CALITATEA VIEŢII
Revistă de politici sociale
Anul XXVI • Nr. 3 • 2015
CUPRINS
CALITATEA VIEŢII
Cristina LINCARU, Speranţa PÎRCIOG, Draga ATANASIU, Codruţa DRĂGOIU – Socioeconomic
dimensions in locations by clusters identified for the population establishing residence
(including external migration) in another locality at LAU 2/NUTS 5 in Romania...........
Cătălina-Ionela REZEANU – The quality of housing in four Roma communities living on the
periphery of Făgăraş City, Romania: differences in perception between Roma and
Romanians.......................................................................................................................
Andra JACOB (LARIONESCU) – Efecte ale migraţiei internaţionale asupra locuirii în ruralul
românesc. Cazul comunei Marginea, judeţul Suceava, România ....................................

199
214
238

CONSUMUL DE ENERGIE
Mariana STANCIU, Adina MIHĂILESCU – Consumul de energie al populaţiei din România .....

264

DIVIZIUNEA DIGITALĂ
Ioana CĂRTĂRESCU PETRICĂ – Diviziunea digitală în România – analiză de documente
strategice la nivel naţional şi european............................................................................

289

RECENZII
Marian VASILE, Introducere în SPSS pentru cercetarea socială şi de piaţă: o perspectivă
aplicată, Editura Polirom, Iaşi, 2014, 205 p. (Elena Tudor); Adina MIHĂILESCU,
Minimul de trai. Instrument în politicile sociale, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 2014, 107 p. (Alexandra Deliu)........................................................................

CALITATEA VIEŢII, XXVI, nr. 3, 2015, p. 197–310

305

QUALITY OF LIFE
A Journal of Social-Policy Issues
Vol. XXVI • No. 3 • 2015
CONTENTS
QUALITY OF LIFE
Cristina LINCARU, Speranţa PÎRCIOG, Draga ATANASIU, Codruţa DRĂGOIU – Socioeconomic
dimensions in locations by clusters identified for the population establishing residence
(including external migration) in another locality at LAU 2/NUTS 5 in Romania .........
Cătălina-Ionela REZEANU – The quality of housing in four Roma communities living on the
periphery of Făgăraş City, Romania: differences in perception between Roma and
Romanians.......................................................................................................................
Andra JACOB (LARIONESCU) – Effects of international migration on the house-building trends
in the Romanian rural areas. The case-study of Marginea locality, Suceava county.......

199
214
238

ENERGY CONSUMPTION
Mariana STANCIU, Adina MIHAILESCU – The energy consumption of the Romanian
population........................................................................................................................

264

DIGITAL DIVIDE
Ioana CĂRTĂRESCU PETRICĂ – Digital divide in Romania – an analysis of strategic
documents at national and European level ......................................................................

289

BOOK REVIEWS
Marian VASILE, Introducere în SPSS pentru cercetarea socială şi de piaţă: o perspectivă
aplicată (Introduction to SPSS for social and marketing research: an applied approach),
Editura Polirom, Iaşi, 2014, 205 p. (Elena Tudor); Adina MIHĂILESCU, Minimul de trai.
Instrument în politicile sociale (The minimum standard of living: a social policy making
tool), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, 107 p. (Alexandra Deliu) ..............

CALITATEA VIEŢII, XXVI, nr. 3, 2015, p. 197–310

305

CALITATEA VIEŢII

SOCIOECONOMIC DIMENSIONS IN LOCATIONS⎢
BY CLUSTERS IDENTIFIED FOR THE POPULATION
ESTABLISHING RESIDENCE (INCLUDING EXTERNAL
MIGRATION) IN ANOTHER LOCALITY
AT LAU 2/NUTS 5 IN ROMANIA
CRISTINA LINCARU
SPERANŢA PÎRCIOG
DRAGA ATANASIU
CODRUŢA DRĂGOIU

I

dentifying locations that are part of the LAU2 two types of
clusters HH and LL indicates similarities at the level of the
population establishing residence (including external migration)
in another locality, using spatial statistical analysis method Local Indicators
of Spatial Association LISA (Anselin 1995, 1996) and calculated in GeoDA
Software. Each location LAU2’s type (national, HH or LL) is profiled as
calculated in SPSS by the statistical mean of characteristics relevant indicators
to the labour market: the number of registered unemployed (2010 and 2013),
number of employees (2010), average population density / km2 (1992 – census
data) and average number of people entering the LAU2 following the change
of residence by reference environment (urban/rural) and national levels in
1990 and 2009 in Romania. Data source is provided by National Institute of
Statistic INS – TEMPO online database, socioeconomic indicators detailed
level LAU 2 / NUTS 5. These research results have been achieved in the
Project NUCLEU PN – 420 118: spatial distribution of cohesion policy
indicators, made in 2014, and results are used in Dynahu Project.
Keywords: regional differences, regional labour markets models, clusters,
population establishing residence in another locality.

Regional economic disparities remain still a priority on the policy agenda,
as the 6th Cohesion Report argues:
“Since 2008, public debt has increased dramatically, income has declined for
many people across the EU, employment rates have fallen in most countries
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and unemployment is higher than for over 20 years, while poverty and social
exclusion have tended to become more widespread. At the same time,
regional disparities in employment and unemployment rates have widened, as
have those in GDP per head in many countries, while in others they have
stopped narrowing. These developments mean that the Europe 2020
employment and poverty targets are now significantly further away than
when they were first set, and it will require a substantial effort over the next
six years to achieve them in a context of significant budgetary constraints”
(6th Cohesion Report, 2014: XXIX).
Cohesion policy has an explicit focus on specific territories “particular
relevant in areas with high levels of poverty or exclusion” included in the
EU2020’s Objective: “The reduction of poverty and social exclusion” is a Europe
2020 objective, (but) it is the risk of asymmetric territorial impact (European
Commission, 2013).
“Asymmetric means that there is highly unbalanced spatial distribution of
the costs and benefits. This is important, as a large asymmetric impact may
reduce support for the policy and can create problems and delays during the
implementation” (: 2) and “Taking into account potential asymmetric impacts
can increase the effectiveness and the efficiency of the policy. It can
increase political support for a policy, boost the benefits, while addressing
excessive spatial concentrations of the costs” (European Commission,
2013: 3).
Roose, Raagma, Kliimask (n.a.) define peripheral areas in report with
human assets and development opportunities, where development opportunities
reflect complex relationship between depopulation (demographic situations – both
permanent and seasonal), weak entrepreneurship, skill shortage and social
deprivation:
“The formation of a periphery is the result of the process of peripherization
itself, not determined primarily by the structural conditions of economic
development in a given locality” (Beetz et al., 2008, cited by Roose, Raagma,
Kliimask (n.a.): 6).

LITERATURE REVIEW
Regional economic disparities are reflected also in three economic schools
for which “three are the theoretical fields explaining regional differences and the
tendency to convergence or divergence of the economies: the neoclassical theory,
the endogenous growth and the new geography” (Amendola, et al., 2003: 3).

3
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In New Economic Geography (NEG) regional growth paths depend on the
localisation of economic activities with relations explained by “core” – “periphery”
Kurgman’s model (The core – periphery model of Krugman, Fujita and Venables,
1999).
“The reduction of transactions costs could lead to the spatial concentration of
increasing returns to scale industries in the core, where the periphery would
specialize in constant returns to scale industries. The understood reason is
that investment and innovation, at the origin of growth, require an array of
inputs which, because of the various transaction costs, is less costly when
production is geographically concentrated” (Amendola et al., 2003: 3).
“Changing trade costs can cause spatial structures to emerge or change”
(Baldwin and Forsild, 2000: 314) and proves that “growth is a powerful centripetal
force but that the knowledge spill overs are a powerful centrifugal force” (Baldwin
and Forsild, 2000: 307).
Labour force migrates (in the sense of moving, more precisely, it is mobile)
for work driven by increasing the value of utility, respectively increasing its real
wage given by differences in costs explained by differences in real wage,
considering that “the flow of interregional migration of workers is proportional to
“wage pressure”, Krugman (1991) and Fujita et al. (1999), cited by Baldwin and
Forsild, 2000: 310). “Migration is the key to agglomeration” (Baldwin et al., 2002:
22) the equilibrium is unstable considering that “agglomeration forces also
decrease with trade costs” (Baldwin et al., 2002: 7), until the very low level when
dispersion occurs, bearing in mind that “dispersion is the likely outcome both with
trade costs are very high and when they are very low” (Baldwin et al, 2002: 7).
Under the theory of peripheral areas, the status of human assets and
development opportunities explains new socioeconomic trends. The axe core –
periphery – is dynamic. In the conditions of global competition a former core could
become periphery. Demographic change and slowing down of economic growth
in a global economy “gives rise to a series of challenges that differ from one city
to another, such as ageing populations, shrinking cities or intense processes of
suburbanisation”, especially industrial cities face stagnation or decline in both
Central and Eastern Europe in Western Europe non capital cities (Callatay et al.,
2011: VI).
The case of very low costs when the dispersion forces (local competition
effect1) is higher than the agglomeration forces (backward and forward
linkages2) results the increasing dispersion effect manifestation on the background
1

The local competition effect (also known as the market crowding effect) favours dispersion,
i.e. it is stabilising (Baldwin et al., 2002: 11).
2
Demand-linked and cost-linked circular causality (also called backward and forward
linkages) favour agglomeration, i.e. they are de-stabilising (Baldwin et al., 2002: 11).
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of “growing income disparities and the poor getting poorer – in some
neighbourhoods, local populations suffer from a concentration of inequalities, in
terms of poor housing, low-quality education, unemployment, and difficulties or
inabilities to access certain services (health, transport, ICT)” (Callatay et al., 2011:
VI). Social polarisation and segregation were amplified by the post 2008
economic crises on the background of “gradual retreat of the welfare state in most
European countries”, considering that:
“Spatial segregation processes – as an effect of social polarisation – make it
increasingly difficult for low-income or marginalised groups to find decent
housing at affordable prices” (Callatay et al., 2011: VI).
The case of low costs when the dispersion forces are lower than the
agglomeration forces results the increasing agglomeration effect manifestation,
situation that could be illustrated by the Estonian urban and regional restructuring
of Roose, Raagma, Kliimask (n.a.) The analysis is focused on human assets in
peripheral rural areas using tree data clusters: Proximity (distance to the centre),
Demography and Socio-economic status at LAU 2/ NUTS 5 level – as statistical
unit, under the scenarios that:
“At the same time, many peripheral areas have temporarily or permanently
attracted people with national or even international decision-making powers
(cultural elites, businessmen, politicians) who may contribute to local
development: mainly by opening the local society to the outer world as
middlemen but also by contributing directly as community members or
business partners. This has been labelled as seasonal buzz” (Marjavaara
2005, cited by (Roose et al., (n.a.): 5).
In Romania a core-periphery axis is obtained by applying the spatial
autocorrelation analysis: global and local spatial autocorrelation statistics, with
inference and visualization in socioeconomic dimensions in LAU 2/ NUTS 5
locations by clusters given by registered unemployed people at LAU 2/ NUTS 5
level in 2013 and 2010 (Lincaru et al., 2015).
“More than ever before, local development depends on the nature of urban–
rural interaction and, increasingly, on the ability to also account for the global–
local axis” (Copus and Hörnström, 2011, cited by (Roose et al., (n.a.): 7)).

RESEARCH QUESTION
The spatial profile of the population establishing residence (including external
migration) in another locality is dynamic in time. The association identified
through LISA clusters (Anselin 2003, 2005) is applied at LAU 2/ NUTS 5 level for

5
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two years 1990 and 2009 emphasizing not only different agglomeration tendencies
but also some socio-characteristics changing in the identified clusters locations.
Our research question in this paper is focused on sketching a territorial profile
modification in two moments in time including the socioeconomic characteristics
variation by cluster type, clusters that could represent the (new) core locations
providing development opportunities.

VARIABLES AND DATA
Our reference variable is number of persons with changes of residence
(including external migration)
“The change of residence is registered in case of persons who arrived and
proved to have ensured a dwelling in that locality. Since 1992, changes of
residence from one sector to another in the Bucharest Municipality have also
been included. Changes of residence in the same locality have not been
registered. These data include international immigrants” (metadata POP307A
– TEMPO INS).
Administrative and geographical data – concern also the statistical unit
LAU 2/ NUTS 5 level (and not the persons or households) (Anselin, 1998).
Location variables LAU 2 local administrative units count 3,190 units, with
polygons provided by ESRI in 2014 using SIRUTA from INS, with the role of
statistical units. For each polygon it is calculated its area.
a. Area data are provided by Romania ESRI shape polygons that reflect
territorial description of LAU 2 and are regulated according to Law 351/6th July
2001 regarding the National Territory Arrangement Plan – spatially geocoded
using the polygons areas for LAU 2 described by ESRI Romania using Arc GIS
Software. The territorial administrative units LAU 2 level are represented in
SIRUTA code by municipality, town, commune and County residence and are
equivalent with NUTS 5 level.
b. Cluster identification:
Pin – Number of persons with changes of residence (including external
migration) POP307A – TEMPO INS in 1990 and 2009 (data downloaded on
18.11.2014 last update on TEMPO 10–05–2013). According to the variable on
which is made the spatial analysis, result the LISA clusters “high-high” (H-H),
“low-low” (L-L), “low-high” (L-H), and “high-low” (H-L) clusters in GeoDA
(Anselin).
c. Attribute data:
Socioeconomic indicators (Romania, provided by INS) as attribute information
for each LAU 2 the statistic unit by cluster type:
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● Average number of employees at LAU 2 level, FOM104D INS TEMPO in
1991 and in 2010 (data downloaded on 01.09.2014 last update on TEMPO 31–10–
2013);
● Registered unemployed persons at the end of the month in 2010 at LAU 2
level, SOM101E INS TEMPO, 2009;
● Total population in 2011, Census Data INS – ESRI Romania;
● Number of persons that entered in a locality 2009 (*) – Total population
which who arrived and proved to have ensured a dwelling in a locality in 2009:
establishing residence (including external migration) by counties POP307A –
TEMPO INS – Origin–destination flow (data downloaded on 01.09.2014 last
update on TEMPO 29–07–2014).

METHOD
1. Neighbourhood analysis/ contiguity and spatial weighting technique used.
(Anselin, 1998, 2002). Spatial relation conceptualization spatial LAG modelling is
based on rook contiguity, first order type. For 2014, among the 3 189 LAU 2
(provided by ESRI) with data there are 805 location with 5 neighbours, 799 locations
with 6 neighbours, 577 locations with 7 neighbours, 408 with 4 neighbours and 282
with 8 neighbours, summing a cumulative percent of 90.1%. The maximum
number of neighbours is 16 and minimum 1 in 4 locations.
2. Analysis of global and local spatial autocorrelation is realised through the
Moran’s I and Local Indicators of Spatial Association [LISA] Maps, local clusters
highlighting in 1990 and in 2009 for the number of persons with changes of
residence at LAU 2 level (Anselin, 2003: 99).
3. Selection of LAU 2 units included in HH and LL clusters types (Anselin
1995, 1996); See Map 1, Table no. 1. LISA’s clusters HH, LL and total units type
for Number of persons with changes of residence in 1990 and respectively the
LISA’s clusters HH, LL and total units type for Number of persons with changes of
residence in 2009.

DISCUSSIONS AND LIMITS
The migration in the sense of Krugman model reflects the equilibrium
searching in terms of costs, mainly: labour force cost–real wage, trade costs
(transport, production costs, etc.). We consider important to be identified the core
locations (or locations that have the potential to become core, in report with all
other locations are peripheries) as the agglomerations of/ geographical concentration
that could provide still comparable access to housing, education, employment,
common interest services (health, transport, ICT) etc., locations where the market
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crowding effect is not yet present in conditions of competitive transaction costs. In
short, we consider that the migration ensures the agglomeration effect as long as
the transaction costs are low.
The main limit of our article is represented by the fact that we identified the
tendency of agglomeration (the Moran’s I is still too low) with core potential only
by the population that enter in location and not by its accumulation level
(respectively the exit population is not considered, reason for which it is ignored
the flow into location).
The second important limit is given by the low spectrum of the socioeconomic
attributes of locations identified in HH locations (as core potential locations), in
some cases the characteristics are expressed only by means of the indicators more
or less comparable (we use the best years accessed in the TEMPO–INS in the first
part of the 2014 year).

RESULTS
Our results regarding the number of persons with changes of residence
following the spatial analysis at LAU 2 level covers the following issues for 1990
and 2009: global spatial autocorrelation, local spatial autocorrelation and
socioeconomic characteristics of the locations by cluster type in absolute and
relative terms.

Global spatial autocorrelation
The number of persons with changes of residence presents a spatial
dispersion global tendency at LAU 2 level, slightly decreasing from 1990 to 2009.
The observed values of Moran I index of this indicator have negative values: of
0.0162 in 1990 and 0.00645 in 2009, both values are lower than the theoretical
mean value E (I) of the Index Moran [(E(I) = –0.0003] indicating that there is not a
significant spatial correlation (Anselin, 2005: 135; Anselin, 2003: 91). Please note
that we opted for determining inference Moran I index 999 permutations for
number of registered unemployed at UAT 2 for the empirical distribution is
obtained for a level of p = 0.016 pseudo significance in 1990 and p = 0.055
respectively in 2009; In 1990 we obtained a Z score of 2.3459 of Moran I with a
standard deviation for the reference distribution (Sd), Sd = 0.070< Sd 1.65, p value
> 0.10 with a less than 90% level of confidence, which leads us to accept the null
hypothesis, namely that the identified pattern is completely randomized. In 2009
we obtained a Z score of 1.5373 of Moran I with Sd = 0.0044 < 1.65 Sd, p value
> 0.10 with a less than 90% level of confidence, which entitles us to accept again
the null hypothesis, and therefore the fact that the identified pattern is the result of
chance.
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Map 1
LISA cluster map for the population establishing residence
(including external migration) in another locality at LAU 2 /NUTS 5
(significance 0.05, number of permutation 999)
Map 1 – LISA clusters in 2009

Map 2 – LISA clusters in 1990

Source: Shape file LAU2 polygons ESRI Romania 2014. Mapping data, FOM104D INS TEMPO,
Map realised by authors in GeoDA.
HH = High-High and LL = Low-Low = spatial clusters and HL = High-Low and LH = Low-High =
spatial outliers; clusters calculated by authors in Geoda.

Local spatial autocorrelation
With GeoDA software (Anselin, 1995) we made the two types of spatial
synchronized maps illustrating the local autocorrelation LISA tendencies for the
number of persons with changes of residence at LAU 2 level: the Cluster Map 1

9
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and Map 2 are significant at a minimum p = 0.05 for 999 permutations inference by
convention we consider reasonable enough. We mention that for the Map 1 with
data 2009, there are the following significance levels for the identified clusters:
326 locations with p = 0.05, 129 location with a p = 0.01, 44 locations with a
p = 0.001. Also, for the Map 2 with data 1990, there are the following significance
levels for the identified clusters: 578 locations with p = 0.05, 260 location with a
p = 0.01, 57 locations with a p = 0.001. In this model there are 5 types of spatial
autocorrelation: High-High (H-H), Low-Low (LL) called spatial clusters registering
positive spatial autocorrelation with agglomeration tendency (local Moran I > 0),
HL and LH called spatial outliers registering negative spatial autocorrelation or
dispersion tendency and NS locations – not significant spatial autocorrelation.
Table no. 1

Nr UAT2 2009

Nsal_2010

denPTkm2

Nsi_2010

Lisa_pin09

Pind_2009

Nr UAT 2 1990

Nsal_1991

denPTkm2

Nsi_2010

Lisa_pin90

Pin_1990

Means for socio establishing residence economic characteristics in locations by cluster
type (HH, LL and national) identified for the population establishing residence
(including external migration) in another locality at LAU2 /NUTS 5 and by
residence area (rural, urban, and national) in 1990 and 2009, in Romania

Rural
142 156 1188 75
Rural 219 166 150 1 099 59
577
Urban 11 233 1 984 910 67 821 22 HH Urban 570 700 452 13 723 24
National 2 994 560 327 16 300 97
National 321 321 237 4 749 83
Rural
123
45
377 559
Rural
96
29
139 233
21
32
LL Urban
376 138 4 840 43 LL Urban
959
126
68 237 68
12
National 29
141
52
695 602
National 34 103 31
179 245
Rural
123
63
447 2 867
Rural
235 2 867
116
53 123 63
Urban 1 979 871 418 20 031 314
Urban 587 871 418 11 794 314
National 299
197
98 2 375 3 189
National 105 197 98 1 372 3 189
Randomization with 999 permutations, significant at p = 0.05 minimum weighted spatial contiguity
Rook scheme of 1st order
Means are calculated for the locations by types of clusters identified by LISA method and illustrated
in the maps, for the 4 socioeconomic indicators:
Map 1 – LISA clusters in 2009.
Map 2 – LISA clusters in 1990.
Where we used the notations for the socioeconomic indicators best values available:
Pin – Number of persons with changes of residence (including external migration) POP307A –
TEMPO INS
Nsi – Registered unemployed persons at the end of the month annual means
Nsal – Annual average number of employees
denPTkm2 – number or habitants / km2, indicator calculated for 2011 INS Census geovectorised by ESRI
Nr. UAT2 – number of territorial administrative units by cluster type, represents the statistical unit,
2011 INS Census geovectorised by ESRI.
Source: Calculated by the authors in GeoDA and SPSS.
Total

Total

HH
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Next to the LISA result clustering tendency (for HH and LL location) by the
number of persons with changes of residence at LAU 2 level we add supplementary
information regarding the dimensions of the attributes described by socio economic
indicators in these locations types (Table no. 1).

Socioeconomic characteristics of the locations by clusters type in
absolute terms
At national level it is visible the tendency to decrease the spreading of
locations with high level of the number of persons with changes of residence,
surrounded with locations with high level of the number of persons with changes of
residence: in 1990 there were 97 locations HH type and in 2009 decreased at 83
locations LAU 2. The mean of the unemployed persons / LAU 2 in 2010 was 560
unemployed person /LAU 2 HH 1990 type and decreased at 321 unemployed
person /LAU 2 HH 2009 type (Table no. 1). The mean of the number of persons
that entered a HH location decreased from 2994 persons in 1990 (HH location
identified in 1990) at 231 persons in 2009 (HH location identified in 2009) associated
with the tendency of population density decreasing from 327 persons/km2 in 2011
(in HH location identified in 1990 for population establishing residence) to 237
persons/km2 in 2011 (in HH location identified in 2009 for population establishing
residence) and in terms of employed population there is also registered an sharply
decrease tendency from 16,300 salaried persons / LAU 2 HH type in 1991 (in HH
location identified in 1990 for population establishing residence) to 4,749 employed
persons/ LAU 2 HH type in 2010 (in HH location identified in 2009 for population
establishing residence).
Also in HH clusters (calculated for population establishing residence in 2009)
but by residence area there is a high heterogeneity, both in terms of spreading and
intensity.
– In rural area the diminishing of core tendencies formation is visible, the
HH locations by the number of persons with changes of residence decreases from
75 LAU 2 in 1990 to 59 LAU 2 in 2009 – locations that are associated with an
increase in terms of registered unemployed person from the mean of the
unemployed persons/ LAU 2 in 2010 of 142 unemployed person /LAU 2 HH 1990
type to 166 unemployed person/ LAU 2 HH 2009 type (Table no. 1). In these
locations is visible the decreasing tendency of the number of persons that enter in
the location from 577 persons/ year in 1990 (in HH rural location identified in
1990) to 219 persons/ year in 2009 (in HH rural location identified in 2009), and
the population density is slightly decreasing in 2011 from 156 persons/km2 (in HH
rural location identified in 1990) to 150 persons/km2 (in HH rural location
identified in 2009). Besides, also the number of salaried persons decreased from
1,188 salaried persons in 1991 (in HH rural location identified in 1990) to 1,099
salaried persons in 2010 (in HH rural location identified in 2009).

11
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– In urban area, the number of persons with changes of residence as the
quantity of persons that enter a location – input population phenomena – decreases
both in terms of surface and intensity. The number of HH from urban area by
entrance of population increased from 22 LAU 2 in 1990 at 24 in 2009. In these
locations is visible the tendency of a sharply decrease of the number of persons
establishing residence from 11,233 persons/ year in 2009 (in HH rural location
identified in 2009) to 570 persons/ year in 2009 (in HH rural location identified in
2009), is intensive decreasing the population density in 2011 from 910 persons/km2
(in HH rural location identified in 1990) to 452 persons/km2 (in HH rural location
identified in 2009) and also the number of salaried persons decreases from 67,821
salaried persons in 1991 (in HH rural location identified in 1990) to 13,723 salaried
persons in 2010 (in HH rural location identified in 2009).

Socioeconomic characteristics of the locations by cluster type in
relative terms
Our assumption that “migration ensures the agglomeration effect as long as
the transaction costs are low” is sustained in relative terms as tendency (for our
very short list of characteristics).
The HH location (calculated for the population establishing residence in
1990) registered 10 times higher population that enter in the national average
location (locaţia medie naţională) in 1990, 2.8 times higher number of registered
unemployed persons in 2010 in the national average location, 3.3 times higher
population density in 2011 in the national average location and 6.9 times higher the
number of salaried persons in 1991 in the national average location.
The HH location (calculated for the population that enter in location in
2009) registered 3 times higher population that enter in the national average
location in 2009, 1.6 times higher number of registered unemployed persons in
2010 in the national average location, 2.4 times higher population density in 2011
in the national average location and 3.5 times higher the number of salaried persons
in 2010 in the national average location.
The HH rural location (calculated for the population that enter in location in
1990) registered 5 times higher population that enter in the rural national average
location in 1990, 1.2 times higher number of registered unemployed persons in
2010 in the rural national average location, 2.5 times higher population density in
2011 in the rural national average location and 2.7 times higher the number of
salaried persons in 1991 in the rural national average location.
The HH rural location (calculated for the population that enter in location in
2009) registered 4.2 times higher population that enter in the rural national average
location in 2009, 1.4 times higher number of registered unemployed persons in
2010 in the rural national average location, 2.4 times higher population density in
2011 in the rural national average location and 4.7 times higher the number of
salaried persons in 2010 in the rural national average location.
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The HH urban location (calculated for the population that enter in location
in 1990) registered 5.7 times higher population that enter in the urban national
average location in 1990, 2.3 times higher number of registered unemployed
persons in 2010 in the urban national average location, 2.2 times higher population
density in 2011 in the urban national average location and 3.4 times higher the
number of salaried persons in 1991 in the urban national average location.
The HH urban location (calculated for the population that enter in location
in 2009) registered is equal with the population that enter in the urban national
average location in 2009, 0.8 times from the number of registered unemployed
persons 2010 in the urban national average location, 1.1 times higher population
density in 2011 in the urban national average location and 1.2 times higher the
number of salaried persons in 2010 in the urban national average location.

