul nr. 1). 
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Tabelul nr. 1 

Tineri care au părăsit prematur şcoala 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
UE 28 14,9 14,7 14,2 13,9 13,4 12,7 12,0 
UE 27 15,0 14,8 14,3 14,0 13,5 12,8 12,0 
Belgia 12,1 12,0 11,1 11,9 12,3 12,0 11,0 
Bulgaria 14,9 14,8 14,7 13,9 11,8 12,5 12,5 
Cehia 5,2 5,6 5,4 4,9 4,9 5,5 5,4 
Danemarca 12,9(b) 12,5 11,3 11,0 9,6 9,1 8,0 
Germania 12,5 11,8 11,1 11,9 11,7 10,6 9,9 
Estonia 14,4 14,0 13,5 11,0 10,6 10,3 9,7 
Irlanda 11,6 11,3 11,7 11,5 10,8 9,7 8,4 
Grecia 14,6 14,8 14,5 13,7 13,1 11,4 10,1 
Spania 30,8 31,7 30,9 28,2 26,3 24,7 23,6 
FranŃa 12,6 11,5 12,2 12,5 11,9 11,5 9,7(b) 
CroaŃia 3,9 3,7 3,9 3,7 4,1 4,2 3,7 
Italia 19,7 19,7 19,2 18,8 18,2 17,6 17,0 
Cipru 12,5 13,7 11,7 12,7 11,3 11,4 9,1 
Lituania 15,6 15,5 14,3 12,9 11,6(b) 10,6 9,8 
Letonia 7,8 7,5 8,7 7,9 7,4 6,5 6,3 
Luxemburg 12,5 13,4 7,7(b) 7,1 6,2 8,1 6,1 
Ungaria 11,4 11,7 11,2 10,5 11,2 11,5 11,8 
Malta 30,2 27,2 27,1 23,8 22,7 21,1 20,8 
Olanda 11,7 11,4 10,9 10,0(b) 9,1 8,8 9,2 
Austria 10,7 10,1 8,7 8,3 8,3 7,6 7,3 
Polonia 5,0 5,0 5,3 5,4 5,3 5,7 5,6 
Portugalia 36,9 35,4 31,2 28,7 23,2 20,8 19,2 
România 17,3 15,9 16,6 18,4 17,5 17,4 17,3 
Slovenia 4,1 5,1 5,3 5,0 4,2 4,4 3,9 
Slovacia 6,5 6,0 4,9 4,7 5,1 5,3 6,4 
Finlanda 9,1 9,8 9,9 10,3(d) 9,8 8,9 9,3 
Suedia 8,0 7,9 7,0 6,5 6,6 7,5 7,1 
Marea Britanie 16,6(b) 17,0 15,7 14,9 15,0 13,6 12,4 
Islanda 23,2 24,4 21,3 22,6 19,7 20,1 20,5 
Norvegia 18,4 17,0 17,6 17,4 16,6 14,8 13,7 
ElveŃia 7,6 7,7 9,1 6,6 6,3 5,5 5,4 
Fosta Republică a 
Iugoslaviei 

19,9 19,6 16,2 15,5 13,5 11,7 11,4 

Turcia 46,9 45,5 44,3 43,1 41,9 39,6 37,5 
Sursa: Eurostat, 2014, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, (b – ruptură serie date). 

 
Chiar dacă în unele Ńări (Lituania sau Portugalia, de exemplu) această 

reducere a fost mai mare în intervalul 2007–2013, unii experŃi recomandă o 
atitudine prudentă: este posibil ca tinerii să fi înŃeles că şcoala îi poate ajuta foarte 
mult pe piaŃa muncii, dar este la fel de adevărat ca pentru unii sistemul de 
învăŃământ să fi devenit noul sistem de protecŃie socială.  
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În foarte multe state, la nivelul sistemelor de învăŃământ (în special la 
nivelurile de bază ale sistemului) populaŃia şcolară şi, uneori, şi membrii famililor 
acestora, sunt sprijiniŃi financiar-material prin bugetul public de stat (burse şcolare, 
bani pentru achiziŃionarea de rechizite şcolare, hrană etc.) tocmai pentru a reduce 
eşecul şcolar, oricare formă ar lua acesta. O parte dintre elevii proveniŃi din medii 
sociofamiliale şi economice defavorizate frecventează şcoala tocmai pentru a 
beneficia de acest sprijin.  

În România, mai ales în mediul rural, sunt foarte multe gospodării care au ca 
singură sursă de venit alocaŃiile copiilor. Pentru mulŃi copii proveniŃi din medii 
defavorizate, gustarea pe care o primesc la şcoală (un fruct sau un corn şi un pahar 
cu lapte) este singura masă pe zi, iar achiziŃionarea de rechizite şcolare, plata 
transportului de la domiciliu la şcoală depind de alocaŃiile financiare primite prin 
intermediul diferitelor programe cu caracter social desfăşurate în şcoală (Neagu, 
2012; Cace şi alŃii, 2009). Cum cea mai mare parte a acestor măsuri de suport se 
aplică la nivelul învăŃământului obligatoriu, s-a constatat că părăsirea prematură a 
sistemului de învăŃământ coincide cu finalizarea acestui nivel. Institutul de ŞtiinŃe 
ale EducaŃiei din România, în urma monitorizării fenomenului de abandon şcolar 
confirmă că acesta are loc cel mai frecvent la trecerea de la un ciclu de învăŃământ 
la altul sau la finalizarea nivelului gimnazial de învăŃământ (Apostu şi alŃii, 2012). 
Cei mai mulŃi tineri care părăsesc sistemul de învăŃământ fără a obŃine un minim de 
calificare se regăsesc ulterior în economia informală, unde obŃin venituri reduse, 
fluctuante şi sunt expuşi sărăciei şi marginalizării. AlŃii aleg însă un parcurs mult 
mai nefavorabil pentru ei şi societatea căruia îi aparŃin: părăsirea sistemului de 
învăŃământ asociată cu părăsirea pieŃei forŃei de muncă. În literatura de specialitate 
sunt identificaŃi ca fiind Not in Education, Employment or Training (NEET).  

Potrivit datelor Eurostat la nivelul anului 2013, România se numără printre 
Ńările UE-28 în care se înregistrează cele mai mari rate ale tinerilor care nu sunt 
cuprinşi în nicio formă de educaŃie sau formare şi nu au nicio ocupaŃie: 17,2% 
dintre tinerii români erau în această situaŃie (Eurostat, 2013). Această categorie de 
tineri este cel mai dificil de recuperat prin reînscrierea lor în sistemul de educaŃie şi 
formare.  

Aşa cum o arată datele obiective, este evident faptul că populaŃia României se 
confruntă cu probleme în relaŃia educaŃie – ocupaŃie şi nu poate găsi singură 
resurse pentru a le depăşi.  

O analiză comparativă a situaŃiei din mai multe state europene, realizată de 
sociologii Shavit şi Blossfeld, a dus la concluzia că parcursul educaŃional favorabil 
al elevilor – înŃelegându-se prin acesta şi frecventarea şcolii până la un nivel înalt şi 
obŃinerea unor performanŃe educaŃionale pozitive – specific unor state europene 
(Suedia, Finlanda, Olanda) se datorează într-o mai mare măsură reducerii inegalităŃilor 
sociale sau printr-o mai mare securitate socială furnizată celor mai săraci din aceste 
Ńări, decât prin reformarea sistemului de învăŃământ (Shavit şi Blossfeld, 1999, 
apud Hutmacher şi Bottani, coord., 2005: 20).  
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În România, educaŃia este declarată obiectiv naŃional, însă cel puŃin până în 
prezent acŃiunile întreprinse de autorităŃi nu susŃin concretizarea lui. Cel mai 
evident această situaŃie este demonstrată de ponderea extrem de redusă a 
cheltuielilor cu educaŃia alocate de la PIB – sub 4% (Eurostat, 2013). Din 2007, 
odată cu declanşarea crizei economice, cheltuielile de la bugetul public de stat au 
fost şi mai mult reduse pentru domeniul serviciilor – inclusiv cele de educaŃie – 
astfel că responsabilitatea educării tinerei generaŃii a rămas, într-o mai mare 
măsură, în responsabilitatea bugetului gospodăriilor.  

Nu doar sistemul de învăŃământ a fost afectat de criza economică. În foarte 
multe state, inclusiv în România, începând cu 2007 s-a produs o restrângere a 
ofertei de locuri de muncă, scăderi salariale, creşterea şomajului etc., iar cei mai 
afectaŃi sunt tinerii. Aşa cum o demonstrează şi datele obiective, de foarte multe ori 
tinerii sunt în situaŃia de a alege între a fi şomeri, a accepta un loc de muncă 
nesigur sau/şi prost plătit sau a merge la şcoală. Şi aici intervine o analiză de tip 
cost/beneficiu: veniturile pe care tinerii le-ar obŃine din şomaj sau din desfăşurarea 
unor ocupaŃii cu program parŃial sau temporare sunt mult prea scăzute şi alocate o 
perioadă determinată de timp, astfel că pierderile financiare nu sunt foarte mari dar, 
prin frecventarea şcolii, pot spera că pe termen lung pot obŃine beneficii mai mari 
(un loc de muncă mai bun şi mai sigur, venituri mai mari) şi, de asemenea, ca până 
în momentul absolvirii şcolii, piaŃa muncii să devină mai accesibilă. O parte a 
tinerilor care fac acest tip de analiză cost/beneficiu aleg să rămână în şcoală 
dincolo de nivelul obligatoriu de învăŃământ. Potrivit teoriei lui Boudon, pe măsură 
ce indivizii reuşesc să depăşească mai multe puncte de bifurcaŃie ale sistemului de 
învăŃământ au şanse mult mai mari de a rămâne în şcoală chiar şi până la 
finalizarea celui mai înalt nivel de educaŃie. În general însă, cei care reuşesc să 
pună în aplicare această decizie sunt în marea lor majoritate tineri care provin din 
medii socioeconomice favorizate. Cu cât rămân mai mult timp în şcoală, cu atât 
şansele lor de a obŃine un loc de muncă sunt mai mari.  

Datele Eurostat confirmă faptul că cei care au subapreciat beneficiile 
educaŃiei şi au supraestimat costurile nu au luat cea mai bună decizie: în toate 
statele UE-28, atât în cele cu nivel ridicat de dezvoltare socioeconomică cât şi în 
cele aflate în curs de dezvoltare, aşa cum este cazul României, populaŃia cu nivel 
scăzut de educaŃie înregistrează cea mai mică rată a ocupării (Tabelul nr. 2). De 
asemenea, este foarte important de urmărit la nivelul fiecărui stat în parte şi 
diferenŃele dintre rata de ocupare pentru fiecare nivel de educaŃie: acolo unde 
diferenŃele sunt foarte mari între cei cu nivel secundar de educaŃie şi cei cu nivel 
superior înseamnă că diploma şcolară are un rol mai mare în facilitarea accesului 
pe piaŃa muncii. În consecinŃă, şi investiŃiile în educaŃie ar fi mai profitabile (şanse 
mai ridicate de a obŃine un loc de muncă, mai sigur, mai bine plătit, condiŃii de 
muncă mai bune etc.). Există însă şi posibilitatea ca prin creşterea progresivă a 
nivelului de educaŃie al unei Ńări, diplomele care atestă absolvirea unui nivel cât 
mai înalt de educaŃie să faciliteze doar intrarea în competiŃia pentru ocuparea unui 
loc de muncă, oricare ar fi acesta. 
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Tabelul nr. 2 

Rata de ocupare a tinerilor (15–29 de ani) în funcŃie de nivelul de educaŃie atins (%) 

2013 
nivel minim de 

educaŃie (ISCED 0–2) 
nivel mediu de 

educaŃie (ISCED 3–4) 
nivel înalt de educaŃie 

(ISCED 5–6) 
UE-28 25,8 53,5 71,3 
UE-27 26,0 53,7 71,4 
Belgia 16,8 46,8 68,8 
Bulgaria 9,5 44,4 70,7 
Cehia 7,7 56,1 68,8 
Danemarca 46,1 70,4 77,7 
Germania 45,9 70,5 84,3 
Estonia 20,4 55,7 75,7 
Irlanda 12,8 48,6 75,2 
Grecia 13,4 24,8 50,9 
Spania 26,2 30,5 56,2 
FranŃa 18,3(b) 48,1(b) 71,3(b) 
CroaŃia 3,3(u) 35,6 59,5 
Italia 16,9 37,3 44,0 
Cipru 16,3 45,0 65,5 
Lituania 18,3 54,1 80,4 
Letonia 8,0 46,2 83,8 
Luxemburg 20,4 50,5 68,5 
Ungaria 9,7 47,1 73,5 
Malta 47,5 57,8 85,3 
Olanda 54,2(b) 74,4(b) 85,5(b) 
Austria 38,8(b) 75,5(b) 81,1(b) 
Polonia 8,5 51,5 71,9 
Portugalia 29,6 42,7 58,6 
România 24,9 46,4 66,9 
Slovenia 13,7 50,0 70,0 
Slovacia 4,8 50,3 57,6 
Finlanda 25,0 65,5 82,6 
Suedia 23,4 68,7 74,7 
Marea Britanie 40,8 60,5 81,3 
Islanda 67,8 75,7 87,9 
Norvegia 48,8 72,7 81,3 
ElveŃia 55,0 74,6 84,1 
Fosta Republică a 
Iugoslaviei 

10,1 32,3 46,6 

Turcia 35,3 43,3 65,3 
Sursa: Eurostat, 2013, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, (b – ruptură serie). 

 
În România, de exemplu, aceste diferenŃe sunt mai mari de 40% între cel mai 

scăzut nivel de educaŃie şi cel mai înalt nivel de educaŃie şi de peste 20% între 
nivelul secundar şi cel superior (Tabelul nr. 3). DiferenŃele semnalate pot fi 
interpretate atât din perspectiva sistemului de învăŃământ – rată mare de ocupare în 
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rândul absolvenŃilor înseamnă o calitate crescută a educaŃiei – cât şi din perspectiva 
sistemului economic – diferenŃe semnificative în ceea ce priveşte rata de ocupare 
pe niveluri de educaŃie înseamnă ofertă limitată de locuri de muncă, competiŃie 
crescută pentru ocuparea unuia.  

 
Tabelul nr. 3 

Ocuparea în rândul tinerilor (15–29 de ani) 

2013 rata de ocupare  ocupare parŃială  ocupare temporară  
UE-28 46,0 22,9 31,1 
UE-27 41,4 19,1 20,2 
Belgia 36,7 3,6 9,7 
Bulgaria 44,3 8,1 19,1 
Cehia 59,7 51,7 19,7 
Danemarca 58,0 21,4 39,1 
Germania 48,6 12,6 7,7 
Estonia 43,8 30,2 22,2 
Irlanda 25,6 13,9 19,8 
Grecia 32,6 26,5 49,3 
Spania 44,0(b) 18,1(b) 39,2(b) 
FranŃa 31,6(b) 3,7(bu) 35,6(b) 
CroaŃia 29,4 23,2 39,6 
Italia 43,2 19,2 18,2 
Cipru 47,9 8,6 6,3 
Lituania 41,1 9,8 5,0 
Letonia 41,9 16,9 22,4 
Luxemburg 37,6 6,4 18,0 
Ungaria 59,1 15,2 13,1 
Malta 68,8(b) 63,3(b) 43,9(b) 
Olanda 63,7(b) 20,2(b) 24,4(b) 
Austria 42,8 9,6 50,6 
Polonia 37,8 15,8 48,0 
Portugalia 40,8 10,9 3,6 
România 43,5 21,7 48,7 
Slovenia 38,0 5,4 13,0 
Slovacia 53,0 27,0 34,3 
Finlanda 53,7 36,6 41,7 
Suedia 57,5 29,8(b) 10,9(b) 
Marea Britanie 73,0 39,0 28,8 
Islanda 61,0 43,8 31,7 
Norvegia 69,7 24,6 39,5 
ElveŃia 26,8 : : 
Fosta Republică a Iugoslaviei 41,3 : : 
Turcia 40,1 : : 

Sursa: Eurostat, 2014, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (b – ruptură serie date, u – date cu 
grad scăzut de încredere; : date nedisponibile). 
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Dat fiind faptul că cea mai mare rată de ocupare se regăseşte la nivelul 
tinerilor cu studii superioare, se poate afirma că sistemul de învăŃământ se 
caracterizează printr-un nivel înalt al calităŃii educaŃiei furnizate. Este important 
însă de verificat ce tip de ocupaŃii obŃin tinerii.  

Pe ansamblu, rata de ocupare a tinerilor la nivel UE-28 este mult mai redusă 
faŃă de rata de ocupare în rândul populaŃiei cu vârsta peste 35 de ani (peste 60% la 
nivelul UE-28 în 2013 şi peste 70% în 2014 potrivit datelor Eurostat). Într-un 
număr limitat de state UE-28 rata de ocupare în rândul tinerilor se apropie de aceste 
valori (Olanda, Islanda, Norvegia, ElveŃia, Austria). În toate celelalte state 
diferenŃa dintre tineri şi celelalte categorii de vârstă se situează în jurul a 20 de 
puncte procentuale în defavoarea tinerilor (Tabelul nr. 3). OcupaŃiile cu program 
parŃial de lucru sau ocupaŃiile temporare sunt în marea lor majoritate deŃinute de 
tinerii cu niveluri mai reduse de educaŃie. Astfel, cel puŃin din punct de vedere al 
unui grad mai ridicat de stabilitate ocupaŃională, tinerii au toate motivele să 
investească în educaŃie. 

Fie că sunt constrânşi de contextul socioeconomic (ofertă redusă de locuri de 
muncă), fie pentru că au alte priorităŃi (familia, starea de sănătate) sau pentru că 
nivelul de educaŃie şi de calificare profesională nu le permite, unii tineri acceptă 
ocupaŃii cu contract parŃial de muncă sau pe perioadă determinată: la nivel UE-27, 
31% dintre tineri desfăşoară activităŃi temporare (în România doar 3,5%), iar 
22,2%, activităŃi cu contract parŃial (11,1% dintre tinerii din România sunt în 
această situaŃie) (Tabelul nr. 3). Unii specialişti susŃin că această situaŃie nu trebuie 
privită întotdeauna în mod critic. OcupaŃiile atipice (cele temporare sau cu contract 
parŃial) reprezintă o oportunitate pentru tineri să se familiarizeze cu piaŃa muncii, 
să obŃină un venit în paralel cu frecventarea şcolii, să acumuleze experienŃă 
profesională etc. Pentru sistemul economic al unei Ńări, acest tip de ofertă de muncă 
înseamnă o reducere a presiunii asupra bugetului asigurărilor sociale (reducerea 
beneficiarilor de indemnizaŃii de şomaj sau ajutor de şomaj). De altfel, la nivelul 
statelor membre UE este încurajată ideea de flexibilitate a pieŃei muncii ca o 
măsură de politică socială în domeniul ocupării. Este foarte important însă care este 
efectul pe termen lung asupra traiectoriei socioprofesionale a tinerilor. Mai exact, 
dacă pe termen scurt pentru societate acest tip de ocupaŃie reprezintă o „supapă”, 
pentru tineri acest tip de ocupaŃii reprezintă o trambulină către o integrare 
profesională deplină sau o trapă către precaritate, marginalizare? (Booth şi alŃii, 
2002, apud Blasco şi Givord, 2010: 75) SituaŃia trebuie analizată la nivelul fiecărui 
stat în parte, Ńinând cont de contextul socioeconomic naŃional.  

În unele state UE (Danemarca, de exemplu, Ńara care a şi propus această 
măsură de politică de ocupare) acest tip de ocupare, mai ales în rândul tinerilor, s-a 
dovedit a avea efecte pozitive. O analiză a relaŃiei dintre tipul de contract de muncă 
şi nivelul de trai al populaŃiei din România relevă însă faptul că cele mai multe 
persoane care sunt angajate cu program de lucru parŃial obŃin venituri mai reduse şi 
au un risc de sărăcie mai ridicat (Preoteasa, 2013: 142). În concluzie, pentru 
populaŃia din România, a avea un loc de muncă cu program parŃial de lucru sau cu 
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un contract pe durată determinată este, mai degrabă, o trapă către precaritate decât 
o trambulină spre reuşită profesională. Aceşti tineri perpetuează la nivelul societăŃii 
căreia îi aparŃin o stare de sărăcie, vulnerabilitate, iar ca viitori adulŃi, ei vor fi 
marginalizaŃi din punct de vedere socioprofesional, economic, cultural etc.  

Este cunoscut faptul că valoarea socială a diplomelor, măsurată în şanse de 
acces în ocuparea unei poziŃii socioprofesionale, nu este aceeaşi pentru toŃi membrii 
unei societăŃi, chiar şi în condiŃiile în care acestea atestă absolvirea unui nivel înalt 
de educaŃie. Capitalul relaŃional, acel ansamblu de cunoştinŃe, prieteni, colegi, 
vecini etc. este în măsură să contribuie la valorificarea mai eficientă a investiŃiilor 
în educaŃie. Prietenii, colegii, cunoscuŃii, vecinii sunt tot atâtea surse de informare 
asupra posibilităŃilor pe care le oferă piaŃa muncii, precum şi un element de sprijin 
în depăşirea unor eşecuri sau obstacole. Cei care sunt mai bine integraŃi social –  
îşi petrec mai mult timp în compania prietenilor, cunoscuŃilor – au un acces mai 
ridicat la „relaŃii utile” care, deşi nu înlocuiesc resursele financiar-materiale, 
„facilitează comunicarea cu instituŃiile şi deschid oportunităŃi de valorificare şi a 
celorlalte resurse” (Lăzăroiu, 1999: 158). 

 
Tabelul nr. 4 

Metode utilizate pentru căutarea unui loc de muncă  
(% dintre şomeri au declarat că au utilizat una dintre aceste metode) 

 2012(Q1) 2013 2014 
 UE-28 RO UE-28 RO UE-28 RO 

Se prezintă la interviu, examen 16,5 31,8 16,5 33,1 15,7 28,6(b) 
Se adresează direct angajatorului 61,8 61,9 64,1 64,1 63,7 66,7(b) 
Birou de ocupare privat 22,6 13,1 24,3 17,3 23,4 15,6(b) 
Birou de ocupare public 54,8 43,7 53,2 45,6 50,2 37,1(b) 
Apelează la prieteni, rude, cunoscuŃi 70,4 85,1 73,6 86,3 72,5 85,1(b) 

Sursa: Eurostat, 2014, (b – ruptură de serie). 
 
Chiar dacă datele Eurostat (Tabelul nr. 4) se referă la metodele utilizate de 

persoanele aflate în şomaj, fără a face alte precizări legate de caracteristicile 
demografice, educaŃionale etc. ele reflectă preferinŃele populaŃiei pentru o anumită 
metodă de căutare a unui loc de muncă. Observăm că atât la nivel UE-28, cât şi la 
nivelul României, capitalul social (Bourdieu şi Passeron, 1964) este principalul 
mijloc utilizat de populaŃie. Apelul la sprijinul prietenilor, cunoştinŃelor, rudelor 
reflectă însă şi neîncrederea populaŃiei în instituŃiile care au ca principală sarcină 
facilitarea accesului acesteia pe piaŃa muncii, dar şi în eficienŃa politicilor de 
ocupare aplicate la nivelul unei societăŃi. Metoda în sine nu are nimic negativ, doar 
că, potrivit lui Bourdieu, dar şi altor sociologi, psihologi sau economişti nu toŃi 
membrii unei societăŃi dispun de „cantitatea” de capital social necesară rezolvării 
unei probleme de interes, nu doar în plan individual, ci mai ales pentru societate în 
ansamblu. Intrarea pe piaŃa muncii este un proces dificil, mai ales pentru populaŃia 
tânără care, în cele mai multe situaŃii, dispune doar de diplome, nu şi de capital 
social, relaŃional. 
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Lipsa educaŃiei, a capitalului economic sau/şi a celui social sau o „cantitate” 
limitată a oricărui tip de resursă (educaŃională, economică, socială) duce la excluderea 
de pe piaŃa muncii sau la creşterea duratei dintre momentul părăsirii sistemului de 
învăŃământ şi obŃinerea unui loc de muncă.  

Dincolo de cifre – percepŃia tinerilor asupra relaŃiei educaŃie–
ocupaŃie 

Evaluarea unei relaŃii complexe, aşa cum este cea dintre educaŃie şi ocupaŃie, 
nu poate ignora opiniile populaŃiei. Pe de o parte, strategiile adoptate de populaŃie 
faŃă de un sistem sau altul al societăŃii reflectă nivelul de performanŃă al acestora, 
măsura în care sunt satisfăcute aşteptările populaŃiei. Pe de altă parte, pentru a 
iniŃia şi desfăşura cele mai potrivite măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii unuia sau a 
mai multor sisteme sociale este important de stabilit dacă un anume mod de a 
acŃiona este specific doar unor categorii de populaŃie sau societăŃii în ansamblu.  

Barometrul de Opinie Publică Tineret 2012 relevă faptul că populaŃia cu 
vârsta cuprinsă între 16–24 de ani este de părere, în marea ei majoritate, că 
veniturile gospodăriei de care aparŃin ajung doar pentru a face faŃă cheltuielilor 
pentru strictul necesar (38%), iar 37% dintre tineri fac parte dintr-o gospodărie care 
are venituri doar pentru un trai decent. Mai mult de jumătate dintre tinerii din 
România (55%) au menŃionat ca principală cauză a părăsirii sistemului de 
învăŃământ lipsa banilor necesari acoperirii costurilor cu educaŃia. De asemenea, 
40% dintre cei care au părăsit sistemul de învăŃământ au făcut-o datorită faptului că 
au fost nevoiŃi să-şi câştige existenŃa singuri, familiile lor fiindu-le imposibil să-i 
mai sprijine (Barometru de opinie publică – Tineret, 2012). 

Cea mai recentă cercetare desfăşurată în România, ale cărei rezultate au fost 
publicate în raportul „Tineri în România, griji, aspiraŃii, atitudini şi stil de viaŃă” 
(2014) arată că eforturile adulŃilor ca cei tineri să nu resimtă dificultăŃile financiare 
sau de altă natură nu mai dau rezultate, pentru că problemele cu care se confruntă 
societatea noastră sunt prea numeroase şi mult prea grave.  

Lista de probleme propusă către apreciere tinerilor români este mult mai 
lungă, însă pentru acest articol le-am selectat pe cele care au întrunit cele mai înalte 
valori. Observăm că sărăcia este considerată de către tineri cea mai gravă problemă 
a societăŃii româneşti: peste 90% dintre tineri au menŃionat această problemă ca 
fiind una foarte gravă şi gravă. Sărăcia a dus în cele două decenii şi jumătate de 
tranziŃie şi de criză economică la o polarizare socială accentuată în societatea 
românească: o minoritate care dispune de venituri mari, de condiŃii de trai foarte 
bune şi o majoritate care trăieşte de pe o zi pe alta. Nu este surprinzător faptul că 
tinerii au indicat ca problemă gravă a societăŃii în care trăiesc şi inegalitatea dintre 
oameni. Celelalte două probleme grave – şomajul şi nesiguranŃa locului de muncă – 
sunt, de asemenea, rezultatul unei economii slab performante, învinse de criza 
economică mondială (Tabelul nr. 5). 
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Tabelul nr. 5 

Probleme cu care se confruntă societatea românească şi considerate grave de către tineri* 

 Foarte grave Grave PuŃin grave Foarte puŃin 
grave 

Sărăcia 64,5 31,4 3,4 1,0 
NesiguranŃa locului de muncă 61,2 32,1 5,9 0,9 
Şomaj 59,2 36,6 3,6 0,5 
InegalităŃi mari între oameni 42,6 37,8 15,2 4,4 

Sursa: Raport Tineri în România, griji, aspiraŃii, atitudini şi stil de viaŃă, 2014: 17–18 (Cât de grave 
sunt în societatea românească următoarele probleme? * % total eşantion, excluzând non-răspunsurile; 
ordonare descrescătoare după categoria „foarte gravă”). 