CONCLUSIONS AND FUTURE STUDY
Our study has identified the following main tendencies, considering the
opportunities and human assets criteria realised (using as proxy indicators:
number of salaried, registered unemployed persons – proxy for social protection
linkage/ positive aspect especially in rural area, density of population and
population that enters in one location only):
– the decrease of the number of potential core centres, and also the decrease
of the “power of the locations” with this rank. In report with the Romania’s 2007
accession to EU the periphery effect of all LAU2 in national level is confirmed by
the important number of labour mobility of Romanians in Europe. The labour
liberty in open frontier conditions illustrated the periphery effect of Romania’s
economy in relation with global centres of competitiveness from UK, Germany,
France, Italy, etc.;
– in 2009 in comparison with to 1990 there is a higher tendency to new
agglomerations as core locations in rural area “more powerful” than in urban areas;
– increasing the access to registered unemployment in rural area in 2009 in
comparison with 1990 indicates a better connection to social protection of active
population, fact confirmed also by the tendency of increasing the number of salaried
person in rural areas.
*
* *

The spatial analysis offers to policy makers in different policies areas –
development, employment, poverty decreasing, labour market competition and
flexibility characteristics – useful tools to explore the integrated approaches.
The added value of this article is provided by the results of applying the spatial
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analysis tools in view of making a profile of some socioeconomic indicators in
locations LAU 2/ NUTS 5 level used as statistical units but reflecting the smallest
administrative unit. This multidimensional spatial heterogeneity profile offers an
input for the policy dimension and for a better estimation of the budgetary effort,
providing a practical background for implementing more efficient and more
targeted actions and measures in the new strategic cycle under the new 1303/2013
Regulation of the European Parliament and of the Council common provisions.
The analysis of labour force mobility with its dimension of population (internal
and external) migration opens important directions to improve labour market
analysis as a functional area of the territory in a multidimensional perspective,
including besides the administrative/ political level the specific types of territories:
border regions, rural areas, coastal areas, mountains, sparsely populated areas,
inner peripheries, etc. (ESPON – GEOSPECS, 2013).
It is necessary to identify, make a diagnosis and reduce spatial imbalances
also in cohesion policy and therefore to create new instruments to address asymmetric
territorial impacts if/when they arise.
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A

cest articol îşi propune identificarea unor aşezări care fac
parte din două tipuri de clustere HH şi LL formate din locaţii
UAT 2, caracterizate de similitudini la nivelul populaţiei care
şi-a schimbat domiciliul (inclusiv prin migraţia externă) în altă localitate.
S-au folosit metoda de analiză statistică Indicatori Locali de Asociere
Spaţială LISA (Anselin, 1995, 1996) şi calculul în Software GeoDA. Tipul
fiecărei aşezări UAT 2 (naţional, HH sau LL), calculat în SPSS, este dat de
media statistică a caracteristicilor indicatorilor relevanţi pe piaţa forţei de
muncă: numărul de şomeri (2010 şi 2013); numărul de salariaţi (2010),
densitatea medie a populaţiei/km2 (1992 de date – census) şi numărul mediu
de persoane care intră în UAT 2 ca urmare a schimbării domiciliului, după
mediul de referinţă (urban/ rural) şi la nivel naţional, în 1990 şi 2009 în
România. Sursa datelor este asigurată de Institutul Naţional de Statistică
INS – baza de date TEMPO-line, indicatorii socioeconomici la nivel detaliat
LAU 2/ NUTS 5. Aceste rezultate de cercetare au fost obţinute în cadrul
proiectului NUCLEU PN – 420118: Distribuţia spaţială a indicatorilor
politicii de coeziune, studiu realizat în 2014.
Cuvinte-cheie: diferenţe regionale, modele regionale ale pieţei muncii,
grupuri, populaţie care a făcut o schimbare de domiciliu în altă localitate.

THE QUALITY OF HOUSING IN FOUR ROMA
COMMUNITIES LIVING ON THE PERIPHERY
OF FĂGĂRAŞ CITY, ROMANIA: DIFFERENCES
IN PERCEPTION BETWEEN ROMA AND ROMANIANS
CĂTĂLINA-IONELA REZEANU

T

his study is a secondary analysis of data based on “The Barometer
Survey on Roma in Făgăraş”, conducted in 2013. Quantitative
data were collected through the oral survey technique based
on standardized questionnaire, applied to the peripheral areas of Făgăraş
City (Combinat Colony, Negoiu Street, Prunului Street, and Plopului Street),
where Roma communities face severe housing problems (systematic sample,
N = 400 Roma respondents aged 18 years and over) and to the central and
middle city neighborhoods, majority inhabited by Romanians (systematic
sample, N = 400 Romanian respondents aged 18 years and over). Through
this study we intend to expose the housing situation of Roma by comparing
Roma self-perceptions and Romanian perceptions about Roma. The following
dimensions of quality of housing were measured: housing and household
characteristics; satisfaction with housing situation; agenda of housing problems;
solutions for improving housing situation. Additionally, the following aspects of
Roma situation were measured: social distance towards the Roma, prejudice
and discrimination against Roma. Overall, data showed that Romanians
center more than Roma on the Roma lack of jobs issue, and those who think
that the solution to Roma housing issue would be to move Roma elsewhere do
not perceive as much as Roma that this solution would improve Roma housing
conditions and do not take into account that Roma do not want to be moved at
the periphery of the city. Furthermore, Romanians do not have the same
opinions as Roma regarding the magnitude of public discrimination against
Roma, and also they perceive more than Roma a lack of trust between the
Roma and Romanian people.
Keywords: Roma, quality of housing, housing tenure, housing agenda,
housing solutions.

INTRODUCTION
There is a consistent body of literature pointing to the severity of Roma
housing issue due to poor quality of housing conditions. In the last decade many
Adresa de contact a autorului: Cătălina-Ionela Rezeanu, Universitatea Bucureşti,
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Bd. Schitu Măgureanu nr. 9, sector 5, Bucureşti, e-mail:
rezeanucatalina@gmail.com.
CALITATEA VIEŢII, XXVI, nr. 3, 2015, p. 214–236
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empirical studies described the magnitude and characteristics of this problem, at
international and national levels (Vincze and Rat, 2013; FRA, 2012; Molinuevo et al.,
2012; Vuksanović-Macura, 2012; Nolan, 2011; Berlin, 2011; Phillips, 2010;
Milcher, 2009; Trimikliniotis and Demetriou, 2009; Bădescu et al., 2007). Other
researchers emphasized the failure of implementing international programs and
national policies addressing Roma housing problems (Molnár et al., 2012;
McGarry, 2012; Kosa et al., 2007; Slaev, 2007). Most of the recent studies are
focusing on Roma in general, ignoring local particularities (Tremlett, 2014) and
presenting the situation only through Roma or authorities’ viewpoints, without
taking into account the point of view of the ethnic majority group (McGarry,
2014). Yet, in the Romanian context, there are some signs of an emerging literature
regarding local Roma diversity (Berescu, 2013; Harabula, 2013; Dohotaru, 2013;
Gheorghe et al., 2011; Rughiniş, 2010, 2004) and differences in perception
between Roma and Romanians (Fleck and Rughins, 2008). Given the centrality of
the issue of Roma diversity, in this paper we will focus on studying the
particularities of four Roma communities situated on the periphery of Făgăraş City,
Romania (Plopului Street, Negoiu Street, Combinat Colony, and Prunului Street),
in order to contribute to the understanding of local specificities of Roma housing
issue as seen from the viewpoints of Roma and Romanians.
Problem description. There are four Roma Communities in Făgăraş City
living on the periphery of the city having major housing problems: Plopului Street,
Negoiu Street, Combinat Colony, and Prunului Street from Galaţi district. The first
three communities live in substandard social houses, while in the last community
the majority of Roma live in a slum of illegally constructed houses or other forms
of improvised shelters.
According to the image from local press (Bună Ziua Făgăraş and Monitorul
de Făgăraş), in 2007 public authorities from Făgăraş City made a contract
agreement with a private firm exchanging four blocks of flats from Negoiu Street
(number 1, 2, 5 and 8; inhabited by 500 persons), functioning as social houses,
two of them being in an advanced degradation state, for other block of flats from
Plopului Street (number 6, 12, and 3) renovated and connected to utilities. Roma
residents from Negoiu number 1 and 2 moved to the new blocks of flats from
Plopului Street in 2008, but those from Negoiu number 8 and 5 (about 50
families) refused to move, the neighborhood being ill-famed. They hoped that
after the new owner would renovate the blocks from Negoiu, they would buy the
apartments from him. Due to illegal connections to the electric system, in 2009
an accidental fire swept the attic of one of the blocks from Plopului Street, and as
renovation was superficial, people had to live in flats with leaks from the roof.
After three years of living there, shortage of money made a big number of Roma
residents from Plopului Number 12 not able to pay their utility taxes, so that their
apartments were disconnected from utilities. Consequently, they refused to pay
rent for a dwelling without access to basic utilities, and authorities threatened
them with eviction. The disconnection of some apartments from the sewage
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system contributed to the degradation of pipes and resulted in the basement
flooding in the block number 12 from Plopului Street. In 2010, after the eviction,
the block number 8 from Negoiu Street was devastated, being source of scrap
metal, firewood and bricks. Also in 2011, a police raid found that from 144
verified persons from Plopului number 6 and 12, 17 persons were staying
illegally in social houses.
Combinat Colony district is situated near the ruins of the former chemical plant
Nitramonia (an area of 550 ha), from where, according to the public discourse, Roma
steal scrap iron and electric cables in order to make some money from selling them.
Local press abounds with examples of police raids in this area, resulting in fines and
arrests. Having fines cuts Roma access to welfare. Another problem associated with
this area is the lack of cleanness, because of two factors: sanitation services which do
not collect the trash if people do not pay sanitation taxes, and people who do not
maintain cleanness or tend to throw the trash in other places than the containers.
Since apartments are not connected to the central heating system, residents try to find
alternative ways to heat their houses, some of them being dangerous and resulting in
carbon monoxide poisoning accidents. In 2010 the City Hall gave a part of the
residents of social houses from Combinat Colony the opportunity to become owners,
with an offer far below the market price.
Galaţi district is situated on the north periphery of the city, being separated
from it by a river over which there is a bridge in a deep degradation state, which
needs to be repaired. On Prunului Street from Galaţi district a part of Roma have
built shanty houses on land not registered in the Real Estate Register, living in poor
conditions, and another part live in social houses without access to basic utilities,
most of them being sued by local authorities for not paying their taxes. According
to their declarations in the local press, even if they live in improvised shelters on
their residence papers is written that they live in apartments and because of that
they are forced to pay rent, which they cannot afford. Also, residents from Prunului
Streets were accused in the local press for making connections to the public sewage
system on their own. In 2009 there was a local project to make ID papers for Roma
from Galaţi district and in 2012 Prunului Street was asphalted, and connected to the
sewage and clear water systems.
Starting from these particularities, the research questions asked in this paper
are: 1) how do Roma living on the periphery of Făgăraş City perceive their quality
of housing, 2) how are these perceptions different from those of their Romanian
neighbours from the city regarding Roma quality of housing, and 3) which are the
biggest differences in perception between Roma and Romanians. The main
hypothesis is that Roma and Romanian perceptions are different, one of the biggest
differences being related to the discrimination against Roma.
Conceptual framework. There is an increasing literature pointing to the
need of studying more how public discourse is taken up by Roma, reinterpreted
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and lived in their everyday life (Tremlett, 2014). In this regard (McGarry, 2014)
propounded the assumption that there are differences between how Roma
represent themselves and how they are represented by others, and introduced the
distinction between “representation of Roma” (the social construction of Roma
identity, the way they are seen and understood by others) and “representation for
Roma” (their ability to make themselves understood and seen, to control the
dominant images of themselves). Therefore, in this paper representation of Roma
is studied by Romanians’ perception about Roma, and representation for Roma
by Roma self-perception. On the other hand, regarding Roma studies,
discrimination was widely and intensely documented in the literature (Agarin,
2014; Bačlija and Haček, 2012; Ignăţoiu-Sora, 2011; Milcher and Fischer, 2011;
Parekh and Rose, 2011; O’Higgins, 2010) and so were prejudice and social
distance (Fontanella, 2015; Bartoš, 2012; Ljujic et al., 2012; Sobotka and
Vermeersch, 2012), and residential segregation (Vincze, 2013; Berescu, 2011;
Phillips, 2010). Despite the evident connection between these concepts,
discrimination, prejudice and social distance against Roma are not researched as
dimensions of Roma quality of housing. In this study we assume the premise that
the quality of housing does not mean only the quality of material conditions of
living or the type of house tenure, but also the quality of social relations with
neighbors and with public services.

METHOD
This study is a secondary analysis based on data collected in February 2013
for the local study “The Barometer Survey on Roma in Făgăraş City”, in which I
participated as a member of the research team by developing methodological
research design and the research report.
Target population (universe of the research). The four Roma communities
in which study was conducted are: Prunului Street form Galaţi district (located in the
north periphery of the city, a big number of Roma living in substandard illegally built
houses), Combinat Colony (located in the south industrial periphery of the city, the
majority of Roma living in social houses), Negoiu number 1 block of flats (located in
the east periphery of the city, Roma still living in a dilapidated social houses after
refusing to move to Plopului Street), and Plopului Street number 3, 6, and 12 block
of flats (located in the west periphery of the city, Roma living in social houses after
they were moved from Negoiu number 2, 5, and 8 block of flats). The identification
of potential Roma respondents was done using the technique of “implicit validation”,
which is recognized in the literature as being more efficient then the direct selfidentification technique (Messing, 2014). To be more precise, the potential Roma
respondent was approached by the interviewer with the phrase “we are conducting
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a survey among the Roma population’, acceptance to participate in the study being
interpreted as the respondent being Roma.
Data collection. Quantitative data were collected through the oral survey
technique based on standardized questionnaire, applied to four peripheral areas of
Făgăraş City, where Roma communities face severe housing problems (systematic
sample, N = 400 Roma respondents aged 18 years and over) and to the central and
middle city neighbourhoods, majority inhabited by Romanians (systematic sample,
N = 400 Romanian respondents aged 18 years and over). The collected data were
centralized using IBM SPSS Statistics, Version 20. Data was collected and
registered at the individual level of observation. The units of analysis were the two
major local ethnic groups from Făgăraş City (Roma and Romanians) and the main
four neighbourhoods in which Roma from Făgăraş live (Combinat Colony, Negoiu
Street, Prunului Street, and Plopului Street).
Measurements and analysis. For this secondary analysis five dimensions of
Roma quality of housing were used in the operationalisation scheme: Roma
household and dwelling profile; Roma housing conditions; Roma house tenure;
Roma housing issues agenda, and social distance, prejudice, and discrimination
against Roma. The questions used from the original study to measure these
dimensions are presented in detail in the Appendix of the paper. First, in order to
make possible the comparison between Roma and Romanians’ perceptions, based
on the data collected from Roma respondents, three summative indices were build:
1) poor housing conditions (from dummy variables: lack of space, insufficient
light, lack of adequate heating, leaks from the roof, dampness, defective
installation equipments, and damaged windows frames; Cronbach’s alpha = 0.80);
2) lack of access to basic utilities (from dummy variables measuring connection to
water supply, sewerage, electricity, gas, central heating; Cronbach’s alpha = 0.62);
3) lack of kitchen and/or bathroom inside the house (from the tow dummy
variables lack of kitchen and lack of bathroom inside the house; Cronbach’s alpha
= 0.52). A recoding procedure was applied, so that the indices were transformed
into dummy variables: value 1 representing “presence of at least 3 problems of
poor housing conditions” (for the first index), “lacking at least 3 basic utilities” (for
the second index), “lacking bathroom and/or kitchen inside the house” (for the
third index), and 0 representing all other response options. Second, we applied
descriptive statistics analysis in order to evidence Roma and Romanians’
perceptions. Third, for every pair of variables measured at the level of both Roma
and Romanian respondents, we calculated differences of proportions and arranged
them in decreasing order. The smallest values showed the aspects undervalued by
the Romanian respondents (percentages of Roma responses being bigger than
percentages of Romanian responses), while the aspects with the biggest percentages
overvalued by Romanian respondents (percentages of Roma responses being
smaller than percentages of Romanian respondents).
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RESULTS
Roma socio-demographic profile: In terms of education, no Roma
respondent from the sample has higher education. Three quarters (75%) of Roma
respondents have completed eighth grade or less, 19% tenth grade or vocational
school and 6% high school. In terms of occupation, 36.5% of respondents are
housewives, 27% unemployed, 15.5% manual workers, 13% retired, the rest being
pupils / students, employees with secondary education, employers or having other
occupation. The majority of Roma respondents (58.8%) have family income of less
than 600 lei per month (140 Euros), one-third (31.6%) between 600 and 1,200 lei
(140–280 Euros), 15.6% do not have income at all, and only 4% have an income of
more than 1200 lei per month (above 280 Euros). According to Roma’s statements,
their main sources of income are in decreasing order: maternal / child allowance,
salary, pension, payment for self-employment activities (occasional labor, selling
agricultural products), welfare, and unemployment compensation.
Table no. 1
Main source of income of Roma from Făgăraş City
Types of sources of income*
1
2
3
4
5
6
7
8
Roma %
18.5
13
16
1
31.5
13
7
0
Romanians %
1.3
25.8
1.8
4.3
17.3
29
1.3
19.5
* 1 – salary; 2 – payment for self-employment activities; 3 – pension; 4 – unemployment compensation;
5 – maternal / child allowance; 6 – welfare; 7 – no source of income at all; 8 – income from illegal
activities (stealing).
Perceptions of

Compared to the sources of income mentioned by Roma respondents,
Romanian respondents tend to underestimate the Roma income obtained from
salary, pension, children/ maternal allowance. Instead, Romanians overestimate
Roma income from independent activities. Unlike Roma respondents, Romanians
set out a new category of Roma source of income, namely the illegal income.
Household and dwelling profile. Roma respondents from the sample live in
households consisting of one to 13 members, with an average of 4.1 persons per
household. In these households live from 1 to 8 minors (less than 18 years old),
with an average of 1.9 minors per household. Roma dwellings from the sample
have from 2 to 5 rooms (on average 1.7 rooms per household) and surfaces ranging
from 5 to 300 square meters (on average, a dwelling has 31 square meters, a room
2.7 persons, and a person 10 square meters). Most houses have two rooms and the
most common situation is that of a person assigned for five square meters of the
house surface. 8 of 10 Roma respondents (82.5%) live in a detached house or in a
multifamily block of flats, and 2 from 10 (20%) in an improvised shanty or
abandoned building.

220

CĂTĂLINA-IONELA REZEANU

7

Housing conditions. Almost no dwelling from the Roma sample (98%) is
connected to central heating, 7 of 10 (68.5%) is not connected to sewerage and
almost the same percent (72%) are not built with a bathroom inside. The vast
majority of dwellings (69%) are not connected to gas, one third (29.5%) do not
have electricity and also one third (29.5%) are not equipped with a kitchen inside.
One of five dwellings (20%) is not connected to clear water. Half of the analyzed
dwellings (50%) lack at least three basic utilities (water supply, sewerage,
electricity, gas, central heating) and 7 of 10 (73%) have no bathroom or kitchen
inside.
Almost a third (29.5%) of Roma respondents said they have arrears for not
paying rent or utilities’ costs. These debts vary between 30 and 4,500 lei (from 7 to
1,000 Euros), the average household debt being of 713 lei (about 150 Euros). A
considerable percentage of Roma respondents declared that they do not have some
utilities in their home, and, surprisingly, that they do not need them either: central
heating (38.8%), gas (5 %), bathroom (2%) and sewerage (1.5%).
Over half of Roma respondents (56%) complained that they are facing at
least three of the following housing problems: lack of space (overcrowding),
insufficient light, lack of adequate heating, leaks from the roof, dampness, defective
installation equipments, and damaged windows frames. Housing problems faced by
more than half of Roma respondents are in order: dampness (71.5%), lack of space
(61.5%) and leaks from the roof (55%).
Table no. 2
Roma housing conditions
Types of substandard living conditions*
1
2
3
4
5
Roma %
56.4
53.2
89.7
73.4
31.9
Plopului and Prunului Streets
Romanians %
54.5
55.5
47.3
40.3
58
Roma %
42.9
57.1
9.6
42.9
33.3
Negoiu Street
Romanians %
45.5
55.3
33.3
34.5
58.3
Roma %
71.8
58.8
42.7
80
25.9
Combinat Colony
Romanians %
52.8
61.3
36.3
40.5
65.8
* 1 – confronting with the problem of crisis of space; 2 – poor housing conditions (at least 3 of the
following problems: lack of space (overcrowding), insufficient light, lack of adequate heating, leaks
from the roof, dampness, defective installation equipments, and damaged windows frames); 3 – lack
at least 3 basic utilities (water supply, sewerage, electricity, gas, central heating); 4 – absence of
kitchen or bathroom inside the dwelling; 5 – having arrears for not paying rent or utilities’ costs.
Analyzed Roma community

Perceptions of

Romanians’ perceptions and Roma self-perceptions are similar in terms of
awareness of poor housing conditions of Roma from all the four analyzed Roma
communities (Plopului Street, Prunului Street, Negoiu Street, Combinat Colony),
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and in terms of the lack of space problem faced by Roma residents from Negoiu
Street. Overall, Romanian respondents underrate the Roma problem of lack of
connection to basic utilities and lack of kitchen and bath inside the house and
overrate the problem of arrears due to not paying rent or utilities’ costs. In
particular, regarding the housing conditions of Roma from Negoiu Street,
Romanian respondents overestimate the problem of lack of connection to utilities
and the problem of arrears due to not paying rent or utilities’ costs; and
underestimate the problem of lack of space and that of the absence of kitchen and
bathroom inside. Regarding the housing conditions of Roma from Combinat
Colony, Romanian respondents overestimate the problem of arrears due to not
paying rent or utilities’ costs and underestimate the problem of the absence kitchen
and bath inside the home.
Almost three quarters of Roma respondents (72.4%) are dissatisfied with the
current living conditions and a similar percentage (70.9%) expects future housing
situation to become worse in the next year. Overall, Romanian and Roma
respondents have a similar perception of the quality of Roma housing: 72.4% of
Roma respondents are dissatisfied and very dissatisfied with the current housing
conditions, and 78% of Romanians respondents consider Roma housing problem to
be quite important and very important. In particular, Romanians overestimate the
most the present situation of poor quality of Roma housing conditions from Negoiu
Street, and are more pessimistic than Roma regarding the future quality of Roma
housing conditions from Plopului and Prunului Streets.
Table no. 3
Roma satisfaction with their housing conditions and Romanians’ evaluation
of Roma housing conditions (present and future)
Analyzed Roma
community
Plopului and Prunului
Streets
Negoiu Street
Combinat Colony

Perceptions of
Roma %
Romanians %
Roma %
Romanians %
Roma %
Romanians %

Quality of Roma housing conditions*
poor, very poor –
will be the same, will
present
worsen – future
64.9
66
93.4
76.6
47.6
70
95.1
77.2
81.2
73.9
94.3
77.3

House tenure. 71.5% of Roma respondents from the sample declared that
they are tenants in social houses, 18.5% that they have built their house illegally on
non tabulated land, and only 15% that they own their house. 2% said that they live
clandestinely in social housing without paying the rent for themselves (the other
members of the household paying their rent), and 3% that some members of the
household they live in do not have residence papers.
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Table no. 4

Roma house tenure
Types of house tenure*
1
2
3
4
5
6
Roma %
28.7 47.9 1.1 35.1
0
5.3
Plopului and Prunului Streets
Romanians %
49.8 35.5 30.5 56.3
38
35.8
Roma %
0
100
0
0
0
0
Negoiu Street
Romanians %
47.3 24.3 28.3 22.8 31.8 30.5
Roma %
3.5 90.6 3.5
4.7
0
1.2
Combinat Colony
Romanians %
45.8
35
35.3 33.8 37.8 38.8
* 1 – house owned by family; 2 – rent contract for social house; 3 – not paying rent, but staying
illegally in social houses with other people who pay rent; 4 – have built their home on a non
tabulated land; 5 –not having ID papers, cannot make any legal papers for the house; 6 – some
family members do not have residence papers.
Analyzed Roma community

Perceptions of

As regards to Roma from Prunului and Plopului Streets, Romanians respondents
overestimate the most the situation of Roma not having ID papers, and underestimate
the situation of Roma being tenants in social houses. As regards Roma from
Negoiu Street, Romanian respondents overestimate the most the Roma house
ownership and underestimate the condition of Roma being tenants in social houses.
As regards Roma from Combinat Colony, Romanian respondents overestimate the
most the cases of Roma being owners of their houses and underestimate the
situation of Roma being tenants in social houses.
Housing issues agenda. Among the problems of the Roma living area, Roma
mentioned the most frequently the housing ones: housing and land tabulation
(16.4%), sanitation (16.4%), cleanliness (13.2%), renovation of houses (12.7%).
Other housing problems mentioned by Roma are related to: roads, sidewalks and
bridges; lack of parks and shops; noise; water supply, gas, electricity; stray dogs;
lack of social houses; improper house heating; higher rents.
Unlike the Roma respondents, Romanian respondents do not acknowledge
Roma problems related to sanitation, housing renovation, the paving of roads, gas
and water supply, bridges, home heating, stray dogs, sidewalks; Instead, they
mentioned: beggars, disorganization, the need to move Roma somewhere else, lack
of public order and safety, lack of Roma education, the need for Roma integration
in society.
Romanian respondents relied in much higher proportion than Roma
respondents on the issues of lack of jobs (43.4% difference) and education (11.4%
difference). Romanian respondents, unlike the Roma, identified much less
problems related to sanitation (16.4% difference), tabulation of land and houses
(14.2%), renovation of houses (12.7% difference), and the lack of cleanness in the
area (difference 11.6%).
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Figure 1

Roma housing agenda

Other problems: the lack of a park for children, noise, the need for helping the retired people, the lack of
shops, high rents, lack of ID papers, the large number of Roma, the need for tougher laws regarding Roma.

Solutions to the housing issues: Among the solutions proposed by Roma
respondents to improve the quality of their housing the following ones had the
highest frequencies: registering the land on which the house was built (34.1%),
renovation of the houses (13.9%), creating jobs for Roma (13.2%), allocating
financial aids for Roma (13.3%) and solving the lack of cleanliness problem
(5.2%). Other solutions were: connection to basic utilities (sewage, electricity,
clear water, and gas); increasing local authorities’ interest for Roma housing issues;
paying more visits to the areas; moving Roma from multifamily block of flats to
detached houses; not moving Roma elsewhere; offering Roma opportunities to live
in better quality social houses; supporting Roma with building materials; granting
Roma the right to build houses; cancelling Roma tax debts; eliminating the rent for
social housing; giving Roma the opportunity to buy the houses they live in at a
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lower price; repairing the roof of the buildings; giving Roma heating subventions;
solving the problem of lack of a doctor and pharmacy in the area.
Table no. 5
Solutions to the housing issues of Roma
Types of solutions*
Perceptions
of
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Roma %
30.7
4
18.7 10.7 4
4 1.3 0
0
0 26.6
Romanians % 14.6 9.9 25.9 7.1 1.7 3.1 0.7 20.1 3.4 5.1 8.4
Roma %
5.3 68.3 5.3
0 5.3 0 5.3 0
0
0 10.5
Negoiu Street
Romanians % 3.5 11.9 28.9 2.2 0.9 0.9 0.6 23.6 9.7 5.3 12.5
Roma %
44.3 10.1 10.1 1.3 6.3 6.3 2.5 0
0
0 19.1
Combinat Colony
Romanians % 7.5 10.2 25.9 6.2 1.6 1.3 0 17.7 3.3 11.5 14.8
* 1 – registering the land on which the house was built; 2 – renovation of the houses; 3 – creating jobs
for Roma; 4 – solving the lack of cleanliness problem; 5 – allocating financial aids for Roma; 6 – connection
to basic utilities – sewage; 7 – cancellation of Roma tax debts; 8 – offering Roma access social housing;
9 – moving Roma elsewhere; 10 – creating better living conditions for Roma; 11 – other solutions.
Other solutions: making identity documents for Roma; organizing Roma and increasing order in the
area; forcing Roma to pay taxes; offering Roma support for heating; bringing a doctor and building a
pharmacy in the area; giving Roma the opportunity to buy the houses they live in at a lower price;
providing better social houses for Roma; connecting Roma houses to basic utilities; the need for local
government representatives to come in the area; demolishing the buildings in which Roma live;
solving the problem of improper heating of Roma houses; applying the same law for Roma and
Romanians; solving the problem of stray dogs; integration of Roma in society; granting Roma the
right to build houses; supporting Roma with building materials; eliminating the rent for social
housing; repairing the roof of the buildings; cancelling Roma tax debts; evicting Roma debtors by
force; educating and civilizing Roma; paving the roads in the area; relocating Roma from multifamily
block of flats to detached houses; not moving Roma elsewhere.
Analyzed Roma
community
Plopului and
Prunului Streets

As concerns the solutions offered for the housing issues from Plopului and
Prunului Streets and also for Combinat Colony, Romanian respondents as
compared to Roma respondents favor in much higher proportion the solution of
offering Roma access to social housing, while Roma favor the solution of
registering the land on which their house was built. With respect to the solutions
offered for the housing issues from Negoiu Street, Romanian respondents as
compared to Roma respondents favor in much higher proportion the solutions of
offering Roma access to social housing and to jobs, while Roma favor the solution
of renovating their houses. Overall, the Romanian respondents offered some new
categories of solutions which were not mentioned by Roma respondents: offering
Roma access to social houses; moving Roma elsewhere; creating better living
conditions for Roma; making identity documents for Roma; organizing Roma and
increasing order in the area; forcing Roma to pay taxes; demolishing the buildings
in which Roma live; applying the same law for Roma and Romanians; solving the
problem of stray dogs; integration of Roma in society; educating and civilizing
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Roma; paving the roads in the area. On the other hand, Roma respondents offered
some new categories of solutions which were not mentioned by the Romanian
respondents: giving Roma heating subventions; the need for local government
representatives to pay more visits in the area; solving the problem of lack of a
doctor and pharmacy in the area; giving Roma the opportunity to buy the houses
they live in at a lower price; providing better social houses for Roma; supporting
Roma with building materials; eliminating the rent for social housing; repairing the
roof of the buildings; evicting Roma debtors by force; increasing local authorities’
interest for Roma housing issues; moving Roma from multifamily block of flats to
detached houses.
When presenting a set of proposed solutions, Roma almost unanimously
prefer to become owners of the land on which their home was built (99%), choosing
rather to buy (93.9%) than to rent it (6.1%). Only 28.6% of Roma respondents were
in favor of the solution to relocate elsewhere. Among these, the most frequently
cited advantage of moving elsewhere was the access to better housing conditions
(50%). Other mentioned advantages were: more space; owning their home; solving
the improper heating problem. The most frequently invoked perceived advantages
of buying the land was the possibility of having legal documents of housing
(24.4%) and the motivation to make house investments like house assurance or
house renovation (22%). Other advantages mentioned were related to the possibility
of Roma: to benefit of ID papers; to connect to basic utilities; to have more space
and better housing conditions, to have the opportunity to pay by installments, to not
have problems with the police anymore, to increase public safety and the safety of
housing and to save money. On average, Roma who said they prefer the solution of
land purchase would be willing to pay an amount of 2,995.5 lei (about 670 Euros)
for an estimated period of 46.7 years; and those who preferred the renting solution
would be willing to pay an average monthly rent of 121.1 lei (about 27 Euros).
In terms of the evaluation of the proposed solutions, unlike Roma
respondents, Romanian respondents overrate the solution of Roma being relocating
elsewhere (difference 44.7%) and the solution of renting the land on which the
house was built (difference 16.1%) and underrate the solution of buying the land
(difference of 6.1%).
Table no. 6
Preferences about the area where Roma could be moved
Types of area moving preferences *
1
2
3
4
5
6
7
8
Roma %
28.6
14.3
28.6
14.3
0
0
0
0
Romanians %
0
0
9.3
0.8
11.9
32.2
19.1
26.7
* 1 – downtown; 2 – anywhere besides Combinat Colony district; 3 – anywhere; 4 – Tudor Vladimirescu
district; 5 – Galaţi district; 6 – at the periphery; 7 – nowhere; 8 – Combinat Colony district.
Perceptions of
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Dissimilar from Roma respondents, Romanian respondents underestimate the
most Roma willingness to live downtown, and overestimate their preference to live
at the periphery of the City.
Table no. 7
Advantages of moving Roma elsewhere
Types of advantages *
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
Roma %
16.7 50 16.7 16.7 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Romanians % 0 2.6 1
0
1 3.1 0.5 1
1
1 3.6 7.1 2.1 2.6 9.3 1
* 1 – more space in the house, less overcrowding; 2 – better housing conditions; 3 – the possibility of
house ownership; 4 – less problems of improper house heating; 5 – new possibilities; 6 – Roma
would be motivated to invest in their house; 7 – fewer beggars; 8 – integration of Roma in society;
9 – increasing public safety; 10 – equality treatment of minority and majority local ethnic groups;
11 – development of the city; 12 – much cleaner city; 13 – no advantage; 14 – stimulating
investments; 15 – creating a unique Roma neighborhood; 16 – Roma could pay their taxes.
Perceptions of

With reference to the perceptions about the advantages of moving Roma
elsewhere, in contrast with Roma respondents, Romanian respondents overestimate
the idea of creating a unique Roma neighborhood, and underestimate the possibility
of Roma to have better housing conditions. Romanian respondents mentioned some
new categories of advantages which were not mentioned by Roma respondents: new
possibilities; Roma would be motivated to invest in their house; fewer beggars;
integration of Roma in society; increasing public safety; equality treatment of
minority and majority local ethnic groups; development of the city; much cleaner
city; no advantage; stimulating investments; creating an unique Roma neighborhood;
Roma could pay their taxes. On the other hand, Roma respondents offered some new
categories of advantages which were not mentioned by Romanian respondents: more
space in the house, less overcrowding; and less problems of improper house heating.
Table no. 8
Advantages of Roma buying the land on which their houses were built
Perceptions of

Types of advantages *
1
2 3 4 5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
Roma %
24.4
9.4 22 8.7 1.6 0.8 13.4 0 11.8 0
0 0 0
0 7.9
Romanians %
0
0 5.4 0 2.9 10.4 16.2 5.4 0 23.2 3.7 5.4 3.3 14.9 9.2
* 1 – Roma could have legal housing papers; 2 – new possibilities for Roma; 3 – Roma would be
motivated to invest in their houses; 4 – more space in the house, less overcrowding; 5 – better housing
conditions; 6 – the possibility of Roma house ownership; 7 – much more public safety; 8 – much more
Roma housing safety; 9 – Roma could save money; 10 – increasing money collection for the local
budget; 11 – the integration of Roma in society; 12 – equality treatment of minority and majority local
ethnic groups; 13 – much cleaner city; 14 – Roma could pay their taxes; 15 – other benefits.
Other benefits: Roma would be allowed to make house insurances, increasing Roma houses access to
basic utilities, more Roma would have ID papers, Roma would be motivated to work, reducing
discrimination against Roma, Roma might have the opportunity to pay by installments, Roma would
not have problems with the Police anymore, development of the city; stimulating investments,
creating an unique Roma neighborhood.
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Juxtaposing Roma and Romanians’ perceptions about the advantages of Roma
buying the land on which their houses were built, Romanians overestimate the most
the increasing of money collection for the local budget, and underestimate the
advantage of Roma having legal housing papers. Romanian respondents relayed on
some new categories of advantages which were not mentioned by Roma respondents:
much more Roma housing safety; increasing money collection for the local budget;
the integration of Roma in society; equality treatment of minority and majority local
ethnic groups; much cleaner city; Roma could pay their taxes; Roma would be
motivated to work; reducing discrimination against Roma; development of the city;
stimulating investments; creating an unique Roma neighborhood. On the other hand,
Roma respondents offered some new categories of advantages which were not
perceived by Romanian respondents: Roma could have legal housing papers; new
possibilities for Roma; more space in the house, less overcrowding; Roma could save
money; Roma would be allowed to make house insurances; more Roma would have
ID papers; Roma might have the opportunity to pay by installments; and Roma
would not have problems with the Police anymore.
Social distance, prejudice, and discrimination. In terms of Roma social
distance from the rest of the community, of all the proposed interactions the most
frequent situations were those in which Roma respondents appreciated that it would be
bad or very bad if Roma and Romanians married each other and if they lived in the
same area of the City. Among the offered examples of lack of positive interactions
between Roma and Romanians, the highest proportion of Roma respondents said they
did not know situations in which Romanians and Roma from local community lent
money to each other. Among the two proposed examples of negative interactions
between Roma and Romanians from the local community, most Roma respondents
knew situations in which Roma were shunned, insulted or despised by the rest of the
population just because of being Roma. Surprisingly, almost 4 of 10 Roma respondents
confessed that since the previous year they or a member of their family had at least one
experience of being offended just because they are Roma. In terms of discrimination,
of all the forms of discrimination presented to Roma respondents, the highest
frequencies were associated with the job and the housing market.
Table no. 9
Social distance towards Roma
Considering being bad or very bad that...*
1
2
3
4
5
6
7
Roma %
6.5
2.5
2.5
2
4
2
9.6
Romanians %
18
11.6
9
10.6
18.5
11.1
21.8
* 1 – Roma and Romanians live in the same area of the City, being neighbors; 2 – Roma and
Romanian students learn in the same class; 3 – Roma children play with Romanian children; 4 –
Roma and Romanians use the same means of public transportation; 5 – Roma and Romanians go
frequently to the same restaurants, pubs, theaters; 6 – Roma and Romanians are colleagues at work,
work in the same place at the same workshop, office; 7 – Romanians and Roma marry each other.
Perceptions of
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Romanian respondents wanted to keep a bigger distance from Roma,
because, in all the claims presented to them, the frequencies of negative answers
was bigger than Roma those offered by Roma respondents. The biggest difference
was that in which Romanians considered to be bad or very bad that Roma and
Romanians to go frequently to the same restaurants, pubs, theaters, and the smallest
difference was that related to Roma children playing with Romanian children.
Table no. 10
Lack of positive interactions between Roma and Romanians
Perceptions of

Not knowing situations in which...*
1
2
3
4
Roma %
11.5
11.5
12.5
23.5
Romanians %
12
16.5
21.8
48
* 1 – Roma families from the local community live in peace, understanding and respect with
Romanian families; 2 – Roma from local community have very good friends among Romanians; 3 –
Roma and Romanians from local community help each other at various things, labors; 4 – Roma and
Romanians from local community lend money to each other.

Compared to Roma respondents, fewer Romanians respondents knew
examples of positive interactions between Roma and Romanians, the least known
situation being that of Roma and Romanians lending money to each other.
Table no. 11
Stigma against Roma
Perceptions of

Knowing situations in which...*
1
2
3
4
Roma %
61.5
68
66.5
58
Romanians %
34
39
46.3
37.5
* 1 – Roma from the local community were falsely accused of crime or aggression just because of
being Roma; 2 – Roma from the local community who were shunned, insulted and despised by the rest
of the population just because of being Roma; 3 – Roma from the local community who were
considered uneducated, uncivilized or lazy just because of being Roma; 4 – Roma families from the
local community always being in conflict with Romanian families.

Distinct from Roma respondents, fewer Romanian respondents knew examples
of negative interactions between Roma and Romanians, the least known situations
being those of Roma being shunned, insulted and despised and being falsely
accused of crime or aggression, just because of being Roma.
Unlike Roma respondents, fewer Romanian respondents acknowledged of Roma
discrimination in public life. The least acknowledged forms of discriminations
against Roma were those related to access to school and public services, and the
most those from the job and house market.
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Table no. 12

Discrimination against Roma
Appreciating that it is more difficult for Roma than for Romanians to… *
1
2
3
4
5
6
7
Roma %
81.8
74
68.3
69.2
69.5
62
76.9
Romanians %
57.8
33.5
31.2
24.8
30.5
29.5
59.4
* 1 – find a job; 2 – benefit from public services; 3 – benefit from social services; 4 – attend school;
5 – receive legal of juridical services; 6 – receive medical services; 7 – benefit from houses.
Perceptions of

The biggest differences between Roma and Romanians perceptions.
Putting side by side all the Roma and Romanian perceptions presented above, we
ordered the differences of percentages (percentages of Romanians’ perceptions minus
percentages of Roma perceptions) and identified the biggest and the smallest ones.
Data showed that Romanian respondents underestimate the most: 1) the advantage
of Roma obtaining better housing conditions in case of being moved elsewhere
(difference of –47.4%); 2) the idea that is more difficult for Roma than for
Romanians to have access to schools (difference of –44.4%); 3) to public services
(difference of –40.5%) 4) or to juridical services (difference of –39%); 5) the assertion
that local Roma community is discriminated (difference of –38.7%). On the other
hand, Romanian respondents overestimate the most: 1) the claim that local Roma
residents want to move elsewhere (difference of +44.7%); 2) the importance of the
issue of Roma lack of jobs (difference of +43.4%); 3) the idea that the best place of
Roma to be moved would be at the periphery of the City (difference of +32.2%);
4) or in Combinat Colony district (difference of +26.7%); 5) the absence of
positive interactions between local Roma and Romanian communities as regards to
not knowing situations in which Roma and Romanians lend money to each other
(difference of +24.5%).
Focusing only on Roma from Plopului and Prunului Streets, we found new
differences between Romanians perceptions about these communities and the
perceptions of Roma residents of these areas. Regarding these particular two Roma
communities, Romanians underestimate the most: 1) the importance of the issue of
lack of connection to at least three basic utilities (difference of –42.4%); 2) of the
issue of lack of kitchen and bathroom inside the house (difference of –33.1%);
3) and of the issue of lack of land / house tabulation (difference of –22.4%);
4) the solution of making Roma housing papers and registering the land (difference
of –16.1%); 5) the situation in which Roma are owners of the houses (difference of
–12.4%). Contrariwise, Romanian respondents overestimate the most: 1) the lack
of Roma ID papers (difference of +38%); 2) or of residence papers (difference of
+30.5%); 3) the situation of staying clandestinely in social houses without paying
rent (difference of +29.4%); 4) the poor quality of Roma housing conditions
(difference of +28.5%); 5) the situation of Roma having arrears for not paying rent
or utilities’ costs (difference of +26.1%).
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As regards Roma from Negoiu Street, Romanians underestimate the most:
1) the situation in which Roma live legally in social houses and pay rent (difference
of –75.7%); 2) the importance of the issue of the need of house renovation
(difference of –74%); 3) and the solution of renovating Roma houses (difference of
–56.4%); 4) the importance of the issue of lack of kitchen and bathroom inside the
house (difference of –8.4%); 5) the solution of cancelling Roma debts (difference
of –4.7%). In the reverse direction, Romanians overestimate the most: 1) the poor
quality of Roma housing conditions (difference of +47.5%); 2) the situation in
which Roma are owners of the houses (difference of +47.3%); 3) the lack of Roma
ID papers (difference of +31.8%); 4) or of residence papers (difference of
+30.5%); 5) the situation of staying clandestinely in social houses without paying
rent (difference of +28.3%).
Moving the attention to Roma from Combinat Colony, data showed that
Romanians minimize the most: 1) the situation in which Roma live legally in social
houses and pay rent (difference of –55.6%); 2) the importance of the issue of lack
kitchen and bathroom inside the house (difference of –39.5%); 3) of the issue of
lack of land / house tabulation (difference of –36.8%); 4) of the issue of lack of
connection to sewage system (difference of –30%); 5) and of the issue of lack of
space inside the dwelling (difference of –19%). In contrast, Romanians exaggerate
the most: 1) the situation in which Roma are owners of the houses (difference of
+42.3%); 2) the situation of Roma having arrears for not paying rent or utilities’
costs (difference of +39.9%); 3) the lack of Roma ID papers (difference of
+37.8%); 4) or of residence papers (difference of +37.6%); 5) the situation of
staying clandestinely in social houses without paying rent (difference of +31.8%).

CONCLUSIONS
Connecting the dots, we can say that Romanians focus more than Roma on
the Roma lack of jobs issue, and those who think that the solution to Roma housing
issue would be to move Roma elsewhere do not perceive as much as Roma that this
solution would improve Roma housing conditions and do not take into account that
Roma do not want to be moved at the periphery of the city (and especially to
Combinat Colony where some of them had been moved before). Additionally,
Romanians do not have the same opinions as Roma regarding the magnitude of
local discrimination against Roma (particularly regarding their access to public,
educational or juridical services) and also they perceive more than Roma a lack of
trust between the two communities.
About all of the three Roma living areas presented above Romanians
underestimate the lack of kitchen and bathroom inside the house and overestimate
the lack of ID and residence papers, and also the situation of Roma staying illegally
in social houses without paying rent. With reference to Roma from Plopului Street
and Combinat Colony, Romanians do not realize that their houses are not tabulated,
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and exaggerate the fact that Roma would have arrears for not paying rent or
utilities’ costs. Concerning Roma from Plopului and Negoiu Street, Romanians
evaluate more negatively than Roma the quality of Roma housing conditions. As
for Roma from Negoiu Street and Combinat Colony, Romanians do not believe
that they would live legally in social houses and pay their rent, overestimating the
fact that they would be owners of the houses they live in. Specifically for Roma
living on Plopului Street, Romanians fall to acknowledge the issue of lack of
connection to basic utilities, the situation of Roma being owners of the houses they
live in, and the necessity of the solution of tabulating Roma houses. Particularly for
Roma Living on Negoiu Street, Romanians undervalue the need of housing
renovation, and the need of debt cancellation. Distinctively for Roma living in
Combinat Colony, Romanians misjudge the magnitude of the issues of lack of
connection to sewage system and lack of space inside the house.

Appendix
Indicators
Questions for Roma respondents
Questions for Romanians respondents
(answers)
(answers)
What is the last school you graduated from? What is the last school you graduated from?
(eight grades or less; 10 grades/vocational (eight grades or less; 10 grades/ vocational
high school; college/ university)
high school; college/ university)
What is your current occupation? (pupil/ What is your current occupation? (pupil/
student; unemployed, employees with higher student; unemployed, employees with higher
education; farmer; retired; employee with education; farmer; retired; employee with
secondary education; employer/ manager/ secondary education; employer/ manager/
director; manual worker; other)
director; manual worker; other)
SocioIn
which
category
fits
your
net
monthly
In which category fits your net monthly
demographic
household income? (no income; less
household income? (no income; less than
profile
than 600 Ron; between 600–1200 Ron; 600 Ron; between 600–1200 Ron; over
over 1200 Ron)
1200 Ron)
In your household which are the main What do you think is the main source of
sources of income? (salary; payment for income for the Roma community from
self-employment activities; pension;
Făgăraş? (salary; payment for selfunemployment compensation; maternal / employment activities; pension;
child allowance; welfare; other…)
unemployment compensation; maternal /
child allowance; welfare; other…)
How many people including yourself
–
live in your household? (open question)
How many people from your household are
–
less than 18 years old? (open question)
What is the approximate area of the
Household and
–
house you live in? (open question)
dwelling profile
How many rooms does your house
–
have? (open question)
Where do you live? (in a block of flats;
in a detached house; in an improvised
–
shanty; in an abandoned building)
Concepts
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I am going to read a list of statements and
In your house, have you experienced
lately any of the following problems? I will ask you to tell me which ones you
think are characteristic of the Roma
Lack of space / overcrowding;
community in Făgăraş in each of the three
insufficient light; lack of adequate
heating; leaks from the roof; dampness; areas:
– lack of space / overcrowding
defective installation equipments;
– poor housing conditions (insufficient
damaged windows frames (for every
light, lack of adequate heating, leaks from
problem: yes; no)
Which of the following utilities do not the roof, dampness, defective installation
exist in your house and you really need equipments, and damaged windows
it? connection to clear water; connection frames)
–lack of connection to basic utilities
to sewer; electricity connection; gas
(water supply, sewerage, electricity, gas,
connection; connection to heating;
heating)
kitchen inside the house; bathroom
– lack of bathroom or kitchen inside the
inside house (for every utility: we
house
already have; we do not have, but we
–presence of arrears for not paying rent or
need; we do not have and we do not
need)
utilities’ costs.
Does your family have arrears for not (for every of the three areas – Negoiu
paying rent or utilities’ costs? (yes; no) Street; Plopului and Prunului Streets;
If yes, how much is the total debt? (open Combinat Colony: yes; no)
question)
How satisfied are you of your presently Of your knowledge, how do you evaluate
housing conditions? (very dissatisfied; the housing conditions of Roma in the
dissatisfied; satisfied; very satisfied)
following areas? (for every of the three
areas– Negoiu Street; Plopului and
Prunului Streets; Combinat Colony: very
good; good; bad; very bad)
In one year, how do you think your
In one year, how do you think these
housing conditions will be? (much
housing conditions will be? for every of
better; better, worse, much worse)
the three areas – Negoiu Street; Plopului
and Prunului Streets; Combinat Colony:
much better; better, worse, much worse)
Which of the following statements are I am going to read a list of statements and
I will ask you to tell me which ones you
true and which are false? my family
owns the house we live in; we live in a think are characteristic of the Roma
social house and we pay rent; we do not community in Făgăraş in each of the three
pay rent, but we stay in a social house areas: they do not own the house they live
in; they live in social houses based in rent
with another person/family who pays
contract; they do not pay rent, they stay
rent for him/them; we have built our
own house, on a not tabulated land, we illegally with another person/family who
do not pay land/house taxes; because we pays rent; because they do not have ID
do not have ID papers we cannot make papers they cannot make housing papers;
some members of their households lack
housing papers; there are members of
residence papers (for every of the three
our household which lack residence
papers (for every statement: true: false) areas – Negoiu Street; Plopului and
Prunului Streets; Combinat Colony:
yes; no)
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From the information you have so far,
what do you think is generally the main
problem of the Roma community from
Făgăraş that should be urgently solved
urgent by the City Hall? (open question)
Roma Community from Făgăraş tends to
Housing issues
have different problems depending on
agenda
where they live. What do you think is the
main problem that should be urgently
solved urgent by the City Hall? (for every
of the three areas – Negoiu Street;
Plopului and Prunului Streets; Combinat
Colony: open question)
To improve your problems related to
To improve Roma issues related to housing,
housing, what do you think is the best what do you think is the best solution that
solution that should apply City Hall
City Hall should apply for each area? (for
should apply in your area? (open
every of the three areas – Negoiu Street;
question)
Plopului and Prunului Streets; Combinat
Colony: open question)
(For those from Negoiu Street) How do Based on the case of the Roma from
you find the solution of moving elsewhere? Negoiu Street, how do you find the
(very good; good; bad; very bad)
solution of moving them elsewhere?
(very good; good; bad; very bad)
(For those from Negoiu Street) If you If Roma from Negoiu Street were to be given
were to move elsewhere what area of
the opportunity to move elsewhere, in what
Făgăraş would you prefer? (open
area of Făgăraş do you think it would be
question)
better for them to move? (open question)
(For those from Negoiu Street) What
What advantages do you think the
advantages do you think you would
community would have, if Roma from
have if you were to move elsewhere?
Negoiu Street relocated elsewhere? (open
(open question)
question)
For those from Negoiu Street) If you were
to move to an area with better conditions
–
than here, what would be the amount of
money that your family could afford to
pay per month as rent? (open question)
(For those from Plopului Street,
Based on the case of the Roma from
Prunului Street and Combinat Colony) Plopului Street, Prunului Street and
How do you find the solution of being Combinat Colony, how do you find the
given the option to buy or rent the land solution of giving them the option to buy
on which your house was built? (very
or rent the land on which their house was
good; good; bad; very bad)
built? (very good; good; bad; very bad)
(For those from Plopului Street,
What advantages do you think the
Prunului Street and Combinat Colony) community would have, if Roma from
What advantages do you think you
Plopului Street, Prunului Street and
would have if you were able buy or rent Combinat Colony were able buy or rent
the land on which your house was built? the land on which their house was built?
(open question)
(open question)
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(For those from Plopului Street, Prunului Which of the two alternatives do you find
Street and Combinat Colony) How would better? Roma be given the option to be
you prefer to be solved the issue of the landowners for a sum of money?
legality of land? (renting: buying) (for (selling); Roma be given the option to use
those choosing renting) How much your legally the land for a monthly rent?
family would be willing to pay to acquire (loaning)
the land? (open question); In how much
time do you think you could pay these
money? (open question) (for those choosing
buying) What would be the amount of
money that your family could afford to
pay per month as rent? (open question)
In your opinion would it be good or bad In your opinion would it be good or bad
that: Roma and Romanians live in the same that: Roma and Romanians live in the same
area of the City, being neighbors; Roma area of the City, being neighbors; Roma
and Romanian students learn in the same and Romanian students learn in the same
class; Roma children play with Romanian class; Roma children play with Romanian
children; Roma and Romanians use the children; Roma and Romanians use the
same means of public transportation;
same means of public transportation;
Roma and Romanians go frequently to Roma and Romanians go frequently to the
same restaurants, pubs, theaters; Roma and
the same restaurants, pubs, theaters;
Roma and Romanians are colleagues at Romanians are colleagues at work, work
work, work in the same place at the same in the same place at the same workshop,
workshop, office; Romanians and Roma office; Romanians and Roma marry each
other (for every sentence: very bad; bad;
marry each other (for every sentence:
god; very good)
very bad; bad; god; very good)
Do you personally know such situations?
Do you personally know such
situations? Roma families from the local Roma families from the local community
community live in peace, understanding live in peace, understanding and respect
with Romanian families; Roma from local
and respect with Romanian families;
Roma from local community have very community have very good friends among
Social distance,
good friends among Romanians; Roma Romanians; Roma and Romanians from
prejudice, and and Romanians from local community local community help each other at
discrimination help each other at various things, labors; various things, labors; Roma and
Romanians from local community lend
Roma and Romanians from local
community lend money to each other. money to each other.
(for every sentence: yes; no)
(for every sentence: yes; no)
In the past year, have you or your family
–
been offended by others just because of
being Roma? (yes; no)
In the past year, have you or your family
–
felt embarrassed / uncomfortable in front of
strangers to admit being Roma? (yes; no)
In your opinion Roma community here in In your opinion Roma community here in
comparison with the Romanians, they find comparison with the Romanians, they
it easier or harder to: find a job; benefit find it easier or harder to: find a job;
from public services; benefit from social benefit from public services; benefit from
services; attend school; receive legal of social services; attend school; receive
juridical services; receive medical services; legal of juridical services; receive medical
benefit from houses (for every sentence: services; benefit from houses (for every
easier than a Romanian; same as a
sentence: easier than a Romanian; same
Romanian; harder than a Romanian)
as a Romanian; harder than a Romanian)
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cest studiu reprezintă o analiză secundară de date pe baza
Studiului Barometru asupra populaţiei rroma din Făgăraş, realizat
în 2013. Au fost adunate date calitative cu ajutorul sondajului
oral pe bază de chestionar standardizat, aplicat în zonele mărginaşe ale
oraşului Făgăraş (colonia Combinat, str. Negoiu, str. Prunului, str. Plopului),
unde comunităţile de populaţie rroma sunt confruntate cu probleme de locuire
(eşantion sistematic, N = 400 de respondenţi rromi de peste 18 ani) şi în
cartiere centrale şi din zona de mijloc, majoritar locuite de români (eşantion
sistematic, N = 400 de respondenţi români peste 18 ani). Prin acest studiu am
intenţionat să descriu situaţia locuirii populaţiei de romi, comparând autopercepţia populaţiei Roma cu populaţia de români, despre romi. Au fost
măsurate următoarele dimensiuni ale calităţii locuirii şi gospodăriilor:
satisfacţia faţă de situaţia locuirii, agenda problemelor de locuire, soluţii
pentru îmbunătăţirea situaţiei de locuire. Adiţional, au fost măsurate şi
următoarele aspecte ale situaţiei populaţiei de romi: distanţa socială faţă de
romi, prejudecăţile şi discriminarea faţă de romi. Per total, datele au arătat
că românii s-au concentrat mai mult decât romii asupra problemei lipsei
locurilor de muncă pentru romi, şi că cei care cred că soluţia pentru locuirea
romilor ar fi mutarea lor în altă parte nu percep la fel de mult ca romii că
această soluţie ar îmbunătăţi condiţiile de locuire ale acestora şi nu iau în
considerare faptul că romii nu vor să fie mutaţi la periferie. Mai mult,
românii nu au aceeaşi opinie cu romii asupra magnitudinii discriminării
publice a romilor şi de asemenea ei percep o mai mare lipsă de încredere
între români şi romi.
Cuvinte-cheie: Rroma; calitatea locuirii, condiţii de locuire; agenda
politicii de locuire; soluţii locative.