 
Şcoala este unul dintre mijloacele prin care tinerii români ar putea să-şi 

depăşească problemele socioprofesionale.  
La nivelul anului 2012, tinerii din România nu aveau un nivel înalt de 

încredere că vor reuşi să acceseze formele de învăŃământ pe care le doresc pentru 
ca astfel să obŃină mai uşor un loc de muncă. Pentru 90% dintre tinerii români 
accesul la un loc de muncă reprezintă o mare problemă, iar 64% dintre ei au mari 
probleme şi cu accesul la educaŃie. În consecinŃă, nu pot spera nici la condiŃii de 
trai mai bune: 83% sunt de părere că acest lucru reprezintă o problemă (sau o 
problemă serioasă) (Tabelul nr. 6).  

 
Tabelul nr. 6 

Efectele contextului socioeconomic asupra strategiilor de viaŃă ale tinerilor (%) 

 Reprezintă o 
problemă 
serioasă 

Este o 
problemă 

Nu prea 
este o 

problemă 

Nu este 
deloc o 

problemă 

Nu ştie/nu 
răspunde 

Şansa tinerilor de a 
avea un loc de muncă 

54 36 7 1 2 

Accesul la formele de 
învăŃământ dorite 

29 35 27 6 3 

CondiŃiile de trai ale 
tinerilor 

39 44 13 2 3 

Sursa: Barometru de opinie publică – Tineret 2012 (Cum apreciaŃi situaŃia prezentă în Ńara noastră în 
ceea ce priveşte...?). 

 
Dacă dificultăŃile economice cu care se confruntă societatea noastră în 

general şi tinerii români în special sunt elemente exterioare şcolii şi pe care nu le 
poate corecta în mod direct, asupra altora deŃine controlul. Printre acestea se 
numără adecvarea dintre ceea ce se învaŃă în şcoală şi ceea ce se cere pe piaŃa 
muncii.  

La nivelul populaŃiei de tineri, încrederea în valoarea socială a diplomelor 
şcolare măsurate în şanse de acces pe piaŃa muncii s-a diminuat în ultimii ani. În 
aprecierea modului în care şcoala răspunde cererilor actuale şi de perspectivă ale 
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pieŃei forŃei de muncă, doar 18% dintre tineri sunt de părere că acest lucru se 
întâmplă într-o foarte mare măsură. Pentru ceilalŃi 80%, şcoala răspunde într-o 
mică măsură sau oarecum la cerinŃele pieŃei (Barometru de opinie publică – Tineret 
2012). Şi totuşi, tinerii care reuşesc să depăşească problemele financiar-economice 
rămân în şcoală până la finalizarea celui mai înalt nivel de educaŃie. Am fost 
interesaŃi să identificăm ce anume îi motivează pe aceşti tineri să rămână în şcoală, 
în condiŃiile în care cei mai mulŃi dintre ei sunt de părere că acesta nu-şi 
îndeplineşte unul dintre obiectivele principale: pregătirea forŃei de muncă necesare 
economiei.  

Pentru mai mult de trei sferturi dintre studenŃii români, şansele de a obŃine un 
loc de muncă sunt direct legate de continuarea studiilor (Tabelul nr. 7). Datele 
cercetării relevă şi un alt aspect: decizia de continuare a studiilor în cazul 
majorităŃii respondenŃilor are mai puŃină legătură cu prestigiul instituŃiilor de 
învăŃământ sau al unor specializări/calificări profesionale şi mai mult cu obŃinerea 
diplomelor care să le asigure intrarea în cursa pentru ocuparea unui loc de muncă. 
Altfel spus, o parte importantă a tinerilor vor utiliza diplomele şcolare pentru a 
„semnala” potenŃialilor angajatori că ei sunt cei mai potriviŃi pentru a obŃine locul 
de muncă.  

 
Tabelul nr. 7 

Motive care au stat la baza deciziilor de a urma studii superioare* (%) 

A contat 
În decizia de 

continuare a studiilor 
În alegerea 
universităŃii 

În alegerea 
specializării 

Posibilitatea de a obŃine un loc de 
muncă bine plătit 

74,9 50,7 63,6 

Cu o diplomă de studii superioare îŃi 
este mai uşor să găseşti un loc de 
muncă  

79,2 61,8 66,2 

Sursa: Higher Education for Social Cohesion – Cooperative Researche and Developement in a Cross-
Border Area HERD, 2012, (* am selectat doar răspunsurile afirmative) (date prelucrate de autor). 

 
Pe lângă o diplomă care să ateste absolvirea unui nivel de învăŃământ, chiar şi 

a unuia superior, aspiranŃii la un loc de muncă trebuie să vină şi cu alte atuuri. 
Tipul de cunoştinŃe însuşit, calitatea acestora, experienŃa profesională, stagiile de 
practică, reŃelele socioprofesionale de care aparŃin sunt câteva dintre elementele 
care i-ar putea ajuta pe tineri în demersurile lor de a se integra pe piaŃa muncii. 

Orientându-ne după motivaŃia pentru care tinerii români frecventează o 
instituŃie de învăŃământ (şi mai ales una de nivel superior, care necesită investiŃii 
importante în timp şi bani) am fi tentaŃi să afirmăm că ceea ce se învaŃă în şcoală 
nu prezintă un interes deosebit pentru participanŃii la educaŃie.  

Contrar aşteptărilor, studenŃii nu-şi doresc doar diplomele şcolare, ci şi 
competenŃe care să-i ajute să-şi găsească un loc de muncă. Cei mai mulŃi studenŃi 
sunt de părere nu doar că şcoala ar trebui să Ńină cont de ceea ce li se cere pe piaŃa 
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muncii şi, mai mult, că acele specializări ai căror absolvenŃi nu-şi găsesc un loc de 
muncă să fie desfiinŃate (Tabelul nr. 8). Atitudinea tinerilor devine şi mai tranşantă 
atunci când desfăşoară activităŃi profesionale în paralel cu frecventarea şcolii: 
27,8% dintre cei care desfăşoară activităŃi profesionale în timpul studiilor 
universitare sunt mai degrabă de acord ca tinerii să înveŃe în şcoală lucruri care le 
vor folosi la locul de muncă şi 62% sunt total de acord cu acest aspect (Higher 
Education for Social Cohesion – Cooperative Research and Development in a 
Cross-Border Area HERD, 2012). Un alt aspect susŃinut de datele acestei cercetări 
este acela că studenŃii ştiu ce anume ar trebui să înveŃe în perioada de şcolarizare. 
Problema este dacă şi şcoala este în situaŃia de a răspunde nevoilor studenŃilor şi 
ale economiei. 

 
Tabelul nr. 8 

Ce trebuie să înveŃe studenŃii la şcoală (%) 

 StudenŃii ar trebui să înveŃe în 
universitate, în principal, 

lucruri care le vor folosi la locul 
de muncă 

Ar trebui închise 
specializările ai căror 

studenŃi nu-şi găsesc de 
lucru 

Total de acord 59,1 13,6 
Mai degrabă de acord 26,7 23,5 
Mai degrabă nu sunt de 
acord 

5,8 35,9 

Total dezacord 1,5 14,9 
Nu ştiu 3,4 8,9 

Sursa: Higher Education for Social Cohesion – Cooperative Research and Developement in a Cross-
Border Area HERD, 2012 (date prelucrate de autor). 

 
Datorită ofertei limitate de locuri de muncă şi, mai ales, de locuri de muncă 

adecvate pregătirii lor şi a competiŃiei pentru ocuparea unuia, tinerii nu se 
mulŃumesc doar cu frecventarea şcolii. Şi în România, dacă „in the past, the 
transition process typically involved leaving school and then looking for a job. 
Today, large proportions of students are working part-time while attending school” 
(Krahn, 1991: 47 apund Anctil, 2006). Cercetarea desfăşurată în rândul studenŃilor 
confirmă faptul că unii dintre ei au început procesul de căutare a unui loc de muncă 
din timpul studiilor: 39,4% dintre studenŃi au afirmat că au demarat acest proces. 
Deşi puŃini ca pondere, alŃii au experimentat piaŃa muncii încă din perioada liceului 
sau între finalizarea liceului şi intrarea la facultate (5,6% au lucrat deseori în timpul 
studiilor în perioada liceului), iar unii desfăşoară o activitatea profesională în 
paralel cu studiile universitare – 15,4% dintre studenŃi susŃin că lucrează în timpul 
facultăŃii (Higher Education for Social Cohesion – Cooperative Research and 
Development in a Cross-Border Area, HERD). O altă observaŃie evidenŃiată de 
datele acestei cercetări este aceea că activităŃile desfăşurate de către studenŃi nu au 
întotdeauna legătură cu profilul, cu specializarea urmată de tânăr: 26,1% dintre 
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studenŃi au afirmat că activitatea pe care o desfăşoară sau au desfăşurat-o nu are 
deloc legătură cu studiile pe care le urmează şi doar pentru 17,3% dintre ei a existat 
mereu o legătură între pregătirea şcolară şi activitatea profesională (Higher 
Education for Social Cohesion – Cooperative Research and Development in a 
Cross-Border Area, HERD). Faptul că o parte a tinerilor nu lucrează în domeniul 
în care se pregătesc se poate datora faptului că în această etapă de viaŃă obiectivul 
este acela de a înŃelege mecanismele pieŃei muncii, de a acumula experienŃă 
profesională, dar şi ofertei reduse de locuri de muncă, concurenŃei de pe piaŃa 
muncii. Tinerii români au înŃeles că, pe lângă diplomele şcolare, chiar în condiŃiile 
în care acestea atestă absolvirea unui nivel înalt de educaŃie, experienŃa profesională 
creşte şansele de obŃinere a unui loc de muncă.  

În relaŃia educaŃie – ocupaŃie un rol important îl au şi aşteptările tinerilor 
vizavi de locul de muncă.  

 
Tabelul nr. 9 

Criterii de evaluare a unui loc de muncă 

Te rugăm să evaluezi cât de 
importante sunt pentru tine 
următoarele caracteristici  

ale unui loc de muncă 

Deloc 
important 

Mai degrabă 
nu este 

important 

Mai 
degrabă 

important 

Foarte 
important 

Să pot obŃine venituri mari. 1,7 7,2 46,9 38,9 
Să fie un loc de muncă sigur (risc 
redus de disponibilizare). 

0,9 3,5 31,9 58,9 

Să îmi ofere şanse de promovare 
profesională. 

1,3 7,3 40,9 45,2 

Să fie atmosferă bună. 0,8 4,0 40,1 50,0 
Să fie un loc de muncă cu carte de 
muncă. 

1,4 4,0 25,0 64,3 

Să fie în folosul societăŃii. 2,4 15,8 43,8 32,8 
Să îmi ofere posibilitatea de a ajuta 
oamenii. 

2,1 15,7 44,1 32,9 

Să am timp pentru familie. 0,9 3,3 29,3 61,1 
Să fie aproape de casă. 3,2 17,7 43,1 30,5 
Să am colegi prietenoşi şi ajutători. 1,0 7,0 44,7 42,2 
Să pot lucra în echipă. 3,0 18,3 42,3 31,0 

Sursa: Higher Education for Social Cohesion – Cooperative Research and Development in a Cross-
Border Area HERD, 2012 (date prelucrate de autor). 

 
Una dintre cele mai importante caracteristici ale locului de muncă este 

stabilitatea: 64,3% vor un loc de muncă cu contract de muncă şi 58,% vor un loc de 
muncă puŃin expus riscului dispariŃiei (Tabelul nr. 9). Dacă posibilitatea îmbinării 
vieŃii de familie cu cea profesională este una dintre condiŃiile despre care ne-am 
aşteptat să fie pe lista caracteristicilor importante pentru alegerea unui loc de 
muncă, faptul că veniturile sunt mai puŃin importante decât colegii de muncă şi 
atmosfera de la locul de muncă reprezintă un element de noutate. Una dintre 
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explicaŃii poate fi aceea că, tocmai într-o societatea şi o economie caracterizată de 
schimbări frecvente, instabilitate, o economie traversată mult mai frecvent de crize 
decât de perioade de relaxare, tinerii au înŃeles că familia, prietenii, colegii 
reprezintă elementul de sprijin, punctul de echilibru în viaŃă şi trebuie apreciate ca 
atare. ImportanŃa elementelor care Ńin de capitalul social – familie, prieteni, 
cunoscuŃi, rude etc. – se face simŃită şi atunci, sau mai ales atunci, când un tânăr îşi 
caută un loc de muncă.  

CONCLUZII 

Indiferent de tipul de date utilizat sau de perspectiva din care este analizată 
relaŃia dintre educaŃie şi ocupaŃie la nivelul populaŃiei de tineri din România, 
principala concluzie la care se ajunge este aceea că persoanele care reuşesc să 
parcurgă cele mai multe dintre nivelurile de învăŃământ au şi cele mai mari şanse 
de a obŃine un loc de muncă. Analizele întreprinse până în prezent demonstrează 
însă că sunt mult mai mulŃi tineri care părăsesc sistemul de învăŃământ din cauze 
obiective – în principal de natură material-financiară – şi tot mai puŃini cei care 
finalizează niveluri înalte de educaŃie.  
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ompared to other states, Romania has an important advantage: 
human resource: over six million of the population in the country 
are young persons aged between 14–35 years. Efficient utilisation 

of the human resource is carried out through education and employment, but 
quite in these chapters Romania has to overcome great obstacles: many young 
people leave the education system prematurely, what is being taught in school 
is far from what is required in the labor market, access to the labor market for 
young people is perceived as being a strictly individual responsibility, and not 
one of a social nature etc. In this article we will examine the relationship between 
education and occupation in Romania, from the point of view of socio-economic 
level to that of young people. From a theoretical point of view, the relationship 
between education and occupation will be discussed using the theories of 
sociology and economy: human capital theory, the theory inequality of 
chances of access to education, signal theory etc. From the empirical point of 
view, we will use Romanian quantitatively research data from the last few 
years, which included the educational – occupational topic, as well as data 
from INS and IRES, specialized in gathering and procesing statistical data. 

Keywords: human capital, social capital, employment, labor market, 
young people. 
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MUNCA PRECARĂ, SOLUłIE PENTRU POPULAłIA 
VULNERABILĂ DIN MEDIUL RURAL 

REZULTATE DINTR-O CERCETARE CALITATIVĂ1 

ANA-MARIA PREOTEASA 

chimbările sociale şi economice prin care a trecut România în 
ultimii 25 de ani, dar şi situaŃia economică mondială au condus 
la o transformare a pieŃei muncii, prin trecerea de la un domeniu 

general standardizat în perioada socialistă către o piaŃă complexă din punct de 
vedere contractual caracterizată de apariŃia informalităŃii. Nu se poate vorbi în 
special despre contracte nonstandard, ci despre precaritate, fenomen care afectează 
în afara standardului de viaŃă şi domeniul ocupării în toate dimensiunile sale 
(contractual, venituri, stabilitate şi securitate). Articolul analizează situaŃia 
ocupaŃională a unei populaŃii vulnerabile economic, deşi situată peste pragul de 
sărăcie. SituaŃia de prosperitate precară este definită de deprivarea severă – 
dar şi de nivelul redus al veniturilor. Abordarea calitativă, bazată pe 25 de interviuri 
în profunzime (cu teme referitoare la situaŃia ocupaŃională, istoria vieŃii, 
tranziŃii, standard de viaŃă, perspective ocupaŃionale), a permis surprinderea 
unor comportamente şi activităŃi economice dificil de studiat printr-o cercetare 
cantitativă. Metoda utilizată în analiză a fost inducŃia analitică şi s-a realizat 
prin analiza de conŃinut a principalelor teme. Modele ocupaŃionale sunt precare, 
fiind caracterizate de instabilitate, insecuritate (în marea majoritate a cazurilor 
sunt activităŃi de zilierat), dar şi de venituri extrem de reduse. Modelele explicative 
apar a fi în primul rând din sfera contextuală, structurală, legate de oferta 
extrem de redusă a locurilor de muncă din sfera nonagricolă, dar şi de la nivel 
individual: un nivel scăzut de educaŃie, lipsa de experienŃă sau de calificare. 

Cuvinte-cheie: ocupare, muncă precară, sărăcie, cercetare calitativă. 

INTRODUCERE 

România, în ultimii 25 de ani, a parcurs o perioadă de tranziŃie foarte dificilă, 
trecând prin câteva perioade succesive de recesiune şi revenire economică. Recenta 
criză economică a condus la un declin social şi economic, în special pentru 
grupurile vulnerabile (tinerii, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilităŃi sau 
minorităŃile etnice) care au avut un grad mai scăzut de protecŃie faŃă de dificultăŃile 
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economice. Ocuparea reprezintă unul dintre cei mai importanŃi factori responsabili 
pentru standardul de viaŃă şi calitatea vieŃii. PiaŃa muncii este în mod special 
afectată de criza economică şi principalele consecinŃe în acest domeniu sunt 
şomajul şi apariŃia unor forme atipice de ocupare, strategii de substituŃie pentru 
supravieŃuirea economică. O problemă socială importantă, apărută după anii 1990, 
a fost dată de o proporŃie ridicată a populaŃiei inactive (pensionari, pensionari 
medical sau anticipat, casnici) (Preoteasa, 2013; Vlase, 2014). În România, politica 
de pensionare anticipată, implementată în perioada 1990–2004 ca strategie alternativă 
la şomaj, a declanşat un proces exagerat de pensionare anticipată pentru populaŃia 
cu vârsta de peste 45–50 de ani, care a creat un dezechilibru între forŃa de muncă şi 
populaŃia inactivă. Ponderea crescută a populaŃiei care se declară casnică/casnic 
ascunde inabilitatea acestora de a-şi găsi un loc de muncă, descurajare, dar şi 
posibile ocupaŃii informale/nedeclarate. O cercetare care a avut ca obiectiv studiul 
ocupării populaŃiei rome confirmă această ipoteză (Cace şi alŃii, 2010). Articolul de 
faŃă are ca obiectiv să identifice principalele forme de muncă precară, dintr-o 
comunitate rurală din România şi să surprindă posibilii factori explicativi pentru 
alegerea acestor forme de muncă. Abordarea depăşeşte conceptul clasic de ocupare, 
incluzând şi formele de muncă nonstandardizată (munca neplătită din gospodărie, 
din grădina proprie ş.a.m.d.).  

MUNCA PRECARĂ – DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

În ultimii 20 de ani, în literatura de specialitate, la nivel internaŃional, s-a 
acordat o atenŃie specială formelor atipice de muncă. Concepte ca ocupare non-
standard, ocupare atipică, ocupare pe cont propriu, muncă informală au început să 
fie utilizate în articole ştiinŃifice în relaŃie cu consecinŃele sociale şi economice ale 
flexibilizării pieŃei muncii din anii ’80. În Europa Occidentală şi Statele Unite a 
apărut o mare concentrare de publicaŃii pe această temă după debutul crizei 
economice din anii 2008–2009. Cercetările din domeniul muncii precare confirmă 
că schimbările de pe piaŃa muncii au afectat profund întreaga societate (Quinlan, 
2012). Politicile de flexibilizare ale pieŃei muncii „au transferat riscurile şi 
insecuritatea către angajaŃi şi familiile lor” (Standing, 2011: 21). Un concept 
alternativ, care include şi securitatea, este cel de flexicuritate (Cazes şi Nesporova, 
2007). IntersecŃia dintre muncă şi sărăcie a creat concepte noi, diferite de la Ńară la 
Ńară, dar definite astfel încât să delimiteze o populaŃie vulnerabilă caracterizată de 
un statut ocupaŃional precar. S-au utilizat termeni relativ similari, toŃi referindu-se 
la modelul nonstandard de muncă, dar şi la componenta de insecuritate: „Precariat” 
(Standing, 2011; Paugam, 2000; Vallas, 2012), „clasă muncitoare săracă” (Ueno, 
2007; Obinger, 2009), „muncă fără ataşament între angajat şi angajator (contingent 
work)” (Freeman, 1985)2.  

                                                 
2 Concept menŃionat pentru prima dată în cadrul unei prezentări publice din 1985. 
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Munca precară (Kalleberg, 2009) a fost definită, din punctul de vedere al 
angajatului, ca fiind caracterizată de nesiguranŃă, impredictibilitate şi hazard. 
ImportanŃa studierii fenomenului de ocupare atipică sau precară este dată de 
consecinŃele la nivel social. Studiile care au avut ca obiect ocuparea precară au 
demonstrat că există efecte negative importante atât la nivel macroeconomic, 
social, comunitar, familial cât şi individual. Principalele efecte la nivelul economic 
şi social sunt date de creşterea inegalităŃii economice şi sociale (Kalleberg, 2009). 
Apar însă efecte şi la nivel individual, cu repercusiuni asupra stării de sănătate a 
individului. Un studiu realizat în FranŃa, în 2003 (Santin şi alŃii, 2009), demonstrează 
că munca parŃială involuntară este asociată cu o frecvenŃă crescută a simptomelor 
depresive, în timp ce munca parŃială voluntară nu. De Witte (1999) arată că 
insecuritatea şi nesiguranŃa locului de muncă şi lipsa stabilităŃii profesionale 
conduc cel mai adesea la imposibilitatea dezvoltării unei cariere profesionale, cu 
şanse mici de promovare (Zeytinoglu şi Cooke, 2008; European Foundation, 2007), 
cu consecinŃe asupra stării de stres şi a sănătăŃii fizice şi psihice a angajatului. La 
nivel de familie, de cuplu, starea de incertitudine conduce la amânarea unor 
tranziŃii (spre viaŃa independentă, spre întemeierea unei familii, conceperea unui 
copil sau chiar implicare într-o relaŃie) (Coontz, 2005; Dewilde, 2003; Dewilde, 
2013). În timp ce în Ńările dezvoltate social şi economic dimensiunile cheie ale 
muncii precare sunt asociate cu existenŃa unor diferenŃe în nivelurile salariale în 
comparaŃie cu contractele standard, tipul de contract sau inegalitatea şi 
vulnerabilitatea, în Ńările foste comuniste sau Ńările mai puŃin dezvoltate „munca 
precară este adesea norma şi aparŃine mai ales economiei informale decât cele 
formale iar veniturile salariale nu ajută familia să treacă pragul de sărăcie” 
(Kalleberg, 2009: 15). 

Munca precară este feminizată, literatura occidentală demonstrează prin 
studii atât cantitative, cât şi calitative, că prezenŃa femeilor în rândul populaŃiei 
implicate în ocuparea precară este mai mare decât cea a bărbaŃilor (Domanski, 
2002). De asemenea, şansele de promovare sunt scăzute, instabilitatea locurilor de 
muncă nonstandard face ca persoanele cu astfel de locuri de muncă să aibă şanse 
mai mici de promovare şi de dezvoltare a carierei profesionale decât cei cu locuri 
de muncă standard, cu vechime mai mare la acelaşi angajator. 

Două teorii socioeconomice explică împărŃirea pieŃei muncii în ocupaŃii 
standard şi ocupaŃii nonstandard. În primul rând, teoria „primei trepte” (Stepping-
Stone Theory) consideră ocuparea nonstandard o situaŃie temporară şi porneşte de 
la ipoteza că aceste contracte nonstandard sunt doar primul pas către locurile de 
muncă permanente (Leschke, 2009). Teoria segmentării explică divizarea între 
piaŃa muncii primară şi secundară. Caracteristicile celor două segmente sunt 
divergente (Doeringer şi Piore, 1971: 165). Locurile de muncă bine plătite, 
condiŃiile bune de muncă, stabilitatea şi securitatea, şansele de promovare şi 
echitatea sunt specifice pieŃei muncii primare în timp ce piaŃa secundară a muncii 
oferă salarii mai mici, condiŃii de muncă mai proaste, stabilitate şi securitate 
scăzute. Teoria menŃionează că grupurile vulnerabile (femei, tineri, migranŃi, 



4 MUNCA PRECARĂ, SOLUłIE PENTRU POPULAłIA VULNERABILĂ 39 

minorităŃi etnice sau persoane cu dizabilităŃi) au un acces restricŃionat către piaŃa 
primară a muncii (Günther şi Launov, 2012; Leshcke, 2009).  

MUNCA PRECARĂ ÎN ROMÂNIA 

Schimbările sociale şi economice prin care a trecut România în ultimii 25 de 
ani, dar şi situaŃia economică mondială au condus la o transformare a pieŃei muncii, 
prin trecerea de la un domeniu general standardizat în perioada socialistă către o 
piaŃă complexă din punct de vedere contractual, caracterizată de apariŃia informalităŃii. 
PiaŃa muncii în România a pornit de la o situaŃie de rată a şomajului de 3% în anul 
1991, datorată unei politicii socialiste de centralizare a economiei şi a măsurilor de 
includere generală a populaŃiei pe piaŃa muncii. Urmare a schimbărilor majore 
generate de tranziŃia către economia de piaŃă (restructurarea industriei şi a agriculturii 
urmate de disponibilizări masive), rata şomajului a crescut enorm în timp relativ 
scurt, ajungând în anul 1992 la 9,2% (INSSE, 2014). În prezent, analiza 
indicatorilor monetari (rata sărăciei, mediana venitului echivalent) dar şi măsurile 
nonmonetare ale sărăciei (deprivarea) demonstrează o stare precară a României, în 
comparaŃie cu media europeană. Pe de altă parte, indicatorii de ocupare au valori 
relativ mari în comparaŃie cu alte Ńări europene. În 2013 (Eurostat, 2014), rata 
ocupării în România era de 63,9% (media UE-28, 68%). Rata ocupării femeilor în 
România era de 56% (UE-28, 62%) iar rata şomajului de 6,3% (UE-28, 10,9%). 
DiferenŃa de ocupare3 între femei şi bărbaŃi era în anul 2013 de 15,4 în România, 
fiind una dintre cele mai ridicate din Europa (media 11,6 în UE-28), depăşită fiind 
de Cehia (17,2), Grecia (19,4) şi Malta (29,6). Rata şomajului femeilor în România 
era de 7,1% (media UE-28 – 10,8%). În cazul femeilor rata mai scăzută a şomajului 
se explică printr-o rată ridicată a inactivităŃii (se autodeclară casnice). Rata relativ 
scăzută a şomajului în România se explică prin strategiile alternative de evitare a 
şomajului: migraŃia temporară, agricultura de subzistenŃă sau munca informală/ 
nedeclarată (Preoteasa, 2013b). O altă explicaŃie este legată de condiŃiile de 
eligibilitate prevăzute pentru obŃinerea statutului de şomer dar şi de procedura 
greoaie de solicitare.  

Ponderea populaŃiei ocupate cu contracte nonstandard este relativ mică în 
comparaŃie cu alte Ńări europene care au tradiŃie în promovarea unei legislaŃii a 
muncii flexibile. În România, implicarea în activităŃi informale sau cvasi-
formalizate4 este comună în special pentru persoanele cu calificare redusă, pentru 
populaŃia vulnerabilă economic, pentru şomerii care preferă să îşi menŃină statutul 
de şomer indemnizat şi pentru asistaŃii sociali (ajutor social, pensii de invaliditate 
sau medicale). Munca „apare” ca fiind specifică grupurilor marginalizate social şi 
                                                 

3 DiferenŃa de ocupare este definită ca fiind diferenŃa dintre ratele de ocupare a bărbaŃilor şi 
femeilor (vârsta 20–64 ani). Sursa datelor este 2002, EU Labour Force Survey. 

4 Angajatul primeşte două salarii, unul declarat impozitat şi o completare la negru. Se mai 
numeşte şi envelope wages (salariul în plic). 
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în special a şomerilor (Williams şi Nadin, 2012). Un Eurobarometru Special (2007) 
a fost dedicat muncii nedeclarate, iar rezultatele, în comparaŃie internaŃională, au 
sintetizat cele mai importante domenii în care se practică munca informală. Cele 
mai frecvent menŃionate sectoare cu muncă informală (aşa cum au fost menŃionate 
de cumpărători) sunt: construcŃiile (RO – 21%, UE – 16%), serviciile în gospodărie 
(îngrijirea copiilor sau a vârstnicilor, menaj ş.a.m.d.) (RO – 29%, UE – 17%), serviciile 
personale (RO – 15% şi UE – 9%), vânzări (RO – 14% şi UE – 22%). În ceea ce 
priveşte consecinŃele muncii la negru, în România cele mai multe persoane implicate 
apreciază ca fiind riscul de a-şi pierde locul de muncă (RO – 23%, UE – 7%), lipsa 
asigurărilor în caz de accident (RO – 6%, UE – 21%), condiŃii dificile de muncă în 
comparaŃie cu locurile formale de muncă (RO – 19%, UE – 9%), riscul crescut de 
accidente (RO – 7%, UE – 8%). Pentru angajaŃii din România, munca la negru este 
cel mai înalt asociată cu incertitudinea păstrării locului de muncă.  