EFECTE ALE MIGRAŢIEI INTERNAŢIONALE
ASUPRA LOCUIRII ÎN RURALUL ROMÂNESC.
CAZUL COMUNEI MARGINEA, JUDEŢUL SUCEAVA, ROMÂNIA
ANDRA JACOB (LARIONESCU)

M

aterialul se bazează pe o cercetare calitativă de teren ce a demarat
în vara anului 2009, ca urmare a unui proiect doctoral în
specializarea sociologie, ce avea ca scop observarea locuinţelor
construite de emigranţi în mediul rural. Lucrarea are un caracter descriptiv,
încercând să ofere o prezentare succintă a fenomenului migraţional şi a impactului
acestuia asupra locuirii în ruralul românesc în general şi a comunei Marginea
în particular.
Articolul este alcătuit din cinci secţiuni. Prima parte trasează rolul şi
locul locuinţei în cadrul fenomenului migraţional, ca şi impactul acestuia
asupra locuinţelor din zona de origine a migranţilor. Partea a doua este
dedicată metodologiei folosite în cursul cercetării de teren. Urmează două
secţiuni ce descriu comunitatea studiată şi efectele migraţiei internaţionale pe
plan local, tratând în special aspecte ale locuirii. În final vom prezenta pe
scurt modul în care migraţia a schimbat peisajul rural în satul de origine al
migranţilor.
Cuvinte-cheie: locuinţă, arhitectură, migraţie internaţională, satul de
origine.

INTRODUCERE
Migraţia internaţională este strâns legată de inovaţie atât în cadrul practicilor
de locuire şi de construcţie, cât şi a arhitecturii locuinţei rurale, prin accesarea de
resurse, modele şi informaţii noi, ca şi prin transformarea rolurilor pe care indivizii
le joacă în cadrul familiei şi a comunităţii de origine. Migraţia conduce la
schimbarea stilului de viaţă1 şi obţinerea unui nou status social2, transformări
vizibile mai ales la nivelul gospodăriei şi locuinţei migranţilor din mediul rural,
Adresa de contact a autorului: Andra Jacob (Larionescu), Universitatea Spiru Haret, Facultatea
de Arhitectură, Str. Ion Ghica, nr. 13, sector 3, Bucureşti, e-mail: usharh_jacob.andra@spiruharet.ro;
andra_leti@yahoo.com.
1
M. Vasile defineşte stilul de viaţă ca fiind „un principiu central al vieţii, care marchează
diversitatea posibilă de conduite cotidiene în cadrul aceluiaşi mod general de trai determinat de
condiţiile accesate de respectiva clasă socială” (Vasile, 2011: 122).
2
Pentru o definire a status-ului vezi Turner, B. (1998), Statusul, traducere din limba engleză
de Adina Preda. Bucureşti, Editura DU Style.
CALITATEA VIEŢII, XXVI, nr. 3, 2015, p. 238–263
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construirea unei case în satul de origine constituind una dintre ţintele parcursului
migratoriu. Pe măsură ce casa devine un semn al succesului şi mobilităţii sociale
ascendente, aceasta atrage o mare parte din economiile şi remitenţele migranţilor,
noile locuinţe contribuind la schimbarea radicală a peisajului rural. Fenomenul este
bine ilustrat de unul dintre locuitorii comunei Marginea: „ceea ce Ceauşescu nu a
reuşit la nivelul urbanizării, pierderii tradiţiilor şi a identităţii locale au făcut-o
capitalismul, deschiderea graniţelor şi migraţia în Italia” (interviu cu Lazăr
3/5/2006, Cingolani, 2009: 96).
Investiţia într-o locuinţă ridicată în localitatea de origine nu este ceva nou,
specific ruralului românesc. Acelaşi fenomen este observat şi de alţi cercetători
sociali, în zone din Portugalia (Charbit şi alţii, 1997; Schiltz, 2003; Villanova,
2006), Italia (Miranda, 1994), Senegal (Riccio, 2006), Maroc (Pinson, 2001),
Algeria (Sayad, 1977), Republica Dominicană (Levitt, 1998), Mexic (Lopez,
2010), Filipine (Aguilar, 2009), Sri Lanka (Pathirage şi Collyer, 2011) sau Jamaica
(Miller, 2008). Astfel, Villanova observă cum „[…] casa este plasată în centrul
aventurii migratorii […] Se pare că pentru mulţi migranţi ce părăsesc mediul rural
al provinciilor franceze sau de oriunde altundeva, există un raport direct între
migraţie şi edificarea unei case în satul de origine” (Villanova, 1994: 20). În unele
situaţii, locuinţa realizată de către migranţi în satul de origine devine o
materializare a eforturilor financiare cumulate ale soţilor, o expresie a succesului
social (Villanova, 2006), ce dobândeşte o semnificaţie aparte, în pofida perioadei
scurte în care este locuită. Mai mult, ca urmare a expunerii cu oarecare ostentaţie a
bogăţiei acumulate peste hotare, cu ocazia revenirilor temporare în ţară a
migranţilor, dar şi a locuinţelor ridicate de către aceştia, în rândul comunităţii de
origine se difuzează o adevărată cultură a migraţiei (Massey şi alţii, 1998; Riccio,
2006), ce incită tot mai mulţi localnici în a emigra, pentru a reduce deprivarea
relativă în raport cu grupul migranţilor (Stark, Bloom, 1985; Massey şi alţii, 1998).
În ceea ce priveşte spaţiul rural românesc, problema locuinţelor ridicate de
migranţi în satul de origine este un subiect prezentat într-un mod concis, printre
celelalte efecte ale migraţiei internaţionale a românilor (Ciobanu, 2004; Stan, 2005;
Anghel, 2008, 2011; Cingolani, 2008, 2009; Boswell şi Ciobanu, 2009; Alexandru,
2012). Aici, construirea unei case ţine de sfera „realizării”: „De ce am plecat în
Spania? Fiindcă am auzit că acolo se câştigă mai bine. Cât îţi ia aici ca să te
realizezi? Să faci casă, maşină şi toate astea? Poate 20 de ani sau poate şi mai mult
[…]” (Şerban şi Grigoraş, 2000: 46). Într-adevăr, casa construită în sat de către
migranţi devine o expresie a succesului familial şi individual, fiind unul dintre
efectele vizibile ale migraţiei în străinătate, deoarece „nu este de ajuns să câştigi,
trebuie ca aceşti bani să devină vizibili în ochii altora” (Diminescu, 1999: 2).
Totuşi, un număr mic de cercetători sociali (sociologi şi antropologi)
articulează analiza proceselor migratorii cu cea arhitecturală. Aceştia îşi propun să
descrie într-o manieră mai mult sau mai puţin detaliată, efectele migraţiei
internaţionale asupra locuinţei rurale şi a practicilor de construcţie. Cercetările lor
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se concentrează asupra ţării Oaşului sau a comunei Certeze (Diminescu, 1999;
Moisa, 2010), Maramureşului (Nagy, 2009), a comunei Icuşeşti din jud. Neamţ
(Alexandru, 2012) şi a unor localităţi din jud. Suceava – Marginea şi Cajvana –
(Cingolani, 2009; Tue şi Toderaş, 2012). Astfel, Dana Diminescu (1999), studiind
migraţia locuitorilor din Oaş în Franţa, subliniază faptul că în ţara de origine
peisajul seamănă cu un şantier fără sfârşit. În această regiune din România, casa
este legată de onoarea familiei, fapt ce-i determină pe părinţi să depună eforturi
mari pentru a construi o locuinţă pentru fiecare dintre copiii lor, doar cel mai tânăr
fiu rămânând acasă. Într-un alt studiu asupra migranţilor din Icuşeşti (jud. Neamţ),
Monica Alexandru (2012) observă cum locuinţa ridicată în satul de origine are mai
mult o valoare simbolică decât utilitară, fiind un semn al noului status accesat prin
migraţie. Nu putem găsi aici nici o urmă a trecutului deoarece „totul este nou”. În
Certeze, această investiţie „ostentativă în case, care adesea nu sunt terminate sau
locuite, sfidează toate legile economiei în termeni de profit şi de creştere a
venitului” (Moisa, 2010: 64). Totuşi, mai multe studii sugerează faptul ca acest
comportament specific migranţilor din rural, de a investi într-o locuinţă ridicată în
satul de origine, îşi are rădăcina în trecut, fiind fie o continuare a dorinţei de a fi
identificat cu un „bun gospodar” (Mihăilescu, 2011; Alexandru, 2012), fie o
continuare a concurenţei existente între vecini sau membri comunităţii (Diminescu,
1999; Moisa, 2010). Într-adevăr, concurenţa tacită existentă între membrii
comunităţii se manifestă şi la nivelul locuirii, prin construirea unor case „făloase”
(Diminescu, 1999; Moisa, 2010, 2011; Mihăilescu, 2011). Preferinţa pentru
materiale şi modele de „import”, considerate superioare (Cingolani, 2009), a
condus în unele cazuri la apariţia unor stiluri arhitecturale şi soluţii constructive
neadaptate la specificul regional şi la condiţiile climatice ale localităţii de origine.
Cu toate acestea, deşi noile locuinţe nu mai păstrează specificul local, anumiţi
autori observă supravieţuirea unor forme şi practici de locuire din trecut
(Cingolani, 2009; Moisa, 2010; Tue şi Toderaş, 2011). Spre exemplu, migranţii din
Cajvana păstrează configuraţia tradiţională a anexelor, ce suferă doar o conversie
funcţională: grajdul sau şura devin garaj, atelier sau bucătărie de vară (Tue şi
Toderas, 2011). În Certeze, Moisa (2010) subliniază, de asemenea, această
articulare a elementelor occidentale şi tradiţionale in practicile de amenajare a
spaţiului domestic.
Remitenţele, dar şi preocuparea de a investi într-o casă în satul de origine, au
contribuit la dezvoltarea economică a regiunii prin apariţia „actorilor intermediari”
(Diminescu, 1999: 7), în special în domeniul construcţiilor şi al materialelor de
construcţie. De asemenea, sectorul imobiliar local a cunoscut o dezvoltare fără
precedent. Astfel, în 1996 numai în Certeze au fost ridicate în jur de 314 vile, iar o
casă situată în centrul satului se vindea cu un preţ nemaîntâlnit – echivalentul a
100 000 dolari (Diminescu, 1999). În mod asemănător, Daniel Pop subliniază şi el
acest efect al migraţiei internaţionale şi al remitenţelor: creşterea preţului
tranzacţiilor imobiliare în Huedin, jud. Cluj (Pop, 2006: 25).
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REPERE METODOLOGICE
Lucrarea se bazează pe colectarea de date (la nivel micro şi macro) referitoare la
migraţia internaţională a românilor (cu accent pe comuna Marginea şi jud. Suceava), ca
şi pe o cercetare calitativă, de tip exploratoriu mai degrabă decât structurat, desfăşurată
în intervalele iulie–octombrie 2009, iulie–octombrie 2010 şi august 2011, în comuna
Marginea. Cercetarea s-a concentrat pe sferele de influenţă ale migraţiei asupra
locuinţei rurale: arhitectură, materiale, metode şi tehnici de construcţie şi practici de
locuire. Respondenţii au fost selectaţi după criteriul disponibilităţii şi pe baza reţelelor
existente în comună (de rudenie, prietenie, vecinătate), prin urmare datele nu sunt
statistic reprezentative pentru comuna Marginea. Am folosit metoda observaţiei
(participativă3 şi neparticipativă) şi tehnica interviului calitativ. Astfel, am realizat
45 de interviuri (35 cu gospodării de migranţi sau rude ale acestora şi 10 cu
nonmigranţi). În plus, am colectat informaţii de la cca. 100 de subiecţi, atât migranţi cât
şi nonmigranţi. Printre aceştia se numără persoane-cheie din comună, precum:
viceprimarul, inginerul de la direcţia de urbanism, secretarul primăriei, doi salariaţi ai
primăriei, un profesor de istorie – fiul fostului primar din perioada comunistă –, o
educatoare, şase meseriaşi, şase antreprenori din sectorul construcţiilor (din care patru
activau în Marginea şi doi în Italia), un inginer – angajat al unei firme de construcţii
acoperişuri, patronii a trei pensiuni turistice din comună, bătrâni ai satului, foşti olari.
De asemenea, am observat locuinţele migranţior în raport cu cele ale părinţilor sau
bunicilor acestora sau în relaţie cu locuinţele tradiţionale din comună, realizate înainte
de 1989, cu scopul de a înţelege mai bine poziţionarea acestora în raport cu practicile
de locuire şi modele arhitecturale locale. Datele culese pe teren au fost corelate cu
informaţii preluate din diferite documente sociale scrise (publicaţiile Institutului
Naţional de Statistică, documente ale administraţiei publice locale, o lucrare realizată
de către antropologul Cingolani despre migranţii din Marginea, o enciclopedie a
comunei şi o monografie geografică a acesteia) şi nescrise (fotografii ale unor
evenimente şi case vechi din Marginea realizate de locuitori ai comunei).

COMUNITATEA STUDIATĂ ÎN CONTEXTUL MIGRAŢIEI INTERNAŢIONALE
Comuna Marginea este o localitate situată în partea nordică a judeţului
Suceava, la doar 8 km de municipiul Rădăuţi, 15 km kilometri de oraşul Solca şi
48 km de municipiul Suceava.
3

Am încercat să dezvolt o relaţie familiară cu diferiţi localnici sau migranţi, cu scopul de a le
câştiga încrederea pentru a fi în măsură de a-i revedea cu ocazia vizitelor repetate în localitate. În
consecinţă, m-am cazat pentru câteva zile pe parcursul anilor 2009, 2010 şi 2011 în locuinţa patroanei
unei pensiuni din comună, ea însăşi un fost migrant, conversând cu aceasta şi observând practicile de
locuire ale familiei (lărgite), am participat la diverse activităţi alături de migranţi sau locuitori ai
satului, am servit masa atât în casele migranţilor sau sătenilor, cât şi în principalele (două) restaurante
ale comunei, ce aparţin unor foşti migranţi şi am cumpărat sau primit în dar diferite produse (de
obicei alimentare) de la localnici.
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Figura 1

Harta României cu evidenţierea comunei Marginea în cadrul jud. Suceava

Sursa: http://www.harta-romaniei.blogspot.com.

Localitatea bucovineană, Marginea, se învecinează la nord cu comuna Horodnic,
la est cu comuna Volovăţ şi municipiul Rădăuţi, la sud cu comuna Arbore şi oraşul
Solca, iar la vest cu comuna Suceviţa şi satul Voievodeasa. Aşezarea este străbătută
de la est la vest de râul Suceviţa – un afluent al Sucevei –, dar şi de căi de circulaţie
importante, precum: drumul naţional DN 17 A (ce leagă municipiul Rădăuţi de
Câmpulung Moldovenesc), fiind şi drum de circuit european, şi drumul naţional
DN 2E (între Putna şi Gura Humorului).
Situarea localităţii de-a lungul unei artere de circuit european şi în apropierea
bisericilor înscrise în patrimoniul mondial UNESCO îi conferă şi o importanţă
turistică. Turismul are aici un pronunţat caracter cultural şi religios, monumentele
de arhitectură fiind vizitate atât de turişti străini cât şi români.
În anul 2011, localitatea era cea mai mare comună din judeţul Suceava, având
o populaţie de 10 529 locuitori. Evoluţia populaţiei a fost spectaculoasă: în 1784
număra 475 persoane, în 1890 – 3 203 locuitori (Crăciun şi Popescu, 2007), în 1992 –
8 519 locuitori, în 2002 – 9 511 locuitori, pentru ca în prezent (2011) să se ridice la
peste 10 500 locuitori (INS). Mai mult, densitatea medie a populaţiei din comună a crescut
de la 34,1 loc./km2 în 1872 la 90,3 loc./kmp în 1977 ajungând la 125 loc./km2 în 2002
(Crăciun şi Popescu, 2007), cu mult peste media judeţului Suceava (80,5 loc./km2)
şi a densităţii medii la nivelul ţării (91,0 loc./km2) pentru acelaşi an (INS).

6
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Figura 2

Poziţionarea comunei Marginea pe harta judeţului Suceava

Sursa: http://www.siteimobiliare.ro/imobiliare/Suceava/.
Figura 3
Evoluţia populaţiei comunei Marginea

Sursa: INS.
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Situaţia ar putea fi explicată prin numărul mare de copii întâlnit la unele
familii4 (de religie ortodoxă şi neoprotestantă), dar şi prin faptul că Moldova se
caracterizează printr-un nivel crescut al natalităţii, ce se reflectă pozitiv în volumul
populaţiei, tinerii având o pondere mare în cadrul acesteia. Într-adevăr, la
Marginea, la recensământul din 2002, segmentul de vârstă 15–29 ani cuprindea
2 630 persoane (27,6% din totalul populaţiei comunei), în timp ce în segmentul de
vârstă 30–59 se înregistrau 2 958 persoane (31% din populaţia comunei).
La recensământul populaţiei şi locuinţelor din 18 martie 2002, procentul
populaţiei inactive în populaţia totală era destul de ridicat: 5 902 persoane (62%) –
din care 1 881 elevi şi studenţi, 1 527 pensionari, 1 183 casnice, 1 262 persoane
întreţinute de alte persoane şi 20 persoane întreţinute de stat (INS). Numărul mare
de persoane întreţinute de alte persoane ar putea fi efectul remitenţelor trimise de
migranţi pentru întreţinerea membrilor familiei rămase în ţară.
În anul 2002, judeţul Suceava se situa pe primul loc între judeţele cu minorităţi
religioase. În acelaşi an, în comuna Marginea, cultele religioase neoprotestante5
care activau în localitate cuprindeau 1 553 de persoane. Deci, se observă un procent
ridicat (cca. 16%) al cultelor neoprotestante din localitate. În plus, comunităţile
neoprotestante din Marginea reprezentau (în anul 2002) 22,7% din totalul
neoprotestanţilor din mediul rural în jud. Suceava.
Tabelul nr. 1
Populaţia comunei Marginea, după religie, la recensămintele din 2002 şi din 2011

Adventist de
ziua a şaptea

Altă religie

Creştini după
evanghelie

Mozaica

Martorii lui
Iehova

Nedeclarat

2002
9 511
2011
8 376
Sursa: INS.

Penticostală

Total

Baptistă

Anul

Ortodoxă

Populaţia comunei Marginea, după religie la recensămintele din 2002 şi din 2011

7 933
6 643

63
62

1 463
1 577

27
29

23
13

–
10

–
14

–
11

–
8

Migraţia locuitorilor din Marginea, este bine documentată de antropologul
italian Pietro Cingolani (2009), care a realizat o cercetare etnografică în Marginea
şi Torino (printre români) în perioada 2005–20076. Explorând trecutul socialist
al ţării de origine a migranţilor, Cingolani caută, asemenea altor cercetători
sociali (Diminescu, 1999; Moisa, 2010), rădăcinile mobilităţii subiecţilor analizaţi.
Antropologul subliniază astfel că locuitorii din Marginea „au ajuns în pragul
4

Anumiţi subiecţi proveneau din familii cu 10, 12 şi chiar 14 copii.
Cu toate acestea Cingolani (2009) susţine că numărul este mult mai mare – 3 800 persoane –
deoarece foarte mulţi erau plecaţi în străinătate.
6
Cu toate acestea, atenţia acordată de către cercetător locuinţei rurale şi practicilor de locuire
şi de construcţie este doar periferică, subiectul fiind tratat intr-un singur subcapitol al cărţii
antropologului italian.
5
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revoluţiei şi al marelui exod către Occident cu o puternică tradiţie de mobilitate
internă şi chiar cu o cunoaştere discretă a realităţii din afara graniţelor României”
(Cingolani, 2009: 75). Bazele legăturilor cu Statele Unite ale Americii au fost puse
de către membri ai comunităţii penticostale din Marginea încă din perioada comunistă
(Cingolani, 2009). Comunitatea penticostală din Marginea cuprinde 3 800 persoane,
dintre care doar 1 300 se afla în ţară (Cingolani, 2009). Aceasta prezintă un grad mai
mare de transnaţionalism în raport cu majoritatea populaţiei comunei, de religie
ortodoxă (Cingolani, 2008).
Comuna Marginea7 este o localitate puternic marcată de migraţia internaţională.
La momentul studiului, Italia era principala ţară de destinaţie a locuitorilor din
Marginea. Astfel, dacă în 2007 România se plasa pe locul trei în topul primelor
16 ţări de origine a migranţilor din Italia (după Albania şi Maroc), în 2008 migranţii
români sunt cei mai numeroşi, fiind urmaţi (la distanţă considerabilă) de albanezi şi
marocani (ISTAT). La 1 ianuarie 2011, România se afla pe primul loc ca număr
total de imigranţi în Italia (968 576 – 21,2% din totalul imigranţilor), din care
54,6% femei, urmată de Albania şi Maroc, variaţia volumului de imigranţi români
în perioada 2010–2011 fiind doar de 9,1% (ISTAT).
Având (în 2009) aproximativ 1 0008 de migranţi numai în Torino şi vecinătăţile
acestuia, Marginea este unul dintre satele „campioane” (Diminescu, 2003) din punct
de vedere al migratiei internaţionale. Într-adevăr, la Torino, numărul de migranţi
români a cunoscut o evoluţie spectaculoasă: de la 5 237 rezidenţi români în 2001
(Cingolani, 2009) la 23 409 rezidenţi în Torino, în 2006 (ISTAT). Diferenţa între
procentul femeilor şi cel al bărbaţilor este neglijabilă, cei mai mulţi încadrându-se
în segmentul de vârstă cuprins între 25 şi 44 ani (ISTAT). La 1 ianuarie 2008,
numărul românilor din Torino atinge 41 063 (ISTAT). Mai mult (din surse neoficiale),
unul din patru români din provincia Torino provine din Moldova – Marginea, Bacău,
Rădăuţi, Suceava.
La data recensământului din 2002, persoanele plecate temporar în străinătate,
indiferent de motiv, reprezentau 35,1 din mia de locuitori a judeţului Suceava,
acesta situându-se pe locul şapte între celelalte judeţe ale ţării, fiind un judeţ „cu
rate maxime de plecări temporare în străinătate” (Sandu, 2000b: 31). Astfel, în
localitatea studiată, în perioada 1990–2007, se estimează că 3 000 de persoane au
migrat la muncă în străinătate, în diferite ţări din Europa, în America de Nord şi în
Israel, cei mai mulţi fiind localizaţi însă în apropierea oraşului Torino (Crăciun şi
Popescu, 2007). În anul 2009, conform declaraţiilor viceprimarului comunei
Marginea, un număr de 2 500 persoane erau plecate la lucru în străinătate, în timp
ce în 2011, se ajunge la 2 153 de emigranţi. Numărul mare de emigranţi este
explicat astfel: „satele care au o pondere mai mare decât media la nivel naţional
sub aspectul prezenţei maghiarilor, catolicilor, protestanţilor sau neoprotestanţilor,
au o pondere mare de populaţie de 30–59 ani, sunt de tip centru de comună şi se află
7
8

Marginea este o comună compusă dintr-un singur sat, cu acelaşi nume.
Din surse neoficiale.
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aproape de oraşe sau de drumuri de circuit european furnizează, tendenţial, un
număr mai mare de plecări în străinătate” (Sandu, 2004: 184).
Cei mai mulţi bărbaţi erau ocupaţi în construcţii. Dintre cei care s-au întors,
majoritatea (bărbaţii) aveau propria lor afacere fie singuri (persoana fizică), fie în
asociere cu un membru al familiei (soţie, frate). Cele mai multe afaceri sunt legate
de domeniul construcţiilor. De asemenea, cei mai mulţi aveau rude plecate, sau
care fuseseră în străinătate (părinţi, fraţi, surori, unchi, veri etc.).

EFECTE ALE MIGRAŢIEI
Comuna are un indice al dezvoltării IDC = 57, situându-se printre comunele
dezvoltate ale ţării (Sandu şi alţii, 2009). Conform indicelui ATSR sate, Marginea
este caracterizată ca fiind un sat de tranziţie de la tradiţional la modern, cu un nivel
maxim de dezvoltare, de tip transnaţional. Într-adevăr, migraţia a favorizat apariţia
actorilor intermediari, iar abandonarea de către migranţi a muncilor agricole şi mai
ales a creşterii vitelor a condus la apariţia supermarketurilor, ce furnizează alimentele
şi conservele care altă dată erau produse în gospodăriile locale.
Figura 4
Marginea – „urme” ale migraţiei (2010)
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În august 2012, pe parcursul unui alt sejur în municipiul Rădăuţi – cel mai
apropiat oraş de Marginea9 –, prima impresie avută a fost că migraţia este „peste
tot”: şiruri lungi de maşini îngreunau circulaţia auto, iar atât pe străzi, cât şi în
parcarea din centrul oraşului am observat numeroase maşini cu numere străine
(Italia, Irlanda, Belgia etc.). În supermarket, o migrantă explica unei prietene cum a
schimbat ţara de destinaţie, Italia, cu Germania. În centrul oraşului, una dintre
firmele de transport călători afişa, pe panoul din faţa uşii, principalele ţări de
destinaţie: Italia, Anglia, Austria, Germania, Irlanda. În plus, pe lângă numeroasele
filiale ale unor bănci, amplasate în centrul oraşului Rădăuţi, am remarcat
amenajarea unui spaţiu destinat jocurilor de noroc. Târgul olarilor, ce se organiza
în Rădăuţi cu ocazia Zilelor Rădăuţiului, a fost mutat la sfârşitul lunii august şi
începutul lui septembrie, când pleacă migranţii. Astfel aceştia pot lua înapoi cu ei
„amintiri” din România, pentru cadouri. Mai mult, preţurile unor produse
alimentare speciale, precum afinele şi cătina, ajunseseră (în 2011) mai mari decât
în Bucureşti, poate tocmai datorită migranţilor interesaţi să cumpere produse
ecologice. Acest aspect este remarcat şi de alţi cercetători: „Localnicii se plâng de
vanitatea migranţilor, de cumpărăturile lor fără măsură ce conduc la creşterea
preţurilor” (Charbit şi alţii, 1997: 122).
Odată cu scăderea interesului pentru lucrările agricole, terenurile dobândesc o
dimensiune strict imobiliară, multe parcele agricole fiind transferate în intravilan. În
localitatea studiată, înainte de criza economică, preţurile terenurilor ajungeau la
1 500 euro/ar pe şoseaua spre Rădăuţi şi chiar la 2 000 euro/ar în centrul comunei10.
Sectorul construcţiilor „a cunoscut o expansiune fără precedent”, concentrând
investiţiile şi eforturile migranţilor, iar „densitatea locuinţelor este cea mai mare din
tot judeţul” (Cingolani, 2009: 150).

Locuinţele noi din localitate
Suprafaţa intravilanului măsura, în 1994, 245 ha (PUG, 1995) 11 pentru ca,
în 2010, să se ajungă la 1 417,88 ha. Suprafaţa zonei de locuinţe şi funcţiuni
complementare a crescut de la 194,83 ha în 1994, la 275,77 ha în 2010 (19,45% din
suprafaţa intravilanului), fiind propus, prin PUG 2011, o creştere a suprafeţei de
locuinţe până la 551,19 ha (34,27% din suprafaţa intravilanului). Regulamentul aferent
PUG comuna Marginea, realizat în 1995, estima (luând în consideraţie volumul total al
populaţiei comunei şi un număr de 1,5 persoane/cameră) la 446 necesarul de locuinţe
noi ce urmau a fi construite pe teritoriul comunei până în 2010. În 1992, pe teritoriul
comunei Marginea existau 2 212 locuinţe, în 2011 ajungându-se la 3 459 locuinţe, deci
în 19 ani s-a înregistrat o variaţie de 56% (1 247 locuinţe), cu mult peste cea propusa
prin PUG 1995 (446 locuinţe). În perioada 1994–2011 (deci într-un interval de 17 ani),
numărul gospodăriilor populaţiei comunei a variat cu 44 gospodării: de la 2 468
9

Familia mea deţine o casă în Rădăuţi – cel mai apropiat oraş de comună – situat la o distanţă
de 8 km.
10
Din altă sursă (neoficială), preţul terenului s-ar ridica chiar la 5 000 euro/ar în anumite zone.
11
Suprafaţa propusă prin PUG 1995, pentru intravilan, era de 1247 ha.
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în 1994, la 2 502 în 2011, în timp ce numărul locuinţelor a variat cu 1 155: de la
2 304 în 1994 la 3 459 în 2011. Această diferenţa mică, de 44 de gospodării, poate fi
explicată prin numărul mare al gospodăriilor de migranţi care nu au fost recenzate în
cadrul recensământului populaţiei şi al locuinţelor din octombrie 2011. Cunoscând
mărimea medie a unei gospodării din Marginea (3,35 pers./gospodărie în 2011), şi
ţinând cont de volumul estimat al emigranţilor (2 153) care nu au fost înregistraţi,
obţinem cca. 645 gospodării de migranţi în 2011, absente de pe teritoriul comunei la
data recensământului din 2011. Deci, estimăm un total de 3 147 gospodării în 2011.
Astfel, dacă în 1994 numărul locuinţelor (2 304) era mai mic decât cel al
gospodăriilor (2 468), în 2011 numărul locuinţelor (3 459) depăşeşte numărul
gospodăriilor (cca. 3 147). Acest fapt ar putea fi o reflectare a interesului familiilor
cu mai mulţi fii necăsătoriţi, de a construi câte o casă pentru fiecare fiu (conform
tradiţiei), aceştia locuind însă cu părinţii până la vârsta căsătoriei – încât se ajunge la
situaţia ca anumite gospodării să deţină mai multe locuinţe.
Figura 5
PUG 2011

Sursa: Primăria comunei Marginea.

Mai mult, în 2009 dintre cele aprox. 3 000 de locuinţe proprietate privată,
doar 2 000 erau locuite. Conform relatărilor viceprimarului comunei Marginea,
cele mai multe autorizaţii de construcţie s-au emis după 1996, numai în perioada
1996–2000 aprobându-se în jur de 250 proiecte/an. Totuşi, datele oferite de direcţia
urbanism a Primăriei Marginea, se prezintă după cum urmează:
Observăm că cele mai multe autorizaţii de construcţie au fost emise în anii
2001 şi 2006.
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Figura 6

Autorizaţii de constucţie/demolare

Sursa: Registrul autorizaţii de construcţie/demolare, Primăria comunei Marginea.
Figura 7
Evoluţia numărului total de locuinţe în comune Marginea

Sursa: INS; Primăria comunei Marginea.
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Cererea de terenuri construibile a condus la modificarea cursului râului Suceviţa12,
fiind încărcat doar un braţ, iar celălalt transformat în teren pentru construcţii (Figura 8).
Figura 8
Marginea – case noi lângă fosta albie a râului Suceviţa (2009)

Locuinţe noi, majoritatea ridicate la roşu, au fost construite şi în apropiere de
liziera pădurii, aici terenul fiind concesionat de la Primărie (Figura 9).
Figura 9
Case noi pe terenuri concesionate

12

Râul Suceviţa avea două braţe înainte de 1989.
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Utilităţi domestice
Echiparea tehnico-edilitară era aproape inexistentă în perioada studiată. În
comună, singurul sistem centralizat de alimentare cu apă este cel din zona celor
două imobile de locuinţe colective (amplasate în centru, lângă Primăria Marginea).
Cei mai mulţi localnici utilizează fântânile (echipate cu sisteme electrice de
pompare a apei) din propria gospodărie.
Evacuarea apelor uzate menajere se realizează cu fose septice. De asemenea,
dacă înainte casa era prima realizată, locul unde se fora puţul şi se săpa fosa
stabilindu-se într-o etapă ulterioară, odată cu migraţia în străinătate a locuitorilor
comunei, ca urmare a ceea ce au văzut în Italia, ordinea lucrărilor s-a schimbat: mai
întâi se ocupă de sistematizarea terenului, amplasarea echipamentelor (puţ, fosă) şi
la urmă de ridicarea casei.
Alimentarea cu gaze naturale este asigurată de fiecare gospodărie în parte, cu
butelii de gaz metan. În unele gospodării acestea sunt amplasate în altă încăpere,
după model italian, singurul element vizibil în bucătăria modern utilată fiind un
robinet de pornire/oprire a gazului.
Reţeaua de electricitate existentă nu acoperea toate zonele destinate locuirii.
Astfel, casele nou construite pe şoseaua ce conduce spre municipiul Rădăuţi, ca şi
cele construite pe valea Şoarecului, nu beneficiau de un sistem public de alimentare cu
energie electrică. În câteva cazuri am observat folosirea panourilor solare/fotovoltaice
pentru încălzirea apei/producerea curentului electric. Locuinţa care utilizează o
întreagă serie de panouri de acest tip este o vilă situată în apropiere de Rădăuţi.
Amplasată pe o colină artificială, după modelul locuinţelor italieneşti, chiar la
intrarea în Marginea, această casă este un simbol al reuşitei migraţiei mărginenilor.
Construcţia a fost realizată într-o zonă (fost teren arabil) lipsită de reţea de joasă
tensiune, de aceea utilizarea panourile solare/fotovoltaice pare justificată13. În plus,
comuna îşi propune să realizeze un parc de panouri fotovoltaice pentru producerea
energiei electrice destinate echipamentelor şi dotărilor de interes public (PUG, 2011).
În ceea ce priveşte sistemul de încălzire, înainte de 1989, sătenii utilizau un
singur sistem de încălzire: sobele, ce funcţionau cu combustibil solid – lemn. Era o
soluţie eficientă din punct de vedere termic, având în vedere abundenţa materialului
lemnos din zonă. Astăzi, acest tip de combustibil este preferat de cei mai mulţi,
fiind folosit atât la sobe, cât şi la centralele termice. Anumiţi migranţii au optat
pentru sistemul de încălzire cu centrală termică şi radiatoare, sau combinând
radiatoarele cu serpentinele montate în pardoseală. O serie de case noi erau
(sau urmau să fie) încălzite doar cu sobe, cu sobe şi calorifere (apa caldă din calorifer
se încălzea cu ajutorul sobei) sau pe lângă sistemul de încălzire cu centrală şi
radiatoare prevăzuseră una sau mai multe sobe în încăperi.
13
Din informaţiile primite de la anumiţi localnici, cunoscuţi ai proprietarilor, panourile ar fi
costat în jur de 40 000 euro, în timp ce locuinţa în jur de 700 000 euro. Grădina casei (ce a costat în
jur de 10 000 euro) a fost proiectată de o firmă care o şi întreţine. Proprietarul, deşi provine dintr-o
familie săracă, cu mai mulţi copii, este patronul unei firme de amenajări interioare (pentru birouri şi
bănci) cu sediul în Italia. Pe lângă locuinţa din Marginea, acesta mai deţine o casă lângă Milano.
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Configuraţia şi amplasarea noilor locuinţe
Situată în imediata vecinătate a oraşului Rădăuţi (în depresiunea Rădăuţiului)
şi în sfera de influenţă a acestuia, comuna se înscrie în zona etnografică Rădăuţi,
arie în care, la mijlocul secolului al XX-lea, predomina tipul de sat răsfirat liniar
sau liniar tentacular. Etnograful Maria Cioară (1979) menţionează printre satele din
această categorie aşezările Suceviţa şi Voievodeasa, în timp ce Marginea,
prezentând o structură răsfirată, cu locuinţe aşezate la intervale mari unele de altele
(interstiţiile fiind reprezentate de terenuri agricole şi livezi), aparţinea tipului de
sate „răsfirate cu tendinţe de adunare” (Figura 10), dezvoltate în lungul cursurilor
râurilor şi a arterelor de comunicaţie.
Figura 10
Marginea în secolul trecut – anii ’70 (fotografie prof. Toader Magopăţ)

Astăzi, clădirile din gospodăriile învecinate sunt amplasate la distanţe mici
unele de celelalte (Figura 11) datorită penuriei terenurilor de construcţie, ca şi
amplasării caselor copiilor pe lotul gospodăriei părinteşti, în pofida faptului că
regulamentul local de urbanism (2011) prevede ca distanţa minimă între o locuinţă
izolată şi limitele laterale ale parcelei să fie14 de 3 metri.
Cingolani observă şi el cum „densitatea locuinţelor este cea mai mare din tot
judeţul” (Cingolani, 2009: 150), fapt ce explică de ce, în zonele centrale ale satului,
noile case sunt „adosate unele altora fără a respecta distanţele minimale de siguranţă”
(Cingolani, 2009: 151).
14

„Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin jumătate din
înălţimea la cornişă, dar nu cu mai puţin de 3 metri” (Regulament local de urbanism, 2011: 14).
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Figura 11

Marginea – clădiri din gospodării învecinate amplasate
la distanţă mică una de cealaltă (2009)

Figura 12
Marginea – locuinţe cuplate pentru doi fraţi – migranţi (2011)
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Noile locuinţe sunt construite pe terenul părinţilor proprietarilor (unele dintre
ele foste terenuri agricole), pe loturi cumpărate de la localnici sau pe loturi
concesionate15 de Primărie. Predomină casele izolate (o urmă poate a vechilor
locuinţe izolate pe parcelă), pe alocuri întâlnindu-se şi locuinţe cuplate (Figura 12).
Cele mai multe locuinţe noi din Marginea sunt realizate în sistem P + M sau
P + 1E.
Figura 13
Marginea – case noi cu acoperişuri în două ape (2011)

În ceea ce priveşte faţadele noilor locuinţe, apar două tendinţe extreme. Prima
constă în a se armoniza cu arhitectura caselor construite în epoca comunistă
(Figura 14), ce se evidenţiau prin culori deschise ale faţadelor (de obicei alb sau
crem) şi, în unele cazuri, prin utilizarea logiilor cu arcade şi parapete pline (de aici
şi denumirea lor de „case cu balcon”).
A doua tendinţă se detaşează atât de trăsăturile arhitecturii tradiţionale –
casele româneşti şi nemţeşti (Figura 15) –, cât şi de plastica de faţadă a caselor
„comuniste” (Figura 16), adoptând culori, materiale şi configuraţii ce reprezintă
inovaţii în domeniul formal pentru zona studiată (Figura 17).
15

Aceste loturi aveau suprafeţe de 600 m2 sau 1000 m2. Numărul caselor construite pe terenuri
concesionate ajunsese în 2009 la 200.
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Figura 14

Marginea – volumetrie realizată în armonie cu arhitectura caselor
construite înainte de 1989 (2011)

Figura 15
Marginea – locuinţe tradiţionale (2009)
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Figura 16

Marginea – case „comuniste” (2009)

Printre noile elemente „de import” menţionăm balcoanele cu balustrada din fier
forjat sau inox, cărămidă aparentă (de faţadă), ferestrele largi şi zugrăveli viu colorate.
Figura 17
Marginea – noi forme şi materiale utilizate în concepţia faţadelor (2009)

Utilaje şi tehnici de construcţie
Casele noi sunt făcute la standarde foarte înalte. Muncind acolo de la doi,
trei, cinci ani, când veneau înapoi în România şi se întorceau, nu le mai
plăcea deloc nici casa, nici maşina, nici poarta, nici gardul, schimba totul.
Da domne’ vreu să trăiesc în ţara mea, da mai bine, ca acolo [...] au
împrumutat foarte multe din afară în domeniul ăsta [...] A fost o educaţie
prin faptul că au ieşit în afară [...] Inclusiv alimentară, inclusiv în domeniul
construcţiilor... Oamenii vor calitate (interviu A. P., Marginea, 2011).
Inginerul P. îşi aminteşte cum, în anii 1994, localnicii foloseau mijloace
rudimentare în executarea lucrărilor de construcţie. Astfel, balastrul se realiza manual:
„[...] se-ncărca pe o pataşcă […] un fel de targă făcută din lemn din scânduri, cu o
ramă şi pusă pe doi pari. Un om prindea de un capăt şi unul de un capăt. Şi duceau
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asta manual până la gaura de la fundaţie […] şi o răsturnau pe lateral acolo, deci cât
puteau să ducă? câte o roabă […]” (interviu ing. P., Marginea, 2009). Tot în acei ani,
„nu se puneau stâlpi de rezistenta la clădiri […] clădirile se începeau cu parter şi dacă
le venea ideea că vrea cu mansardă trebuia obligatoriu să puie stâlpi de rezistenţă şi
[…] era cheltuială mai mult, suplimentară” (interviu ing. P., Marginea, 2009). Odată
cu migraţia internaţională a mărginenilor, situaţia economică s-a schimbat, sectorul
construcţiilor dezvoltându-se la rândul lui:
Ei, acuma, în ultimii ani […] au adus utilaje, au fel de fel de schele, au fel de
fel de malaxoare, betoniere, se face betonul mecanic, planşeele sunt care
aduc cu pompele şi-şi toarnă direct. Vin cu betoniere, cu o cifă din aia mare,
cu pompă şi-l ridică betonul până la nivelul unde are de turnat planşeul […]
(interviu ing. P., Marginea, 2009).
Noile utilaje şi tehnici de construcţie folosite în realizarea caselor au un
randament de neimaginat în trecut:
[...] fel de fel de excavatoare, de buldoexcavator din ăsta care ridică,
elevator […] ridică tot paletul întreg, să zicem doi metri cubi de BCA, îi
ridică imediat sus […] fără să mai ridice pe o pantă făcută din lemn, cum
cărau ei cu roabele, unul trăgea la cârlig, unul împingea, sau doi trăgeau în
faţă şi unul împingea, era destul de greu (interviu ing. P., Marginea, 2009).
Astfel, migranţii, având experienţa lucrului în străinătate, în sectorul
construcţiilor, ajung să lucreze „mult mai repede, mai eficient şi mai trainic”, încât,
după cum observa meşterul T. R.: „Acuma la noi càsele, dacă vrei, într-o vară îţi
faci o casă. Materiale găseşti de care vrei […]” (interviu T. R., Marginea, 2009).
Mai mult, unii au „firme acolo de construcţii, ale lor […] ca meseriaşi s-au
acomodat foarte repede şi au prins noutăţile” (interviu ing. P., Marginea, 2009). De
asemenea, înainte, casa era prima realizată, apoi se stabilea locul unde se fora puţul
şi se săpa fosa. Odată cu migraţia în străinătate, ca urmare a ceea ce au văzut în
Italia, ordinea lucrărilor s-a schimbat: mai întâi se ocupă de sistematizarea
terenului, amplasarea echipamentelor (puţ, fosă) şi la urma de ridicarea casei.
Asigurarea confortului termic, în condiţiile temperaturilor foarte scăzute din
timpul iernilor lungi şi geroase (temperatura medie anuală este de +8°C), se
realizează prin izolarea pereţilor cu „scârţ” (polistiren). Având în vedere faptul că
majoritatea bărbaţilor au lucrat sau lucrează în construcţii în Italia, experienţa
profesională şi de viaţă şi-au pus amprenta asupra soluţiilor tehnice alese la realizarea
locuinţelor personale:
[...] mai recent, deci, ce-am mai văzut, inclusiv sistemul constructiv care era
înainte clasic, deci izolaţie cu tencuială cu mortar, e acum majoritatea vor
să-şi facă termoizolaţie, să-şi pună polistiren expandat sau extrudat cum se
cheamă, plasă, şi o tencuieşte deja cu un material rezistent la intemperii
(interviu ing. P., Marginea, 2009).
Astfel, a fost „importat” din Italia un sistem de izolare a pereţilor ce constă
(conform explicaţiilor migranţilor) din două straturi de cărămidă (cel exterior
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de 12,5 cm, iar cel interior de 8 cm) între care se interpune termoizolaţia (polistiren)
de 5 cm şi eventual un strat de aer de 5 cm (Figura 18).
Figura 18
Marginea – sistem constructiv „de import” (2009)

Totuşi, meşterul S. P. consideră că migranţii „au tradus golul ăla de aer care-l
lasă italienii la zona lor, cu 5 cm de polistiren […] la noi”, şi este uimit cum unii
aplică acest sistem de izolare al pereţilor fără să se gândească la diferenţele de
temperatură între cele două regiuni (de origine şi de destinaţie): „tu vii la –35 [°C –
în Marginea] cu acelaşi sistem?” (interviu S. P., Marginea, 2010). Meşterul
consideră că aplicând o astfel de soluţie la construcţiile din Marginea „[…] peretele
ala e posibil sa aibă fisuri, şi toţi au fisuri. Eu am frate şi cumnat la care le-am făcut
aşa şi pereţii interiori după ce-s daţi cu var [au fisuri]” (interviu S. P., Marginea,
2010). Mai mult, meşterul cunoaşte şi procesul ce generează un astfel de rezultat
(deoarece S. P. a apelat la un specialist pentru a găsi soluţia tehnică ce ar fi
corectă), conchizând ca termoizolaţia nu trebuie aşezată la mijlocul zidului:
Am mers la un târg de construcţii la […] Bucureşti şi am prins pe un domn
inginer amabil care prezenta sisteme de izolaţii şi la el m-am lămurit ce-i cu
izolaţia înăuntru, la mijloc şi-n afară şi l-am întrebat ‘[…], nu vă supăraţi, eu
îs mai de la ţară şi aş vrea o discuţie […]; am o nelămurire, o precizare
dumneavoastră să-mi faceţi ca să am o bază când îi explic omului vis-à–vis de
poziţionarea izolaţiei […] afară îi mai bine şi mi-o explicat foarte clar de ce
[…]; la mijloc […] nu îi indicat din cauză că jumătatea de zid care-i expusă

22

EFECTE ALE MIGRAŢIEI INTERNAŢIONALE

259

frigului afară, nu va fi caldă niciodată şi acolo va fi iarăşi condens. Şi în timp
condensul ăsta se lăsa în jos, pentru că el […] se formează datorită diferenţei
de temperatură, şi neavând aeraj nu se duce nicăieri şi în partea de jos o să
apară probleme, zidul se îmbolnaveşte […], dar nu toţi oamenii acceptă lucrul
ăsta, chiar dacă-i explic cu lux de amănunte […] ca şi dumneavoastră, le-am
spus la mulţi […] nu au acceptat […]; mediul unde lucrează îşi pune amprenta
pe convingerea lui (interviu S. P., Marginea, 2010).
Din acest motiv, poate, am întâlnit cazuri când sistemul este reinterpretat în
context local – modificându-se grosimea zidului, sau, în loc de cărămidă, se
foloseşte BCA şi stratul de aer este eliminat: „Am pus bolţari pe cinşpe şi cu scârţ
înăuntru. Că aşa am văzut în Italia” (interviu S., Marginea, 2010). În schimb,
tânărul T., migrant plecat de 9 ani în Italia, doreşte sa izoleze pereţii din cărămidă
ai viitoarei sale locuinţe cu polistiren, aplicat pe faţa exterioară a faţadei casei prin
pulverizare. Pereţii vor fi realizaţi din cărămidă şi nu din BCA, deoarece consideră
că acesta este cancerigen. De asemenea, planşeul anexei, de peste parter, a fost
realizat după tehnicile văzute în Italia.
Deoarece în Italia apele de ploaie, evacuate prin burlane, sunt drenate printr-un
un sistem de canalizare aşezat sub trotuar, C. s-a gândit să aplice această tehnologie
şi la propria-i casa, din Marginea (Figura 19).
Figura 19
Marginea – tub ce preia apa de ploaie de la burlan – burlanul nefiind încă instalat (2009)

O inovaţie asemănătoare, preluată de la italieni de către un alt migrant, M.,
consta în aşezarea unor tuburi la baza fundaţiilor – pentru drenarea apelor care ar
putea inunda subsolurile caselor – şi acoperirea tuburilor cu pietriş (Figura 20).
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Figura 20

Marginea – sistem de drenare a apelor, preluat din Italia (2009)

Casa lui M. (Figura 21), are parterul cu mult înălţat deasupra solului, iar
demisolul este izolat termic şi hidrofug. Alegând această soluţie constructivă,
proprietarul (care lucrează şi el în construcţii, în Italia) a dorit să-şi protejeze
locuinţa de posibilele inundaţii, mai ales că vechea locuinţă, situată pe o parcelă
alăturată, a fost afectată recent de inundaţii.
Figura 21
Marginea – locuinţă cu demisol înalt (2009)
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CONCLUZII
Implicaţiile fenomenului sunt numeroase şi pe toate planurile. În primul rând,
migraţia a schimbat peisajul şi cadrul construit. Noile locuinţe se depărtează de
modelul tradiţional, atât prin configuraţia formală cât şi prin culorile şi materialele
utilizate în concepţia faţadelor. Vechile materiale de construcţie (în special lemnul)
sunt respinse, datorită legăturii lor cu locuinţele mici, tradiţionale, martore ale unui
trecut dureros (Schiltz, 2003), migranţii preferând utilizarea unor materiale de
calitate (de import sau aduse de ei din ţara-gazdă). Numărul mare al locuinţelor, ce
depăşeşte numărul gospodăriilor, ca şi dimensiunile generoase ale caselor nou
construite, au condus la situaţia în care două clădiri învecinate sunt amplasate la
distanţe mici una de cealaltă. În al doilea rând, investiţiile migranţilor au contribuit
la dezvoltarea sectorului construcţiilor pe plan local şi la ridicarea preţurilor terenurilor
construibile, a materialelor de construcţie şi a mâinii de lucru (Diminescu, 1999;
Cingolani, 2009; Moisa, 2009; Lopez, 2010). Nu în ultimul rând, migraţia a favorizat
importarea unor noi sisteme constructive, tehnici şi utilaje de construcţie, dar şi a
unor sisteme de încălzire, canalizare şi alimentare cu apă şi electricitate mai economice
sau mai performante.
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he paper rely on a qualitative research launched in the summer
of 2009, part of a doctoral research project in sociology,
which aimed to observe the houses built by migrants from
rural areas. The paper is purely descriptive, tracing the impact of international
migration on rural housing in Romania in general and, in particular, in the
village of Marginea.
The paper is structured around five sections. The first part sets up the
place and the role of the house within the international migration context,
while the second part includes the data and methods used in my fieldwork.
The two sections, which follow, describe the field and illustrate the impact of
international migration on housing in migrants’ homeland. Finally, I present
a short summary of the ways in which migration changed the built landscape
on migrants’ homeland.
Keywords: house, architecture, international migration, village of origin.
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tudiul de faţă prezintă evoluţiile ce au avut loc în domeniul
producţiei şi consumului de energie în spaţiul european şi
îndeosebi în România, din 1990 până în prezent.
Articolul cuprinde cinci capitole plus concluzii.
Capitolul introductiv se referă la Planul eficienţei energetice al CE din
anul 2011, menit să ajute ţările din UE cu reglementări şi fixarea unor
obligaţii în vederea atingerii propriilor ţinte de eficienţă energetică până în
anul 2020. Sunt prezentate apoi diverse dinamici ale producţiei şi preţurilor
energiei pe continentul european, ca şi indicatorii esenţiali ai domeniului
precum consumul de energie (electrică şi gaze naturale), eficienţa utilizării
energiei sau accesul la energie al unor gospodării cu venituri mici.
Analiza dotării actuale a locuinţelor din România, din perspectivă
energetică, este urmată de prezentarea principalelor caracteristici ale modelului
de consum energetic al populaţiei din România, studiul încheindu-se cu unele
concluzii.
Materialul este realizat pe baza mai multor categorii de date:
publicate de Eurostat, de Institutul Naţional de Statistică şi unele date culese
autori în cadrul unor cercetări de profil din Institutul de Cercetare a Calităţii
Vieţii din Bucureşti.
Cuvinte-cheie: preţuri, consumatori casnici, intensitate energetică,
dezvoltare.