Complexitatea schimbărilor pieŃei muncii din perioada postsocialistă presupune 
o abordare mai largă, din punct de vedere ştiinŃific, a domeniului, cu o atenŃie 
îndreptată către caracteristicile individuale, componenŃa familiei, suportul, dar şi 
provocările la care este supusă societatea. Una dintre principalele dificultăŃi în 
cercetarea ocupării în România o reprezintă inadecvarea datelor statistice oficiale la 
o analiză ştiinŃifică comprehensivă. Implicarea populaŃiei în zona economiei 
informale face dificilă cuprinderea acestora, din punct de vedere metodologic, în 
statisticile oficiale. Datele oficiale se referă, în primul rând la fenomenele regularizate: 
contractele standard, şomerii declaraŃi şi indemnizaŃi. Munca informală este adesea 
ascunsă de inactivitate (pondere mare a casnicelor) sau în angajarea pe cont 
propriu. Datele statistice oficiale din trimestrul III 2014 (INSSE, 2014) arată că, în 
România, din totalul populaŃiei ocupate 67% sunt salariaŃi, 1% sunt patroni, 19% 
sunt lucrători pe cont propriu, iar 12% sunt lucrători familiali neremuneraŃi. 
Ponderea ultimelor două categorii ridică semne de întrebare în legătură cu statutul 
real al acestor persoane. Articolul ia în considerare această dificultate şi propune o 
abordare calitativă a fenomenului muncii precare, utilizând date obŃinute dintr-o 
cercetare calitativă. Rezultatele cercetării calitative oferă o documentare în profunzime 
despre modelele de ocupare precară şi experienŃele subiective ale persoanelor cu 
activităŃi precare, în mediul rural.  

Obiectivul de cercetare al acestui articol a fost de a identifica principalele tipare 
de muncă precară în mediul rural. Această abordare a presupus analiza tipurilor de 
ocupare prezente în gospodăriile aflate în situaŃia de prosperitate precară. Sunt 
gospodării care au venituri peste pragul relativ de sărăcie şi nu pot beneficia de 
măsuri sociale destinate populaŃiei vulnerabile. Întrebările de cercetare sunt: 

• în ce măsură angajarea în forme atipice de muncă (fără contract de muncă 
standard) a reprezentat o opŃiune personală?  

• care sunt principalele modele ocupaŃionale în comunitatea rurală? 
• este agricultura de subzistenŃă un model cultural tradiŃional implicit în 

mediul rural sau o sursa reală de venit şi bunăstare? 
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• care sunt perspectivele ocupaŃionale şi şansele de angajare? Optimism sau 
descurajare? 

Abordarea calitativă în studiul sărăciei şi al problemelor sociale nu este foarte 
frecventă, fiind depăşită de studiile cantitative care permit generalizări la nivel 
naŃional şi internaŃional şi chiar decizii politice.  

DATE ŞI METODOLOGIE 

Prosperitatea precară este un concept menŃionat pentru prima dată de către 
Hübinger (1996) şi care era definit ca fiind „O poziŃie structurală între sărăcie şi 
prosperitatea materială sigură”. Conceptul izola o categorie de populaŃie, neinclusă 
în măsurile de politici sociale, dar care avea un grad ridicat de vulnerabilitate şi de 
excluziune socială, fiind deprivată material şi se afla în risc permanent de „a aluneca” 
sub pragul de sărăcie. O operaŃionalizare a conceptului a permis realizarea de comparaŃii 
internaŃionale între patru Ńări extrem de diferite din perspectiva caracteristicilor de 
dezvoltare, regionale sau geografice: ElveŃia, Spania, Chile şi Costa Rica (Budowski 
şi alŃii, 2010). Conceptul de precaritate (precariousness) este foarte frecvent utilizat 
în contextul ocupării, referindu-se în mare măsură la situaŃia angajatului 
(Budowski, op. cit.). Articolul are ca obiectiv analiza situaŃiei unei populaŃii aflate 
în situaŃie de prosperitate precară, din punct de vedere al statutului ocupaŃional şi al 
activităŃilor sale economice. Pentru România, operaŃionalizarea conceptului de 
prosperitate precară s-a realizat utilizând bazele de date EUSILC (2008–2011).  
S-au definit caracteristicile acestei populaŃii, urmărind modelul măsurării 
multidimensionale a sărăciei, care ia în considerare atât venitul monetar, cât şi 
indicatorii de deprivare materială. Categoria a fost definită prin: 1. venitul mediu al 
gospodăriei aflat în intervalul 60–100% din mediana venitului echivalent naŃional; 
2. având venitul gospodăriei mai mare decât 100% din mediana venitului 
echivalent şi fiind deprivaŃi material sever. OperaŃionalizarea s-a realizat urmărind 
similarităŃile populaŃiei aflate în această categorie cu populaŃia aflată în sărăcie 
relativă dar şi diferenŃele faŃă de populaŃia aflată în situaŃia de prosperitate sigură 
(venituri de peste 100% din mediana veniturilor şi nefiind deprivaŃi). Pentru a 
măsura deprivarea, am folosit rata de deprivare materială severă5 (cel puŃin patru 
deprivări din 9).  

Culegerea datelor s-a realizat în cadrul unui proiect internaŃional şi a constat 
în realizarea studiului calitativ în două comunităŃi: una rurală şi una urbană. S-au 
ales două comunităŃi diferite din punctul de vedere al dezvoltării, al mediului de 
                                                 

5 Deprivările considerate au fost: achitarea la timp, fără restanŃe, a unor utilităŃi şi a altor obligaŃii 
curente; plata unei vacanŃe de o săptămână pe an, departe de casa; consumul de carne, pui, peşte (sau alt 
echivalent de proteină) cel puŃin o dată la doua zile; posibilitatea de a face faŃă, cu resursele proprii, unor 
cheltuieli neprevăzute (echivalente cu 1/12 din valoarea pragului naŃional de sărăcie), deŃinerea unui 
telefon fix sau mobil; deŃinerea unui televizor color; deŃinerea unei maşini de spălat; deŃinerea unui 
autoturism personal; asigurarea plăŃii unei încălziri adecvate a locuintei (INSSE 2015). 
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rezidenŃă, al apartenenŃei regionale. Obiectivul de cercetare a fost acela de a 
identifica strategiile de supravieŃuire economică ale unei populaŃii cu caracteristici 
economice similare, în condiŃii contextuale extrem de diferite. Culegerea datelor6  
s-a realizat în perioada noiembrie 2013–martie 2014. SelecŃia subiecŃilor s-a realizat 
în două etape: o primă fază de preselecŃie (screening), realizată după o metodă de 
eşantionare random-route şi care a constat în aplicarea unui chestionar, prin tehnica 
interviului faŃă în faŃă. Chestionarul a inclus întrebări referitoare la componenŃa 
gospodăriei, standardul de viaŃă, deprivări, venituri monetare. Cea de-a doua etapă 
a constat în alegerea subiecŃilor în funcŃie de criteriile obŃinute prin operaŃionalizarea 
conceptului de „prosperitate precară”. A fost ales un lot de 50 de gospodării care au 
fost incluse mai departe în cercetarea calitativă. S-au realizat interviuri în profunzime 
(25 în mediul rural şi 25 în urban) Principalele teme ale interviurilor au inclus 
strategiile economice de supravieŃuire a gospodăriilor, evenimente de viaŃă şi tranziŃii, 
istorii de viaŃă, strategii de ocupare, locuire, mediu precum şi servicii sociale.  

SELECłIA ŞI DESCRIEREA COMUNITĂłII 

Localitatea urbană are un grad ridicat de dezvoltare fiind una dintre cele mai 
bine dezvoltate din România. Numără7 peste 300 000 de locuitori şi a fost selectată 
utilizând Indexul Dezvoltării Sociale Locale8 (Sandu, 2010).  

Întrucât va face obiectul analizei mele, în continuare, voi descrie pe larg 
comunitatea rurală. A fost selectată utilizând Indexul Dezvoltării Comunelor (IDC) 
(Sandu şi alŃii, 2009), un index compozit construit folosind date statistice cu privire la 
capitalul uman şi material. Indicatorii incluşi în IDC se grupează în patru clase majore: 
locuire şi infrastructură, capital public, capital economic (individual şi familial) şi 
capital uman. DistribuŃia cuantilelor indexului a împărŃit comunele în cinci grade de 
dezvoltare: foarte sărace, sărace, mediu dezvoltate, dezvoltate şi foarte dezvoltate. 
Primul pas în selecŃia gospodăriei a fost alegerea celor mai înalte două cuantile (4 şi 5) 
ale IDC. Primele trei cuantile au fost excluse din cauza riscului major de sărăcie sau 
sărăcie extremă şi, implicit, dificultatea de a identifica gospodării aflate peste pragul de 
sărăcie. A fost selectată o localitate rurală din Regiunea de Sud a României, luând în 
considerare câteva criterii: caracteristicile fizico-geografice ale zonei, apropierea de 
oraş/zonă industrială, dar şi existenŃa altor oportunităŃi economice. Comuna are 
aproximativ 5 000 de locuitori (49,4% bărbaŃi şi 50,6% femei) şi este relativ omogenă 
din punct de vedere al distribuŃiei pe vârste (Recensământul populaŃiei, 2011). Nivelul 
de educaŃie este relativ scăzut, dar apropiat de media nivelului educaŃional în mediul 

                                                 
6 Echipa care a participat la culegerea datelor a fost compusă din: Laura Tufă, Camelia Badea, 

George Zamfir, Silvia Butean şi Andreea Leonov.  
7 Din raŃiuni de păstrare a anonimatului nu vom menŃiona numele localităŃilor. 
8 Indexul este realizat prin agregarea indicatorilor materiali, de capital uman şi a indicatorilor 

demografici ai oraşelor. 
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rural în România: 2% sunt analfabeŃi, 15% au şcoala primară (4 clase), 33% gimnaziu 
(8 clase), 15% şcoala profesională, 28% liceul, 2% şcoala postliceală, iar 5% au 
studii universitare sau mai înalte. OportunităŃile economice din localitate sunt în 
primul rând legate de domeniul agricol, dar şi de şansele oferite de apropierea de 
un oraş de dimensiune medie (la 10–15 kilometri). Perioada comunistă a oferit 
comunităŃii o arie largă de posibilităŃi ocupaŃionale, de la agricultura colectivă (prin 
Cooperativele Agricole de ProducŃie) până la angajarea la Combinatul Chimic din 
apropiere. În prezent, oportunităŃile ocupaŃionale sunt reduse, populaŃia localităŃii 
lucrează în condiŃii nesigure (contractual şi financiar) sau supravieŃuiesc datorită 
măsurilor sociale (pensii, ajutoare sociale, alocaŃii ş.a.m.d.).  

În localitatea din mediul rural s-au aplicat 93 de chestionare de preselecŃie 
(screening), din care s-au ales 25 de gospodării care îndeplineau criteriile de includere 
în lotul de prosperitate precară (eşantionarea bazată pe un scop prestabilit9) 
(Babbie, 2010).  

Cele douăzeci şi cinci de gospodării incluse în lotul de cercetare oferă o 
varietate de cazuri, importante în special pentru analiza ocupaŃiilor. În toate cele 
douăzeci şi cinci de gospodării s-au realizat interviuri în profunzime cu câte o 
persoană. Caracteristicile sociodemografice ale persoanelor intervievate se pot 
vedea în Tabelul nr. 2. Lotul este unul eterogen, s-a urmărit o prezenŃă cât mai 
egală a persoanelor de gen feminin şi a celor de gen masculin, dar şi o repartiŃie 
diversă pe vârste, capabilă să ne ofere şansa unor analize care să poată lua în 
considerare caracteristici multiple, atât individuale, cât şi ale gospodăriei. 

NIVEL DE ANALIZĂ ŞI TEME IDENTIFICATE 

 Ghidul de interviu a conŃinut teme de discuŃie importante atât la nivel individual, 
cât şi la nivel de gospodărie. Aşadar, informaŃiile obŃinute au permis analize la 
ambele niveluri.  

 
Tabelul nr. 1  

Teme abordate în ghidul de interviu 

Nivel de gospodărie Nivel individual 
Strategiile de supravieŃuire Istorii de viaŃă 
Schimburi intrafamiliale şi întrajutorare Evenimente de viaŃă 
Schimburi în interiorul comunităŃii TranziŃii 
Schimburi cu familia extinsă Traiectorii ocupaŃionale 
Locuire Valori 
Mediu Agency 
Standard de viaŃă  

Sursa: Metodologia de cercetare. 

                                                 
9 Purposive (în engleză). 
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În acest articol analizele s-au realizat la nivel individual, utilizând informaŃiile 
din temele de discuŃie „istorii de viaŃă”, „traiectorii ocupaŃionale”, „şanse de ocupare”, 
„situaŃia ocupaŃional” şi „profesie”.  

Analiza a presupus un demers de inducŃie analitic, trecând de la particular la 
general, de la informaŃiile specifice obŃinute prin realizarea interviurilor la identificarea 
de elemente comune în explicaŃiile furnizate de subiecŃi. Obiectul nu este de a 
realiza generalizări, ci de a identifica exploratoriu teme comune şi elemente care 
pot constitui baze pentru viitoare cercetări.  

REZULTATE 

Modele ocupaŃionale – precaritate, descurajare şi resemnare 

În această secŃiune sunt descrise principalele situaŃii ocupaŃionale identificate, 
avându-se o atenŃie specială îndreptată către exemplele de muncă precară. Pentru o 
mai buna ilustrare a tiparelor ocupaŃionale şi a caracteristicilor locurilor de muncă 
s-au cules informaŃii şi despre ocupaŃia soŃului/soŃiei respondentului. SituaŃia 
ocupaŃională din comunitate este caracterizată de elementele definitorii ale localităŃii: 
rurală, aflată în apropierea unui oraş care nu mai oferă soluŃii ocupaŃionale solide, 
la distanŃă relativ mare de capitală (70 de kilometri), cu o ofertă săracă de activităŃi 
nonagricole.  

PopulaŃia inclusă în analiză şi care a fost subiectul interviurilor este o 
populaŃie aflată peste pragul de sărăcie, dar, aşa cum am descris şi în metodologie, 
având multiple vulnerabilităŃi. Cu toate că localitatea a fost aleasă urmărind să se 
afle în intervalul cuantilelor înalte ale IDC, ponderea ridicată a gospodăriilor sărace 
a făcut relativ dificilă identificarea celor care corespundeau criteriilor de prosperitate 
precară. În cazurile incluse în analiză, din punctul de vedere al ocupării se poate 
vorbi despre un tipar de supravieŃuire, în ceea ce priveşte munca şi ocuparea în 
această localitate. Cazurile contractelor standard şi a carierei lor profesionale sunt 
extrem de rare. Există diferenŃe clare atât între genuri, cât şi între categoriile de 
vârstă, urmărind însă un model omogen în ceea ce priveşte implicarea fie ca 
activitate principală, fie ca sursă secundară de venit în activităŃi economice 
nestandardizate. Persoanele cu vârsta activităŃii economice (18–64 de ani) par a fi 
cele mai vulnerabil economic, fiind fie şomere, casnice, fie implicate în activităŃi 
economice precare, fără contract de muncă, lucrând ca zilieri sau implicaŃi în 
agricultura de subzistenŃă. 

PopulaŃia mai tânără de 45 de ani, care se afla fie în perioada de copilărie, fie 
în prima tinereŃe, la momentul 1989, nu au beneficiat de condiŃiile oferite de 
regimul comunist în ceea ce priveşte intrarea uşoară pe piaŃa muncii la terminarea 
şcolii şi nici de beneficiile locative (înlesnirea obŃinerii unei locuinŃe). BărbaŃii din 
această categorie de vârstă, din lotul nostru, privesc descurajaŃi situaŃia lor 
ocupaŃională, având şanse reduse de a-şi găsi un loc de muncă. 
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Categoria de populaŃie cu vârsta între 46 şi 60 de ani se confruntă cu aceleaşi 
probleme legate de şansele de a-şi găsi un loc de muncă. Parcursul lor ocupaŃional 
a fost unul sinuos în perioada de tranziŃie la economia de piaŃă. După pierderea 
locurilor de muncă, urmare a privatizărilor masive şi a închiderii întreprinderilor 
din zonă, oamenii au fost obligaŃi să găsească soluŃii de supravieŃuire: s-au angajat 
în afara calificării lor, în diferite întreprinderi private nesigure sau au deschis mici 
afaceri care s-au dovedit fără succes. În prezent, se află, practic, într-o perioadă 
dificilă, de aşteptare a pensionării, cu şanse mici de obŃinere de locuri de muncă 
sigure şi acceptă soluŃii provizorii, de ocupare temporară sau la negru. 

Din nouă persoane (5 bărbaŃi şi 4 femei), patru persoane, cu vârste între 53 şi 
56 de ani sunt deja pensionate fie anticipat, fie medical. Ei îşi amintesc cu nostalgie 
perioada comunistă, perioada tinereŃii lor, când obŃineau un loc de muncă la 
terminarea educaŃiei şi aveau şi venituri satisfăcătoare. 

După ce am terminat liceul… am mai făcut o şcoală comercială, am devenit 
merceolog şi am luat carburanŃii de la ei. Am fost şef de depozit la 
carburanŃi. Alimentam maşinile, utilajele. 
Eram foarte mulŃumit, cu toate că era pe timpul lui Ceauşescu. 
Dar pe şantiere se câştiga foarte bine. Era regim de 10–12 ore, dar… se şi 
câştiga bănuŃii. Se lua 6–7 mii, pe timpul lui Ceauşescu. ÎŃi luai o mobilă de 
bucătărie şi-Ńi mai rămânea şi bani. Pe fiecare lună luai o mobilă de 
bucătărie” (DB_48). 

PopulaŃia de vârsta a III-a a avut un parcurs omogen, cu cariere profesionale 
continue până la vârsta pensionării, fiind toŃi pensionari la momentul realizării 
studiului. S-au pensionat anticipat (5 cazuri din 12), medical (3) şi patru pentru 
vechime completă în muncă. SoluŃia pensionării anticipate sau medicale a venit în 
perioada de tranziŃie la economia de piaŃă şi în special în anii 1990–2004, ca o 
soluŃie alternativă la şomaj. De asemenea, încadrarea în grupele speciale de muncă 
(a II-a sau a III-a) pentru persoanele care au lucrat în domeniile industriei grele 
(metalurgie, chimie ş.a.m.d.) a făcut posibilă pensionarea după îndeplinirea 
vechimii de 35 de ani, chiar dacă nu se ajunsese la vârsta legală de pensionare. 

Categoria femeilor casnice este una foarte bine reprezentată în datele 
statistice în România. Şi în lotul nostru, şase din cele 14 femei se declară a fi 
casnice. În mod tradiŃional, ideea de casnică includea o conotaŃie de voluntariat, de 
opŃiune personală, femeile aleg această soluŃie ca ajutor pentru familiile lor. Poate 
fi şi apanajul gospodăriilor cu nivel ridicat de trai, dar, în cazul comunităŃii 
studiate, ca şi în majoritatea situaŃiilor rurale din România, este o soluŃie de 
compromis. Femeile aleg să-şi îngrijească familia în lipsa serviciilor sociale care 
le-ar putea oferi ajutor cu copiii mici sau cu alte persoane care trebuie îngrijite în 
gospodărie. De asemenea, mediul rural nu oferă prea multe posibilităŃi 
ocupaŃionale pentru tinere mame sau persoane care au nevoie de timp suplimentar 
pentru îngrijirea familiei sau a copiilor. În timp ce în mediul urban oferta de locuri 
de muncă flexibile este mai ridicată, în rural, în general, oferta de locuri de muncă 
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este una extrem de redusă, neexistând locuri de muncă cu timp parŃial de lucru sau 
flexibil. 

Chiar şi în cazul în care îşi doresc să reintre pe piaŃa muncii, apar obstacole 
legate de lipsa de experienŃă sau chiar de lipsa calificării sau a educaŃiei necesare. 
Este un exemplu despre felul în care femeile se declară a fi casnice, în condiŃiile în 
care se află fie în situaŃie de descurajare (şi-ar dori un loc de muncă, dar sunt 
conştiente că nu este posibil să găsească), fie în căutarea unui loc de muncă. SoluŃia 
de a fi „casnică” este una impusă de context. Cu toate că iniŃial au optat să rămână 
acasă şi să îngrijească familia şi copiii, în prezent, când nu mai este nevoie de 
ajutorul lor permanent în gospodărie, îşi doresc un loc de muncă şi, în unele cazuri, 
chiar fac eforturi în această direcŃie. 

„Îmi caut. Păi şi prin anunŃuri prin ziare. Raid-ul (ziarul local) l-am luat şi 
am telefonat. Prin oraş, sunt anunŃurile alea pe uşi. Întrebăm mereu ce 
condiŃii sunt, ce trebuie: «Da, lăsaŃi-mi CV-ul şi va sunăm noi». Le-am lăsat 
şi nu m-a sunat nimeni până acum. Deci e greu, e foarte greu să găseşti de 
muncă. Mai ales când nu ai experienŃă. Şi odată la o doamnă i-am spus: 
«Păi, angajaŃi-mă dvs. să am experienŃă, ca să pot să fac şi eu ceva. Dar, nu. 
E foarte greu să găseşti de muncă. E greu»” (D B_45). 
„Dvs v-aŃi gândit vreodată să mergeŃi din nou la lucru, la un serviciu? Cum 
aŃi vrea să procedaŃi?  
N-am decât 10 clase, şi-acum m-am înscris la liceu să termin 12 clase şi sper 
să găsesc şi eu” (DB_30). 

Programul lor zilnic este unul foarte aglomerat, activităŃile cu copiii le ocupă 
tot timpul. În cele mai multe cazuri nu au ajutoare care ar putea sa le suplinească în 
cazul unui eventual loc de muncă. De asemenea, îşi autoevaluează activitatea ca 
fiind una importantă, cu rezultate în ceea ce priveşte educaŃia copiilor. 

„Având copii sunt foarte ocupată. Cea mare învaŃă de dimineaŃă, celelalte 
mici pleacă după-amiază. Deci, sunt ocupată tot timpul cu ele. Vine cea 
mare, stau cu cele mici. Pleacă cele mici, vine acum cea mare. Deci punem 
mese, cu spălat, nu am timp. Ce mai mă duc, mama mea stă la X şi mai merg 
cu bicicleta o fugă dau pe la ea şi vin acasă. În vacanŃe…deci o am pe mama 
aproape. E în satul vecin. Le duc vinerea şi, câteodată, la mai iau duminică. 
Deci stau acolo fără niciun fel de probleme. Care aŃi spune că sunt avantajele 
şi dezavantajele faptului că vă ocupaŃi mai mult dvs. Eu zic că le dau o 
educaŃie mai bună faŃă de ce se aude acum în Ńara asta şi ce se întâmplă, de 
mă ia groază, că zic că am trei fete şi mor de frică şi când se duc la liceu şi 
când vin. Mai mă sună, mai aşa. Încerc să le dau o educaŃie bună ca să nu 
aibă anturaje cum se aude, să se întâmple ceva rău. Şi de asta, până acum nu 
mi-am căutat de muncă aşa intens. Am zis că să le dau educaŃia asta şi după-
aceea să pot să plec să stau liniştită. Ştiu că sunt bine.” (D B_45) 
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MigraŃia apare ca fiind o soluŃie la care multe persoane ar dori să apeleze. 
Comunitatea nu oferă locuri de muncă şi nici alte soluŃii economice. Atitudinea 
faŃă de migraŃie este diferită atât în funcŃie de vârsta respondenŃilor, cât şi de 
experienŃele personale sau poveştile împărtăşite de cunoscuŃi. Persoane fără 
experienŃe personale sau ale celor apropiaŃi privesc negativ perspectiva migraŃiei 
personale sau a propriilor copii: 

„Că de asta ziceam «Caută şi tu şi găseşte, ia şi tu unu din ăştia.. ori pe fiu-miu, 
ori nepot! », «La ce să-i iau, să moară de foame? Când eu mă duc şi 
mănânc, stau pe la biserici şi mănânc pe la cantina săracilor şi…». Că nu 
găseşte, nu are de muncă! Cică vara mai ai, găseşte, două, trei zile la unul, 
două, trei zile la unul, tot aşa, pe şantier cu roaba munceşte, tot aşa, e un 
schelet… e un schelet… Şi atunci ăştia la ce să se ducă? Că n-are bani nici 
să plece, trebuie să ai. De unde iei bani să te duci, cu ce te duci acolo? Gata, 
te sui la avion sau la autocar şi pleci? Nu ştiŃi, păi, cum spune proverbul 
«Pâinea cât ar fi de rea, tot mai bună-n Ńara mea». Şi aşa că… şi nu vedeŃi, 
n-aŃi văzut [...] Da. Şi n-aŃi văzut ce face care pleacă tineret, ai văzut c-a 
intrat în puşcărie? I-a împuşcat, i-a omorât pe-acolo aşa, că s-a luat de 
droguri, s-a luat de… ce să facă acolo?!” (DB_50) 

Alte persoane, de vârste similare au opinii contrare şi consideră că migraŃia a 
adus beneficii atât comunei, cât şi populaŃiei, contribuind la îmbunătăŃirea 
condiŃiilor de locuit: 

„Satul l-a schimbat tineretul care-a plecat. Uite, spre exemplu, eu nu aveam 
pavele, n-aveam… în curte. Am avut copiii plecaŃi, a pus şi acela, a pus şi 
acela, «Hai tata, punem pavele la poartă, punem pavele în curte» şi satul… 
aveam un gard, gardul acesta îl aveam. Acesta de metal îl aveam la poartă şi 
băiatul «Băi, tată, nu mai stăm cu gardul acela la poartă». (DB_48) 

În Tabelul nr. 2 am sintetizat ocupaŃiile întâlnite, dar şi nivelul educaŃional, 
genul şi anul naşterii, caracteristici care au ajutat mai departe în analiză. 