INTRODUCERE: PLANUL EFICIENŢEI ENERGETICE AL CE DIN ANUL 2011
În martie 2011, când Comisia Europeană a adoptat „Planul eficienţei energetice
2011”, ţările din UE.28 şi-au propus ca, până în anul 2020, să-şi micşoreze sensibil
consumul de energie (cu 20%), realizând simultan o schimbare a modelului de consum
energetic dominant, prin trecerea de la utilizarea combustibililor fosili la surse
regenerabile (hidro, solară şi eoliană) şi la biocombustibili. Pe acest fond vor fi aplicate
şi unele politici de creştere a eficienţei utilizării energiei, de reducere a cererii de
energie şi de autonomizare a creşterii economice în raport cu creşterea consumului de
energie. În acest sens vor fi promovate mai intens co-generarea, creşterea performanţei
Adresele de contact ale autorilor: Mariana Stanciu, Adina Mihăilescu, Institutul de Cercetare
a Calităţii Vieţii al Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti,
România, email: mariana1stanciu@yahoo.com; adina.mihailescu@yahoo.com.
CALITATEA VIEŢII, XXVI, nr. 3, 2015, p. 264–288
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energetice a clădirilor şi etichetarea aparaturii casnice de consum energetic (Eurostat,
2014). Aşadar, UE.28 şi-a propus crearea premiselor pentru trecerea la o economie
competitivă ce realizează emisii scăzute de carbon până în anul 2050 (Roadmap for
moving to a competitive low carbon economy by 2050).
Acest plan propune câteva politici şi acţiuni concrete, precum:
1. promovarea rolului sectorului public în eficientizarea sectorului energetic şi în
crearea stocurilor de energie, în vederea creşterii securităţii energetice din fiecare ţară;
2. promovarea achiziţionării unei aparaturii electrice cât mai eficiente
energetic, spre a fi utilizată atât în interiorul clădirilor publice, cât şi în cele private;
3. creşterea eficienţei generării şi distribuţiei energiei electrice şi termice;
4. realizarea auditului energetic şi a managementului sistemelor energetice
pentru toate marile companii;
5. susţinerea creşterii nivelului de educare şi conştientizare a consumatorilor
de energie asupra necesităţii de a optimiza consumurile energetice şi a elimina
risipa, inclusiv prin calcularea propriilor economii de energie realizate;
6. etichetarea produselor consumatoare de energie în clase de consumatori,
care să indice eficienţa consumului, cu ajutorul a şapte culori (de la verde închis –
cele mai eficiente produse, până la roşu – cele mai puţin eficiente), sau cu ajutorul
literelor (pe o scală de la A la G, cu categorii de genul A, A+, A++ sau A+++
pentru cele mai eficiente produse, şi G pentru cele mai puţin eficiente.
Într-un asemenea context, necesităţile de modernizare şi eficientizare pe principii
şi baze materiale noi a sistemelor energetice ale ţărilor din UE, deci şi a celui din
România, constituie o prioritate ce impune analiza stării actuale, din perspectiva
principalilor indicatori ai producţiei, consumului şi pieţelor energiei din ţările UE.

PRODUCŢIA ŞI PREŢURILE EUROPENE ALE ENERGIEI
În luna septembrie 2007, Comisia Europeană a lansat al treilea pachet
legislativ (Directiva 2009/72/EC a Parlamentului European şi a Consiliului European
privind Common rules for the internal market in electricity (Reglementările
comune pentru piaţa internă a energiei electrice) prin care urmăreşte liberalizarea
pieţelor de energie electrică, în vederea creării unei pieţe competitive în acest
domeniu, pentru scăderea preţurilor energiei electrice, pentru promovarea securităţii
ofertei de energie electrică şi pentru a mări libertatea de alegere a ofertei.
În vederea atingerii acestor obiective, s-a urmărit separarea producţiei şi ofertei
de sectorul distribuţiei, s-au introdus unele politici de încurajare a colaborării
transfrontiere, a investiţiilor şi comerţului cu energie, s-au introdus noi reglementări
în vederea creşterii transparenţei pieţelor de energie şi creşterii solidarităţii între
ţările membre ale UE (Eurostat, 2014).
Producţia netă de energie electrică a ţărilor UE.28, în anul 2012, a fost de
3,13 milioane GWh fiind similară cu cea din anul 2011 (–0,1%).
Anul 2012 a fost primul an de stabilitate a producţiei de energie electrică în
Europa, după trei ani anteriori de puternică variaţie a acesteia – o cădere a producţiei,
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de 5%, în anul 2009, o revenire a producţiei (4,7%) în anul 2010, urmată din nou
de o scădere cu 2,2% în anul 2011. Astfel, producţia anului 2012 a rămas sub cea a
anului 2008 (3,22 milioane GWh), cu 2,8%. Germania a realizat cea mai mare
producţie de electricitate dintre statele membre în anul 2012, aceasta având o
pondere de 19% în producţia totală de energie electrică a UE, fiind urmată de
Franţa (17,2%), şi Marea Britanie (11,1%).
Mai mult de un sfert din energia electrică generată în UE.28 în 2012 a
provenit din centralele nucleare (26,7%), în timp de 52,6% din producţie s-a
obţinut din combustibili convenţionali (gaze naturale, cărbune, petrol). Dintre
sursele de energie regenerabile, cea mai mare pondere au avut-o hidrocentralele
(11,6%), fiind urmate de turbinele eoliene (6,5%) şi centralele solare (2,2%).
Tabelul nr. 1
Generarea netă de energie electrică, 1990–2012 (1 000 GWh)
Ponderea în UE 28
2012 (%)
EU 28
2 432,3 2 583,6 2 873,6 3 153,6 3 200,3 3 129,2 3 126,5
100,0
EA-18
1 629,2 1 761,4 1 998,5 2 209,7 2 277,9 2 217,2 2 216,3
70,9
Belgia
67,3
70,6
80,3
83,4
91,4
86,7
79,8
2,6
Bulgaria
37,5
37,4
36,9
40,3
42,2
45,8
42,9
1,4
R. Cehă
58,1
56,9
68,0
76,2
79,5
81,0
81,1
2,6
Danemarca
24,3
34,7
34,4
34,4
36,9
33,6
29,2
0,9
Germania
508,6
498,9
538,5
582,7
594,8
576,9 592,7
19,0
Estonia
15,4
7,6
7,6
9,1
11,7
11,7
10,5
0,3
Irlanda
13,7
16,8
22,7
24,8
27,4
26,4
26,5
0,8
Grecia
32,1
38,4
49,9
55,7
53,4
53,9
53,7
1,7
Spania
144,6
159,1
214,4
282,1
291,0
283,3 286,6
9,2
Franţa
401,3
472,1
516,9
550,3
545,0
535,1 539,2
17,2
Croaţia
8,3
8,5
10,3
12,0
13,6
10,4
10,2
0,3
Italia
205,1
229,2
263,3
290,6
290,7
291,4 287,8
9,2
Cipru
1,9
2,4
3,2
4,1
5,1
4,7
4,5
0,1
Letonia
5,9
3,5
3,7
4,4
6,1
5,6
5,7
0,2
Lituania
26,3
12,4
10,0
13,6
5,3
4,4
4,7
0,1
Luxemburg
1,3
1,2
1,1
4,1
4,6
3,7
3,8
0,1
Ungaria
25,9
31,3
32,3
33,2
34,6
33,5
32,3
1,0
Malta
1,0
1,4
1,8
2,2
2,0
2,1
2,2
0,1
Olanda
69,4
77,6
86,0
96,2
114,3
109,0
98,6
3,2
Austria
48,4
54,9
59,1
63,5
69,5
64,1
70,9
2,3
Polonia
123,4
127,4
132,2
143,6
143,4
148,8 147,6
4,7
Portugalia
27,3
31,9
42,2
45,0
52,8
51,1
45,3
1,4
România
56,7
52,9
48,6
55,5
55,9
56,5
53,7
1,7
Slovenia
11,2
11,8
12,8
14,1
15,4
15,0
14,7
0,5
Slovacia
23,0
23,4
27,7
29,3
25,4
26,1
26,1
0,8
Finlanda
51,6
60,5
67,3
67,8
77,2
70,4
67,7
2,2
Suedia
142,5
144,2
141,6
154,6
145,3
146,9 162,8
5,2
M. Britanie 300,1
316,6
360,8
380,5
365,7
351,0 345,8
11,1
Sursa: *** Net electricity generation, Eurostat, 2015.
1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

4

CONSUMUL DE ENERGIE AL POPULAŢIEI DIN ROMÂNIA

267

Importanţa surselor regenerabile de energie a crescut în deceniul 2002–2012 de la
13% la 20,5%, înregistrându-se o scădere a importanţei combustibililor convenţionali,
de la 55,3% la 52,6% şi a celor nucleari – de la 31,6% la 26,7%.
Preţul energiei la nivel UE influenţează masiv standardul de viaţă al
consumatorilor casnici, dar şi competitivitatea economiei globale. Pe piaţa mondială a
petrolului şi cărbunelui, consumatorii de energie plătesc, de regulă, preţuri cam
similare. Marile diferenţe între preţurile practicate, care influenţează competitivitatea şi
la nivel european, apar la preţurile energiei electrice şi gazelor naturale (EC, 2014).
Tendinţele generale pe pieţele mărfurilor energetice, în special ale celor privind
combustibilii fosili, au fost de creştere a preţurilor, în anii recenţi. Asemenea tendinţe
nu sunt însă o noutate. Europa se luptă de decenii să obţină un preţ cât mai scăzut
pentru energie, în condiţiile în care exercită un control relativ redus asupra resurselor
energetice disponibile la nivel global. Pentru europeni, preţurile energiei electrice şi ale
gazelor naturale au crescut în ultimii 5–6 ani şi vor continua că crească, cel puţin pe
termen mediu. Diferenţele dintre preţurile practicate în diferite state europene se
menţin destul de mari. Consumatorii din ţările cu preţurile cele mai mari din UE
suportă preţuri de la 2,5 la 4 ori mai mari decât cei din statele cu preţurile cele mai
mici. Diferenţele de preţuri pentru energia electrică şi gazul natural cele mai ieftine
versus cele mai scumpe au crescut în timp, mai ales în ce priveşte gazele naturale, deşi
eficientizarea ultimelor două sectoare ce influenţează preţurile energiei, alături de
costul materiei prime (transportul/distribuţia energiei şi sectorul taxelor) s-a produs
constant (EC, 2014).
În intervalul 2008–2012, preţurile energiei electrice în ţările UE au crescut
în medie, cu 4% pe an, iar cele ale gazelor naturale au crescut cu 3% pe an, la
nivel naţional, creşterile situându-se peste limitele inflaţiei, pentru cele mai multe
dintre statele europene. În interiorul unor asemenea variaţii, situaţiile au fost
sensibil diferite de la o ţară la alta (EC, 2014).
De regulă, preţul energiei este puternic corelat cu nivelul consumului
casnic. Un preţ mai ridicat poate genera un interes mai mare pentru eficientizarea
consumului, iar acesta se poate corela, în funcţie de situaţia socioeconomică a masei
dominante a consumatorilor, cu reducerea sau, dimpotrivă, cu creşterea consumului.
Scăderea preţului energiei va determina însă, cel mai frecvent, creşterea consumului
casnic. De exemplu, pe fondul creşterii eficientizării consumului, dar şi al creşterii
preţului, în perioada 2008–2012, consumul casnic de electricitate la nivel european
a scăzut cu 1%, iar consumul de gaze naturale a scăzut cu 15%. Costurile
energiei în domeniul casnic au crescut, de exemplu, pe de o parte, în cazul
locuinţelor cu performanţe energetice mici, iar pe de altă parte, în cazul utilizării unei
aparaturi electronice ineficiente, a cărei înlocuire nu s-a justificat încă prin creşterea
preţurilor energiei (EC, 2014).
În intervalul 2008–2012, în UE, ponderea consumului de energie în
consumul total al gospodăriilor a crescut cu 15%, adică de la 5,6% la 6,4% din
consumul total al gospodăriilor. Costurile energiei au întotdeauna o pondere mai
ridicată în cheltuielile de consum ale gospodăriilor mai sărace, deci creşterea
preţului energiei afectează întotdeauna mai puternic gospodăriile mai vulnerabile
economic (EC, 2014).
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Preţurile energiei electrice pentru consumatorii casnici practicate în ţările
europene ţin cont de banda consumului standard mediu al gospodăriilor, ce se
încadrează între 2 500 şi 5 000 kWh pe an.
Preţul mediu al energiei electrice pentru consumatorii casnici în UE.28
(preţurile din fiecare stat membru fiind ponderate cu volumul consumului casnic din
anul 2012) a fost de 0,199 euro pe kWh în prima jumătate a anului 2013, cu diferenţe mari
între state – dacă în Danemarca acesta era de 0,3 euro pe kWh, în Bulgaria sau România,
acesta era de cel puţin 3,2 ori mai mic – 0,092 kWh. (Grafic 1) (Eurostat, 2014).
Tabelul nr. 2
Preţuri la electricitate (kwh) în Euro pe tipuri de utilizatori (gospodării de mărime medie),
în România şi câteva ţări din UE, în perioada 2008–2014
Anii
2008
2009
2010
România
0,106
0,097
0,103
EU 28
0,158
0,163
0,167
Bulgaria
0,071
0,082
0,081
R. Cehă
0,027
0,132
0,134
Germania
0,214
0,228
0,237
Franţa
0,121
0,120
0,128
Italia
0,203
0,209
0,196
Ungaria
0,154
0,148
0,170
Polonia
0,125
0,113
0,134
Sursa: Eurostat, ec.europa.eu/eurostat/cod ten 00117.

2011
0,108
0,179
0,082
0,149
0,252
0,138
0,198
0,168
0,147

2012
0,105
0,188
0,084
0,149
0,259
0,139
0,213
0,154
0,141

2013
0,132
0,198
0,092
0,152
0,291
0,147
0,229
0,139
0,148

2014
0,129
0,203
0,083
0,128
0,298
0,158
0,244
0,120
0,142
Grafic 1

Raporturi existente între preţurile energiei electrice pentru consumatorii casnici,
în semestrul I, 2013 (1) (Euro pe kWh)

Sursa: *** Electricity_prices_for_household_consumers, Eurostat, 2014.
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Ponderea taxelor (inclusiv TVA) în preţul total al energiei electrice a fost cea
mai scăzută în M. Britanie (4,8%) şi deosebit de ridicată în ţări ca Danemarca
(56,7%), Germania (48,9%), Portugalia (41,9%). Cele mai mari creşteri ale preţului
la energia electrică în statele membre (în prima jumătate a anului 2012 şi prima
jumătate a anului 2013) s-au înregistrat în România (26%) şi Estonia (23,3%), în
timp ce creşterea medie a preţului pe UE.28 a fost de 6%.
Creşterea consumului de energie electrică al populaţiei din România s-a
produs pe fondul existenţei unui consum extrem de scăzut în anii anteriori lui 2014.
În ceea ce priveşte preţul energiei la paritatea puterii de cumpărare,
observăm că, la nivelul anului 2014, doar Bulgaria (cu 28,5 Euro/100 kWh)
practica un preţ mediu mai ridicat decât România (27,4 Euro/100 kWh) la energie
(Grafic 2).
Grafic 2
Preţurile medii ale energiei electrice (inclusiv taxe şi impozite), la paritatea standard a puterii
de cumpărare, pentru consumatorii casnici, în semestrul II al anului 2014 (Euro/100 kWh)
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Sursa: Eurostat, 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_and_natural_
gas_price_statistics.

Nivelul preţurilor şi gradul de disponibilitate al resurselor energetice – în
special al celor electrice – sunt elementele-cheie ale oricărei strategii energetice şi de
ofertă energetică naţională. Preţurile energiei electrice influenţează decisiv nu numai
competitivitatea internaţională, dar şi costurile altor resurse de energie, ca şi costul
total al energiei în domeniul economiei, afacerilor, dar şi la nivelul consumului casnic.
În ceea ce priveşte nivelul plăţilor realizate de consumatorii casnici din
România pentru energia electrică, în monedă naţională, varietatea tarifelor
este extrem de largă în funcţie de numeroase criterii, între care menţionăm:
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nivelul de tensiune, dacă se consumă pe timp de zi/noapte, dacă se consumă în
zona de vârf ş.a. Ca urmare, devine extrem de dificil de estimat cum va evolua
fiecare categorie de preţ prin liberalizarea treptată a pieţei energiei până în anul
2018, când liberalizarea se va finaliza şi pentru consumatorii casnici din România.
Este clar însă că, în această privinţă, intervenţia statului pentru lărgirea ariei de
protecţie socială pentru consumatorii din zona consumului social este de o
importanţă capitală.
Consumatorii sociali. Consumul de energie electrică de tip casnic de pe
piaţa reglementată din România se diferenţiază şi în funcţie de categoria de client,
respectiv:
– clienţi casnici, categorie care include subcategoria clienţilor cu tarif social
(vulnerabili din punct de vedere financiar) (Tabelul nr. 3);
– clienţi finali noncasnici.
Tabelul nr. 3
Ponderea consumatorilor sociali în totalul consumatorilor casnici. Consumurile medii lunare
de energie electrică realizate de diverse categorii de clienţi în trimestrul I 2015
Consum social
Nr. locuri de consum casnic
Consum casnic
(kWh/client
din care cu
casnic cu tarif
(kWh/client/luna)
Total
social/lună)
tarif social
social/total casnic
8 570 757
1 018 089
11,88%
138,22
54,34
Sursa: *** Raport monitorizare piaţă reglementată de energie electrică – ANUL 2014, ANRE,
Direcţia Generală Piaţă de Energie Electrică.

În prezent, în România, din numărul total de locuri de consum de tip casnic
în materie de energie electrică, doar 11,88% sunt casnici cu tarif social. Aceştia
realizează un consum de aproape trei ori mai scăzut decât media consumatorilor
casnici.
Preţul gazului natural pentru consumul casnic. Preţurile gazului natural
sunt corelate cu banda consumului standard mediu de energie al gospodăriilor
care este cuprinsă între 5 600 şi 56 000 kWh consum de gaze naturale pe an, adică
între 20 şi 200 GJ (Eurostat, 2014).
În prima jumătate a anului 2013, preţul gazului natural pentru o gospodărie
de nivel mediu din cadrul UE.28 a fost de 0,065 euro pe kWh. Preţuri mult mai
ridicate s-au practicat în Suedia – 0,123 euro pe kWh (de 4,3 ori mai mare decât în
România) sau Danemarca – 0,113 euro pe kWh şi preţuri mai scăzute au existat în
Polonia, Croaţia sau Ungaria (sub 0,050 euro pe kWh). Preţurile cele mai scăzute sau practicat în România – 0,029 euro pe kWh. Ponderea taxelor incluse în preţul
gazelor naturale a fost cea mai scăzută în Marea Britanie – 4,9%, în timp ce
deosebit de ridicată a fost în Danemarca (55,9%), România (46,7%) sau Suedia
(45,3%) (Grafic 3 ).
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Grafic 3

Preţurile gazelor naturale pentru consumatorii casnici, semestrul I, 2013 (1) (Euro pe kWh)

Sursa: *** Natural gas prices of household consumers, first half 2013, Eurostat, 2014.

În intervalul 2012–2013 (prima jumătate a anului), preţurile gazelor naturale
pentru consumatorii casnici au crescut, în medie, cu 4,6% în UE.28.
Tabelul nr. 4
Preţurile medii naţionale în Euro la gaze (Giga Joule) pentru consumatorii casnici
(gospodării de mărime medie), în România şi câteva ţări din UE, în perioada 2007–2014
Anii
2007
2008
2009
2010
România
9,05
9,21
8,11
7,63
EU 27
14,95
14,85
16,17
14,41
Bulgaria
8,83
9,85
13,14
10,21
Germania
18,45
17,81
18,0
15,7
Franţa
13,46
14,46
15,29
14,46
Italia
18,34
17,46
21,04
17,15
Ungaria
7,16
11,24
13,38
14,87
Polonia
10,69
11,56
10,80
11,81
R. Cehă
9,45
12,20
13,75
13,04
Sursa: Eurostat, ec.europa.eu/eurostat/cod ten 00118.

2011
7,90
15,61
11,94
16,34
16,11
19,27
15,57
12,87
15,12

2012
7,51
17,39
13,72
17,7
17,63
21,36
13,43
13,01
18,31

2013
7,91
18,18
14,24
18,35
18,83
23,17
12,01
13,05
17,80

2014
8,58
18,56
13,63
18,84
19,47
22,14
10,15
13,59
15,23

Într-adevăr, în anul 2013 (Grafic 3) ca şi în anul 2014, România practica cel
mai scăzut preţ mediu la nivel naţional pentru gazul natural, dintre statele UE.
Observăm însă că preţul gazului natural (inclusiv taxe şi impozite) la paritatea
standard a puterii de cumpărare, pentru consumatorii casnici din România era
cel mai ridicat din UE 12,8 Euro/kWh), ceea ce înseamnă că suportabilitatea
economică a populaţiei din România este cea mai scăzută, comparativ cu celelalte
state din UE (Grafic 4).
Preţul gazului natural din România, la paritatea standard a puterii de
cumpărare, arată că, în realitate, consumatorii din ţara noastră suportă, de departe,
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cea mai grea povară economică, dacă avem în vedere situaţia socială europeană,
deşi rezervele de gaz natural ale României ar justifica o politică economică şi
socială net diferită de cea actuală.
Grafic 4
Preţul gazului natural (inclusiv taxe şi impozite) la paritatea standard a puterii de cumpărare,
pentru consumatorii casnici, în semestrul II al anului 2014 (Euro/100 kWh)
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Sursa: Eurostat, 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_and_natural_
gas _price_statistics/.

Preţurile practicate în facturarea cheltuielilor de întreţinere. Este
adevărat, în România sunt practicate încă preţuri relative mai mici pentru energie,
comparativ cu spaţiul european, dar raporturile economice reale ce se stabilesc
între acestea şi costul general al vieţii (coşul minim de consum pentru diferite
categorii de gospodării). Prin creşterea progresivă a preţurilor energiei, în scopul
liberalizării pieţei energetice şi pentru consumatorii casnici din România, fără o
creştere în compensare a nivelului general de salarizare a muncii, apare o percepţie
generală de suportabilitate deosebit de tensionată a acestui fenomen. Dinamica
indicilor preţurilor de consum pentru întreţinerea locuinţei, spre finalul anilor ’90,
a fost explozivă în România, comparativ cu situaţia din alte ţări Central şi Esteuropene, în condiţiile în care 81,5% din locuinţele din urban şi 8,5% din locuinţele
din rural utilizau încălzirea termică centralizată, ori dispuneau de centrală proprie,
sau de încălzire cu gaze.
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Tabelul nr. 5

Indicii preţurilor de consum, pentru grupa de servicii energetice şi cei ai câştigului salarial real,
în perioada 2008–2013 (anul precedent = 100)
Anii
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1. Energie electrică, gaze şi
108,77
103,44
103,46
106,0
105,07
113,22
încălzire centrală
2. Câştigul salarial real
116,5
98,5
96,3
98,1
101,0
100,8
Sursa: Anuarul Statistic al României 2014, INS, Bucureşti, 2015 (pentru indicii de la punctul 1 – Tab.
10.2./pg. 351; pentru indicii de la punctul 2 – Tab. 4.5./pg. 172).