 
Tabelul nr. 2 

Structura ocupaŃională şi educaŃională a lotului 

Gen ID 
Anul 

naşterii 
EducaŃie 

Statut 
ocupaŃional 
în prezent 

Statut ocupaŃional 
al soŃului/soŃiei 

Muncă în 
agricultura de 

subzistenŃă 
F DB_47 1975 Liceu Casnică Muncă nedeclarată, 

sudor, lucrează în 
construcŃii 

Munceşte în grădina 
proprie, vinde la piaŃă 
în Bucureşti 

F DB_30 1973 Liceu 
neterminat 

Casnică Are o firmă de 
construcŃii cu 
activitate 
discontinuă 

A luat pământ în 
arendă cultivă legume 
pentru consumul 
propriu  
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Continuare Tabelul nr. 2 

Gen ID Anul 
naşterii EducaŃie 

Statut 
ocupaŃional 
în prezent 

Statut ocupaŃional 
al soŃului/soŃiei 

Muncă în 
agricultura de 

subzistenŃă 
F DB_45 1979 Şcoala 

profesională 
Casnică A lucrat în 

construcŃii, în 
prezent este şomer 

Munceşte în grădină 
(aparŃine socrilor) 
pentru consumul 
propriu 

F DB_26 1960 Liceu 
neterminat 

Angajat cu 
contract 
standard, 
patroana unui 
mic magazin 

Pensionat medical Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu 

F DB_28 1968 Liceu Casnică Şomer, a renunŃat la 
locul de muncă din 
Bucureşti, din cauza 
costurilor 

Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu şi 
schimb de produse cu 
vecinii 

F DB_29 1956 8 clase Casnică Pensionar Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu şi 
vinde la piaŃă 

F DB_32 1962 Liceu Angajat cu 
contract 
standard, 
vânzătoare 

Pensionar, 
pensionare medicală 

Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu 

F DB_40 1968 Liceu Casnică Salariat, agent de 
pază, contract 
permanent de 
muncă 

Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu şi 
schimb de produse cu 
vecinii 

F DB_50 1959 8 clase Pensionar, 
pensionare 
anticipată 

Văduvă Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu şi 
produsele sunt vândute 
către revânzători 

F DB_42 1944 4 clase Pensionar Văduvă Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu  

F DB_49 1950 Liceu 
neterminat 

Pensionar, 
pensionare 
anticipată, 
lucrează ca 
zilier, muncă 
informală 

DivorŃată Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu şi al 
familiei extinse (alŃi 
membri ai familiei 
sunt proprietarii 
pământului) 

F DB_41 1953 Şcoală 
postliceală 

Pensionar, 
pensionare 
medicală 

Pensionar Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu şi 
schimb de produse cu 
vecinii 
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Continuare Tabelul nr. 2 

Gen ID Anul 
naşterii EducaŃie 

Statut 
ocupaŃional 
în prezent 

Statut ocupaŃional 
al soŃului/soŃiei 

Muncă în 
agricultura de 

subzistenŃă 
F DB_37 1950 Şcoală 

postliceală 
Pensionar, 
pensionare 
medicală 

DivorŃată Nu 

F DB_31 1941 8 clase Pensionar, 
pensionare 
anticipată 

Văduvă Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu şi 
vinde la piaŃă 

M DB_33 1979 Liceu Angajat cu 
contract 
standard la o 
firmă de 
protecŃie şi 
pază în 
Bucureşti  

Necăsătorit, 
locuieşte cu părinŃii 

Munceşte în grădina 
proprie şi speră să 
transforme agricultura 
într-o afacere 

M DB_36 1990 Liceu Şomer Necăsătorit, 
locuieşte cu părinŃii 

Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu 

M DB_34 1987 Şcoală 
profesională 

Şomer cu 
experienŃe 
disparate de 
muncă în 
construcŃii 

Necăsătorit, 
locuieşte cu părinŃii 

Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu şi 
vinde la piaŃă 

M DB_38 1967 8 clase Muncitor 
necalificat, 
lucrează ca 
zilier 

Necăsătorit Nu 

M DB_39 1959 Liceu 
neterminat 

Şomaj de 
lungă durată 
după o 
experienŃă de 
muncă de 35 
de ani 

Lucrează în 
străinătate şi susŃine 
familia 

Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu, dar 
şi al familiei extinse 
(copii care trăiesc în 
oraş)  

M DB_43 1957 Liceu 
neterminat 

Pensionar Pensionară Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu, dar 
şi al familiei extinse 
(copii care trăiesc în 
oraş) 

M DB_44 1960 Şcoală 
profesională 

Pensionar Casnică Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu şi 
schimb de produse cu 
vecinii 

M DB_48 1959 Liceu Pensionar, 
pensionare 
medicală 

Angajat zilier la o 
covrigărie 

Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu şi 
vinde la piaŃă 
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Continuare Tabelul nr. 2 

Gen ID 
Anul 

naşterii 
EducaŃie 

Statut 
ocupaŃional 
în prezent 

Statut ocupaŃional 
al soŃului/soŃiei 

Muncă în 
agricultura de 

subzistenŃă 
M DB_46 1934 8 clase Pensionar Pensionară Munceşte în grădina 

proprie, pentru 
consumul propriu, dar 
şi al familiei extinse 
(copii care trăiesc în 
oraş) 

M DB_27 1948 Şcoală 
postliceală 

Pensionar, 
pensionare 
anticipată 

Pensionară Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu, dar 
şi al familiei extinse 
(copii care trăiesc în 
oraş) 

M DB_35 1940 Liceu Pensionar, 
pensionare 
anticipată 

Pensionară Munceşte în grădina 
proprie, pentru 
consumul propriu şi 
schimb de produse cu 
vecinii 

Sursa: informaŃiile din cele 25 de interviuri (tabel realizat de autoare). 

DOMENIILE DE ACTIVITATE 

Aşa cum arăta şi studiul „Eurobarometrul special dedicat muncii nedeclarate” 
(Comisia Europeană, 2007), cel mai frecvent întâlnite domenii, în care persoanele 
incluse în lotul de cercetare lucrează „la negru”, sunt construcŃiile şi prestarea de 
serviciile în alte gospodării (agricole sau nu). Munca se desfăşoară sub regimul de 
zilierat, cel mai adesea, cu venituri extrem de reduse şi nesiguranŃa angajărilor 
ulterioare. Este o soluŃie de compromis, la care apelează o populaŃie fără alte şanse 
de a-şi găsi un loc de muncă permanent şi implicit alte surse de venituri. 

„Am spălat la lume, am desfăcut veceuri, am dat cu varuri, am… ce m-a pus 
omu, i-am făcut! Am fost la sapă, am tăiat la coceni, am fost la trifoi, am…! 
N-am refuzat, să zici că a fost o treabă care eu să trec peste ea”! (DB_49). 
„Ultima dată am lucrat acum vreo două săptămâni de zile… 
La lemne, am ajutat un om la lemne, şi mi-a plătit omul. M-a plătit pe loc, 
dar ce bani îŃi dă, cât vrea el aşa, ce să mai discutăm… ÎŃi dă acolo un trei 
sute, patru sute, depinde cât munceşti. O zi întreagă, o jumate de zi… 
I: Şi în general pentru o zi întreagă cât sunteŃi plătit, cât reuşiŃi să adunaŃi? 
R: Mai mult de cinci sute de mii nu-Ńi dă” (DB_39). 

Agricultura de subzistenŃă reprezintă un model obligatoriu de urmat în zonele 
rurale din România. În perioada comunistă, populaŃia din mediul rural a migrat 
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masiv către zone urbane, ca rezultat al politicii de industrializare, ajungându-se la o 
dublare a ponderii locuitorilor din mediul urban (de la 24,7%, în 1950 la 54,3%, în 
1990) (Duma şi alŃii, 2005). Începând cu 1996 a apărut un fenomen de revenire în 
mediul rural, ca urmare a disponibilizărilor masive, apărute postprivatizare. Multe 
persoane au încasat compensaŃii financiare postconcediere şi au recurs la 
reîntoarcerea în satele şi comunele de origine.  

InformaŃiile obŃinute din interviurile noastre au arătat că marea majoritate a 
gospodăriilor practică agricultura de subzistenŃă (vezi şi Tabelul nr. 2). În marea 
majoritate a cazurilor, este doar o activitate adiŃională şi nu reprezintă singura sursă 
de venit din gospodărie. Produsele obŃinute (cereale, legume, fructe) sau produse 
animale (ouă, lapte, carne) sunt folosite în principal pentru consumul propriu, dar 
în unele cazuri sunt valorificate diferit. Pentru consumul propriu, produsele sunt 
folosite ca atare sau sunt conservate (prin congelare sau prepararea de conserve).  

„Legume pun. Pun şi io o fasole, pun dovlecei, pun şi eu roşii, pun şi eu… că 
na, bagi la congelator toamna, ce să faci, ce mănânci? Toată iarna am 
mâncat de la congelator. Păi de unde? Dacă să stai numai cu banul, cu 
banul?!” (DB_49). 

Cultivarea grădinii presupune eforturi atât financiare, cât şi umane şi reprezintă 
un capitol important în bugetul familie.  

„Ne-a ajutat că am făcut câteva kilograme de cartofi, am făcut şi ceapă şi 
ardei şi din astea am făcut. N-avem ce să zicem, suntem bine. Dar am muncit. 
DimineaŃă trebuie să stăm să udăm, seară la fel. Avem pompă care consumă 
curent. Curentul, dacă se consumă, trebuie să plătim cât consumăm şi ce 
facem. Şi grădina dacă o pui trebuie să o îngrijeşti, să plăteşti pentru ea” 
(DB_46). 
„Eu nu pot să plec că am o văcuŃă. Lu’ aia trebuie să-i dai să mănânce, să-i 
dai apă, să-i faci curăŃenie. Deci e foarte greu. Cum să plec? Să zicem că aş 
avea posibilitatea prin casă de pensii să iau un bilet la tratament. Şi aşa mă 
cam doare un picior. Nu ştiu, e reumatism, ce e. Păi, cum să plecăm? Am 
animal acasă, n-am ce să-i fac. Îl vinzi, după aia te uiŃi. Şi aşa încă nu a 
fătat. Aşteptăm să fete. E foarte greu să cumperi lapte” (DB_44). 

O soluŃie de valorificare a produselor obŃinute în grădina proprie o reprezintă 
şi vânzarea la piaŃă sau prin intermediari, care mai departe comercializează 
produsele în piaŃă. Cei care apelează la această soluŃie nu se consideră mulŃumiŃi cu 
acest mod de valorificare. 

„Şi noi mai punem câte o bucăŃică de pământ cu pătrunjel, leuştean, cu 
cimbru şi pe perioada verii se mai face. Dar nu le vindem la Bucureşti. Vin şi 
le cumpără intermediarii şi merg mai departe. Dar… foarte puŃini bani” 
(DB_47). 
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Tabelul nr. 3 

Valorificarea produselor din agricultura de subzistenŃă 

Non-monetar Monetar 
Consum propriu al gospodărie Vânzare directă (la piaŃă, pe marginea drumului) 
Schimburi între vecini 
Schimburi intrafamiliale, intergeneraŃionale 

Vândute prin intermediari (revânzători) 

Sursa: informaŃiile din cele 25 de interviuri (analiza autoarei). 

PRECARITATEA OCUPAłIILOR 

Pentru a putea defini ocuparea ca fiind precară au existat diferite soluŃii de 
operaŃionalizare: instabilitatea, nivelul scăzut al veniturilor, lipsa asigurărilor, 
capacitatea de a lua decizii, condiŃii de muncă scăzute şi grad ridicat de periculozitate, 
capacitatea de a-şi exercita drepturile (Vosko, 2003; Kallberg, 2009; Porthe, 2010). 

În continuare, am analizat informaŃiile obŃinute din interviuri din perspectiva 
a trei dimensiuni esenŃiale pentru definirea muncii precare: insecuritatea (lipsa 
asigurărilor şi a beneficiilor sociale), instabilitatea (riscul de concediere, pierdere a 
locului de muncă) şi condiŃiile de muncă şi nivelul redus al veniturilor. Pentru o 
mai largă ilustrare am utilizat şi informaŃiile referitoare la partenerul de viaŃă 
(sintetizate în Tabelul nr. 2). 

Insecuritate – lipsa asigurărilor şi a beneficiilor sociale Angajarea pe cont 
propriu maschează o situaŃie nedeclarată, neimpozitată şi în afara asigurărilor 
sociale. Impozitele, dar şi costurile ridicate ale constituirii unei firme sau a unui 
PFA, în special în cazul celor care lucrează în construcŃii, împiedică formalizarea 
activităŃilor economice şi, implicit, conduce la continuarea unei situaŃii precare, cu 
absenŃa asigurărilor şi a beneficiilor sociale şi medicale.  

„Nu, nu are PFA. Nu avem nimic că… trebuia să umblăm după foarte multe 
acte, era foarte mare cheltuiala, ducea undeva la 50–60 de milioane. Şi 
lucram, nu lucram, trebuia plătit impozitul anual şi am renunŃat până la 
urmă, că tot şi-o găsi de muncă şi pe unde a mai fost, când a auzit că are 
vârsta de peste 40 de ani… dau toŃi din umeri şi că nu mai primesc persoane 
mai în vârstă. Da, bine, vorbesc de instituŃiile mari care mai sunt acum” 
(DB_47). 
„Dar acuma mai nou eu nu mai am dreptul la compensat, la gratuit, că nu 
am asigurare de sănătate. Deci, eu dacă nu mai sunt salariat eu... absolut 
totul se plăteşte. Sunt variante, am înŃeles că poŃi să mergi la Casa de 
Asigurări de Sănătate şi să plăteşti o taxă lunară. Cine s-a dus? Că trebuie 
să te duci să te interesezi. Ceva era, adică ceva pentru mine, pentru cel care 
nu are un servici” (DB_28). 
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SubiecŃii sunt conştienŃi în mare măsură de riscurile pe care şi le asumă, 
nefiind asiguraŃi medical şi, implicit, de obligativitatea plăŃii în cazul apelării la 
servicii medicale. 

„Nu am servici, şi eu, după ce am terminat liceul, cred că am pierdut acea 
asigurare de sănătate şi bănuiesc că dacă aş avea probleme ar fi cam greu, 
pentru că cred că va trebui să plătesc toate serviciile, că nu mai sunt 
asigurat” (DB_36). 

Lipsa şanselor de a obŃine un loc de muncă standard permanent face ca unii 
subiecŃi să dezvolte un mecanism de apărare, de autojustificare în faŃa lipsei 
asigurărilor sociale şi medicale. Asigurările sociale sunt inutile, iar discursul 
ascunde un model de descurajare socială. GeneraŃia vârstnică este privită ca fiind 
favorizată de condiŃiile socioeconomice din perioada comunistă. 

„Păi ce, foile le face patronul, dar n-are nicio valoare. Alea decât dacă vine 
vreun control, dar nu le înregistrează nimeni. No. Păi la noi e durata de 
viaŃă prea scurtă. Trăiesc până la 60 de ani. Că n-a sărit nimeni. E bătrânii 
care-a prins revoluŃia. Care au ajuns la 70–90, c-au trăit foarte bine. N-au 
avut griji de ziua de mâine, că zic: „Bă, mâine n-am cu ce plăti lumina.” 
Acu’ ce-au prins şi ei. Au o pensie şi nu mai au avut grijă. S-au limitat la 
atât. Păi cum? Moare prietenă: 30–40–50 de ani. Că se gândeşte la ziua de 
mâine. E prea mare stresul. Să mă gândesc eu pentru mâine, să-mi fac o 
vechime, pentru ce?” (DB_34). 

Instabilitatea locurilor de muncă Aceste locuri de muncă sunt extrem de 
volatile, fie temporare, fie chiar de zilierat. Nu există o opŃiune voluntară pentru 
aceste ocupaŃii, sunt singurele posibile în comunitate sau în oraşul din apropiere. 
Prin definiŃie, activităŃile în regim zilier nu oferă nici un fel de stabilitate, unii 
subiecŃi, în special cei care prestează diferite servicii în alte gospodării ştiu că au 
doar activităŃi sporadice discontinue. 

„Lucrează pe… la lumea din sat care are nevoie de câte ceva, de construit 
acasă, de făcut, la câte un capac de casă (acoperiş) ajutor, mici… mărunŃişuri. 
Că dacă se lucrează două zile, mai mult de 50–60 de lei pe zi, nu câştigă. Şi 
Ńinând cont că dacă lucrează două zile săptămâna asta şi nu mai lucrează, 
poate mai găseşte doar peste două săptămâni, vă daŃi seama că cu… Da, pot 
să spun că a avut perioade şi mai bune, când s-a câştigat mai bine. Dar tot la 
fel, câştiga luna aceasta poate o sumă mai mare şi poate, de exemplu, iarna 
aceasta nu a avut nici un loc de muncă. Din, începând din octombrie, aş putea 
să spun, până în februarie anul acesta” (DB_47, despre soŃ). 

Faptul că principalele oferte de locuri de muncă se află în localităŃi îndepărtate, 
care presupun călătoria cu diferite mijloace de transport şi care cer un mare efort 
material şi uman, face ca adesea chiar locuri de muncă plătite decent să se transforme 
în ocupare precară.  
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Una dintre persoanele intervievate, proaspăt angajată ca agent de pază într-o 
gară, este nevoit să facă naveta la Bucureşti (aproximativ 50 de kilometri), care îl 
costă aproximativ o pătrime din salariu. 

„Sunt angajat de pe 24 noiembrie, am găsit undeva la Bucureşti la o firmă de 
pază, sunt pe… sunt pe X (o gară) eu, sunt pe X. Sincer să fiu, mulŃumit de... 
mulŃumit n-ai cum să fii niciodată, pentru că să-Ńi spun o chestie, sunt 8 
milioane de lei pe lună, îmbucurător e că fac 24 cu 48 de ore, da’ sunt 8 
milioane de lei pe lună şi să ştii că te omoară naveta, foarte greu cu naveta...! 
Pentru că... transportul e foarte scump, dacă te ia prin civil şi alea, mai taie. 
140–200 de mii de lei care le consum pe zi! ÎŃi dai seama, sunt 10 ture, ar fi 
două milioane. În 8...” (DB_33). 

Dificultatea şi costurile navetei îi descurajează pe tineri. Singura şansă la 
locuri de muncă se află în oraşele mari învecinate, Bucureşti sau Târgovişte, dar 
presupune navetă şi, implicit, costuri importante. Aşadar, de multe ori sunt preferate 
angajamentele temporare sau de zilierat unui contract de muncă permanent care ar 
presupune naveta. 

„Păi nu lucrez la nimica. Sunt acasă, nu există navetă. Ar exista naveta, dar 
te trezeşti dimineaŃa la 6, vii seara la 9, program foarte lung. Trenuri foarte 
rare, şi n-ai program, ca să prinzi trenul, e la doi kilometri… Şi 700 de lei pe 
lună. Dintre care trebuie să mănânc şi să plătesc transport. Şi nu mai rămâi 
cu nimic. Lucrez cu ziua. Păi, în zilele în care-mi merge mai bine pot să 
câştig şi 500 de lei (se referă la 50) pe-aici prin sat. 
Lucrez la sapă, la cules, depinde ce mai prinzi loc. Da’ acu nu mai e. Că 
totul a ajuns mecanizat, se culege mecanizat, totul mecanizat” (DB_34). 

CondiŃii grele de muncă şi riscuri pentru sănătate Sunt acceptate locuri de 
muncă cu calitate slabă, care presupun suprasolicitare fizică şi expunere la condiŃii 
dificile: muncă în exterior, în cursul nopŃii, dar şi pericol de accidentare (în special 
în construcŃii) 

„E un ger noaptea, îŃi dai seama? Nu, pfff, nu putem dormi.. Că uite, ne vin 
controale şi dacă te-ar prinde, ar fi nasol, direct afară! Trebuie să stau treaz 
24 de ore. Da, normal! Mai intru puŃin la căldură, mai ies înapoi, că dacă 
stai prea mult, Ńi se închid ochii. E greu, nu-i uşor. Stai un 10, 15 minute, 20 
de minute la căldură, mai ieşi afară, se schimbă colegul, vine el, nu-i uşor, e 
greu” (DB_33). 
SoŃul lucrează în construcŃii. Lucrează şi în interior şi în exterior. Există 
riscuri mereu. A mai venit şi tăiat, a mai venit şi lovit, i-a căzut şi pe un 
picior, l-a avut umflat. Deci riscuri există la tot pasul. Şi lucrează şi noaptea. 
Când avea lucrările la ConstanŃa sau la Ploieşti sau în altă parte, stătea cu 
săptămânile.. nu venea acasă” (DB_45, despre soŃ). 
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Venituri reduse Cei care lucrează cu contracte permanente sunt angajaŃi cu 
salariul minim pe economie, un venit insuficient, în condiŃiile în care sunt obligaŃi 
să plătească transportul către locul de muncă. În munca zilieră veniturile variază de 
la 30 la 70 de lei pe zi, dar sunt venituri incerte, fără nici o obligaŃie contractuală şi 
reprezintă o sursă de vulnerabilitate socială şi economică. 

„În ultimul timp am încercat un loc de muncă cu contract de muncă. Dar 
pentru că patronii erau foarte aspri şi… condiŃiile au fost care au fost, aveau 
pretenŃii să le ştii pe toate de la bun început. Programul era de 9 ore pe zi stat 
în picioare. Ne mai Ńinea şi câte o oră în plus când avea cum… plecam la ora 
7, veneam la 6 seara. Ei pe cartea de muncă… avea, am şi contractul încheiat. 
L-am luat acasă, m-am dus şi mi-am încheiat contractul de muncă. 8 milioane 
jumătate, minimum pe economie. Dar din spusele lor… îmi spuneau că primele 
2–3 luni se poate să nu ajung nici la 6 milioane pe lună” (DB_47). 
„Ne plăteau, îmi dădea 5 milioane pe lună, foarte puŃin şi... da’ trebuia să fii 
atent, că dacă greşeai ceva, îŃi oprea din bani” (DB_36). 

Toate situaŃiile de persoane active economic se încadrează în categoria muncii 
precare fie prin nivelul redus al veniturilor, fie prin tipul de contract sau condiŃiile 
de muncă. O categorie extrem de vulnerabilă o constituie cea a persoanelor descurajate, 
care au abandonat speranŃa căutării unui loc de muncă şi preferă fie să se autoconsidere 
inactive (casnice), sau să accepte locuri de muncă ziliere. 

DISCUłII ŞI CONCLUZII 

Demersul de analiză a pornit de la conceptele de muncă precară şi 
prosperitate precară. PopulaŃia investigată se află în situaŃia de prosperitate precară, 
iar ocuparea precară a fost studiată pornind de la dimensiunile care definesc acest 
model de ocupare: instabilitate, insecuritate, condiŃii de muncă şi risc de accidente 
şi veniturile reduse. Această categorie de populaŃie, situată peste pragul de sărăcie, 
nu îndeplineşte condiŃiile de eligibilitate pentru obŃinerea de ajutoare sociale. Este 
o populaŃie care a confirmat şi prin acest studiu calitativ că trăieşte în condiŃii 
precare, din perspectiva standardului de viaŃă, dar şi din perspectiva ocupării. 

În mediul rural, munca la negru, pensionarea anticipată, migraŃia sau agricultura 
de subzistenŃă reprezintă principalele strategii alternative la ocupare. Lipsa ofertei 
de locuri de muncă conduce la apelul la soluŃii alternative, de multe ori la situaŃii 
nesigure şi lipsite de perspectivă. În cazul persoanelor de vârstă activă nu se poate 
vorbi despre ocupare nonstandard, ci doar despre contracte standard (trei situaŃii) şi 
contracte informale „la negru”: toate celelalte cazuri care desfăşoară activităŃi 
economice sunt angajaŃi ca zilieri, cu activităŃi sporadice (în servicii, agricultură, 
construcŃii). Toate aceste activităŃi nelegalizate sunt sursă de vulnerabilitate, neoferind 
securitatea asigurărilor medicale, sociale sau de pensii.  
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Figura 1 

Posibili factori explicativi  Modele de ocupare 
precară 

 Efecte individuale şi 
sociale 

  
  
 

● Zilierat în construcŃii, 
● în agricultură, 
● în prestarea de servicii 
pentru alte gospodării (de 
exemplu, la tăiat de lemne). 

 

  

Contextuali  
● Lipsa infrastructurii (soluŃii 
de navetă către principalele 
oraşe cu o piaŃă a muncii mai 
dezvoltată). 
● Lipsa locurilor de muncă 
din localitate. 
● AbsenŃa serviciilor de 
îngrijire pentru copii (creşe, 
grădiniŃe cu program 
prelungit). 
● AbsenŃa serviciilor de 
îngrijire pentru adulŃi şi 
vârstnici dependenŃi. 

  

  
  
  

Individuali 
● Calificare profesională 
redusă şi inadecvată pieŃei 
muncii. 
● Nivel educaŃional scăzut. 

 

● Muncă în agricultura de 
subzistenŃă şi valorificarea 
produselor (fie la piaŃă fie 
prin revânzători, fie pe 
marginea străzii). 
● Prestarea de diferite 
servicii la negru (ex., şofer). 

 

● Presiune asupra 
familiei de origine a 
tinerilor (pensionarii 
susŃin financiar tânăra 
generaŃie). 
● Imposibilitatea 
întemeierii de familii dată 
de lipsa independenŃii 
financiare. 
● MigraŃia internă. 
● MigraŃia internaŃională. 
● Descurajarea. 

Sursa: informaŃiile din cele 25 de interviuri (tabel realizat de autoare). 
 
Factorii explicativi identificaŃi vin în principal din sfera contextuală, fiind 

caracteristici tipului de comunitate extrem de puŃin ofertantă ca piaŃă a muncii. De 
asemenea, la nivel naŃional sau judeŃean, absenŃa infrastructurii de transport, care 
să faciliteze accesul către localităŃile mari a navetiştilor, împiedică, în mare măsură, 
accesul către posibile locuri de muncă. La nivel naŃional, în mediul rural oferta de 
servicii de îngrijire pentru copii (creşe sau grădiniŃe cu program prelungit, 
programe after school) este una limitată şi îmbunătăŃirea sau înfiinŃarea de astfel se 
servicii ar putea încuraja dezvoltarea profesională a mamei.  

SituaŃia tinerilor, a bărbaŃilor aflaŃi în imposibilitatea de a realiza tranziŃia 
către viaŃa independentă, dar şi a femeilor care s-au resemnat în rolul de casnice, ar 
putea să fie subiectul unor politici sociale. Sunt necesare măsuri care să înlesnească 
sau să subvenŃioneze transportul intrajudeŃean al navetiştilor, dar şi dezvoltarea 
unei reŃele de servicii sociale care să ofere sprijin copiilor sau persoanelor 
dependente aflate în îngrijirea familiei.  

Cel mai important factor contextual este legat de absenŃa ofertei de locuri de 
muncă. Economia nonagricolă este prezentă prin mici excepŃii din sfera serviciilor, 
dar şi promisiunea unui proiect care va dezvolta în viitor la marginea comunei o 
fermă piscicolă. Politicile economice guvernamentale ar putea să fie singurele 
orientate spre stimularea iniŃiativelor economice în mediul rural, fie prin finanŃări 
guvernamentale sau europene.  

Nivelul educaŃional şi nivelul de calificare sunt factori care, aşa cum au 
rezultat din interviurile realizate, limitează în mare măsură accesul către o piaŃă a 
muncii cu contracte standard şi salarii motivante. 
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Din punct de vedere al consecinŃelor, în cazul tinerilor, lipsa ocupării sau 
ocuparea precară întârzie mult tranziŃia către viaŃa independentă sau către 
întemeierea unei familii. De asemenea, familiile extinse resimt presiunea susŃinerii 
tinerilor, trecuŃi, de altfel, de vârsta primelor tranziŃii. Persoane vârstnice sunt în 
situaŃia de a ajuta tineri care ar trebui să fie independenŃi (aflaŃi în jurul vârstei de 
28–30 de ani), iar pensiile lor devin surse de stabilitate financiară a familiei.  
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riven by the social and political transformations and the general 
economic situation, the overall employment situation in Romania 
become very complex. It has shifted from generalized standard 

employment in socialism to wider informal or non-standardized forms of 
work. Over the last 25 years, Romania has undergone a very long and difficult 
transition period, with several social and economic recessions. The recent 
economic crises contributed to a decline in the country’s social and economic 
situation, especially for vulnerable groups (youth, aged employees, disabled 
or ethnic minorities) that are less protected in the face of economic 
challenges. Employment is one of the most important factors responsible for 
standard of living and quality of life. The labour market was particularly 

D
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affected by crises, and the main consequences were unemployment, but also 
the emergence of atypical employment forms and substitute strategies for 
economic survival. The analysis of monetary indicators (poverty rate, equalized 
median income) and the non-monetary measure of poverty (deprivation rate) 
demonstrates a poor condition in Romania, in comparison with the European 
average. The article’s research objective is to study the occupational situation 
of a vulnerable population in a rural Romanian community. The population 
living in a situation of precarious prosperity (coined by Hubinger in 1996) is 
defined by irregular income, income and material deprivation, the concept 
being operationalized by following the methodology of multidimensional poverty 
measurement. The data were gathered through face-to-face interviews that 
included a wide variety of topics: employment and career paths, intergenerational 
exchanges, coping strategies and standards of living. To analyse the data we 
used analytic induction to identify the main patterns of precarious work in the 
area under study, investigating the dimensions of instability, insecurity, working 
conditions, accident risks and level of income. 

The results showed the dominant pattern of employment in the community 
to be informal, daily based work in construction, services or subsistence 
agriculture. Access to more stable jobs is obstructed by the costs of commuting 
to the neighbouring cities, as well as by the lack of social services for children 
or other dependent family members. The social consequences of precarious 
work in this community are observed in individual and family life, and 
particularly affect the younger generation, for whom the absence of 
permanent jobs delays the transition to adulthood and independence. The 
article’s results confirmed that there is a population living in a situation of 
precarious prosperity, based on informal employment experiences, very poor 
working conditions, low payment and adverse social consequences. 

Keywords: employment, precarious work, poverty, qualitative research. 