Evoluţia indicilor de preţ pentru energie electrică, gaze şi încălzire centrală,
perioada 2008–2013 (anul precedent este 100%) indică un decalaj sensibil faţă
de dinamica salariului real, în defavoarea puterii de cumpărare a salariului real
(Grafic 5). Dacă în anul 2008, decalajul între indicatorii respectivi era de puţin
peste şapte puncte procentuale, dar în favoarea salariului real, la nivelul anului 2013,
decalajul respectiv s-a mărit la peste 13 puncte procentuale, dar în defavoarea
salariului real, după ce în tot intervalul 2009–2013, dinamica salariului real s-a
situat sub cea a costurilor facturilor privind întreţinerea locuinţei.
Grafic 5
Indicii preţurilor energiei electrice, gazului natural, energiei termice şi câştigul salarial real
din România, în perioada 2008–2013
140
120
100

116,5
103,44

108,77

98,5
80

103,46

106

105,07

113,22

96,3

98,1

101

100,8

2010

2011

60
40
20
0

2008

2009

1. Energie electrică, gaze şi încălzire centrală

2012

2013

2. Câştigul salarial real

Sursa: Anuarul Statistic al României 2014, INS, Bucureşti, 2015 ( pentru indicii de la punctul 1 –
Tab. 10.2./pg. 351; pentru indicii de la punctul 2 – Tab. 4.5./pg. 172).
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În ianuarie 2014, Comisia Europeană a adoptat un Comunicat asupra preţurilor
şi costurilor energiei în Europa. Acesta relevă costurile suplimentare pe care preţul
energiei le aduce în sfera competitivităţii economice – în privinţa împovărării
diverselor ramuri ale industriei, economiei în general şi în special, bugetelor
gospodăriilor populaţiei, relevând necesitatea de a se adopta unele măsuri de
diminuare a acestor influenţe, în special în privinţa consumului de energie electrică
şi de gaze naturale (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-856_ro.htm).

INDICATORI AI UTILIZĂRII ENERGIEI ÎN SPAŢIUL EUROPEAN
Consumul brut de energie. Reprezintă cantitatea de energie necesară pentru
satisfacerea nevoilor de consum dintr-o ţară sau un anumit spaţiu geografic şi
rezultă din producţia primară de energie plus importurile, produsele recuperate şi
schimbările de stocuri, minus exporturile şi combustibilul alocat transporturilor
marine de ţara (zona) respectivă. Acces indicator descrie trebuinţele totale de
energie ale unei ţări (sau entităţi), acoperind: consumul de energie al sectorului
energetic în sine, distribuţia şi transformarea pierderilor, consumul de energie al
consumatorilor finali, energia utilizată pentru obţinerea produselor energetice şi
unele diferenţe statistice.
În anul 2012, consumul brut de energie din UE.28 a fost de 1 683 milioane
tone de petrol echivalent (tpe) (Tabelul nr. 6). Deşi acest indicator a rămas aproape
neschimbat din perspectivă structurală, totuşi consumul brut de energie a scăzut cu
5,8% în anul 2009, faţă de intervalul 2003–2008, în special pe seama reducerii
nivelului activităţii economice ca urmare a crizei economice şi financiare. În anul
2010, în ţările UE s-a produs o revenire a consumului cu 3,8%, exceptând Lituania,
Grecia, Cipru, Portugalia, Croaţia şi Spania. În anul 2011, s-a înregistrat o nouă
reducere similară (3,4%) a acestui indicator, urmată de o reducere cu 1% în anul
2012 (Eurostat, 2014). Consumul brut de energie al fiecărei naţiuni din UE a
depins de structura propriului sistem energetic, de disponibilul de resurse naturale
pentru producţia primară de energie, dar şi de nivelul de dezvoltare al economiei
fiecărei ţări. Germania a înregistrat cel mai înalt nivel al consumului brut de
energie în anul 2012, realizând o pondere de 19% în consumul brut total al ţărilor
UE.28. Franţa a înregistrat o pondere de 15,4% iar Marea Britanie, 12% din
consumul brut total de energie, acestea fiind singurele state ce au prezentat o
pondere a consumului de două cifre în consumul total.
Alăturând acestora şi Italia (cu o pondere în consumul brut de 9,7%), cele
patru state au înregistrat 56% din consumul total brut de energie al ţărilor UE.28. În
anul 2012, consumul total al statelor din UE era cu 0,9% mai ridicat decât în anul
1990. În acest interval, consumul de energie a crescut cu 12,3%, de la 1 631
milioane tpe în 1994, la 1 832 milioane tpe în 2006. Un număr de 12 state din
UE.28 au înregistrat consumuri energetice mai scăzute în anul 2012, comparativ cu
anul 1990, cea mai mare parte a acestor state fiind integrate în UE în anii 2004,
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2007 sau 2012. Germania şi Marea Britanie sunt singurele state din UE.15 care au
înregistrat consumuri brute mai mici.
Tabelul nr. 6
Consumul brut de energie, 1990–2012 (milioane de tone de petrol echivalent)

1990

1995

2000

2005

2010

1 667,6 1 671,3 1 727,1 1 825,1 1 759,1
EU 28
Belgia
48,7
53,9
59,2
58,7
60,6
Bulgaria
27,6
22,7
18,5
19,8
17,8
R. Cehă
49,8
41,7
41,2
45,1
44,7
Danemarca
17,9
20,2
19,8
19,6
20,1
Germania
356,3
341,6
342,3
341,9
333,7
Estonia
10,1
5,6
5,0
5,6
6,2
Irlanda
10,3
11,0
14,3
15,0
15,1
Grecia
22,3
23,9
28,3
31,4
28,8
Spania
90,1
102,1
123,6
144,2
129,9
Franţa
227,8
241,8
257,6
276,4
267,1
Croaţia
9,0
7,1
7,8
8,9
8,6
Italia
153,4
161,7
174,1
187,5
174,5
Cipru
1,6
2,0
2,4
2,5
2,7
Letonia
7,9
4,6
3,9
4,6
4,8
Lituania
15,9
8,6
7,1
8,7
6,8
Luxemburg
3,5
3,3
3,6
4,8
4,6
Ungaria
28,8
26,2
25,3
27,6
25,8
Malta
0,6
0,8
0,8
1,0
1,0
Olanda
66,8
72,8
75,8
82,3
86,6
Austria
25,0
27,1
29,0
34,4
34,6
Polonia
103,3
98,8
89,0
92,5
100,9
Portugalia
18,2
20,6
25,3
27,5
24,3
România
58,1
46,3
36,6
39,2
35,8
Slovenia
5,7
6,1
6,5
7,3
7,2
Slovacia
21,8
17,7
18,3
19,0
17,9
Finlanda
28,8
29,4
32,5
34,5
37,1
Suedia
47,4
51,5
48,9
51,0
50,8
M. Britanie
210,6
222,3
230,6
234,0
211,2
Sursa: *** Gross inland consumption of energy, Eurostat, 2015.

2011

2012

1 699,5
59,2
19,1
43,2
18,7
317,1
6,2
14,0
27,8
128,2
257,9
8,5
171,8
2,7
4,4
7,0
4,6
25,1
0,9
80,2
33,6
101,2
23,6
36,6
7,3
17,4
35,5
49,7
197,9

1 682,9
56,3
18,2
42,8
18,1
319,5
6,1
13,8
27,0
127,3
258,4
8,1
163,1
2,5
4,5
7,1
4,5
23,6
0,9
82,0
33,7
98,0
22,2
35,4
7,0
16,7
34,1
49,8
202,3

Pondere în
UE 28 2012
(%)
100,0
3,3
1,1
2,5
1,1
19,0
0,4
0,8
1,6
7,6
15,4
0,5
9,7
0,1
0,3
0,4
0,3
1,4
0,1
4,9
2,0
5,8
1,3
2,1
0,4
1,0
2,0
3,0
12,0

În intervalul 1990–2012, în cadrul mixului general al consumului de energie
s-a înregistrat o scădere a ponderii petrolului brut, a produselor petroliere şi a
combustibililor solizi, de la 65,1% în 1990 la 51,3% în 2012. Aceasta indică o
scădere a agenţilor de poluare în regiunile unde au avut loc scăderile respective în
structura consumului. Ponderea combustibililor solizi în consumul energetic total
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a scăzut destul de rapid, stabilizându-se în intervalul 1999–2007, dar diminuându-se
din nou, după anii 2008 şi 2009.
În schimb ponderea consumului de energie nucleară a atins un vârf de 14,5%
în anul 2002.
Ponderea consumului brut de energie din surse regenerabile s-a dublat între
1990 şi 2012, de la 4,3% la 11%. Sursele regenerabile de energie au contribuit cu
mai mult de o treime la acoperirea consumului brut de energie în Suedia (37,2%) şi
Letonia (36,4%) în anul 2012, iar în Austria (30,1%) şi Finlanda (29,2%) în jur de
o treime. Cea mai rapidă creştere a acestei categorii de consum de energie s-a
înregistrat în Letonia (cu 23,2 puncte procentuale), dar creşteri relativ consistente
(în jur de 10 puncte procentuale) au avut loc şi în Danemarca, Lituania, Suedia,
România, Estonia şi Finlanda.
Importanţa relativă a consumului de gaze naturale, de asemenea, a crescut
rapid în anii 1990, atingând 25,4% în anul 2010.
Consumul final de energie include consumul de energie al tuturor utilizatorilor,
exceptând consumul sectorului energetic în sine. Include energia utilizată în
agricultură, industrie, servicii, gospodăriile populaţiei şi energia utilizată în toate
categoriile de transporturi (altfel spus, consumul brut de energie minus energia
utilizată de producătorii de energie în scopul producţiei şi energia consumată cu
procesele de transformare a energiei) (Eurostat, 2014).
Grafic 6
Consumul final de energie în UE-28, 2012 (% din total, tone de petrol echivalent)
Agricultura;
2,1%

Altele; 0,7%

Servicii; 13,5%
Transport;
31,8%

Industrie; 25,6%

Gospodarii;
26,2%

Sursa: *** Final energy consumption, 2012, Eurostat, 2014.

În anul 2012, consumul final de energie al ţărilor din UE.28 a fost distribuit
masiv în patru sectoare ale economiei generale: în sectorul transporturilor – 31,8%,
în consumul casnic al gospodăriilor populaţiei – 26,2%, în sectorul industrial –
25,6% şi în sectorul serviciilor – 13,5% (Eurostat, 2014).
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Tabelul nr. 7

Consumul de energie final, 1990–2012 (milioane de tone de petrol echivalent)
1990

1995

2000

2005

EU 28
1 080,2 1 079,0 1 131,2 1 189,3
Belgia
31,6
34,5
37,6
36,8
Bulgaria
16,4
11,4
9,1
10,1
R. Cehă
32,5
26,1
24,8
26,0
Danemarca
13,5
14,8
14,7
15,5
Germania
228,9
221,6
220,0
218,5
Estonia
5,8
2,6
2,4
2,9
Irlanda
7,3
8,0
10,8
12,6
Grecia
14,7
15,8
18,7
21,0
Spania
57,1
64,0
79,9
97,8
Franţa
136,1
143,5
155,3
162,8
Croaţia
5,9
4,5
5,4
6,3
Italia
107,7
114,6
124,7
134,5
Cipru
1,1
1,4
1,6
1,8
Letonia
6,4
3,8
3,3
4,0
Lituania
9,7
4,6
3,8
4,6
Luxemburg
3,3
3,1
3,5
4,5
Ungaria
19,9
16,2
16,1
18,2
Malta
0,3
0,5
0,4
0,4
Olanda
41,4
48,1
50,6
52,4
Austria
19,3
21,4
23,7
28,2
Polonia
59,9
62,9
55,7
58,3
Portugalia
11,9
13,9
18,0
19,1
România
40,8
27,0
22,8
24,7
Slovenia
3,7
4,1
4,5
4,9
Slovacia
15,2
11,0
11,0
11,6
Finlanda
21,5
21,9
24,6
25,3
Suedia
31,2
35,1
35,0
33,7
M. Britanie
136,9
142,7
153,2
152,8
Sursa: *** Final energy consumption, Eurostat, 2014.

2010

2011

2012

1 160,0
37,5
8,8
25,4
15,2
220,5
2,9
11,9
19,0
89,1
158,4
6,3
124,8
1,9
4,3
4,8
4,3
16,6
0,5
54,0
28,4
66,3
18,1
22,6
4,9
11,5
26,3
34,1
141,3

1 107,2
37,8
9,3
24,5
14,5
209,2
2,8
11,0
18,9
86,7
146,5
6,2
122,1
1,9
3,9
4,7
4,3
16,2
0,5
50,7
27,5
63,9
17,3
22,8
5,0
10,8
25,1
32,4
130,9

1 103,4
36,6
9,2
24,1
14,1
213,1
2,9
10,7
16,3
83,2
150,8
5,9
119,0
1,8
4,0
4,8
4,2
14,7
0,4
51,1
27,3
63,6
16,2
22,7
4,9
10,3
25,3
32,4
133,8

Pondere
în UE 28
2012 (%)
100,0
3,3
0,8
2,2
1,3
19,3
0,3
1,0
1,5
7,5
13,7
0,5
10,8
0,2
0,4
0,4
0,4
1,3
0,0
4,6
2,5
5,8
1,5
2,1
0,4
0,9
2,3
2,9
12,1

Acest tip de consum reprezintă două treimi (65,6%) din consumul brut de
energie, adică 1 103 milioane tpe în anul 2012.
Există diferenţe considerabile între consumurile de energie din diferite
modalităţi de transport. În ţările UE.28, cele mai mari creşteri ale consumului, în
intervalul 1990–2008 au avut loc în transporturile aviatice – cu 96,4%, sau cu
80,3% în intervalul 1990–2012 (cu 19,4 milioane tpe).
Totuşi energia consumată era mai scăzută, în anul 2012 comparativ cu 1990:
în aviaţia civilă cu 0,6%, în transporturile pe CF cu 15,5%, în transporturile pe
apă pe rute interne, cu 30,2%.
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Transporturile auto sunt singurele forme de transport care au înregistrat creşteri
ale consumului de energie în intervalul 1990–2012, cu 20,5% – cu 48,9 milioane tpe.
Aceste evoluţii indică atât dinamica utilizării diferitelor modalităţi de transport,
cât şi schimbările de ordin tehnologic ce au influenţat eficienţa consumului de
combustibili.
Dinamica consumului de energie electrică al gospodăriilor la nivel european
(2002 = 100). În intervalul 2002–2012, consumul de energie electrică al gospodăriilor
din UE.28 a crescut cu 10%.
Creşterea consumului a fost mai accentuată în România, Spania, Cipru, Polonia,
Irlanda, Grecia şi în cele trei state baltice. În aceste state, creşterea a fost peste
dublul mediei UE.28. Consumul de energie electrică al gospodăriilor populaţiei a
scăzut în Danemarca, Suedia, Slovacia şi Belgia (cu 23,9%).
Grafic 7
Dinamica consumului de energie electrică în ţările UE.28, 2014

Sursa: *** Electricity_consumption _by_households, Eurostat, 2014.

Intensitatea energetică semnifică eficienţa utilizării energiei şi constituie
indicatorul-cheie pentru evaluarea progresului în cadrul Strategiei Europa 2020, în
vederea obţinerii unei creşteri economice inteligente, sustenabile şi incluzive. Este
măsurată ca raport între consumul brut de energie intern şi PIB – fiind exprimată în
kilograme de petrol echivalent (kgpe) per 1 000 euro, PIB-ul fiind calculat la
preţuri constante. Când o economie devine mai eficientă, de regulă, consumul de
energie rămâne constant sau chiar scade, iar valoarea PIB creşte, respectiv
rămâne constantă, iar intensitatea energetică scade.
În anul 2012, cele mai scăzute valori ale intensităţii energetice s-au înregistrat în
Irlanda, Danemarca, Marea Britanie şi Italia, iar cele mai ridicate, în Bulgaria şi Estonia.
Structura economiei are rol decisiv în dimensionarea acestui indicator – economiile
bazate pe servicii înregistrând cele mai scăzute intensităţi energetice, în timp
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ce economiile ce conţin ramuri industriale foarte dezvoltate şi mai ales industrii primare
(de tipul siderurgie, metalurgie ş.a.) sunt mai intens energetice (Eurostat, 2014).
În intervalul 2002–2012, unele state precum Lituania, Slovacia, dar şi
România, Bulgaria, Polonia şi R. Cehă au realizat economii substanţiale de energie.
În acelaşi timp, Irlanda, Suedia şi Marea Britanie şi-au diminuat cu peste 20%
cantitatea de energie necesară pentru producerea unei unităţi economice din PIB-ul
propriu. Nici unul dintre statele din UE nu a raportat creşteri ale intensităţii
energetice între anii 2002 şi 2012.
Datele Eurostat pentru anul 2011 arată că nouă state membre ale UE (între care
se disting Irlanda (–43%), Danemarca (–37%) şi Marea Britanie (–28%) se situează
sub media intensităţii energetice din UE, în timp ce majoritatea statelor intrate mai
recent în UE deţin performanţe slabe, comparativ cu vechile state membre.
Grafic 8
Intensitatea energetică a economiei, 2002 şi 2012 (kg. petrol echivalent per EUR 1 000 GDP)

Sursa: *** Energy_intensity_of_the_economy, Eurostat, 2014.

Odată cu mărirea taxei publice pe consumul de energie se observă că, în ţările
UE, a fost stimulată scăderea intensităţii consumului de energie la mia de euro
realizaţi. Pe de altă parte însă, şi reciproca este valabilă: în ţările UE, creşterea
taxei pe consumul de energie s-a aplicat pe măsura scăderii intensităţii energetice.
În prezent, România realizează un PIB relativ mic în contex european, cu un
consum energetic de 2,7 ori mai mare decât media UE.28, în condiţiile în care în
ultimul deceniu consumul specific de energie s-a diminuat cu o treime. Sectorul
energetic românesc generează în jur de 6% din PIB, utilizând circa 30 000 de
angajaţi (Eurostat, 2014). Aşadar, eficienţa utilizării energiei sub diverse forme –
electricitate, petrol, gaze naturale, cărbune, surse regenerabile, în expresie echivalentă
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(tone petrol echivalent– tpe) este extrem de scăzută – România aflându-se pe locul
trei în ierarhia ineficienţei energetice din UE, după Bulgaria şi Estonia.
Tabelul nr. 8
Corelaţia dintre intensitatea energetică şi taxarea energiei în câteva dintre statele UE
Intensitatea energetică
Taxa pe energie
(euro/tpe)
Kg/mia euro
% faţă de media UE
UE
144,3
0
183,8
UE.17
138,6
+4
…
Bulgaria
712,2
+397
67,2
Estonia
503,4
+249
87,6
România
392,1
+172
65,6
Irlanda
82,9
–43
170,8
Danemarca
90,0
–37
312,6
Marea Britanie
103,6
–28
269,8
Sursa: *** Eurostat, 2014, preluare de la http://cursdeguvernare.ro/wp-content/uploads/2014/01/tabel-14.png.
Ţara

Pierderile energetice din sectorul industrial al României se ridică la 30–35%
din energia consumată, în timp ce la clădiri se produc pierderi energetice de circa
40–50% din energia consumată (Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului
Bucureşti şi al Asociaţiei Române pentru Promovarea Eficienţei Energetice, ARPEE –
http://cursdeguvernare.ro/dictionar-economic/industrie, 2014). Potrivit Directivei
europene în vigoare, la începutul anului 2015, până în 2020 inclusiv, fiecare stat
membru UE va trebui sa reducă, în fiecare an, cu 1,5% volumul vânzărilor de
energie către consumatorii finali.

DOTAREA ACTUALĂ CU INSTALAŢII DE ACCES LA ENERGIE
A LOCUINŢELOR DIN ROMÂNIA
Numărul locuinţelor finalizate în intervalul 2001–2013 a înregistrat un moment
de vârf în anul 2008, după care a scăzut continuu până în anul 2013 (Tabelul nr. 9).
Orientarea spre un consum energetic de un tip sau altul este condiţionată prin
dotarea locuinţelor cu anumite tipuri de instalaţii. După anul 2000, când numărul
de locuinţe construite a început să crească, de la un an la altul, s-a înregistrat şi o
creştere a ponderii dotărilor cu instalaţie electrică. De asemenea, numărul
locuinţelor dotate cu centrală termică, inclusiv termoficare a început să crească,
atingând un moment de vârf în anul 2008, după care, acest trend s-a mai diluat.
Dotarea locuinţelor cu sobe cu gaze, mult inferioară celei cu centrale termice
şi termoficare, a scăzut continuu după anul 2002. Încălzirea locuinţelor cu
combustibil solid sau lichid a constituit o soluţie pentru numeroase gospodării în
intervalul 2001–2013, deşi aceasta a înregistrat o scădere sensibilă după anul 2010.
Constatăm însă că nu toate locuinţele respective au fost înzestrate cu reţea
electrică, anii 2001 şi 2012 fiind cei mai defavorabili din acest punct de vedere.
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Tabelul nr. 9

Locuinţe terminate, după tipurile de instalaţii cu care sunt dotate în intervalul 2001–2013
Anii /Tipul instalaţiei
Total locuinţe:
– electrică
– centrală termică, termoficare
– sobe cu gaze
– sobe

2001
27 041
25 833
6 883
1 921
18 030

2002
27 722
26 963
9 554
1 995
16 014

2003
29 125
28 500
13 037
1 683
14 277

Anii /
2007
2008
2009
2010
Tipul instalaţiei
Total locuinţe:
47 299
67 255
62 520
48 862
– electrică
46 755
66 942
62 020
48 613
– centrală termică,
28 150
47 076
44 480
33 404
termoficare
– sobe cu gaze
1 442
1 014
906
727
– sobe
17 328
18 523
16 616
14 310
Sursa: *** Anuarul Statistic al României 2002...2014, INS.

2004
30 124
29 403
14 005
1 558
14 412

2005
32 868
32 258
15 100
1 522
16 065

2006
39 638
39 268
20 259
1 486
17 709

2011

2012

2013

45 419
45 146

44 016
43 798

43 587
43 416

31 568

31 322

32 106

509
12 626

607
11 462

436
9 558

După anul 2001, ponderea locuinţelor finalizate înzestrate cu centrală termică
proprie sau conectate la sistemul centralizat de termoficare a început din nou să
crească, aproape în tandem cu scăderea ponderii locuinţelor înzestrate cu sobe de
diferite categorii.
Tabelul nr. 10
Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite în România, în intervalul 2000–2013
Anii
2000
Numărul localităţilor în care se
542
distribuie gaze naturale
Gaze naturale distribuite în milioane
21 598
m3, din care:
– pentru uz casnic
3 742
Ponderea gazelor distribuite pentru
17
uzul casnic (%)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

578

609

625

684

742

774

22 613 24 068 23 917 12 734 12 963 10 332
3 388

3 086

3 476

2 745

2 828

2 687

15

13

15

22

22

26

2010

2011

2012

2013

866

876

892

901

9 639

10 270

9 386

8 632

2 823

2 963

2 824

2 789

29

29

30

32

Anii
2007
2008
2009
Numărul localităţilor în care se
807
815
835
distribuie gaze naturale
Gaze naturale distribuite în milioane
11 902 11 049 9 773
m3 din care:
– pentru uz casnic
2 535
2 731 2 677
Ponderea gazelor distribuite pentru
21
25
27
uzul casnic (%)
Sursa: *** Anuarul Statistic al României 2002…2014, INS.

În intervalul 2000–2013, numărul localităţilor în care se distribuie gaze naturale a
crescut de la 542 la 901, în condiţiile în care, pe fondul restructurărilor industriei
naţionale, cantitatea totală de gaze distribuite a scăzut cu mai mult de jumătate,
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de la 21.598 m3 la 8.632 m3. Ponderea gazului destinat consumului casnic al
populaţiei, în volumul total distribuit, aproape s-a dublat în intervalul 2000–2013,
de la 17% la 32%.

CARACTERISTICI ALE MODELULUI DE CONSUM ENERGETIC
DIN ROMÂNIA – CONSUM MIC DE ENERGIE PER CAPITA,
CHELTUIELI MARI CU ÎNTREŢINEREA LOCUINŢEI

Consumul relativ scăzut de energie pe locuitor, dar şi consumul gospodăriilor
populaţiei din România sunt departe de a indica o eficienţă ridicată a consumului la
nivel naţional, consumul relativ mic de energie rezultând, pe de o parte, din nivelul
general relativ scăzut de dezvoltare al economiei româneşti, dar şi al societăţii în
ansamblu, iar pe de altă parte, din strategia energetică regresivă, pe care România a
suportat-o în ultimii 25 de ani (Tabelul nr. 11).
Tabelul nr. 11
Consumul final de energie per capita (milioane tone petrol echivalent) în anul 2009,
şi variaţia consumului de energie în intervalul 1990–2010

Aria/
Ţara
UE.15
UE.27
Nivel
mondial
Africa
Orientul
Mijlociu
China
India
Rusia
SUA
Turcia
Elveţia

Consum Variaţie
consum
de
între
energie
Ţara
1990–
final/
capita în 2010
(%)
2009
2,2
10,2 Austria
Belgia
2,3
7,1
1,2
36,1 Bulgaria
0,5
1,7

74,4
161,2

1,1
0,4
2,8
4,6
1,0
2,8

126,5
78,4
–33,4
15,3
89,6
14,6

Cipru
R.Cehă

Consum Variaţie
de energie consum
între
final/
1990–
capita în
2010 (%)
2009

Ţara

3,3
3,4
1,2

44,3
15,9
–45,8

Italia
Lituania
Letonia

2,4
2,4

76,4
–25,3

Luxemburg
Malta

Consum
Variaţie
de
consum
energie
între
final/
1990–
capita în
2010 (%)
2009
2,1
15,8
1,4
–50,9
1,9
–33,5
8,6
1,1

30,5
35,4

Germania
2,7
–4,6
Olanda
3,3
29,5
Danemarca
2,8
15,5
Norvegia
4,1
22,5
Estonia
2,2
–49,8 Polonia
1,7
10,8
Spania
2,0
59,3
România
1,0
–49,1
Finlanda
4,9
22,5
Suedia
3,7
11,0
Frannţa
2,5
17,2
Slovenia
2,4
33,6
Grecia
1,7
30,3
Slovacia
2,1
–23,9
Ungaria
1,7
–16,1 M. Britanie
2,3
4,9
Irlanda
2,6
61,3
Sursa: *** Final energy consumption (million TPE) and per capita final consumption, EU-27,
European Environment Agency, 2013, http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/final-energyconsumption-million-toe-3/ener16_tab01_2012. eps/ image_original.

Pe tot intervalul 1990–2000, consumul de energie al populaţiei din România
s-a situat sub media ţărilor central şi est-europene. De exemplu, în anul 1996,
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România consuma 29,12 milioane tone echivalent (toe) combustibil lichid (petrol),
în timp de Polonia care dispunea de o populaţie mai puţin decât dublă comparativ
cu România consuma 70,38 mil toe, adică mai mult decât dublul consumului din
România (ECE, UN, 2003).
Tabelul nr. 12
Consumul de energie al populaţiei (x) din România în anii ’90
Indicator
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Consumul de energie al populaţiei (mii tone 9 219 9 506 9 158 12 600 15 175 13 823 13 450
combustibil convenţional)
(xx)
(xx) (xx) (xx)
(xx)
(xx)
(xx)
Consumul intern mediu anual de energie
2 900 2 731 3 101 3 183 2 884 2 603
2 891
pe locuitor (kg combustibil convenţional)
Note: (x) Date recalculate în sistemul energiei finale, sistem utilizat de ţările Uniunii Europene şi
majoritatea ţărilor lumii; (xx) Exclusiv produsele energetice produse şi consumate în gospodăriile
populaţiei.
Sursa: *** Anuarul statistic al României, 1993...1999, INS.