 

MODALITĂłI DE STIMULARE  
ŞI MOTIVARE A MUNCII 

VALENTINA POSTOLACHI 

recerea la o societate democrată este condiŃionată în mare 

măsură de schimbarea mentalităŃii, a comportamentului, de 

noile atitudini, de introducerea şi utilizarea unor noi metode 

şi principii, ce sunt însoŃite de noi forme de motivare a muncii. ApariŃia noilor 

necesităŃi şi valori individuale determină creşterea rolului factorului uman, 

care devine un factor decisiv şi, în acelaşi timp, unul strategic, din motivul că 

o instituŃie va putea activa eficient doar în situaŃia în care potenŃialul uman 

va fi motivat eficient. 
Cuvinte-cheie: motivare, resurse umane, valori, potenŃial uman. 

„Orice aspect din activitatea unei firme este determinat de competenŃă, motivaŃie şi eficienŃă 
în organizarea personalului. Dintre toate sarcinile managementului, conducerea componentei 

umane este cea mai importantă, deoarece de ea depinde cât de bine este realizat totul într-o 
organizaŃie” (Rensis Likert). 

INTRODUCERE 

„Muntele şi omul – spune Shakespeare – se aseamănă, dar cu deosebirea că 
de unde prin munte pământul tinde spre cer, prin om cerul coboară pe pământ”. 

Într-adevăr, Omul reprezintă creaŃia supremă a lumii, de aceea lămurirea 
naturii şi condiŃiei sale de existenŃă în lume a constituit problema cea mai de seamă 
din toate timpurile. Structura şi comportamentul persoanei umane nu poate fi 
înŃeleasă fără infrastructura biologică pe care ea se clădeşte şi fără suprastructura 
socială în care ea se integrează. 

Datorită acestei viziuni, resursele umane sunt privite de către managementul 
întreprinderilor moderne drept una din cele mai importante investiŃii, capitalul 

uman devenind, astfel, o resursă strategică a unui agent economic.  
În sens larg, motivarea resurselor umane rezidă în ansamblul de decizii şi 

acŃiuni prin care se determină angajaŃii firmei să contribuie direct şi indirect la 
realizarea de funcŃionalităŃi şi performanŃe de ansamblu superioare, pe baza 
corelării intereselor acestora în abordarea şi realizarea obiectivelor organizaŃiei şi 
ale subsistemelor sale. 
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„Cum putem să motivăm cât mai bine?” este una dintre marile întrebări cu 
care se confruntă managementul la toate nivelurile. De rezolvarea acestei probleme 
depinde productivitatea şi succesul întreprinderii. Motivarea profesională poate fi 
abordată dintr-o dublă perspectivă: prima – din perspectiva managerială, a doua din 
perspectiva angajatului; iată de ce accentul pus pe o motivare eficientă şi echilibrată 
va aduce rezultate palpabile oricărui agent economic. 

Problema motivării eficiente este foarte actuală, aceasta determinând importanŃa 
menŃinerii unui sistem de management eficient, bazat pe persoane motivate, care la 
rândul lor îi pot motiva pe cei din jurul lor. 

Pentru a fi eficientă, o politică în domeniul salarizării este necesar, în primul 
rând, să se înscrie în politica de ansamblu a organizaŃiei şi să răspundă, pe de o 
parte, cerinŃelor generale, obiective, ale creşterii eficienŃei activităŃii desfăşurate, 
iar pe de altă parte, să asigure accentuarea cointeresării angajaŃilor, nu numai 
pentru realizarea de performanŃe individuale, ci îndeosebi, pentru un aport sporit la 
performanŃa globală a întreprinderii, pe termen mediu sau lung. 

Asemenea oricărui sistem sau oricărei instituŃii juridice, sistemul de salarizare 
are propriile sale principii, care constituie adevărate repere în aplicarea şi 
interpretarea legislaŃiei în domeniu. Deci, elaborarea oricărui sistem de salarizare 
trebuie să aibă în vedere următoarele principii generale: 

● formarea salariului este supusă mecanismelor pieŃei şi implicării agenŃilor 
economico-sociali; 

● principiul negocierii salariului; 
● principiul existenŃei salariului minim sau al salarizării în condiŃii de 

protecŃie socială; 
● la muncă egală, salariu egal; 
● principiul salarizării după cantitatea muncii; 
● principiul salarizării în raport cu pregătirea, calificarea şi competenŃa 

profesională; 
● principiul salarizării după calitatea muncii; 
● principiul salarizării în funcŃie de condiŃiile de muncă; 
● principiul descentralizării salarizării şi a liberalizării salariului; 
● caracterul confidenŃial al salariului. 
Interesul tot mai mare pentru o politică salarială eficientă izvorăşte din 

convingerea tot mai evidentă a economiştilor şi a altor specialişti în domeniul 
resurselor umane că remuneraŃia este nu numai o consecinŃă, ci şi o premisă a 
unei activităŃi economico-sociale eficiente. 

În acest sens, concluzia practică ce s-a impus pe plan mondial este că politica 
salarială, judicios elaborată şi perfect armonizată cu politica generală a întreprinderii, 
este mai mult de natură să stimuleze creşterea eficienŃei economice, decât să o 
afecteze. 

Salarizarea este componenta centrală a sistemului de recompense. Salariile 
acordate trebuie să fie corelate cu productivitatea muncii, şi anume creşterile 
fondului de salarii trebuie să se situeze, ca ritm, în urma creşterii productivităŃii. 
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Există mai multe forme de salarii şi anume: salariu de bază sau tarifar 
(salariu în acord direct, salariu în acord progresiv şi salariu în regie), salariu 

nominal (suma de bani în care se exprimă), salariu real (cantitatea de bunuri şi 
servicii ce pot fi cumpărate cu suma primită) şi salariu minim (este stabilit de către 
Guvern şi reprezintă o componentă a protecŃiei sociale. 

Proiectarea sistemului de salarizare implică realizarea corelaŃiei dintre 
mărimea salariului şi dificultatea postului. Într-o organizaŃie, posturile se grupează 
pe clase sau grade, în raport cu numărul de puncte aferente fiecărui post. Pentru 
fiecare grad există un nivel minim şi unul maxim de salarizare. 

Sporurile salariale joacă un rol dinamizator, fiind aplicate pentru a stimula 
prestaŃia angajaŃilor, în anumite condiŃii de mediu de muncă, efort deosebit, 
vechime, activităŃi în afara programului normal. 

Stimulentele realizează o corelaŃie pozitivă între recompensă şi productivitate 
şi au rolul de a impulsiona creşterea performanŃelor. Sistemul de stimulare a 
angajaŃilor este al doilea ca importanŃă după sistemul de salarizare şi este structurat 
pe trei niveluri: stimularea individuală, stimularea de grup şi stimularea la nivelul 
organizaŃiei. 

Stimulentele individuale asigură o legătură directă între performanŃele fiecărui 
angajat şi recompensele ce le obŃin. Se cunosc mai multe forme de stimulare, şi 
anume: premiile, comisioanele şi participarea la profit. 

Premiile se acordă angajaŃilor pentru activităŃi şi rezultate deosebite ce se 
reflectă în profituri suplimentare sau pentru rezolvarea unor probleme dificile. 

Comisionul reprezintă venitul unui angajat rezultat ca procent din vânzări. 
Există două forme de aplicare a acestui stimulent, astfel: comisionul direct şi 
salariul plus comisionul. 

Stimulentele de grup promovează cooperarea şi efortul comun pentru obŃinerea 
anumitor rezultate. Formele de stimulare individuale se pot extinde la nivelul grupului. 

Stimularea la nivelul organizaŃiei vizează toŃi angajaŃii şi se caracterizează 
prin participarea la profit a angajaŃilor, obŃinerea de acŃiuni preferenŃiale, repartiŃii 
de venituri anuale etc. 

Participarea la profit reprezintă sumele de bani obŃinute de către angajaŃi, ca 
procente din profit, în funcŃie de contribuŃia la rezultatele organizaŃiei. 

Recompensele indirecte vizează facilităŃile oferite personalului atât pe 
perioada angajării, cât şi după aceea. Ele derivă din calitatea de angajat sau de fost 
angajat. 

FacilităŃile reprezintă acele avantaje de care un angajat poate beneficia şi se 
pot concretiza în: produse şi servicii din profilul organizaŃiei acordate gratuit sau la 
un preŃ redus, facilităŃi pentru petrecerea timpului liber. 

Programele de protecŃie socială a angajaŃilor vizează asistenŃa medicală gratuită, 
plata concediului medical, acordarea de mese gratuite angajaŃilor, subvenŃionarea 
mesei la cantină, echipament de protecŃie gratuit sau la un preŃ redus, alimentaŃie 
de protecŃie pentru o anumită categorie de angajaŃi etc. 
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PlăŃile pentru timpul nelucrat sunt generate de nevoia angajaŃilor pentru 
refacerea capacităŃii de muncă şi se regăsesc sub diverse forme: plăŃi aferente 
programelor reduse de muncă, plăŃi pentru sărbătorile legale, plăŃi aferente concediului 
de odihnă etc.  

La nivel microeconomic, politica salarială constituie parte intrinsecă a 
strategiei firmei, care implică o latură internă şi una externă, deoarece vizează: 

● modelarea şi susŃinerea prin salariu a raporturilor de muncă din interiorul 
întreprinderii, respectiv a raportului dintre conŃinutul muncii desfăşurate şi 
modalităŃile de plată; 

● o anumită „aliniere” realizată prin mecanismele de piaŃă între nivelul şi 
structura salariilor plătite şi cele practicate de alte firme, cel puŃin pentru profesiile 
sau meseriile de bază.  

POLITICA MOTIVĂRII – ELEMENT STRATEGIC  
ÎN DEZVOLTAREA AFACERILOR 

Politica în domeniul motivării muncii constituie un factor indispensabil în 
construcŃia şi estimarea transformărilor ce au loc în activitatea economică. 
Arhitectura sistemului de recompensare este, la un nivel al ocupării, un element 
determinant al echilibrului economiei moderne, iar pentru agenŃii economici 
reprezintă o condiŃie esenŃială a viabilităŃii lor. 

Politica motivării, ca instrument concret de ajustare a cererii şi ofertei de 
muncă, trebuie să răspundă concomitent şi unor cerinŃe: 

– în primul rând, este necesar să stimuleze creşterea productivităŃii muncii, 
acŃionând deopotrivă ca mijloc de reglementare a partajului în interiorul firmei, a 
profitului obŃinut, prin aceasta îndeplinindu-şi concomitent şi rolul de stabilizare 
macroeconomică; 

– în al doilea rând, să fie rezultatul şi, totodată, să asigure concentrarea 
intereselor agenŃilor economici sau grupurilor de agenŃi economici, a partenerilor 
sociali atât sub aspectul recompensării (participării la muncă), cât şi pentru 
stimularea rentabilizării şi sporirea producŃiei, inclusiv a surselor necesare pentru 
reinvestire şi dezvoltare. 

Transformarea şi adaptarea factorului uman la cerinŃele economiei de piaŃă 
moderne este un proces de durată, pe drept cuvânt, cea mai delicată şi dificilă latură 
a tranziŃiei, iar sensibilizarea şi cointeresarea factorului uman pentru schimbarea ca 
sarcină cea mai complexă, oricând se poate gândi. Pârghia motivării va reprezenta 
unul dintre pilonii de bază, instrumentarea sa influenŃând direct credibilitatea şi 
crearea condiŃiilor desfăşurării afacerilor în noile condiŃii, cele ale economiei de 
piaŃă. 

Metodele de motivare însă nu rezolvă problema motivării, ele sunt doar 
măsuri auxiliare. Combinarea lor corectă pentru a asigura un echilibru în care 
efectul general să fie într-atât de pozitiv încât să satisfacă toŃi lucrătorii trebuie să 
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devină scopul fiecărei întreprinderi. Totodată, trebuie să se Ńină cont că ceea ce-l 
motivează pe om astăzi, mâine poate să devină firesc, banal şi să nu mai prezinte 
interes. 

Din practica internaŃională, spre exemplu pentru managerii scandinavi 
(Norvegia, Suedia, Danemarca), cea mai importantă sarcină constă în selecŃia 
personalului, antrenarea, motivarea şi stimularea acestuia la realizarea obiectivelor 
organizaŃiei. Ei consideră că factorul uman este mult mai important decât 
tehnologia şi sunt orientaŃi către societate mai mult decât managerii americani. Un 
rol important revine culturii scandinave în ceea ce priveşte munca – locuitorii 
acestor Ńări se bucură de viaŃă la locul de muncă şi în afara acestuia. 

De asemenea, companiile japoneze îşi asumă cheltuielile pentru serviciile 
medicale prestate lucrătorilor şi familiilor acestora. Casele de locuit sunt puse la 
dispoziŃia lor la un preŃ redus. În cazul în care numărul acestor case este insuficient, 
compania se străduieşte să le închirieze la un preŃ obişnuit şi să le dea în arendă 
lucrătorilor săi la un preŃ mult mai mic. Dacă angajatul are nevoie să-şi procure o 
locuinŃă, el poate beneficia de un credit din partea companiei. Deoarece ratele 
dobânzilor la băncile comerciale sunt ridicate, compania singură solicită credit de 
la bancă şi îl pune la dispoziŃia salariaŃilor săi cu o dobândă mai redusă (4–6%), 
asigurând în acelaşi timp rambursarea creditului. 

Două tipuri sunt relevante pe piaŃa forŃei de muncă, efectele salariilor minime 
şi ale redistribuirii veniturilor şi stimulentelor, care influenŃează angajarea forŃei de 
muncă. Cu referire la salariul minim şi redistribuirea venitului, problema stimulentului 
fundamental o reprezintă contradicŃia dintre eficienŃa economică şi repartizarea 
venitului. Un obiectiv major al reformei vizează stabilirea dimensiunii salariilor în 
cadrul pieŃei, pe criterii de eficienŃă. Unul dintre rezultate a fost extinderea 
repartizării venitului. Într-o perioadă când salariile înregistrau scăderi în unele 
state, totuşi, acest fapt poate să accentueze în mare măsură sărăcia. InvestiŃia poate 
îmbina una dintre cele două forme: 

– executivul poate interveni în procesul de stabilire a nivelului salariului, în 
modul cel mai evident prin impunerea unui nivel minim al salariului, sau 

– el poate propune spre aprobare un sistem de redistribuire a venitului. 
Politicile veniturilor şi îndeosebi protecŃia salariului minim au fost importante 

în primii ani de tranziŃie la economia de piaŃă. Şi totuşi, menŃinerea unui salariu 
minim stabilit de guvern vizează în mod evident principiul determinării de către 
piaŃă a cuantumurilor salariale. În Ńările înalt industrializate, legislaŃia privind 
salariul minim pretinde a fi considerată mai degrabă ca o modalitate de pregătire a 
angajaŃilor neorganizaŃi sau ocazionali decât un important instrument de combatere 
a sărăciei. Aceste considerente sugerează că „…pe măsură ce economia începe să 
se redreseze, salariul minim trebuie abolit sau, cel puŃin, amploarea folosului lui 
trebuie considerabil redusă”. 

Din păcate, în condiŃiile Republicii Moldova, se schimbă foarte des regulile 
de joc, iar angajatorii nu reuşesc să se adapteze la noile condiŃii. 
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Timp de trei ani, angajatorii, potrivit Legii Bugetului, aveau posibilitatea să 
acorde diferite facilităŃi salariaŃilor din profitul obŃinut, iar impozitul pe profit avea 
taxa zero. Începând cu 1 ianuarie 2014, a fost reintrodus impozitul pe profit de 
12%. 

łinând cont de cerinŃele pieŃei muncii, îmbunătăŃirea stimulentelor nu este 
altceva decât acordarea salariaŃilor şi patronilor stimulente, menite să motiveze cât 
mai bine forŃa de muncă. Teoretic vorbind, luând ca premisă proprietatea privată, 
concurenŃa perfectă de mărfuri şi de factori, informarea completă şi în absenŃa 
completă şi în absenŃa factorilor din afara organizaŃiei, salariile stabilite de forŃele 
pieŃei de muncă ar aloca resursele de muncă în mod eficient în sens static, şi de 
asemenea, ar asigura stimulentele corecte pentru investiŃii în educaŃie, pregătire 
profesională şi mobilitatea locurilor de muncă. 

În pieŃele concurenŃiale, agenŃii economici care-şi investesc profitul acordă 
salarii care acoperă valoarea marjei a ceea ce produce. Din partea ofertei, salariile 
determinate de piaŃă trebuie, de aceea, să ofere salariaŃilor stimulente corespunzătoare 
pentru a depune eforturi şi a obŃine calificări, să-şi asume responsabilităŃi şi să 
poată migra prin întreprinderi, ocupaŃii, domenii şi localităŃi. Sub un aspect mai 
general, o piaŃă concurenŃială ar trebui să ofere persoanelor stimulente corecte 
pentru crearea de acŃiuni antreprenoriale, să poată activa pe cont propriu şi să-şi 
asume anumite riscuri 

ÎNCHEIERE 

Rensis Likert spune că „Dintre toate sarcinile managementului, conducerea 

componentei umane este cea mai importantă, deoarece de ea depinde cât de bine 

este realizat totul într-o organizaŃie”.  
Oamenii reprezintă o resursă-cheie, vitală, de azi şi de mâine, a tuturor 

organizaŃiilor care asigură supravieŃuirea, dezvoltarea şi succesul competiŃional al 
acestora. 

Eficacitatea utilizării tuturor celorlalte resurse aflate la dispoziŃia unei 
organizaŃii depinde, într-o măsură din ce în ce mai mare, de eficacitatea folosirii 
resurselor umane. 

Managementul eficient al resurselor umane este esenŃial pentru succesul 
întreprinderii. Atunci când resursele umane sunt neglijate sau conduse necorespunzător, 
organizaŃia încetează de a mai fi prosperă şi poate chiar să regreseze. 

Cea mai dificilă problemă pentru reuşita unei organizaŃii în etapa de tranziŃie 
este propria ei schimbare. Politica de schimbare este un proces complex de ajustare 
structurală Ńinând seama de mediul socioeconomic, cultural, politic, educativ, 
legislativ, tradiŃional, în continuă modificare. Aceste schimbări pot fi asigurate 
numai de un management performant al resurselor umane, prin motivarea eficientă 
a resurselor umane, precum şi de obŃinerea unui comportament cât mai eficient al 
personalului. Comportamentul uman este influenŃat, în cea mai mare parte, de 
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motivaŃie, şi este caracterizat prin intensitate, orientare şi persistenŃă în îndeplinirea 
sarcinilor.  

Baza motivării este constituită din nevoile individului care sunt satisfăcute şi 
care îi activează comportamentul. NecesităŃile explică de ce individul acŃionează, 
dar nu şi de ce adoptă un anumit comportament. Nevoile individului sunt principalele 
elemente care activează comportamentul în muncă. 

Oamenii sunt mai susceptibili să se simtă motivaŃi, dacă muncesc într-un 
mediu în care sunt preŃuiŃi pentru ceea ce sunt şi ceea ce fac. Trebuie recunoscută 
necesitatea unei munci care să le ofere angajaŃilor mijloace prin care îşi pot atinge 
scopurile, un grad rezonabil de autonomie şi posibilităŃi de fructificare a 
aptitudinilor şi competenŃelor proprii. 
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he transition to a democratic society depends largely on 

changing attitudes and behavior, on new attitudes, on the 

introduction and use of new methods and principles, which 

are accompanied by new forms of labor motivation. The emergence of new 

needs and individual values increases the role of the human factor, which 

becomes decisive and strategic in the same time, as an institution will work 

efficiently only when the human potential will be effectively motivated.  

Keywords: motivation, human resources, values, human potential. 
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CONSUMUL DE APĂ –  
INDICATOR AL CALITĂłII VIEłII 

CRISTINA HUMĂ  

rticolul îşi propune să scoată în evidenŃă importanŃa atât 
cantitativă, cât şi calitativă a apei pentru calitatea vieŃii 
populaŃiei. Ca urmare, au fost prezentate diferitele funcŃii ale 

apei, respectiv utilizarea casnică, agricolă şi industrială în diferite regiuni 
geografice ale lumii şi în România. În acest sens au fost utilizaŃi o serie de 
indicatori referitori la consumul apei pentru agricultură, industrie şi în scop 
casnic, la nivel de state. Legat de consumul de apă în scop casnic s-a avut în 
vedere modul de procurare a apei de către gospodării, accentul fiind pus pe 
accesul populaŃiei la o sursă de apă în locuinŃă, precum şi pe consumul de 
apă pe cap de locuitor. S-a urmărit cu precădere situaŃia din Ńara noastră în 
privinŃa acestor indicatori, reliefată şi prin compararea cu situaŃia din alte 
state europene, în special membre ale Uniunii Europene. ImportanŃa din 
punct de vedere calitativ a apei este evidenŃiată de efectul asupra sănătăŃii 
umane pe care îl are consumul de apă furnizată fie în sistem centralizat, fie 
din surse individuale. Analiza întreprinsă s-a bazat pe estimări şi date 
statistice disponibile la nivel internaŃional, european, precum şi pe date 
statistice la nivel naŃional. În articol s-a Ńinut cont, de asemenea, şi de cadrul 
legislativ din România şi Uniunea Europeană, politica naŃională şi cea a 
Uniunii privind consumul casnic de apă având ca scop asigurarea calităŃii 
apei potabile în vederea menŃinerii sănătăŃii umane. 

Cuvinte-cheie: apa – nevoie umană fundamentală, accesul populaŃiei 
la apă potabilă, consumul de apă, România, sănătate umană, bunăstare. 

INTRODUCERE 

Consumul de apă este un element important al calităŃii vieŃii. Apa are un rol 
esenŃial pentru viaŃă, pentru sănătatea umană, contribuind la bunăstarea populaŃiei 
şi la creşterea gradului de confort al locuinŃei. 

CerinŃele legate de apă în societate implică, pe lângă folosirea apei în scop 
personal şi casnic, şi utilizarea acesteia în scopul obŃinerii de bunuri şi al prestării 
de servicii de către oameni. Ca urmare, apa are şi un rol important în dezvoltarea 
socioeconomică a societăŃii. 

Consumul de apă în scop personal şi casnic priveşte atât accesul la o sursă de 
apă într-o cantitate suficientă pentru a asigura necesităŃile umane de bază, cât şi 
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asigurarea calităŃii (fizice, chimice şi microbiologice) a apei, fără riscuri imediate 
sau pe termen lung pentru sănătate. 

Acestea reprezintă condiŃii pentru sănătatea umană şi pentru bunăstarea populaŃiei. 
Pentru elaborarea lucrării au fost folosite estimări şi date statistice disponibile 

la nivel internaŃional (Food and Agriculture Organization, World Health Organization, 
UNICEF, Worldwatch Institute), la nivel european (Eurostat, World Health Organization 
Office for Europe), precum şi date la nivel naŃional (Institutul NaŃional de Statistică, 
Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, Autoritatea NaŃională de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de UtilităŃi Publice). 

APA – DREPT AL OMULUI ŞI CONDIłIE  
PENTRU REALIZAREA ALTOR DREPTURI UMANE 

Asigurarea accesului la apă în condiŃii de siguranŃă reprezintă un drept al 
omului. Recunoaşterea şi garantarea accesului la apă ca drept al omului se bazează 
pe rolul esenŃial al apei pentru viaŃă, sănătate şi bunăstare umană. 

Comentariul General Nr. 15 al Comitetului pentru Drepturile Economice, 
Sociale şi Culturale al Consiliului Economic şi Social al NaŃiunilor Unite defineşte 
dreptul la apă ca fiind „apă într-o cantitate care este suficientă, sigură, acceptabilă 
şi accesibilă fizic şi economic pentru folosinŃă personală şi casnică” (http://www. 
righttowater.info/progress-so-far/general-comments-2). 

Elementele componente ale acestui drept, conform Comentariului General 
Nr. 15, sunt „disponibilitatea”, „accesibilitatea” şi „calitatea” apei. 

Primul element se referă la faptul că apa trebuie să fie disponibilă pentru 
toată lumea în gospodărie sau imediata apropiere, în cantitate suficientă şi în mod 
continuu, pentru uz personal şi casnic. 

Al doilea element constă în aceea că accesul la apă trebuie să fie posibil pentru 
toată lumea, în sensul că trebuie dezvoltate sisteme de tarifare şi subvenŃii şi, în unele 
cazuri, servicii gratuite, astfel încât serviciile să fie accesibile pentru toŃi. 

Al treilea termen semnifică faptul că apa trebuie să fie sigură pentru consum 
uman şi igienă personală, să nu conŃină microorganisme, substanŃe chimice etc. 
care să constituie o ameninŃare pentru sănătatea persoanei. 

Comentariul General Nr. 15 stabileşte necesarul de bază (cerinŃele minime) 
în ceea ce priveşte nevoile umane de apă, precizând că „nevoile umane de bază” 
cuprind resursele de apă pentru „folosinŃe personale şi casnice”, care includ apa 
potabilă, apa pentru spălarea rufelor, apa pentru pregătirea hranei şi pentru igiena 
personală şi a gospodăriei (Peña, 2011). 

Îndeplinirea acestor nevoi solicită, conform estimărilor specialiştilor, o cantitate 
de apă cuprinsă între 25 şi 100 de litri de apă pe persoană pe zi (Wouters şi alŃii, 
2005, apud Peña, 2011). 

Nevoile umane de bază pentru apă variază în funcŃie de climă, de dietă, de 
activitatea desfăşurată. De exemplu, cantitatea minimă de apă necesară pentru băut 
pentru o persoană care efectuează muncă normală variază de la aproximativ 2 l  
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în zonele cu climă temperată, la aproximativ 4,5 litri pe zi în zonele cu climat cald 
(Howard şi Bertram, 2003, apud WHO, 2003). 

CerinŃele legate de apă depăşesc folosirea în scop personal sau casnic a acesteia, 
ele fiind necesare de asemenea pentru susŃinerea altor drepturi ale omului. Asigurarea 
accesului la apă în condiŃii de siguranŃă reprezintă, în acelaşi timp, şi o condiŃie pentru 
realizarea celorlalte drepturi ale omului. Acest lucru a fost recunoscut de RezoluŃia 
ONU privind Dreptul Omului la Apă şi SanitaŃie, care confirmă „dreptul la apă 
potabilă, sigură şi curată... ca un drept al omului care este esenŃial pentru respectarea 
deplină a vieŃii şi tuturor drepturilor omului” (s.a., apud Peña, 2011). 

Comentariul General Nr. 15 evidenŃiază conexiunea dintre dreptul la apă şi 
alte drepturi ale omului. 

Dreptul la apă şi dreptul la hrană. RelaŃia dintre aceste două drepturi umane 
se bazează pe utilizarea resurselor de apă pentru obŃinerea hranei. Accesul la apă 
pentru irigaŃii permite obŃinerea de producŃii crescute de alimente şi, deci, accesul 
la hrană adecvată, care contribuie la îmbunătăŃirea nutriŃiei la nivel mondial. 

Dreptul la apă şi dreptul la sănătate. Conexiunea acestor drepturi ale omului 
rezultă din faptul că accesul la apă sigură asigură hidratarea organismului uman şi 
previne decesul prin deshidratare. De asemenea, permite utilizarea apei pentru 
igienă, contribuind la reducerea riscului de boli asociate unei igiene precare în 
condiŃiile lipsei de apă. 

Dreptul la apă şi dreptul la muncă. Legătura dintre drepturile enunŃate derivă 
din aceea că bunurile realizate de oameni şi serviciile prestate de ei folosesc 
resursele de apă, care sunt resurse productive. Un exemplu în acest sens este 
producŃia de produse agroalimentare. 

Dreptul la apă şi dreptul de a lua parte la viaŃa culturală. Practici culturale 
tradiŃionale, cum sunt cele de efectuare a unor ceremonii religioase cu apă, 
presupun accesul la anumite surse de apă, care trebuie protejate. 

FolosinŃele apei 

CerinŃele societăŃii pentru apă sunt legate de fiziologia organismului uman, 
de obŃinerea hranei, de producerea de îmbrăcăminte, de bunuri şi energie, de igiena 
personală şi a căminului, de activităŃi de odihnă şi relaxare ori de unele aspecte ale 
salubrităŃii localităŃilor. 

În mare, cerinŃele societăŃii pentru apă se referă la trei sectoare principale de 
activitate, respectiv agricol, industrial şi municipal. 

Sectorul agricol. Producerea de hrană pentru satisfacerea nevoilor umane de 
bază şi dezvoltarea agriculturii depind în mod esenŃial de resursele de apă. O parte 
importantă a producŃiei mondiale de hrană este realizată în condiŃiile unor sisteme 
agricole bazate pe irigaŃii. Din suprafaŃa agricolă de teren, de aproximativ 1,5 miliarde 
de hectare, 261 milioane de hectare de teren agricol irigat (aproximativ 20%) 
produceau, în anul 2009, peste 40% din alimentele de bază din lume (Worldwatch 
Institute, apud FAO, 2009). 

Sectorul industrial. Industria – şi energia –, care acoperă o serie largă de 
activităŃi generatoare de venit, se bazează, de asemenea, pe resursele de apă. 
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Sectorul municipal de utilizare a apei cuprinde apa pentru băut, apa pentru 
gătit, apa pentru cerinŃe de igienă personală şi de uz casnic şi apa pentru unele 
aspecte ale salubrităŃii localităŃilor. 

Conform datelor FAO, la nivel global, sectorul agricol utilizează cea mai 
mare pondere a apei, respectiv 69%, comparativ cu sectorul industrial de 19% şi cu 
cel municipal de 12% (FAO, 2012). 

Ponderile utilizării apei pe sectoare de activitate variază însă între continente 
şi între state. În unele cazuri, diferenŃele sunt însemnate. Aşa, spre exemplu, în 
Asia sectorul agricol utilizează 81% din retragerile de apă, sectorul industrial 10%, 
iar cel municipal 9%, în timp ce în Europa, sectorul agricol utilizează 22%, sectorul 
industrial 57%, iar cel municipal 22% (FAO, 2012). 

La nivel de state se înregistrează, de asemenea, diferenŃe ale raporturilor 
utilizării apei pe sectoare de activitate. În state industrializate, industria este 
domeniul de activitate care consumă cea mai mare pondere din apa disponibilă 
pentru uz uman. Astfel, Belgia, Germania şi Olanda utilizează peste 80% din apa 
disponibilă pentru industrie (FAO, 2013). În ceea ce priveşte Ńara noastră, aceasta 
se numără şi ea printre statele cu un consum mare de apă înregistrat de sectorul 
industrial, respectiv 61,1%, în anul 2009, conform datelor FAO (FAO, 2013). 

Accesul populaŃiei la apă potabilă 

Accesul permanent la apă potabilă sigură reprezintă măsura în care nevoile 
umane de bază, aşa cum sunt definite de Comentariul General 15 al Comitetului 
pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale al Consiliului Economic şi 
Social al NaŃiunilor Unite privind Dreptul uman la apă, sunt satisfăcute.  

WHO-UNICEF Joint Monitoring Programme defineşte o sursă îmbunătăŃită 
de apă drept una care, prin natura construcŃiei sau intervenŃiei, este protejată de 
contaminarea exterioară. Conform definiŃiei, surse îmbunătăŃite de apă potabilă 
cuprind apa prin conducte în locuinŃă sau în curte, apa de la robinetele publice, apa 
din puŃuri, apa din fântâni protejate, apa din izvoare protejate, sisteme de colectare 
a apei pluviale. 

Accesul populaŃiei la apă potabilă este un indicator care exprimă numărul de 
oameni cu facilităŃi la o sursă îmbunătăŃită de apă. Prin acest indicator rezultă, de 
asemenea, şi o estimare a numărului de persoane care nu au un astfel de acces, 
acesta fiind asociat cu riscuri asupra sănătăŃii umane. 

Conform datelor statistice, la nivel mondial, în anul 2010, 784 de milioane de 
oameni (11,4%) nu aveau acces la surse îmbunătăŃite de apă (WHO-UNICEF, 
JMP: 2003–2013). 

DistribuŃia populaŃiei care se află în situaŃia de a nu beneficia de acces la 
surse îmbunătăŃite de apă indică disparităŃi însemnate între zonele urbane şi cele 
rurale ale globului şi între diferite regiuni geografice. 

Astfel, cei mai mulŃi dintre cei care se confruntau cu lipsa accesului la surse 
îmbunătăŃite de apă, respectiv 653 de milioane de oameni (83%), proveneau din 
mediul rural, ceea ce arată precaritatea serviciului de furnizare a apei în zonele rurale. 
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Sub raport regional, dintre cei lipsiŃi de accesibilitate la o sursă îmbunătăŃită de 
apă, 395 de milioane de persoane (50,3%) locuiau în regiuni ale Asiei şi 337 de 
milioane de persoane (43%) în regiuni ale Africii (WHO-UNICEF, JMP: 2003–2013). 

După cum arată datele statistice Eurostat şi WHO, disparităŃi în ceea ce 
priveşte accesul populaŃiei la apă potabilă sigură există şi în Europa. În timp ce în 
unele state, cu precădere din vestul Europei, cum sunt FranŃa, Olanda, Germania, 
Irlanda, Spania etc., aproape 100% din populaŃie are acces la furnizarea de apă 
potabilă în sistem public, în alte state, dintre cele situate în partea de est şi centrală 
a Europei, cum sunt Polonia, Slovacia, Lituania, România, Bosnia şi HerŃegovina, 
accesul populaŃiei la un sistem public de furnizare a apei potabile este mai scăzut, 
variind între 54,2 şi 87,5% (Tabelul nr. 1). 

 
Tabelul nr. 1 

Ponderea populaŃiei conectate la alimentarea cu apă în sistem public 
în unele state din Europa (2010) 

  % 
1 Belgia* 100 
2 Bulgaria 99 
3 Republica Cehă 92,8 
4 Danemarca* 100 
5 Germania 99,3 
6 Irlanda* 100 
7 Grecia* 100 
8 Spania 100 
9 FranŃa* 100 

10 Italia* 100 
11 Lituania 74,5 
12 Ungaria 100 
13 Olanda 100 
14 Austria* 100 
15 Polonia 87,5 
16 Portugalia* 99 
17 România 55,7 
18 Slovenia* 99 
19 Slovacia1 86,6 
20 Finlanda* 99 
21 Suedia 87 
22 Cipru 100 
23 Serbia 84,7 
24 Bosnia şi HerŃegovina 54,2 
25 Belarus* 89 
26 Ucraina* 66 
27 Albania* 79 

Sursa: Eurostat şi World Health Organization. Regional Office for Europe, Environment and Health 
Information System (ENHIS) database. 
Note: * date WHO; 1 date 2005. 
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La nivel european, pe lângă diferenŃele între state în privinŃa accesului 
populaŃiei la furnizarea apei în sistem public, se constată şi disparităŃi în cadrul 
statelor între zonele urbane şi cele rurale, conform datelor WHO. 

În acest sens, menŃionăm Ucraina, unde, în anul 2010, numai 22% dintre 
locuitorii din mediul rural aveau acces la apă în sistem public, comparativ cu 86% 
dintre locuitorii din mediul urban, şi Serbia, unde 63% dintre locuitorii din mediul 
rural beneficiau de furnizarea apei în sistem public, faŃă de 97% dintre cei ce trăiau 
în mediul urban (Grafic 1). 

 
 Grafic 1 

Ponderea populaŃiei cu acces la un sistem public de furnizare a apei, pe medii de rezidenŃă, 
în unele state europene (2010) 

 
Sursa: World Health Organization. Regional Office for Europe, Environment and Health Information 
System (ENHIS) database. 

 
După cum reiese din Graficul 1 şi în Ńara noastră există diferenŃe între zonele 

urbane şi rurale în privinŃa accesului populaŃiei la apă potabilă sigură, furnizată de 
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un sistem public de alimentare. În anul 2010, în România, 92% dintre locuitorii din 
mediul urban dispuneau de alimentare cu apă în sistem centralizat şi doar 28% 
dintre persoanele din mediul rural aveau apă dintr-o reŃea publică. Prin aceste 
valori, Ńara noastră înregistrează unele dintre cele mai mari diferenŃe între statele 
din regiunea europeană în privinŃa accesului populaŃiei pe medii de rezidenŃă la o 
sursă de apă sigură. 

Accesul populaŃiei din România la un sistem public de alimentare 
cu apă potabilă 

Modalitatea prin care se face accesul populaŃiei din Ńara noastră la apă potabilă 
este prin sistem centralizat, şi dintr-o sursă proprie (fântâni, izvoare) (Chiriac, 2001). 

Furnizarea apei în sistem centralizat este asigurată de serviciul public de 
alimentare cu apă, conform Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 
241/2006, desfăşurat la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor. 

Numărul localităŃilor cu instalaŃii de alimentare cu apă potabilă în anul 2012 
era de 2 328, dintre care 317 erau municipii şi oraşe (INS, 2013). FaŃă de anul 2008, 
numărul localităŃilor deservite de serviciul public de alimentare cu apă crescuse cu 
205 localităŃi rurale (comune), numărul municipiilor şi oraşelor rămânând neschimbat. 

Legat de accesul populaŃiei din Ńara noastră la sistemul public de alimentare cu 
apă potabilă, conform datelor statistice, în anul 2012, 56,8% din populaŃie dispunea de 
serviciul public de furnizare a apei potabile (Grafic 2). Comparativ cu anul 2010, 
populaŃia deservită de o reŃea publică a crescut cu 1,2%, iar faŃă de anul 2008 cu 4,1%. 

 
 Grafic 2 

 
Accesul populaŃiei din România la o reŃea publică de apă (%), 2008–2012 

 

 
Sursa: prelucrare date Baza de date online TEMPO, INS. 

 
În privinŃa accesului populaŃiei pe medii la un serviciu public de alimentare cu 

apă potabilă s-au înregistrat, de asemenea, diferenŃe între mediul urban şi mediul rural. 
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Conform datelor statistice din Starea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, 
din cele 10 390 785 de persoane deservite în anul 2010 de servicii de alimentare cu 
apă de operatori regionali, doar 944 819 (9,1%) proveneau din mediul rural, celelalte 
9 445 966 (90,9%) de persoane proveneau din mediul urban (ANRSC, 2011). 

Utilizarea apei de sectorul casnic 

Utilizarea apei în sectorul casnic cuprinde consumul de apă potabilă în 
gospodării şi consumul de apă din domeniul serviciilor. 

Utilizarea apei de sectorul casnic variază între statele membre ale UE-28. 
Datele Eurostat arată că, în anul 2011, utilizarea apei de acest sector a înregistrat 
valorile cele mai ridicate în statele mediteraneene, respectiv Cipru – 96 m3 pe cap 
de locuitor şi Grecia – 77 m3 pe cap de locuitor (Tabelul nr. 2). 

 
 Tabelul nr. 2 

Dinamica utilizării apei din toate sursele de către sectorul casnic (gospodării şi servicii)  
pe cap de locuitor (m3), în state europene 

– % – 
 2001 2011 2011/2001 
Belgia1 85 59 –44 
Bulgaria 46 45 –2 
Republica Cehă 48 44 –9 
Germania 46 45 –2 
Grecia 49 77 36 
Spania 83 71 –17 
CroaŃia 47 41 10 
Cipru 83 96 14 
Letonia2 33 37 11 
Ungaria 36 39 8 
Olanda3 50 47 –6 
Polonia 37 36 –3 
Portugalia4 47 59 20 
România 44 29 –52 
Slovenia 44 46 4 
Suedia 70 71 1 

Sursa: Eurostat, env_wat_cat. 
Note: 1 Pentru anul 2011 au fost utilizate date din anul 2009; 2 Pentru anul 2011 au fost utilizate date 
din anul 2007; 3 Pentru anul 2001 au fost utilizate date din anul 2003; 4 Pentru anul 2011 au fost 
utilizate date din anul 2009.  

 
Valorile mai mari ale consumului de apă din sectorul casnic în aceste state se 

datorează, în special, cerinŃelor de apă din turism. 
România a înregistrat cea mai coborâtă valoare, de 29 m3 pe cap de locuitor 

pe an, a utilizării apei în sectorul gospodăriilor şi al serviciilor. 
EvoluŃia utilizării apei în sectorul casnic a variat, de asemenea, între statele 

membre ale UE-28. Datele Eurostat indică pentru perioada 2001–2011, că cele mai 
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mari descreşteri în utilizarea apei de sectorul casnic au fost înregistrate de România 
(cu 52%) şi Belgia (cu 44%). 

Scăderea consumului de apă în unele state europene, mai ales din vestul 
continentului, este pusă pe seama schimbărilor comportamentale, îmbunătăŃirilor 
tehnologice şi prevenirii pierderilor de apă în sistemele de distribuŃie, precum şi de 
sistemele de tarifare. În Europa de Est, scăderile utilizării apei de către sectorul 
casnic sunt atribuite introducerii preŃurilor mai mari pe metrul cub de apă (European 
Environment Agency, 2009, citată de AgenŃia Europeană de Mediu – AEM, 2010). 
În Ńara noastră, introducerea sistemului de contorizare a contribuit la scăderea 
consumului de apă pe persoană pe an. 

În aceeaşi perioadă, cele mai mari creşteri au fost înregistrate de Grecia (cu 
36%) şi Portugalia (cu 20%), ca urmare a cerinŃelor de apă legate de dezvoltarea 
turismului în aceste Ńări. 

Consumul zilnic de apă la nivel european indică diferenŃe de la o Ńară la alta. 
Analiza datelor Eurostat arată că, în anul 2011, cele mai mari valori ale consumului 
zilnic de apă pe persoană au fost consemnate în Cipru (263 litri/persoană/zi) şi 
Grecia (211 litri/persoană/zi), în timp ce cele mai mici valori au fost înregistrate în 
România (79 litri/persoană/zi) şi Lituania (96 litri/persoană/zi) (Tabelul nr. 3). 

 
 Tabelul nr. 3 

Utilizarea apei pe persoană pe zi în state ale Uniunii Europene, 2011 

 2011 
 m3 litri/zi 
Belgia1 59 162 
Bulgaria 45 123 
Republica Cehă 44 121 
Germania 45 123 
Grecia 77 211 
Spania 71 195 
CroaŃia 41 140 
Cipru 96 263 
Letonia2 37 101 
Lituania 35   96 
Ungaria 39 107 
Olanda 47 129 
Polonia 36   99 
Portugalia3 59 162 
România 29   79 
Slovenia 46 126 
Slovacia 36   99 
Finlanda 37 101 
Suedia 71 195 

Sursa: Eurostat, env_wat_cat. 
Note: 1 Pentru anul 2011 au fost utilizate date din anul 2009; 2 Pentru anul 2011 au fost utilizate date 
din anul 2007; 3 Pentru anul 2011 au fost utilizate date din anul 2009. 
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Cu toate că în Ńara noastră s-a înregistrat cel mai scăzut consum zilnic de apă 
potabilă pe persoană, se poate aprecia că standardele minimale de consum au fost 
îndeplinite. 

Conform legislaŃiei româneşti în vigoare – Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 – 
cantitatea minimă de apă necesară pe zi pentru o persoană este de 50 de litri. Se 
estimează că prin această cantitate este acoperit necesarul fiziologic de apă, igiena 
individuală şi prepararea hranei. 

Pe lângă cantitatea de apă potabilă necesară consumului uman, sistemele de 
aprovizionare trebuie să asigure şi o calitate corespunzătoare a apei, în conformitate 
cu standardele de calitate stabilite legal. Datorită poluării, este limitată posibilitatea 
de utilizare a apei potabile în sistem centralizat. În Ńara noastră, resursa de apă 
utilizabilă este de 44,9% faŃă de potenŃialul existent şi de 66,5% faŃă de media 
europeană (Guvernul României, 2008). 

În prezent sunt unele probleme în privinŃa calităŃii apei potabile furnizate în 
sistem centralizat la nivel european şi în România. 

Într-un sondaj din anul 2009, nivelul de conformare cu standardele aprovizionării 
cu apă potabilă la nivelul UE a fost mai mic de 65% pentru sistemele mai mici de 
furnizare a apei potabile, în timp ce pentru cele mai mari a depăşit 95% (EC, 2009, 
apud AEM, 2010). 

Şi în Ńara noastră, calitatea apei furnizate în sistem centralizat este în unele 
cazuri sub standardele acceptate în privinŃa parametrilor chimici şi bacteriologici. 
Se apreciază că între 10 şi 25% dintre sistemele publice de apă nu corespund sub 
raport calitativ. Astfel, 25% dintre sistemele publice de apă deservesc localităŃi cu 
50 până la 5 000 de persoane cu apă necorespunzătoare sub raportul unor parametri 
bacteriologici şi chimici. De asemenea, 10% dintre sistemele publice care alimentează 
localităŃi cu mai mult de 5 000 de persoane distribuie apă necorespunzătoare din 
punctul de vedere al gustului, mirosului, conŃinutului de fier, nitraŃi etc. (Guvernul 
României, 2008). 

Consumul de apă şi sănătatea umană 

Consumul de apă, utilizată pentru băut, în scopuri casnice, pentru producŃia 
de hrană sau în scopuri recreaŃionale, are un impact important asupra sănătăŃii 
umane. 

Sănătatea umană poate fi afectată advers prin consumul de apă contaminată, 
precum şi prin lipsa accesului la apă potabilă (AEM, 2010). 

Poluarea apei este determinată de contaminarea biologică, poluarea chimică 
datorită unui management inadecvat al apelor reziduale urbane, industriale şi 
agricole, sau de conŃinutul ridicat de concentraŃii chimice din surse naturale. 

Consumul de apă potabilă poluată poate duce la boli infecŃioase şi boli cauzate 
de substanŃe chimice toxice (Mănescu, coord., 1991, apud Chiriac, coord., 2001). 
Acestea pot afecta sănătatea pe termen lung (febra tifoidă) sau pot avea efecte imediate 
(diaree şi methemoglobinemie). 
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Calitatea inadecvată a apei – contaminată biologic, poluată chimic, datorită 
unui management inadecvat al apelor reziduale urbane, industriale şi agricole sau 
conŃinând concentraŃii chimice ridicate din surse naturale – constituie un pericol 
pentru sănătatea umană. Astfel, consumul de apă contaminată poate duce la boli 
cauzate de substanŃe chimice toxice (Mănescu, coord., 1991, apud Chiriac, coord., 
2001). 

IncidenŃă crescută au bolile infecŃioase asociate consumului de apă contaminată, 
cum sunt diareea, holera, dizenteria, febra tifoidă etc. (WHO, 2013).  

Dintre acestea, bolile diareice sunt printre principalele cauze de îmbolnăvire 
şi deces în lume. Conform estimărilor WHO (OMS), în anul 2012, bolile diareice 
au produs 1,5 milioane de decese (2,7%) din cele 56 de milioane, situându-se  
pe locul 7 între principalele 10 cauze de deces la nivel mondial (www.who.int/ 
mediacentre/factsheets/fs310/en). 

Printre cei mai vulnerabili la bolile diareice sunt copiii. Din datele estimative 
rezultă că, în anul 2012, 594 000 (39,6%) dintre decesele cauzate de bolile diareice 
s-au produs la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 5 ani, aceasta fiind a doua cauză de 
deces în rândul acestora (www.who.int/gho/phe/water_sanitation/en; CHERG-WHO 
methods and data sources for child causes of death 2000–2012, apud apps.who.int/ 
gho/data/view.wrapper.CHILDCOD2v?lang=en). 

Mortalitatea datorată bolilor diareice se înregistrează mai ales în statele în 
curs de dezvoltare, în rândul locuitorilor care trăiesc în condiŃii de sărăcie din zone 
periurbane şi din mediul rural (www.who.int/gho/phe/water-sanitation/en/). 

O estimare a WHO arată că în timp ce în statele cu venituri mici1 şi mici-medii 
bolile diareice ocupau, în anul 2012, locul 3, respectiv 5, între primele 10 cauze de 
deces – cu 53, respectiv 37 de decese la 100 000 de persoane – în statele cu venituri 
medii-mari şi mari, bolile diareice nu se mai regăsesc între primele 10 cauze de 
mortalitate (www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index1.html). 

În statele dezvoltate economic, între care şi cele europene, bolile transmise 
prin apă pot cauza epidemii ca urmare a consumului de apă contaminată cu 
elemente patogene. 

Conform aprecierilor World Health Organization, „povara bolilor cauzate de 
apă în Europa este dificil de estimat şi probabil subestimată” (WHO, 2010, apud 
AEM, 2010: 101). 

Datele statistice disponibile arată că, în anul 2007, în unele state europene s-au 
produs episoade de boli transmise prin apă. Aşa, spre exemplu, în Norvegia s-au 
înregistrat 12 episoade de astfel de boli cu un număr de 1 203 cazuri de îmbolnăvire, 
                                                 

1 Banca Mondială împarte statele lumii, în funcŃie de Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, 
în patru categorii, respectiv state ale căror economii se caracterizează prin venituri mici (1 045 $ US 
sau mai puŃin), state ale căror economii au venituri mici-medii (de la 1 046 la 4 125 $ US), state ale 
căror economii au venituri medii-mari (de la 4 126 la 12 745 $ US) şi state ale căror economii au 
venituri mari (12 746 $ US şi peste) (data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups). 
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în Suedia, trei episoade, cu un număr de 349 de cazuri, în Spania, 10 episoade, 
cu 324 de cazuri, în Finlanda 10 114 cazuri, în Slovacia, un episod cu 125 de cazuri, 
în Lituania, un episod cu patru cazuri (WHO, 2014a; WHO, 2014b). 

Printre cei mai vulnerabili la boli relaŃionate cu apa contaminată în Regiunea 
europeană sunt copiii şi tinerii. Se estimează că apa potabilă contaminată cauzează 
în această regiune peste 13 000 de decese datorită diareei (5,3%) din totalul deceselor 
în grupa de vârstă menŃionată (Valent şi alŃii, 2004, apud WHO Europe, 2009). 

În România, bolile infecŃioase asociate consumului de apă contaminată mai 
răspândite sunt bolile diareice acute, dizenteria şi salmoneloza. Dintre acestea, boala 
diareică acută are cea mai mare frecvenŃă. În anul 2012, la nivelul Ńării noastre, 
boala diareică acută a înregistrat 76 532 de cazuri de îmbolnăvire, dizenteria 357 de 
cazuri de îmbolnăvire, iar salmoneloza 775 de cazuri de îmbolnăvire (INS, 2013). 

Consumul de apă din surse proprii şi sănătatea populaŃiei din 
România 

Datele statistice referitoare la accesul populaŃiei la o reŃea publică de apă 
potabilă arată că 43,2% dintre locuitorii din Ńara noastră nu sunt racordaŃi la o reŃea 
publică de apă (INS, 2012). Aceştia utilizează apă dintr-o sursă proprie, respectiv 
fântâni şi izvoare. 

Apele de suprafaŃă şi cele subterane care alimentează fântânile şi izvoarele 
pot fi poluate cu microorganisme (bacterii, viruşi etc.), cu metale grele, cu nitriŃi şi 
nitraŃi şi cu pesticide utilizate pe scară largă în agricultură. 

Poluarea apei este determinată de gestionarea necorespunzătoare a latrinelor, 
de proiectarea defectuoasă a foselor septice şi de depozitarea incorectă a dejecŃiilor 
animaliere, care cauzează scurgeri şi infiltrări în sol şi în resursele de apă potabilă. 

Ca urmare, consumul de apă potabilă dintr-o sursă de apă poluată sau 
contaminată poate pune în pericol sănătatea, constituind un factor de îmbolnăvire. 

Bolile transmise prin consumul de apă potabilă contaminată sunt boli infecŃioase 
bacteriene (boala diareică acută, dizenteria, febra tifoidă) şi boli neinfecŃioase, cum 
este intoxicaŃia cu nitraŃi (Mănescu, coord., 1991, apud Chiriac, coord., 2001). 

În anul 2012, conform rezultatelor unei anchete epidemiologice efectuate de 
DirecŃiile JudeŃene de Sănătate Publică la nivelul Ńării şi publicate în Raportul 
pentru Sănătate şi Mediu, morbiditatea datorată „intoxicaŃiei acute cu nitraŃi” 
(methemoglobinemie) a fost de 79 de cazuri (Iacob, 2012). 

IncidenŃa anuală a numărului de cazuri înregistrate la nivel naŃional a fost de 
0,37 la suta de mii de locuitori, iar incidenŃa la grupa de vârstă de 0–1 an a fost de 
17,57 la suta de mii de locuitori, ceea ce indică o vulnerabilitate mai mare în rândul 
populaŃiei de 0–1 an la consumul apei de fântână. 

Rezultatele anchetei mai arată că incidenŃa a fost mai ridicată în judeŃe din 
Moldova, unde s-au înregistrat 46 de cazuri (58,2%). Cele mai multe dintre cazuri au 
fost raportate în judeŃele Iaşi (25,3%) cu o incidenŃă de 2,40 la suta de mii de locuitori, 
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Vaslui (8,9%) cu o incidenŃă de 15,7 la suta de mii de locuitori şi Bacău (8,9%) cu 
o incidenŃă de 0,98 la suta de mii de locuitori. 

Aşadar, aşa cum s-a arătat, anumite grupuri de populaŃie, cum sunt copiii şi 
tinerii, persoanele cu venituri mici, pot fi mai vulnerabile la consumul de apă 
contaminată şi mai afectaŃi de lipsa de acces la o sursă de apă potabilă (sigură). 

Atitudinea cetăŃenilor faŃă de calitatea surselor de apă 

Calitatea apelor (subterane, din râuri, lacuri etc.) – ca surse de apă potabilă – 
este un motiv de îngrijorare în Ńările europene şi în România. 

Rezultatele Eurobarometrului Attitudes of Europeans towards water – related 
issues [Atitudinea cetăŃenilor europeni faŃă de apă – aspecte relaŃionate] (EC, 2012) 
arată că cei mai mulŃi respondenŃi europeni (68%) cred că problemele calităŃii 
apelor sunt serioase. RespondenŃii români consideră, în proporŃie de 94%, calitatea 
apelor din Ńara noastră o problemă foarte serioasă. 

Între cauzele pentru starea surselor de apă, 90% dintre respondenŃii europeni 
indică substanŃele chimice utilizate în agricultură, iar 85%, consumul casnic de apă 
şi apele uzate. 

Legat de evoluŃia calităŃii apelor, 23% dintre respondenŃii europeni sunt de 
părere că în ultimii 10 ani calitatea apei s-a îmbunătăŃit, 25%, că a rămas la fel, în 
timp ce 44% cred că s-a deteriorat. Dintre respondenŃii români, cei mai mulŃi 
(67%) cred că în ultimii 10 ani calitatea apelor din Ńara noastră s-a înrăutăŃit. 

POLITICA ÎN DOMENIUL CONSUMULUI UMAN DE APĂ 

Asigurarea accesului întregii populaŃii la apă potabilă sigură este unul dintre 
principalele obiective în întreaga lume. 

„ÎnjumătăŃirea, până în anul 2015, a proporŃiei persoanelor fără acces sustenabil 
la apă sigură de băut” reprezintă unul dintre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului 
(Obiectivul 7, Ńinta 4) (United Nations, 2012).  

În Europa, lipsa apei sigure a fost recunoscută drept o cauză majoră a 
morbidităŃii şi mortalităŃii infantile, mai ales în Ńările europene estice. Planul de 
AcŃiune European pentru Mediu şi Sănătatea Copiilor (Children’s Environment and 
Health Action Plan for Europe – CEHAPE), care include obiective regionale 
prioritare de reducere a povarei bolilor legate de mediul înconjurător în rândul 
copiilor, se axează şi pe acŃiunea specifică: „creşterea numărului de gospodării cu 
acces la surse sigure de apă şi accesibile ca preŃ şi la un sistem de salubritate 
publică adecvată, asigurându-se prin aceasta că toŃi copiii vor avea acces la surse 
sigure de apă şi la un sistem de salubritate publică până în anul 2015. Persoanele 
racordate la o sursă sigură de apă sunt mai puŃin expuse riscurilor de sănătate legate 
de sursele de apă”. 

Protocolul privind Apa şi Sănătatea [Protocol on Water and Health], întocmit de 
OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii (OMS) şi Comisia Economică a NaŃiunilor Unite 
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pentru Europa (UNECE) şi intrat în vigoare în anul 2005, reprezintă un instrument 
legal al cărui scop este prevenirea, controlul şi reducerea bolilor legate de apă. 

România a semnat Protocolul privind Apa şi Sănătatea, obligându-se să ia 
măsurile necesare pentru realizarea următoarelor obiective: 

– asigurarea surselor sigure şi adecvate de apă; 
– asigurarea protecŃiei surselor de apă potabilă faŃă de factorii de poluare; 
– protejarea sănătăŃii populaŃiei împotriva bolilor transmise prin apă;  
– existenŃa unor sisteme eficiente de monitorizare şi răspuns în caz de epidemii 

sau în cazuri izolate de boli cu transmitere prin apă. 
În Uniunea Europeană, cadrul legal principal pentru controlul calităŃii apei 

potabile este Directiva privind Apa Potabilă 98/83/CE, care se bazează pe „Orientările 
privind calitatea apei potabile” elaborate de OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii. Obiectivul 
principal este să se asigure un statut bun pentru toate apele până în anul 2015. 
Directiva stabileşte parametrii şi valorile maxime admisibile ale parametrilor pentru a 
asigura calitatea apei destinate consumului uman şi specifică cum trebuie controlată 
calitatea apei pentru a obŃine apă potabilă sigură. Directiva stabileşte standarde pentru 
cele mai răspândite substanŃe care pot fi găsite în apa potabilă. O serie de parametri 
microbiologici şi chimici trebuie monitorizaŃi şi testaŃi în mod regulat, la robinete, în 
interiorul spaŃiilor publice şi private. Rezultatele monitorizării calităŃii apei trebuie 
raportate Comisiei Europene la intervale de trei ani. DispoziŃiile Directivei 98/83/CE 
sunt transpuse în legislaŃia din România prin Legea 458/2002 privind calitatea apei 
potabile. De la prevederile Directivei şi ale Legii privind mecanismele de control 
şi calitate fac excepŃie fântânile care furnizează sub 10 m3 în medie/zi sau care 
aprovizionează mai puŃin de 50 de persoane. 

Calitatea apei din aceste fântâni, care asigură apa în mediul rural, este 
reglementată prin Legea nr. 311/2004. În cazul fântânilor publice, Hotărârea de 
Guvern 974/2014 precizează că administraŃia publică locală trebuie să asigure 
conformarea la parametri de calitate, finanŃarea monitorizării şi avertizarea populaŃiei 
asupra calităŃii apei potabile. 

CONCLUZII 

CerinŃele societăŃii pentru apă sunt legate de fiziologia organismului uman, 
de obŃinerea hranei, de producerea de îmbrăcăminte, bunuri şi energie, de igiena 
personală şi a căminului, de activităŃi de odihnă şi relaxare, de unele aspecte ale 
salubrităŃii localităŃilor.  

Accesul permanent la apă potabilă sigură reprezintă măsura în care nevoile 
umane de bază sunt satisfăcute. La nivel mondial, în anul 2010, 784 de milioane de 
oameni (11,4%) nu aveau acces la surse îmbunătăŃite de apă, existând disparităŃi 
însemnate între zonele urbane şi rurale ale globului şi între diferite regiuni geografice. 
83% dintre cei care se confruntau cu lipsa accesului la surse îmbunătăŃite de apă 
proveneau din mediul rural. 
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În Europa, la nivel de state, există disparităŃi în ceea ce priveşte accesul 
populaŃiei la apă potabilă sigură, mai ales între vestul şi estul continentului. 
România înregistra unul dintre cele mai scăzute nivele de acces al populaŃiei la un 
sistem public de apă (55,7%). Pe lângă disparităŃile dintre state în privinŃa 
accesului populaŃiei la furnizarea apei în sistem public se constată diferenŃe şi în 
cadrul statelor, între zonele urbane şi rurale. łara noastră este un astfel de exemplu, 
având în vedere că, în anul 2010, 92% dintre locuitorii din mediul urban dispuneau 
de alimentare cu apă în sistem centralizat şi doar 28% dintre persoanele din mediul 
rural aveau apă dintr-o reŃea publică.  

Pentru consumul uman de apă sunt importante atât cantitatea, cât şi calitatea 
apei consumate. 

Consumul zilnic de apă pe persoană la nivel european diferă de la o Ńară la 
alta. În anul 2011, cea mai mare valoare a consumului zilnic de apă pe persoană a 
fost consemnată în Cipru (263 litri/persoană/zi), în timp ce cea mai mică valoare a 
fost înregistrată în România (79 litri/persoană/zi). Prin această valoare, standardele 
minimale de consum zilnic de apă potabilă pe persoană, în Ńara noastră, au fost, 
totuşi, îndeplinite, în sensul că a fost acoperit necesarul fiziologic de apă, igiena 
individuală şi prepararea hranei. 

Calitatea apei potabile necesară consumului uman trebuie să fie conformă cu 
standardele stabilite legal. În prezent sunt unele probleme în privinŃa calităŃii apei 
potabile furnizate în sistem centralizat, atât la nivel european, cât şi în România. Cu 
precădere sistemele mai mici de furnizare a apei potabile nu corespund sub raport 
calitativ. 

Consumul de apă necorespunzătoare calitativ şi lipsa de acces la apă potabilă 
pot afecta advers sănătatea umană, determinând îmbolnăviri. Între bolile asociate 
consumului de apă contaminată cu incidenŃă crescută se află bolile diareice, care 
reprezintă una dintre principalele cauze de îmbolnăvire şi deces în lume. În anul 
2012, acestea au produs 1,5 milioane de decese (2,7%). Printre cei mai vulnerabili 
la aceste boli sunt copiii. Dintre decesele cauzate de bolile diareice 39,6% s-au 
produs la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 5 ani, aceasta fiind a doua cauză de 
deces în rândul acestora.  

Lipsa accesului la apă potabilă (în sistem centralizat) poate creşte, de asemenea, 
riscul pentru sănătatea umană. În anul 2008, 10 din 12 focare de boli transmise prin 
apă raportate în UE-27 au fost legate de contaminarea fântânilor private. În România, 
43,2% dintre locuitori nu sunt racordaŃi la o reŃea publică de apă fiind expuşi riscului 
de îmbolnăvire, iar unul dintre aceste riscuri este intoxicaŃia cu nitraŃi, cu incidenŃă 
crescută în rândul copiilor, în special la grupa de vârstă de 0–1 an.  

Calitatea surselor de apă a determinat creşterea preocupării Uniunii Europene, 
fiind adoptate reglementări atât în privinŃa protecŃiei surselor de apă de consum faŃă 
de factorii de poluare, cât şi în privinŃa protejării sănătăŃii populaŃiei împotriva 
bolilor transmise prin apă. Acestea reprezintă obiective pe care şi Ńara noastră şi  
le-a asumat în cadrul politicii pentru controlul calităŃii apei potabile, în scopul 
asigurării protecŃiei sănătăŃii populaŃiei. 



 CRISTINA HUMĂ 16 82 

BIBLIOGRAFIE 

Chiriac, D. (coord.), Apa – resursă vitală a calităŃii vieŃii. Impactul socio-economic al apei asupra 
calităŃii vieŃii populaŃiei din România, Raport de cercetare, Institutul de Cercetare a CalităŃii 
VieŃii, Academia Română, Bucureşti, 2001. 

Iacob, O., Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa de 
fântână, Raport naŃional 2012, Raportul pentru Sănătate şi Mediu 2012, Institutul NaŃional de 
Sănătate Publică, Centrul NaŃional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, 2012, 
disponibil online la https:www.//insp.gov.ro/annrmc/images/Conferinta_2013/Raport_pentru_ 
Sanatate_si_Mediu_2012.pdf. Accesat în 6 octombrie 2014. 

Mărginean, I., SemnificaŃia cercetărilor de calitate a vieŃii, în Mărginean, I., Bălaşa, A., (coord.), 
Calitatea vieŃii în România, Bucureşti, Editura Expert, 2005, pp. 25–60. 

Peña, H., Echitatea Socială şi Managementul Integrat al Resurselor de Apă, Global Water Partnership 
Technical Committee (TEC), Documente informative, nr. 15, 2011, disponibil online la http:// 
www.gwp-romania-ro/26112012/TEC15Echitatea%20Sociala%20si%20Managementul%20 
Integrat%20al%20%Resurselor%de%20Apa.pdf. Acesat în 23 mai 2014. 

*** AgenŃia Europeană de Mediu (AEM), Mediul European – Starea şi Perspectiva 2010: Sinteză, 
AgenŃia Europeană de Mediu, Copenhaga, 2010.  

*** Autoritatea NaŃională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilităŃi Publice (ANRSC), 
Starea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 2011, disponibil online la http:// 
www.anrsc.ro/documents/cabinet/rapoarte_de_activitate-
ANRSC/2011/Stare%20servicii%20apa%202011.pdf. Accesat în 10 octombrie 2014. 

*** Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, Comentariul General Nr. 15 – 
Dreptul la apă – Articolele 11 şi 12 ale Acordului InternaŃional privind Drepturile Economice, 
Sociale şi Culturale, Sesiunea Douăzeci şi nouă, Geneva, 11–29 noiembrie 2002. 

*** European Comission Flash Eurobarometer 344. Attitudes of Europeans Towards Water – related 
issues, 2012, disponibil online la http://ec.europa.en/environment/pdf/fl_344sumen.pdf. Accesat 
în 5 ianuarie 2013. 

*** European Comission Energy, transport and environment indicators, Eurostat Pocketbooks, 
Luxembourg, 2013, doi:10.2785/4663. 

*** Guvernul României, Strategia NaŃională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 
2013–2020–2030, Bucureşti, 2008, disponibil online la http://www.insse.ro/cms/files/IDDT% 
202012/StrategiaDD.pdf. Accesat în 10 octombrie 2014. 

*** Institutul NaŃional de Statistică (INS), Anuarul Statistic al României 2013, Bucureşti, 2013. 
*** Ministerul SănătăŃii, Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 

privind mediul de viaŃă al populaŃiei, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 127, din 21 februarie 2014, 
disponibil online la http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_119_2014_norme_igiena_sanatate_ 
publica_mediul_de_viata_al_populatiei.php. Accesat în 22 octombrie 2014. 

*** Parlamentul României, Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile, Monitorul 
Oficial nr. 552/29, iulie 2002, disponibil online la http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_ 
act_text?idt=37178. Accesat în 12 ianuarie 2014. 

*** Parlamentul României, Legea nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, Monitorul Oficial nr. 582 din 30 iunie 2004.  

*** Parlamentul României, Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, 
republicata 2013. Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 din 26 februarie 2008.  

*** Parlamentul României, Legea serviciilor comunitare de utilităŃi publice nr.51/2006, Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 254 din 21/03/2006. 

*** The Council of the European Union, Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the 
quality of water intended for human consumption. Official Journal of the European Communities, 



17 CONSUMUL DE APĂ – INDICATOR AL CALITĂłII VIEłII 83 

5.12.1998, disponibil online la http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L: 
1998:330:0032:0054:EN:PDF. Accesat în 12 ianuarie 2014. 

*** United Nations, United Nations Millenium Development Goals, 2012, disponibil online la 
htttp://www.un.org/milleniumgoals/environ.shtml. Accesat la 11 iulie 2014. 

*** United Nations Economic Commission for Europe şi World Health Organization’s Regional 
office for Europe, Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the Protection and 
Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, 1999, 2000, disponibil online la 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2000/wat/mp.wat.2000.1.e.pdf. Accesat 
în 6 octombrie 2014. 

*** WHO & UNICEF, Joint Monitoring Programme (JMP): 2003–2013 for Water Supply and 
Sanitation, 2003–2013, disponibil online la http://www.wssinfo.org/data-estimates/table/. 
Accesat în 18 martie 2014. 

*** World Health Organization. Regional Office for Europe, Children’s Environment and Health 
Action Plan for Europe. Forth Ministerial Conference on Environment and Health, Budapest, 
Hungary, 23–25 June 2004, disponibil online la http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_ 
file/0006/78639/E83338.pdf?ua=1. Accesat în 15 iulie 2014. 

*** World Health Organization. Regional Office for Europe, Public water supply and access to 
improved water sources, European Environment and Health Information System, Fact Sheet 1.2, 
december 2009, disponibil online la http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0004/96943/ 
1.2.-Access-to-improved-water-sources-Edited_layouted_v3.pdf. Accesat în 2 ian. 2014. 

*** World Health Organization, Water, quality and health strategy 2013–2020, 2013, disponibil online 
la http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2013/water_quality_strategy.pdf?ua=1. 
accesat în 15 iulie 2014. 

*** World Health Organization. Regional Office for Europe, Number of reported outbreaks of 
diseases arising from drinking-water in selected European countries 2007, Environmental and 
Health information System (ENHIS), 2014a, disponibil online la http://data.euro.who.int/eceh-
enhis/Default2.aspx?indicator_id=1&subindicator_id=1&type=Map&period=2007. 

*** World Health Organization. Regional Office for Europe, Number of reported episodes of illness 
attributable to diseases carried in drinking-water in selected countries 2007, Environmental 
and Health information System (ENHIS), 2014b, disponibil online la http://data.euro.who.int/ 
eceh-enhis/Default2.aspx?indicator_id=1&subindicator_id=2&type=Map&period=2007. 

Baze de date online 

*** TEMPO, Institutul NaŃional de Statistică, disponibil online la https://statistici.insse.ro/shop. 
*** AQUASTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2012, disponibil 

online la http://www.fao.org/nr/water/aquastat/globalmaps/Aquastat WorldDataEng-20121214. 
Withdrawal.pdf. 

*** AQUASTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2013, disponibil 
online la www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html. 

*** Eurostat (2009–2011), disponibil online la epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init= 
1&plugin=0&language=en&pcode=ten00012. 

Web site-uri consultate 

http://www.righttowater.info/progress-so-far/general-comments-2 
http://www.righttowater.info/why-the-right-to-water-and-sanitation/the-right-to-water-a-legal-obligation/ 

the-content-of-the-rights-explained/ 
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en 
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index1.html 
www.who.int/gho/phe/water_sanitation/en 
apps.who.int/gho/data/view.wrapper.CHILDCOD2v?lang=en 
data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups 



 CRISTINA HUMĂ 18 84 

he paper aims to highlight the importance of both quantity and 
quality of water for the quality of human life. Therefore, the 
different functions of water, especially for domestic, agricultural 

and industrial use, were shown in various geographical regions of the world, 
and in Romania either. In this regard, some indicators related to water 
consumption for agricultural, industrial and domestic purposes were used, at 
the state level. With respect to water for domestic consumption, the way of 
getting water to households was mainly considered, focusing on people’s 
access to drinking water in the home, and on water consumption per capita. 
The situation of the outlined indicators was taken into account primarily in 
Romania, by comparing it with other European countries. The importance in 
terms of water quality was highlighted by the effect on human health of the 
water consumption, supplied either publicly or from individual sources. The 
analysis conducted was based on estimates and statistical data available at 
international, European and national level. The work also considered the 
legal framework on the drinking water for domestic purposes in Romania and 
in the European Union, which aimed at ensuring the quality of drinking 
water, in order to maintain human health. 

Keywords: water – a fundamental human need, access to drinking 
water, Romania water consumption, human health, welfare. 
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COMENTARII 

COMBATEREA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI  
ILICITDE DROGURI ÎN ROMÂNIA1 

IOAN MĂRGINEAN 

În luna noiembrie 2014, AgenŃia NaŃională Antidrog (ANA) şi-a lansat 
Raportul referitor la situaŃia drogurilor în anul 2013. Prin informaŃiile cuprinse în 
volum se tratează o serie de aspecte deosebit de relevante pentru a evidenŃia 
activităŃile de combatere a traficului şi consumului de droguri. Sunt avute în vedere 
reglementările şi propunerile de prevenire a consumului ilicit de droguri, estimări 
ale consumului respectiv, admiterea la tratament a consumatorilor de astfel de 
substanŃe, urgenŃe medicale şi decese, infracŃionalitatea la regimul consumului de 
droguri, precum şi alte elemente în legătură cu tema de interes.  

Având în vedere consecinŃele grave ale consumului de droguri la nivel 
individual şi societal, informaŃiile conŃinute în Raportul NaŃional sunt de cel mai 
mare interes, rezultând o imagine îngrijorătoare despre amploarea traficului şi a 
răspândirii consumului de droguri. 

Într-adevăr, în Raportul anului 2014 se regăsesc atât informaŃii care denotă 
activităŃi importante de prevenŃie a consumului de droguri, recuperarea şi reintegrarea 
socială a dependenŃilor de asemenea substanŃe, precum şi de combatere şi sancŃionare 
a traficului ilicit cu produse psihoactive. 

Fără îndoială că situaŃia ar fi fost mult mai rea dacă nu s-ar fi acŃionat de 
către instituŃiile cu responsabilităŃi în domeniu, inclusiv ANA, şi de către societatea 
civilă. În continuare sunt necesare activităŃi multiple de prevenŃie a consumului 
ilicit de droguri, concomitent cu stoparea ofertei, precum şi cu recuperarea celor 
care au devenit dependenŃi.  

Înainte de a ne referi la acest Raport doresc să menŃionez câteva elemente în 
legătură cu reuniunea anuală a Consiliului ŞtiinŃific al ANA din luna septembrie 
2014. Cu acest prilej, pe lângă analiza activităŃilor desfăşurate şi a planurilor de 
lucru viitoare, a avut loc o prezentare preliminară a situaŃiei drogurilor în România 
de către dl. chestor de poliŃie Sorin Oprea, director ANA. De asemenea, au fost 
prezentate Raportul European privind drogurile (Observatorul European pentru 
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1 AgenŃia NaŃională Antidrog, Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie. „Raport 
NaŃional privind SituaŃia Drogurilor, 2014. România, noi evoluŃii şi tendinŃe” Reitox. 
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Droguri şi Toxicomanie, 2014) şi situaŃia la nivel mondial (2013). Din această 
ultimă prezentare a rezultat că, la scară mondială, consumul de droguri (atât cât 
poate fi identificat) a crescut cel puŃin proporŃional cu creşterea populaŃiei, numărul 
consumatorilor fiind estimat, pentru anul 2012, a fi între 162 milioane şi 324 milioane, 
din care 11,7 milioane droguri injectabile. La rândul său, numărul deceselor cauzate 
de consumul de substanŃe psihoactive se situează la 40 cazuri la 1 milion de locuitori 
de vârsta 15–64 ani. 

Asemenea situaŃii şi multe altele menŃionate în prezentare se produc în condiŃiile 
cunoaşterii principalelor Ńări producătoare şi a rutelor traficului de droguri, ceea ce 
denotă că activitatea de combatere, deşi se raportează capturi importante, rămâne 
mult în urmă, comparativ cu nevoile de acŃiune.  

De altfel, această constatare este valabilă şi pentru Europa, care, pe lângă 
destinaŃia de consum, este şi ea producătoare de substanŃe psihoactive, inclusiv în 
Ńările Europei de Vest. Din estimările realizate rezultă că 80 de milioane de 
europeni au consumat un drog ilegal. Cât priveşte România, şi ea a devenit atât Ńară 
de destinaŃie pentru consum, cât şi de trafic şi de producŃie, chiar dacă valorile 
acestea din urmă sunt relativ scăzute. Cel mai îngrijorător aspect a fost identificat 
în legătură cu drogurile injectabile şi infectările cu HIV şi hepatite virale. 

Revenind la recentul raport NaŃional pe tema drogurilor în România acesta se 
constituie într-o lucrare deosebit de valoroasă, fiind, deopotrivă, un cadru de 
informare şi un ghid de acŃiuni viitoare pentru diminuarea traficului şi consumului 
ilicit de droguri. La elaborarea lui, sub coordonarea directorului ANA, a participat 
o echipă interdisciplinară de specialişti: sociologi, jurişti, psihologi, medici, asistenŃi 
sociali.  

InformaŃia analizată provine din surse diverse, cum sunt: AgenŃia NaŃională 
Antidrog, Inspectoratul General al PoliŃiei Române, Institutul NaŃional de Medicină 
Legală „Mina Minovici” Bucureşti, Institute judeŃene de medicină legală, Institutul 
NaŃional de Statistică, Ministerul SănătăŃii, Institutul NaŃional de Boli InfecŃioase 
„Matei Balş”, AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor. 

Pentru început, semnalez atenŃia deosebită acordată prevenirii consumului de 
substanŃe psihoactive, ceea ce este un element promiŃător pentru acŃiunile viitoare. 
Am în vedere legislaŃia adoptată, cu precădere, în ultimii 15 ani, acŃiunile de 
implementare coordonate de către ANA cooperând cu alte instituŃii implicate şi cu 
ONG, precum şi elaborarea de strategii şi planuri de acŃiune pentru perioada 
următoare, cum este şi Programul de interes naŃional de prevenire şi de asistenŃă 
medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri. Nu în ultimul rând, 
menŃionez şi interesul Parlamentului, astfel că, în anul 2013 au fost menŃionate  
15 interpelări pe tema drogurilor, cu răspunsurile date. 

Între activităŃile de prevenire a consumului de droguri se evidenŃiază cele de 
tip universal, şi în grupurile de risc, prin proiectele naŃionale şi locale. Dintre acŃiunile 
generale ale ANA sunt de reŃinut cele din şcoală, familii şi localităŃi. La rândul lor, 
acŃiunile Ńintite vizează grupurile şi comunităŃile cu risc crescut de consum de droguri, 
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ca şi persoanele care consumă efectiv asemenea substanŃe, inclusiv persoane aflate 
în detenŃie.  

Este instructiv să se reŃină că, dintre recomandările de acŃiune viitoare, în Raport 
se regăsesc trimiteri la necesitatea creşterii accesului la serviciile de prevenire a 
consumului de alcool, tutun şi droguri, cu adaptarea la specificul beneficiarilor 
acŃiunilor de prevenire şi evaluarea serviciilor oferite. Astfel de acŃiuni sunt cu atât 
mai mult necesare cu cât este de dorit să se stopeze noile intrări în categoria 
consumatorilor de substanŃe dăunătoare sănătăŃii.  

Un aspect cu totul aparte în legătură cu drogurile se referă la infracŃionalitate. 
De exemplu, la nivelul anului 2013 au fost soluŃionate de către Parchete 4 513 dosare 
penale (8 234 persoane) pentru comiterea de infracŃiuni la regimul drogurilor şi 
precursorilor, din care 50 de dosare (1 163 persoane) s-au soldat cu trimiterea în 
judecată. În acelaşi an au fost condamnate 913 persoane, cele mai multe (774) 
pentru traficul şi consumului ilicit de droguri. 

La 31 decembrie 2013, un număr de 1 215 persoane se aflau în detenŃie 
condamnate definitiv, pentru acŃiuni legate de droguri. Totodată, un număr mare de 
persoane se aflau în perioada de probaŃiune pentru condamnarea cu suspendarea 
executării pedepsei. Fără îndoială că, dacă am compara resursele alocate pentru 
acŃiunile de depistare a infracŃiunilor, judecarea cauzelor, întreŃinerea în penitenciare, 
supravegherea de probaŃiune, tratamentele etc., ele le depăşesc cu mult pe cele ce le 
necesită acŃiunile de prevenire. Dacă mai luăm în considerare neajunsurile şi chiar 
suferinŃele raportate de către persoanele în cauză, familiile lor şi colectivităŃile 
umane, este necesar să se pună şi un mai mare accent pe activităŃile de prevenŃie şi 
recuperare timpurie a consumului. 

Ultimul capitol al Raportului conŃine informaŃii despre piaŃa drogurilor. 
Evident că este vorba de partea cunoscută a acestei pieŃe. Sursele de aprovizionare 
sunt specializate. Aşa, de exemplu, heroina provine din Afganistan; cocaina din 
America de Sud, canabisul din Ńări europene (Spania, Grecia, Bulgaria, Italia, 
Cehia, Albania, ca şi din România), iar drogurile sintetice din Vestul Europei 
(Olanda, Belgia). În anul 2013 au fost confiscate 568 kg droguri, dintre care 168 kg 
de mare risc, la care se adaugă alte cantităŃi exprimate în comprimate, litri şi doze.  

Analiza comparativă a preŃurilor produselor psihoactive pune în evidenŃă 
valori la vânzarea cu ridicata între 5 000 euro/kg de canabis şi 90 000 euro/kg de 
cocaină. Cât priveşte preŃurile cu amănuntul, nivelul minim oscilează între nouă 
euro g de canabis şi 80 euro g de cocaină, pentru ca nivelurile maxime să ajungă la 
18 şi respectiv 120/g. 

Sunt foarte multe alte aspecte legate de piaŃa drogurilor în România care este 
în continuă extindere. Numai în anul 2013 au fost identificate 37 de noi substanŃe 
cu potenŃial psihoactiv.  

Prin urmare, ceea ce se cumpără cu cinci euro/g se vinde cu nouă euro/g la 
cel mai mic nivel identificat, iar la cel maxim, creşterea pe piaŃă este de la 90 la 
120 euro/g. De aici şi interesul pentru astfel de activităŃi ilicite, cum este traficul  
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de substanŃe psihoactive, inclusiv cu riscul pedepselor privative de libertate. Pe de 
altă parte, consumatorii, cei care creează oferta pe piaŃa internă a drogurilor, sunt 
persoane care dispun de resurse pentru achiziŃie fie că provin din familii înstărite, 
fie le procură prin mijloace ilegale. Costurile reale suportate de către consumatori 
trec însă mult peste valorile monetare de achiziŃie şi se soldează cu pierderi 
multiple în plan individual şi familial, inclusiv cu deteriorarea stării de sănătate şi 
survenirea decesului prematur. 

Închei această scurtă relatare, subliniind din nou valoarea informaŃională şi 
practică a Raportului discutat, şi care denotă utilitatea lui deosebită.  



 

COMENTARIU LA ARTICOLUL  
PercepŃia inegalităŃilor economice, de Mihai DUMITRU, 

publicat în numărul 2, 2014, al Revistei „Calitatea VieŃii” 

SEBASTIAN łOC 

Analiza lui Mihai Dumitru (2014), „PercepŃia inegalităŃilor economice”, reprezintă 
un demers important pentru înŃelegerea caracterului sui-generis al inegalităŃilor 
economice din România, care fac ca societatea românească actuală să fie din ce în 
ce mai polarizată. 

Încercând să înŃeleagă mecanismele de stratificare socială, autorul preia 
conceptul de şanse de viaŃă de la Weber (1922), considerând că „şansele oamenilor 
de a trăi mai bine” depind atât de caracteristicile individuale, cât şi de structura 
socială. Autorul face presupoziŃia că o distribuŃie normală a veniturilor ar fi 
posibilă în condiŃii ideale numai dacă şansele de viaŃă ar fi egale, iar capacităŃile 
individuale şi eficacitatea în competiŃie pe piaŃa muncii ar fi singurele criterii de 
distribuŃie a veniturilor. Caracteristicile individuale menŃionate de autor, precum: 
cunoştinŃe, aptitudini, atitudini, starea sănătăŃii, opŃiuni şi motivaŃie, resurse 
financiare, educaŃionale, sociale, reprezentări adecvate ale jocului social sunt însă 
în strânsă legătură cu structura socială a societăŃii. Pentru aproape fiecare dintre 
caracteristicile enumerate mai sus putem găsi determinanŃi ce Ńin de structura 
socială care le influenŃează sau chiar le determină. Prin urmare, problema este ceva 
mai complexă, fiind imposibil să discutăm despre abilităŃi individuale înnăscute şi 
fiind dificil de argumentat că, într-o societate stratificată, ele sunt produsul exclusiv 
al meritului individual.  

Mediul social şi resursele familiale determină în mare măsură reuşita în viaŃă 
a indivizilor, iar ideile despre multitudinea de oportunităŃi din societăŃile capitalist-
dezvoltate pe care le poŃi accesa prin multă muncă, dedicare şi „atitudinea corectă” 
reprezintă mai degrabă un mit (McNamee şi Miller, 2009). Potrivit autorilor, 
meritul individual are efecte importante asupra diferitelor rezultate în viaŃă e un 
mit, pentru că e demonstrat că moştenirea are un efect mai puternic, iar aceasta este 
o formă de a primi ceva gratis, prin urmare funcŃionează pe baza unui mecanism 
nemeritocratic (McNamee şi Miller, 2009: 55–60). Pe lângă moştenire, se mai 
adaugă şi legătura puternică între ocupaŃia părinŃilor şi ocupaŃia propriilor copii, 
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care este mediată prin educaŃie. Pentru a înŃelege complexitatea problemei inegalităŃilor 
economice trebuie subliniat faptul că cele mai multe studii sugerează importanŃa 
infinit mai mare a factorilor sociali comparativ cu cei individuali asupra reuşitei în 
viaŃă, indiferent dacă este definită prin succes şcolar, ocupaŃia dobândită, veniturile 
obŃinute sau statutul social.  

Încă din anii ’70, Bowles şi Gintis (1976) propuneau o teorie a reproducerii 
economice, considerând că şcolile reproduc în mod direct inegalităŃile economice şi că 
tinerii sunt socializaŃi astfel încât să devină capitalişti sau muncitori. Autorii foloseau 
termenul de principiu al corespondenŃei (există o corespondenŃă între relaŃiile 
structurale de producŃie în capitalism şi cele din sistemul de învăŃământ), argumentând 
că instituŃiile educaŃionale reproduc inegalităŃile economice şi sociale încorporate în 
economia capitalistă. Această teorie a fost criticată pentru că reprezintă o viziune 
statică a clasei muncitoare care apare ca o victimă pasivă a mecanismelor de sortare 
ale şcolii (Davies, 1995: 1450). Discutând despre procesul de reproducere, Bourdieu 
şi Passeron (1977) argumentau că diverse forme de capital cultural reprezintă o formă 
de cunoaştere care se transmite de la o generaŃie la alta prin intermediul şcolilor şi 
familiilor. Plecând de la acest concept, autorii descriu procesul reproducerii culturale, 
urmărind formele distincte de capital cultural pe care fiecare grup social le dobândeşte. 
Capitalul pe care îl posedă elitele culturale ajută pe copiii acestora să beneficieze de 
cele mai prestigioase şcoli şi, ulterior, ocupaŃii. Lucrurile nu s-au schimbat foarte mult 
în societăŃile capitaliste (Weis, 2010; Boliver, 2010; Rubin, 2012), iar în cazul 
României schimbările structurale determinate de trecerea la sistemul economic 
capitalist fac ca inegalităŃile economice să se adâncească (Miroiu, 1998; Hatos, 2006; 
Zamfir, 2012). Fiind vorba despre un proces complex, Weis (2010: 414–423) 
argumentează că reproducerea structurii sociale are loc atât prin modalitatea în care 
este construit curriculumul oficial, cât şi prin modalitatea în care capitalul părinŃilor e 
conectat cu şcolile şi prin formarea identităŃilor tinerilor care se construiesc în 
interiorul instituŃiilor de învăŃământ.  

Această perspectivă oferă un punct de vedere relevant cu privire la faptul că 
inegalităŃile economice reprezintă o problemă structurală extrem de complexă. 
Există o legătura cauzală între educaŃie şi inegalităŃile economice şi sociale, prin 
faptul că un nivel ridicat de educaŃie creşte probabilitatea obŃinerii unor venituri 
ridicate. Există însă şi o legătură importantă şi între mediul familial de origine şi 
rezultatele educaŃionale (inclusiv abilităŃi individuale) obŃinute, prin urmare 
accentul trebuie pus pe faptul că background-ul social şi familial influenŃează 
şansele de viaŃă ale indivizilor.  

PercepŃia privind inegalităŃile economice din societate reprezintă, de asemenea, 
un subiect important care necesită câteva clarificări. Teza conform căreia „dacă nu 
ar fi percepute inegalităŃile economice nu ar exista şi nu ar avea niciun efect asupra 
comportamentului şi relaŃiilor sociale” este simplistă. Comparativ cu distribuŃia 
reală a veniturilor, bazată pe statistici, percepŃia indivizilor privind distribuŃia  
în societate este de multe ori diferită (Niehues, 2014: 7–11). Există dovezi empirice 
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care arată că percepŃiile subiective privind inegalitatea veniturilor sunt eronate şi că 
indivizii tind să se considere relativ mai bogaŃi decât sunt în realitate (Engelhardt şi 
Wagener, 2014: 2). De asemenea, Niehues (2014) demonstrează că nu există o 
corelaŃie semnificativă statistic între inegalitatea veniturilor şi percepŃia privind 
inegalitatea veniturilor. Acest lucru nu înseamnă însă că inegalităŃile reale nu au un 
efect asupra indivizilor sau asupra comportamentelor lor, numai că în unele situaŃii, 
percepŃia asupra inegalităŃilor poate să conteze uneori mai mult decât inegalităŃile 
obiective, fiind chiar variabile explicative puternice pentru politici sociale (Engelhardt 
şi Wagener, 2014). Niehues (2014) argumentează că o nouă măsurătoare a inegalităŃii 
percepute (coeficientul Gini subiectiv) are un efect semnificativ asupra preferinŃelor 
de redistribuŃie a resurselor. Niehues (2014: 17) dă exemplul Ńărilor din Europa de 
Est, mai exact Slovenia şi Ungaria, unde inegalitatea veniturilor este mică, dar 
unde populaŃia percepe că societăŃile sunt inegalitare şi declară că sunt în favoarea 
redistribuŃiei.  

Articolul lui Mihai Dumitru (2014) reprezintă un demers important în analiza 
percepŃiei privind inegalităŃile economice. Viitoare direcŃii de cercetare trebuie însă 
să includă efectul acestor percepŃii asupra gradului de acceptare sau respingere de 
către societate a anumitor politici publice care sunt în legătură directă cu gradul 
real de inegalitate. Nu în ultimul rând, înŃelegerea mecanismelor prin care 
societatea post-socialistă românească a ajuns şi continuă să fie polarizată din punct 
de vedere economic şi social rămâne esenŃială pentru stabilirea politicilor care pot 
asigura prosperitate măcar unei părŃi semnificative a populaŃiei.  

BIBLIOGRAFIE 

Boliver, V., Expansion, differentiation, and the persistence of social class inequalities in British 
higher education, in „The International Journal of Higher Education Research”, vol. 61, no. 3, 
2011, pp. 229–242. 

Bourdieu, P., Passeron, J., Reproduction: In Education, Society and Culture, London, Sage Publications, 
1977. 

Bowles, S., Gintis, H., Schooling in capitalist America: educational reform and the contradictions of 
economic life, New York, Basic Books, 1975. 

Davies, S., Leaps of faith: shifting currents in the critical sociology of education, in „American Journal 
of Sociology”, vol. 100, no. 6, 1995, pp. 1448–1478. 

Dumitru, M., PercepŃia inegalităŃilor economice, în „Calitatea vieŃii”, nr. 2, 2014, pp. 111–123. 
Engelhardt, C., Wagener, A., Biased Perceptions of Income Inequality and Redistribution, Discussion 

Paper, no. 526, 2014.  
Hatos, A., Sociologia educaŃiei, Iaşi, Editura Polirom, 2006. 
McNamee, S., Miller, R., The Meritocracy Myth, (2nd edition), Lanham, Maryland, Rowman & 

Littlefield Publishers, 2009. 
Miroiu, M., Inegalitatea de şanse în educaŃie, în Miroiu, A. (coord.), ÎnvăŃământul românesc azi, Iaşi, 

Editura Polirom, 1998. 
Niehues, J., Subjective Perceptions of Inequality and Redistributive Preferences: An International Comparison, 

in „Quarterly journal of empirical economic research”, no. 2, 2014, available online at http://www. 
iwkoeln.de/en/studien/iw-trends/beitrag/judith-niehues-subjektive-ungleichheitswahrnehmung-und-
umverteilungspraeferenzen-175257.  



 SEBASTIAN łOC 4 92 

Rubin, M., Social Class Differences in Social Integration Among Students in Higher Education: A Meta-
Analysis and Recommendations for Future Research, in „Journal of Diversity in Higher Education”, 
vol. 5, no. 1, 2012, pp. 22–38. 

Weber, M., Class, Status, Party (1922), in Shapiro, T. (eds.), Great Divides, Mountain View, California, 
Mayfield Publishing Company, 1998. 

Weis, L., Social class and schooling, in Apple, M., Ball, S., Gandin, L., (eds.), The Routledge International 
Handbook of the Sociology of Education, London & New York, Routledge (Taylor & Francis 
Group), 2010. 

Zamfir, C., Ce fel de tranziŃie vrem? Analiza critică a tranziŃiei II, Raportul social al ICCV, nr. 5, 
Bucureşti, Academia Română, 2012. 
 

 



RECENZII 

Adrian OTOVESCU, Conservarea identităŃii culturale în 
mediile de imigranŃi români din Europa, Bucureşti, Editura 

Muzeului NaŃional al Literaturii Române, 2013, 332 p. 

„A doua componentă a dinamicii demografice este migraŃia internaŃională [...] Imigrările au 

aceeaşi semnificaŃie cu naşterile, emigrările reprezintă pierderi...” Vladimir Trebici, 1991.  

MigraŃia internaŃională este unul dintre cele mai ample procese sociale, care influenŃează viaŃa 
a miliarde de oameni pe glob şi produce influenŃe puternice asupra identităŃii lor sociale şi culturale. 

Obiectivul central al lucrării este acela de a cunoaşte procesul de conservare a identităŃii 
culturale în mediile de imigranŃi români, care, în ultimele două decenii, şi-au părăsit propria Ńară şi au 
ajuns pe teritoriul altor state europene, în special occidentale. Punctul de plecare al demersului 
ştiinŃific l-a reprezentat individul, în calitatea lui de membru al grupurilor de imigranŃi şi, implicit, 
prin asociere, investigarea grupurilor de oameni care au ca element comun existenŃa domiciliului în 
străinătate.  

Au fost parcurse, de asemenea, o serie de obiective specifice, precum: elaborarea unui model 
de analiză a identităŃii individuale, a identităŃii naŃionale şi a identităŃii culturale; evidenŃierea 
trăsăturilor definitorii ale „portretului” cultural al imigranŃilor români; descifrarea transformărilor 
socioculturale generate de schimbarea rezidenŃei dintr-o Ńară în alta şi caracterizarea tipurilor 
descoperite; gradul de respectare a tradiŃiilor populare româneşti în contextul multicultural al unor 
comunităŃi urbane cosmopolite; nivelul de cunoaştere şi asimilare a unor elemente specifice din 
cultura societăŃii de adopŃie; formarea identităŃilor culturale mixte în grupurile de imigranŃi etc. 

Perspectiva generală de analiză se subsumează orizontului structuralist de gândire, fiind îmbinată, 
pe ansamblul lucrării, abordarea antropologică şi cea sociologică, într-o manieră interdisciplinară. 
Conceptele fundamentale ale lucrării sunt cele de comunitate de imigranŃi, identitate culturală şi 
identitate românească, iar scopul efectuării cercetării a fost dublu: teoretic şi aplicativ. 

Ipoteza centrală de la care s-a pornit în realizarea demersului ştiinŃific este aceea că, pe ansamblul 
românilor imigranŃi, în ultimele două decenii, în diverse Ńări europene, se păstrează elementele 
fundamentale ale identităŃii lor naŃionale: limba, tradiŃiile, conştiinŃa istoriei, anumite valori 
reprezentative ale culturii noastre.  

Cercetarea de teren a fost realizată prin investigarea a două grupuri de persoane: unul din 
rândul cetăŃenilor români aflaŃi pe teritoriul Italiei (145 persoane) şi altul, din rândul celor aflaŃi pe 
teritoriul Angliei (180 persoane). Au fost examinate persoane adulte, plecate în Ńări străine din motive 
precum: nevoia de a munci, de a-şi întregi familia, de a studia sau de a performa profesional în 
diferite domenii de activitate. 

Pentru realizarea studiului s-a apelat atât la metode cantitative, cât şi la metode calitative. 
Principalele metode de analiză folosite au fost metoda statistică, metoda anchetei de opinie pe bază de 
chestionar, studiul de caz şi metoda biografică, precum şi metoda comparativă, metoda tipologică, 
metoda observaŃiei directe. 

Lucrarea este structurată în două părŃi: una, teoretică, necesară clarificărilor conceptuale şi 
cunoaşterii diferitelor concepŃii despre migraŃie, identitate socială, identitate culturală şi, alta, 
aplicativă, care a permis descifrarea unor date concrete, acumularea de informaŃii necesare pentru 
elaborarea unor politici publice de susŃinere a identităŃii comunităŃilor de români din străinătate.  

Primul capitol al lucrării evidenŃiază ponderea şi distribuŃia geografică a emigranŃilor români 
în lume. Sunt stabilite tipurile de comunităŃi româneşti din diaspora, precum şi tipurile de emigraŃie 
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ale românilor. De asemenea, sunt precizate conceptele indispensabile cercetării ştiinŃifice a migraŃiei 
externe şi a problematicii identităŃii culturale. 

În cel de-al doilea capitol este examinată, cu ajutorul metodei statistice, evoluŃia populaŃiei, în 
general, şi a populaŃiei de imigranŃi, în special, pe continentul european, punându-se în evidenŃă 
tendinŃa de creştere a migraŃiei internaŃionale, în condiŃiile prelungirii crizei economice mondiale. 

În capitolul al treilea sunt definite conceptele de identitate etnică, identitate naŃională, 
identitate românească şi identitate europeană, în paralel cu stabilirea indicatorilor pe baza cărora vor 
fi operaŃionalizate conceptele de identitate naŃională şi identitate românească. 

În capitolul al patrulea sunt definite conceptele de identitate culturală şi identitate socială. De 
asemenea, sunt trecute în revistă principalele orientări teoretice existente în literatura de specialitate în 
legătură cu acest subiect de studiu. 

Capitolele cinci şi şase sunt consacrate examinării procesului de conservare a identităŃii 
culturale a românilor din Italia şi Anglia, cu accent pe datele recoltate prin intermediul chestionarului, 
al studiilor de caz şi al biografiilor individuale. 

În capitolul al şaptelea se evidenŃiază contribuŃiile importante ale unor instituŃii oficiale ale 
statului român şi ale unor organizaŃii nonguvernamentale la promovarea identităŃii culturale româneşti 
în străinătate. 

Ultimul capitol ne dezvăluie, prin mijlocirea biografiilor individuale şi a exprimării directe, 
procesul de interiorizare a schimbărilor culturale înregistrate de unii imigranŃi români, precum şi 
gândurile lor personale legate de experienŃa migraŃiei în alte Ńări, diferite de cele supuse investigaŃiei. 

ProporŃiile emigraŃiei româneşti în lume şi problemele pe care le întâmpină comunităŃile de 
români din diferite Ńări atrag atenŃia asupra felului în care sunt îndeplinite responsabilităŃile de către 
instituŃiile oficiale care se ocupă de promovarea intereselor naŃionale în politica externă. 

Cu o bibliografie diversă şi consistentă, lucrarea valorifică în interesul specialiştilor în domenii 
precum sociologia, antropologia, istoria, arheologia, psihologia, filosofia, etnografia etc. sinteze 
ample aflate în circulaŃie în spaŃiul academic şi aparŃinând atât unor personalităŃi ale spaŃiului 
românesc (I. Bădescu, D. Gusti, T. Herseni, D. Otovescu, L. Vlăsceanu, C. Zamfir şi alŃii), cât şi unor 
nume bine cunoscute ale cercetării internaŃionale (E. Durkheim, R. Linton, M. Weber şi alŃii). În 
egală măsură, lucrarea reprezintă o reală investiŃie şi pentru cititorul de rând, interesat de fenomenul 
migraŃiei internaŃionale. 

Consider că un asemenea studiu este necesar şi deosebit de util, întrucât românii din Italia şi 
Anglia, şi în general românii din diaspora, reprezintă cartea de vizită a Ńării de origine în relaŃiile 
interculturale, cu implicaŃii directe în turism, cultură, mediul economic şi pe scena politică internaŃională, 
iar această lucrare ar putea servi celor care doresc să cunoască cu adevărat românii, care deşi şi-au părăsit 
propria Ńară şi au ajuns pe teritoriul altor state europene, păstrează elementele fundamentale ale identităŃii 
lor naŃionale: limba, tradiŃiile, conştiinŃa istoriei, anumite valori reprezentative ale culturii noastre.  

 
Roxana Pleşa 

Mariea IONESCU, Simona Maria STĂNESCU, Politici publice 
pentru romi. Raport de evaluare a programelor naŃionale 

finanŃate de Uniunea Europeană pentru incluziunea romilor, 
Bucureşti, Editura Pro-Universitaria, 2014, 118 p. 

Lucrarea celor două autoare vine în contextul revizuirii Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăŃenilor români aparŃinând minorităŃii rome pentru perioada 2014–2020 (AgenŃia NaŃională 
pentru Romi, 2014). Nu este primul efort de sistematizare a politicilor publice/sociale adresate minorităŃii 
rome. OrganizaŃii interguvernamentale, cercetători, ONG-uri rome şi nerome, fundaŃii precum şi platforme 
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de cooperare între actorii societăŃii civile la nivel european şi naŃional au menŃinut constant interesul 
pentru politicile de incluziune adresate minorităŃii rome, în ultimele două decade (vezi Cace şi alŃii, 
2014; Cace şi alŃii, 2010; Ionescu, 2010; Ionescu şi Cace, 2006; Moisă, 2008; Open Society Institute, 
2011; Preoteasa şi alŃii, 2009; Ringold, Orenstein şi Wilkens, 2005; Rostas, 2012; Tarnovschi şi alŃii, 
2012; World Bank, 2010, 2014; Zamfir, 2014). Volumul este rezultatul unui program de cooperare 
transnaŃională privind integrarea/incluziunea activă a romilor în Europa de Sud-Est – PAIRS şi vine în 
contextul transformărilor recente la nivelul politicilor adresate minorităŃii rome.  

Pe de o parte, după cele două valuri de aderări din 2004 şi 2007, mai multe rapoarte ale 
instituŃiilor europene au cerut găsirea unor soluŃii comune în politicile de incluziune a romilor, 
propunând o europenizare a politicilor pentru romi. De exemplu, Parlamentul European, printr-un 
număr de rezoluŃii (2005; 2008; 2010), a cerut Comisiei Europene să propună un cadru european 
pentru Strategiile NaŃionale de Incluziune a Romilor (European Commission, 2011), iar Comisia 
Europeană va elabora rapoarte privind situaŃia romilor din Sud-Estul Europei şi impactul 
instrumentelor de politică asupra incluziunii acestora (European Commission 2004; 2010). Începând 
cu anul 2008 s-a intensificat numărul întâlnirilor de lucru la nivel înalt pe tema promovării incluziunii 
romilor, sprijinite de către Comisia Europeană. Primul summit a avut loc la Bruxelles în 2008, cel de-
al doilea la Cordoba în 2010 şi cel de-al treilea, în 2014, tot la Bruxelles. Au participat reprezentanŃii 
guvernelor statelor UE, instituŃiilor europene, autorităŃilor publice locale şi regionale şi organizaŃiilor 
societăŃii civile. Pe de altă parte, după 2007, mai multe guverne naŃionale din Occident au declarat 
migraŃia acestora o problemă de securitate naŃională. Expulzări ale romilor români şi bulgari au fost 
înregistrate în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Finlanda, Italia, FranŃa, Irlanda, 
excluzând cetăŃeni europeni de la legile europene care asigură libera circulaŃie a cetăŃenilor pe 
teritoriul UE. Nevoia identificării unor politici comune care să sprijine incluziunea romilor pare să fie, 
în acest sens, un demers firesc.  

Raportul de faŃă îşi propune acelaşi lucru, încercând să „identifice şi să analizeze succesele 
şi eşecurile politicilor publice din Ńările partenere, în vederea identificării punctelor tari şi slabe [...] 
precum şi de a formula recomandări actorilor sociali interesaŃi de la nivel european şi naŃional în 
vederea îmbunătăŃirii programărilor financiare şi a strategiilor naŃionale” (Ionescu şi Stănescu, 
2014: 19). 

Metodologia de lucru utilizată a constat în relevarea indicatorilor sociali care caracterizează 
situaŃia socioeconomică a romilor, precum şi analiza trendurilor şi traiectoriilor politicilor publice 
pentru romi implementate de administraŃia publică la nivel central sau în parteneriat/de către 
organizaŃiile nonguvernamentale, în perioada postsocialistă. Deşi situaŃia minorităŃii rome a intrat în 
atenŃia autorităŃilor publice naŃionale şi organizaŃiilor interguvernamentale încă de la începutul anilor 
’90 – când s-a pus bazele unui cadru legislativ şi instituŃional, în contextul mai larg al protecŃiei 
drepturilor minorităŃilor naŃionale – politici coerente care să se adreseze situaŃiei delicate ale acestora 
s-au cristalizat abia cu începutul noului mileniu. Datorită negocierilor de aderare a statelor din Sud-
Estul Europei la UE, instituŃiile europene au abordat problematica romă în cadrul mai larg al integrării 
europene. UE a încurajat guvernele din fostele Ńări socialiste să dezvolte strategii la nivel naŃional şi 
local ca parte a cerinŃelor de aderare la UE.  

Ulterior, s-au demarcat două tipuri de politici cu impact direct asupra romilor, cele targetate, 
cărora li se adresează în mod direct – Strategiile NaŃionale de îmbunătăŃire/incluziune a romilor 
(SNIR) (variantele 2001, 2006, 2011 şi mai nou, 2014), Deceniul de Incluziune al Romilor, o 
iniŃiativă a Open Society Institute şi a Băncii Mondiale, iniŃiată pentru perioada 2005–2015, precum şi 
politici integratoare (mainstream), ca Planul naŃional anti-sărăcie şi promovarea incluziunii sociale, 
Memorandumul de incluziune socială şi programele naŃionale de dezvoltare.  

Implicarea organizaŃiilor inter-guvernamentale devine vizibilă dacă analizăm sursele de 
finanŃare ale principalelor strategii şi programe de îmbunătăŃire a situaŃiei romilor. Luând în 
considerare cele patru mari direcŃii de politică publică: SNISR, Deceniul de Incluziune a Romilor 
(abordări targetate) şi PNAInc şi PNDR (abordări mainstream), cele două autoare indică, pentru 
perioada 1997–2011, suma de 313,465, 635 euro, din care 73% (241 151 496) contribuŃia EU, 14% 
contribuŃia BIRD (47 200 000) şi 13% contribuŃia guvernului României (43 469 581) (: 45). 
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FinanŃarea externă pare să fi avut un impact asupra tipurilor de proiecte finanŃate. Dacă majoritatea 
cercetărilor arată lipsa unui loc de muncă şi un nivel scăzut de educaŃie drept principale probleme ale 
minorităŃii rome, cele mai multe proiecte finanŃate au vizat lucrări de infrastructură şi/sau servicii 
sociale (Ionescu şi Stănescu, 2014: 44).  

Pe lângă dezvoltarea politicilor, programelor, măsurilor care au ca Ńintă directă şi indirectă 
minoritatea romă, o altă transformare importantă în perioada postsocialistă se referă la implicarea 
minorităŃii rome în politicile care îi vizează direct. Implicarea activă a organizaŃiilor de reprezentare a 
romilor în politicile destinate pentru aceştia face parte din efortul european comun de a-i face co-autori 
la noile naraŃiuni despre incluziune, integrare şi coeziune comunitară. De altfel, capitolul doi al 
lucrării vizează mecanismele de implementare, cooperare, monitorizare şi evaluare a politicilor de 
incluziune a romilor din România, organizarea structurilor mixte atât pe verticală cât şi pe orizontală. 
Deşi sunt specificate structurile mixte formale (grup de lucru interministerial, comisii ministeriale 
pentru romi, grupul de lucru mixt la nivel local format din reprezentanŃi ai instituŃiilor descentralizate, 
serviciilor deconcentrate şi organizaŃiilor rome) cu rol în implementarea şi monitorizarea politicilor 
pentru romi (Ionescu şi Stănescu, 2014: 54), cele două autoare nu iau în considerare impactul 
transformărilor structurii instituŃionale de implementare a politicilor adresate minorităŃii rome. Prin 
dispersarea responsabilităŃilor între autorităŃi publice centrale, locale (servicii deconcentrate, 
primării), organizaŃii nonguvernamentale şi comunităŃile de romi însele, problemele politice şi sociale 
delicate sunt depolitizate, prin scoaterea lor din domeniul politicului şi reformularea acestora în 
limbajul neutru şi obiectiv al expertizei şi politicilor publice, pe care birocraŃii din administraŃie, 
activiştii romi şi experŃii trebuie să le rezolve. Divizarea Strategiilor naŃionale de incluziune a 
cetăŃenilor români aparŃinând minorităŃii rome, a Deceniului de Incluziune a Romilor în domenii de 
intervenŃie, planuri de acŃiune, măsuri cu indicatori şi bugete reprezintă o transformare a politicilor de 
intervenŃie într-un proces tehnic, birocratic-administrativ care, aşa cum arată şi analiza din raportul de 
faŃă, eşuează, de cele mai multe ori, în a-şi atinge obiectivele. 

Implicarea organizaŃiile nonguvernamentale, deşi a crescut vizibilitatea proiectelor pentru 
romi, nu a avut întotdeauna impactul scontat. IntervenŃiile acestora au loc pe termen scurt, nu par a fi 
sustenabile, „problema globală rămânând în cea mai mare parte nerezolvată” (Ionescu şi Stănescu, 
2014: 55). În lipsa unui fond naŃional destinat acestora, cele mai multe s-au îndreptat spre proiectele 
finanŃate extern. Astfel, „preocupate să răspundă birocraŃiei managementului acestor fonduri, atenŃia 
lor nu s-a mai concentrat pe modul de cheltuire a sumelor de către cei dezavantajaŃi, sau a impactului 
fondurilor alocate minorităŃii romilor ca grup Ńintă din proiectele acestora, ci pe implementarea 
proiectelor contractate conform procedurilor administrative” (idem: 55). OrganizaŃiile nonguvernamentale 
au fost consultate atât în perioada elaborării primei Strategii (2001–2010), cât şi a actualei strategii 
(2011–2020), invitate în Comitetul Consultativ al ANR, oferind recomandări în comisiile de specialitate 
specifice domeniilor de acŃiune ale strategiei.  

Concluziile raportului sunt mai degrabă pesimiste. Dincolo de discursul retoric al eficientizării 
politicilor publice şi participării active a romilor în politicile adresate acestora, lipsa predictibilităŃii 
surselor de finanŃare, a impactului economic al acestor politici a determinat apelarea la surse externe, 
pentru programe de intervenŃie pe termen scurt, „problema globală rămâne în cea mai mare parte 
nerezolvată” (Ionescu şi Stănescu, 2014: 59). Deşi în perioada de pre-aderare au fost implementate 
multe proiecte de tipul activităŃilor generatoare de venit, acestea nu pot fi sustenbile (ca în cazul 
tuturor proiectelor finanŃate extern) fără implicarea autorităŃilor publice locale 

Ultima parte a raportului prezintă principalele reglementări internaŃionale şi naŃionale în 
domeniul incluziunii romilor, designul instituŃional care pune în aplicare politicile pentru romi precum şi 
principalele puncte tari şi slabe ale strategiilor din cele şase Ńări incluse în raport: Bulgaria, Ungaria, 
România, Albania, Italia, Republica Serbia. Demersul este unul comparativ şi are în vedere principalele 
acŃiuni şi măsuri pe care strategiile de incluziune în cele şase Ńări le au în vedere prin intermediul 
planurilor de acŃiune, în vederea reducerii decalajelor faŃă de populaŃia majoritară în domeniile prioritare 
de intervenŃie. Recomandările raportului pentru îmbunătăŃirea incluziunii romilor în Ńările PAIRS din 
Sud-Estul Europei includ o mai bună coordonare eficientă între abordările de timp targeting şi 
mainstream; îmbunătăŃirea coordonării instituŃionale între structurile centrale şi cele locale cu rol în 
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implementarea de politici pentru romi; îmbunătăŃirea mecanismelor de evaluare, monitorizare şi 
raportare, precum şi împuternicirea comunităŃilor rome prin politici incluzive care privesc îmbunătăŃirea 
situaŃiei socioeconomice şi creşterea calităŃii vieŃii (Ionescu şi Stănescu, 2014: 113).  

Deşi lucrarea reprezintă o sinteză a politicilor publice pentru romi din perioada post-
decembristă, a principalelor programe de intervenŃie şi de finanŃare a politicilor în cei 13 ani de 
politică publică, nu analizează şi impactul la nivelul comunităŃilor a acestor politici, excluziunea 
simbolică şi socioeconomică a romilor, ce pot fi studiate prin intermediul unor cercetări de teren 
etnografice, ce trec dincolo de dihotomiile plan – implementare, intenŃie – realizare, succes – eşec. 
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