Deşi s-a construit relativ mult în socialism, problema locuinţei, care a rămas
totuşi nerezolvată pentru multe familii, a generat mai multe categorii de crize, după
anul 1989, atât din perspectiva accesului limitat al populaţiei în nevoie la o
locuinţă, cât şi din perspectiva posibilităţilor economice de susţinere a cheltuielilor
de întreţinere şi a cheltuielilor cu energia, de către deţinătorii de locuinţe.
În anii ’90, îndeosebi spre ultima parte a intervalului, populaţia majoritară din
România a trebuit să depăşească unele tensiuni extrem de intense între capitolele
cheltuielilor de consum ale gospodăriilor, din trei cauze principale:
– nivelul relativ scăzut al veniturilor în raport cu nivelul preţurilor bunurilor
şi serviciilor;
– ponderea relativ ridicată a cheltuielilor alimentare în totalul cheltuielilor de
consum ale gospodăriilor;
– ponderea relativ ridicată a cheltuielilor medii cu întreţinerea locuinţei
în totalul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor (Stanciu şi alţii, 2002).
Tabelul nr. 13
Ponderea cheltuielilor medii pentru întreţinerea locuinţei, apă, electricitate
şi alţi combustibili în cheltuielile totale de consum
Ţara/Anul
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Bulgaria
…
…
14,2
15,9
16,3
15,7
16,9
R. Cehă
14,0
15,6
18,1
15,9
16,9
18,6
19,9
Ungaria
17,9
18,6
20,6
21,6
20,2
20,2
20,9
Polonia
…
16,5
17,7
18,4
17,9
18,8
…
Slovenia
10,4
10,8
10,2
10,4
…
…
…
Slovacia
12,9
12,7
12,2
14,6
16,3
15,7
16,0
România
13,4
12,9
14,9
17,6
19,2
17,6
18,7
Sursa: *** Buletin statistic 3, CESTAT, 1998; *** Buletin statistic 1/2001, CESTAT, 2001; *** Statistical
Bulletin 4/2002, CANSTAT, 2002.
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Cheltuielile pentru întreţinerea locuinţei care includ şi cheltuieli directe cu
consumul de energie – termică, electrică ş.a. – exprimă în proporţie mult mai mare
trebuinţele mediului urban decât pe cele din rural. În anul 2000, de exemplu,
Ungaria prezenta cele mai ridicate cheltuieli relative pentru întreţinerea locuinţei,
din grupul ţărilor Central şi Est europene. Ponderea populaţiei urbane în totalul
populaţiei din Ungaria era de 63,6%, în timp ce în România, aceasta era de 54,6%
(CESTAT, 2001: 9). În anul 2003, în România, ponderea cheltuielilor de întreţinere
a locuinţei, în totalul cheltuielilor de consum, pe medii, era de 22,6% în urban şi de
10,9% în rural (18,1% media naţională) (Stanciu, 2004).
Tabelul nr. 14
Indicii preţurilor de consum pentru întreţinerea locuinţei, apă, electricitate,
gaze şi alţi combustibili
Ţara/Anul
1996
1997
Bulgaria
...
...
R.Cehă
110,4
118,7
Ungaria
128,6
122,8
Polonia
120,4
117,9
Slovenia
118,4
113,2
Slovacia
104,6
107,2
România
138,5
273,7
Sursa: CESTAT Buletin statistic nr. 1, 2001, CNS.

1998
135,4
130,2
115,3
115,6
108,2
106,3
172,1

1999
127,8
109,1
110,4
109,6
109,2
129,7
195,1

2000
113,7
108,3
109,7
111,2
118,3
132,5
163,6

Dinamica preţurilor practicate în România la capitolul „cheltuieli de
întreţinere a locuinţei” în anii ’90 a fost mult mai accentuată comparativ cu
celelalte ţări central şi est europene (Tabelul nr. 14), în condiţiile în care 81,5% din
locuinţele din urban şi 8,5% din locuinţele din rural utilizau încălzirea termică
centralizată, ori dispuneau de centrală proprie sau de încălzire cu gaze.
Dintr-o cercetare efectuată în ICCV (Stanciu şi alţii, 2002), asupra cheltuielilor
cu întreţinerea locuinţei ale familiilor ce locuiau la bloc, în Bucureşti şi Braşov, a
rezultat că au existat diferenţe mari între sumele pretinse pentru plata întreţinerii în
cele două oraşe, în defavoarea oraşului Bucureşti, începând din 1992 până în 1998.
Liberalizarea preţurilor de la începutul anilor ’90 a produs efecte mai rapid în
Bucureşti decât în provincie. Anul 1994 (de explozie a fenomenului sărăciei în
România) a marcat o creştere sensibilă a cheltuielilor pentru întreţinerea locuinţei
în cele mai multe oraşe.
Cheltuielile medii ale gospodăriilor cu locuinţa, apa, electricitatea, gazele
naturale şi alţi combustibili, în intervalul 2003–2013 au prezentat un trend mai
accentuat ascendent decât cheltuielile totale de consum, mărindu-se de 3,33 ori, în
condiţiile în care cheltuielile totale de consum au crescut de numai 2,95 ori.
Ponderea cheltuielilor medii ale gospodăriilor cu locuinţa, apa, electricitatea,
gazele naturale şi alţi combustibili, în cheltuielile totale de consum, în intervalul
2003–2013 a oscilat între 14,7% (în anul 2004) şi 16,7% (în anii 2012, 2013).
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Tabelul nr. 15

Cheltuieli medii ale gospodăriilor din România cu locuinţa, apa, electricitatea,
gazele naturale şi alţi combustibili, în ultimul deceniu
Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili

2003 2004 2005 2006 2007 2008
lei lunar pe o gospodărie
566 752
...
962 1 104 1 365

Cheltuieli totale de consum
Cheltuieli cu locuinţa, apa, electricitatea, gazele şi alţi
83,8 110,5
combustibili – lei
procente
Pondere cheltuieli cu locuinţa, apa, electricitatea,
gazele naturale şi alţi combustibili în cheltuielile 14,8 14,7
totale de consum(%)
Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili

...

157,8 171,1 212,9

...

16,4

15,5

15,6

2009

2010 2011 2012 2013
lei lunar pe o gospodărie
1 468 1 486 1 532 1 614 1 670

Cheltuieli totale de consum
Cheltuieli cu locuinţa, apa, electricitatea, gazele şi alţi
231,9 246,7 249,7 269,5 278,9
combustibili – lei
procente
Pondere cheltuieli cu locuinţa, apa, electricitatea, gazele naturale
15,8 16,6 16,3 16,7 16,7
şi alţi combustibili în cheltuielile totale de consum(%)
Sursa: *** Anuarul Statistic al României 2002…2014, INS.

Familiile care au realizat venituri sub un numit cuantum (potrivit Legii
Asistenţei Sociale nr. 292 din 2011) au primit din partea statului ajutor pentru a-şi
achita cheltuielile cu întreţinerea locuinţei.
Tabelul nr. 16
Ajutoare acordate prin asistenţa socială pentru încălzirea locuinţei,
sume plătite (lei) – semestrul I 2013
Sume plătite în funcţie de sistemul de încălzire
Energie termică furnizată
Lemne, cărbuni şi
Gaze naturale
în sistem centralizat
combustibili petrolieri
269 034 232
70 790 132
98 768 780
99 475 320
Sursa: *** Raport statistic privind activitatea MMFPSPV în domeniul asistenţei sociale – semestrul I
2013, MMFPSPV, DSSIS, 2013, p. 46.
Total sume
plătite

Ajutoarele respective au făcut posibilă păstrarea locuinţelor pentru familiile
respective, dintre care, multe trăiau aproape de pragul sărăciei.

CONCLUZII
În perioada de tranziţie la economia de piaţă, consumul de energie al
populaţiei din România s-a situat sub media ţărilor Central şi Est-europene, ceea ce
atestă ritmul deosebit de lent de dezvoltare economică şi socială a ţării în perioada
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respectivă. România realizează, în prezent, un PIB relativ mic la nivel european, cu
un consum energetic de 2,7 ori mai mare decât media UE.27, şi asta în condiţiile în
care în ultimul deceniu, în ţara noastră consumul specific de energie s-a diminuat
cu o treime. Sectorul energetic românesc realizează în prezent în jur de 6% din
PIB, utilizând circa 30 000 de angajaţi.
În anii ’90, îndeosebi spre ultima parte a intervalului, populaţia majoritară din
România a trebuit să depăşească unele tensiuni extrem de intense între capitolele
cheltuielilor de consum ale gospodăriilor, din trei cauze principale: nivelul prea
scăzut al veniturilor în raport cu nivelul preţurilor bunurilor şi serviciilor; ponderea
relativ ridicată a cheltuielilor alimentare în totalul cheltuielilor de consum ale
gospodăriilor şi ponderea relativ ridicată a cheltuielilor medii cu întreţinerea
locuinţei în totalul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor.
De fapt, dinamica preţurilor practicate în România la capitolul „cheltuieli de
întreţinere a locuinţei” în anii ’90 a fost una dintre cele mai accentuate, comparativ
cu situaţia din alte ţări Central şi Est europene, în condiţiile în care 81,5% din
locuinţele din urban şi 8,5% din locuinţele din rural utilizau încălzirea termică
centralizată, ori dispuneau de centrală proprie sau de încălzire cu gaze.
Din cercetările efectuate în cadrul ICCV, asupra cheltuielilor cu întreţinerea
locuinţei ale familiilor ce locuiau la bloc, a rezultat că au existat diferenţe relativ
mari între sumele pretinse pentru plata întreţinerii în diferite oraşe ale ţării, în
capitală practicându-se preţuri dintre cele mai ridicate. Anul 1994 (de explozie a
fenomenului sărăciei în România) a marcat o creştere sensibilă a cheltuielilor
pentru întreţinerea locuinţei în cele mai multe oraşe.
Cheltuielile pentru alimentarea cu energie electrică au crescut abrupt după
anii 1994 şi 2000, ceea ce a determinat o scădere sensibilă a consumului de energie
în rândurile populaţiei. Orientarea spre un consum energetic de un tip sau altul a
fost condiţionată şi prin posibilităţile de dotare a locuinţelor cu anumite tipuri de
instalaţii. După anul 2000, când numărul de locuinţe construite a început să
crească, de la un an la altul, s-a înregistrat creşterea ponderii dotărilor cu instalaţie
electrică. De asemenea, numărul locuinţelor dotate cu centrală termică, inclusiv
termoficare a început să crească, atingând un moment de vârf în anul 2008, după
care, acest trend s-a mai atenuat. Dotarea locuinţelor cu sobe cu gaze, mult
inferioară celei cu centrale termice şi termoficare, a scăzut continuu după anul
2002. Încălzirea locuinţelor cu combustibil solid sau lichid a constituit o soluţie
pentru numeroase gospodării în intervalul 2001–2013, deşi aceasta a înregistrat o
scădere sensibilă după anului 2010.
Eficienţa utilizării, sub diverse forme, a energiei în România – electricitate,
petrol, gaze naturale, cărbune, surse regenerabile, în expresie echivalentă tone
petrol echivalent – tpe este extrem de scăzută – România aflându-se pe locul trei în
ierarhia ineficienţei energetice din UE, după Bulgaria şi Estonia.
În prezent, în România, pierderile energetice în sectorul industrial se ridică
la 30–35% din energia consumată, în timp ce, la clădiri, se constată pierderi
energetice de circa 40–50% din energia consumată.
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La nivel european, consumul final de energie se distribuie, de regulă, între
patru sectoare ale economiei: transporturi – 31,8%, consumul casnic – 26,2%,
sectorul industrial – 25,6%, şi în sectorul serviciilor – 13,5%
Preţurile europene ale energiei pentru consumatorii casnici ţin cont de
banda consumului standard mediu al gospodăriilor, ce se încadrează între 2 500 şi
5 000 kWh pe an. Preţurile energiei electrice pentru o gospodărie de nivel mediu au
fost cele mai ridicate în prima jumătate a anului 2013 în Danemarca, Germania şi
Cipru. La acest capitol, preţuri mult mai mici au fost practicate în România,
Estonia, Lituania, Croaţia, Letonia şi Ungaria. Dacă avem însă în vedere preţurile
la paritatea puterii de cumpărare standard, preţurile suportate de populaţia din
România pentru plata energiei au fost dintre cele mai mari din UE, iar în privinţa
gazului natural, chiar cele mai ridicate din UE. Credem că în acest domeniu, date
fiind rezervele de gaz ale ţării noastre, s-ar putea reveni la unele politici economice
mai puţin împovărătoare economic pentru populaţie.
Nivelul preţurilor şi nivelul de disponibilitate al resurselor energetice – în special
al celor electrice – sunt elemente-cheie ale unei strategii energetice şi de ofertă
energetică naţionale. Preţurile energiei electrice influenţează decisiv competitivitatea
internaţională, energia electrică influenţând costurile altor forme de energie şi costul
total al energiei în domeniul economiei, afacerilor, dar şi la nivelul consumului casnic.
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T

he present study shows the evolutions of the generation and
consumption of energy in EU countries and especially in
Romania, from 1990 till now.
The article includes five chapters, plus conclusions.
The introductory chapter starts with presenting The EC Energy
Efficiency Directive which sets rules and obligations to help the EU reach its
2020 energy efficiency target.
Then, some dynamics regarding the generation and prices of energy in
Europe, followed by the main indices of the field, as consumption of energy
(electricity and natural gas), the efficiency and intensity of using energy, and
the access of the households with low incomes to the consumption of energy.
The analysis regarding the endowment of the Romanian houses with
energy consuming utilities is followed by the presentation of the main
characteristics of the Romanians’ consumption pattern of energy.
The material is based on several categories of data: published by
Eurostat, by the National Institute of Statistics and some data collected by the
authors, within several special researches of the Research Institute for
Quality of Life, Bucharest.
Keywords: prices, households, energy intensity, development.
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DIVIZIUNEA DIGITALĂ ÎN ROMÂNIA –
ANALIZĂ DE DOCUMENTE STRATEGICE
LA NIVEL NAŢIONAL ŞI EUROPEAN
IOANA CĂRTĂRESCU PETRICĂ

D

eşi Uniunea Europeană este, în medie, lider mondial în ceea
ce priveşte accesul la tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
(TIC) şi competenţele digitale ridicate ale cetăţenilor, în
rândul statelor membre există grave disparităţi în această privinţă. România
este statul cel mai slab informatizat din UE 28, fiind puternic afectată de o
nouă formă de inegalitate socială: diviziunea digitală. Astfel, cetăţenii din
mediul rural, cei cu venituri şi nivel de educaţie scăzute şi membrii grupurilor
vulnerabile au acces material la TIC şi competenţe digitale mult mai reduse
decât cei din mediul urban, care au posibilităţi materiale mai mari şi un nivel
de educaţie mai ridicat. Accesul scăzut la TIC a unei părţi semnificative din
populaţie constituie pentru aceştia un obstacol în calea informării, educaţiei,
ocupării, competitivităţii şi productivităţii crescute pe piaţa muncii. Acest
lucru se repercutează, în cele din urmă, asupra situaţiei educaţiei, ocupării
forţei de muncă, incluziunii sociale şi combaterii sărăciei şi a altor domenii
strategice importante la nivel naţional.
Pentru a identifica modul în care statul român îşi propune să combată
diviziunea digitală, în contextul mai larg al recunoaşterii la nivel UE a
importanţei TIC pentru progresul Uniunii, am analizat prevederile principalelor
documente strategice din domenii relevante (prin obiect sau implicaţii) pentru
acest tip de inegalitate. Documentele analizate fac parte, în majoritate, din
cadrul normativ naţional, dar am inclus în cercetare şi unele strategii
europene relevante, prin intermediul cărora au fost formulate recomandări în
domeniu către statele membre.
În urma analizei, am formulat o serie de recomandări, menite să crească
eficienţa eforturilor de combatere a diviziunii digitale pe teritoriul României.
Cuvinte-cheie: diviziune digitală, competenţe digitale, incluziune digitală.

ARGUMENT
În anul 2014, România se situa pe locul al zecelea în lume în topul ţărilor cu
cea mai mare viteză de internet1. În ciuda acestei infrastructuri performante, însă,
Adresa de contact a autorului: Ioana Cărtărescu Petrică, Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, str. Schitu Măgureanu, nr. 9, sector 1, Bucureşti, e-mail:
ioana.cartarescu@yahoo.com.
1
Sursa datelor: http://www.statista.com/chart/2783/top-10-countries-with-fastest-internet/.
CALITATEA VIEŢII, XXVI, nr. 3, 2015, p. 289–304
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conform raportului INS cu privire la accesul populaţiei la tehnologia informaţiilor şi
comunicaţiilor pentru anul 2014, doar puţin peste jumătate dintre români (54,4%) au
acces la internet în propria gospodărie, peste 70% dintre aceştia concentrându-se în
mediul urban. Aproape 40% din populaţia ţării cu vârste cuprinse între 16 şi 74 de ani
nu a accesat niciodată internetul, ceea ce nu este surprinzător, având în vedere că
36,8% dintre români nu au utilizat niciodată un computer. Iar în ceea ce priveşte
persoanele care locuiesc în mediul rural, acest număr scade dramatic, numai
aproximativ una din cinci persoane tinere (16–34 ani) răspunzând că au utilizat
computerul cel puţin o dată în viaţă. Probabilitatea ca o persoană să fi utilizat
vreodată tehnologii ale informaţiei creşte o dată cu venitul şi cu nivelul de educaţie,
este invers proporţională cu vârsta, şi este mult mai ridicată în mediul urban decât în
cel rural, ceea ce indică, în mod clar, faptul că România se confruntă cu fenomenul
diviziunii digitale (Şandor, 2006; Tufă, 2010; Borisov şi Şerban, 2012; Borisov şi
Bărbulescu, 2012).

O NOUĂ INEGALITATE: DIVIZIUNEA DIGITALĂ
Fenomenul diviziunii digitale a început să fie studiat în ştiinţele sociale încă de
la mijlocul anilor ’90 (Çilan şi alţii, 2009), când, în urma informatizării pe scară largă
a statelor dezvoltate, începuse să se constate existenţa unei noi forme de inegalitate,
care afecta oportunităţile celor care nu aveau acces la noile tehnologii ale informaţiei
şi comunicaţiilor (TIC). Noţiunea de diviziune digitală a fost însă utilizată multă
vreme în literatura de specialitate fără o conceptualizare clară şi un cadru teoretic
solid (Van Dijk, 2006). După anul 2000, însă, pe măsură ce problema a devenit din
ce în ce mai presantă, conceptul a fost dezvoltat, iar sfera sa de acoperire a fost
extinsă, fiind pus, de asemenea, în legătură cu alte noi realităţi ale erei digitale.
Pentru a putea interpreta corect măsurile propuse de documentele strategice în
vederea reducerii acestei noi forme de inegalitate, este necesară familiarizarea cu
principalele dimensiuni ale conceptului, care urmează a fi prezentate în continuare.
În definiţia OECD, diviziunea digitală reprezintă „decalajul dintre indivizii,
gospodăriile, afacerile şi zonele geografice la diferite niveluri socioeconomice, cu
privire atât la oportunităţile lor de a accesa tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor,
cât şi la utilizarea internetului pentru o mare varietate de activităţi” (OECD, 2001),
sau, într-o formă simplificată şi cuprinzătoare, ea se referă la diferenţele socioeconomice
în utilizarea acestor tehnologii (Vehovar et al., 2006). Aceste definiţii sunt, conform
multor cercetători (DiMaggio şi Hargittai, 2001; Mossberger şi alţii, 2003; Van Dijk,
2005; Warschauer, 2003) superioare acelora care iau în calcul doar aspectul accesului
fizic la tehnologia informaţiei (ex. Cuneo, 2002).
Diviziunea digitală la nivel internaţional se datorează atât diferenţelor de
situaţie economică şi socială dintre statele dezvoltate şi cele aflate în curs de
dezvoltare, cât şi diferenţelor de limbă, având în vedere că cea mai mare parte a
paginilor de internet, a programelor şi a aplicaţiilor sunt în limba engleză (Ibidem).
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În ceea ce priveşte diviziunea digitală la nivel naţional, ea apare pe fondul
discrepanţelor socioeconomice şi culturale între diferite categorii de cetăţeni. Astfel,
la o extremă a acestui clivaj se găsesc persoanele tinere, din etnia majoritară, cu
nivel mai ridicat de educaţie şi de venituri, care locuiesc în medii urbane şi sunt
mult mai puţin afectate de acest fenomen decât cele în vârstă, minoritare, cu nivel
de educaţie şi de venit scăzute, care locuiesc în mediul rural şi care beneficiază
rareori – dacă vreodată – de avantajele tehnologiei informaţiilor (Van Dijk, 2006;
Cuervo şi Menendez, 2006; Cullen, 2001; Primo şi alţii, 2000). În unele state,
genul este şi el un factor ce contribuie la diviziunea digitală, femeile fiind mai
dezavantajate decât bărbaţii (Çilan şi alţii, 2009), însă în ultima perioadă, statele cu
un nivel mai ridicat de dezvoltare economică şi socioculturală au reuşit să închidă
acest clivaj, el rămânând adesea la nivel de autopercepţie şi autoevaluare (Van
Dijk, 2006). De exemplu, în România, conform statisticilor INS2, diferenţa între
proporţia femeilor şi a bărbaţilor care nu au folosit niciodată un computer este de
aproximativ patru puncte procentuale în favoarea celor din urmă, însă în ceea ce
priveşte proporţia celor care utilizează zilnic sau aproape zilnic internetul (grupa de
vârstă 35–44 de ani), această diferenţă se reduce la două puncte procentuale
(discrepanţele devenind din ce în ce mai mari o dată cu creşterea grupei de vârstă).
Van Dijk (2006) atrage atenţia asupra faptului că accesul necorespunzător la
TIC reprezintă o barieră semnificativă în calea obţinerii altor tipuri de resurse
necesare (materiale, sociale, informaţionale etc.). Însă lipsa accesului material la
aceste tehnologii (accepţiune răspândită a diviziunii digitale) reprezintă doar vârful
aisbergului, existând şi alte tipuri de acces, fiecare putând fi obstrucţionate:
motivaţional (neresimţirea necesităţii TIC), prin aptitudini („capitalul informatic” –
Steyaert, 2000) şi prin modul de utilizare („decalaj de utilizare” – Cho şi alţii,
2003). Ultimele două dintre acestea sunt considerate cel puţin la fel de importante
ca şi accesul material, fiind conceptualizate sub umbrela „alfabetizării digitale”.
Aceasta desemnează varietatea de aptitudini tehnice, cognitive şi sociologice
necesare pentru a rezolva probleme sau a îndeplini obiective într-un mediu digital
(Eshet-Alkalai, 2004), cum ar fi descifrarea de simboluri, identificarea, selectarea
şi prelucrarea informaţiei, orientarea şi abilităţile de comunicare în spaţiul digital
etc. (Eshet, 2002; Eshet-Alkalai şi Amichai-Hamburger, 2002).
Alfabetizarea digitală poate necesita un efort considerabil din partea unui adult
expus în mod limitat la tehnologie, însă o parte semnificativă dintre copiii născuţi în
ultimele două decenii au crescut înconjuraţi de TIC, alfabetizarea digitală
dezvoltându-se în paralel cu cea tradiţională. Aceşti copii au fost numiţi în literatura
de specialitate „nativi digitali”, (Prensky, 2001; Ng, 2012). Deşi par a fi puternic
orientaţi către educaţie (Whitney-Vernon, 2004), datorită imersiunii digitale de la cele
mai fragede vârste, ei dezvoltă modele de învăţare diferite faţă de generaţiile
anterioare: sunt mai stimulaţi de elemente multimedia decât de text, sunt predispuşi să
2
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înveţe experienţial şi dornici să primească informaţie într-un mod rapid şi condensat,
sunt multitask-eri abili şi au o gândire non-liniară şi critică bine dezvoltată (Oblinger
şi Hagner, 2005). Pentru a nu se plictisi, au nevoie de o mare diversitate de sarcini şi
să fie implicaţi în mod activ în procesul învăţării (Hay, 2000; Barnes şi alţii, 2007). Cu
toate acestea, şi ei au nevoie de educaţie formală în domeniul TIC, pentru a învăţa să
utilizeze strategic aceste tehnologii, exploatându-le la maxim (Van Dijk, 2006).
La polul opus faţă de nativii digitali, se găsesc imigranţii digitali (Prensky,
2001) – copii şi adulţi care nu au avut sau au avut mai rar acces la TIC, distingându-se
de nativi prin gradul scăzut de fluenţă digitală şi prin necesităţile mult mai mari în
materie de acces material şi de alfabetizare digitală.

DIVIZIUNEA DIGITALĂ LA NIVEL INTERNAŢIONAL
ÎN EUROPA ŞI ÎN ROMÂNIA
Pentru a evidenţia necesitatea includerii măsurilor pentru combaterea
diviziunii digitale în documentele strategice relevante, voi prezenta, în continuare,
în mod comparativ, situaţia utilizării TIC în România faţă de cea a UE.
Dintre toate continentele lumii, Europa se bucură de cel mai ridicat procent de
utilizare a TIC, numai 19% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 16 şi 74 de ani
declarând, în anul 2014, că nu a utilizat niciodată un computer, 95,5% dintre
gospodăriile din mediul urban şi 83,2% dintre cele din mediul rural puteau beneficia
de acoperire pentru conexiuni de tip broadband, iar 76% dintre gospodăriile din UE
28 chiar deţinând o astfel de conexiune în anul 2013. Totuşi, în cadrul Uniunii
Europene, există o semnificativă diviziune digitală între statele dezvoltate din
Scandinavia şi cele din Europa de Vest şi fostele state comuniste ale Europei de Est.
În ceea ce priveşte România, conform Profilului de ţară realizat pe baza
Indicelui Economiei şi Societăţii Digitale 2015, se găseşte pe ultimul loc dintre
toate statele UE 28 în ceea ce priveşte accesul şi utilizarea TIC, situaţia stând în
felul următor (comparaţie cu Danemarca – statul care ocupă locul 1 în Uniune – şi
cu media UE pentru ilustrare):
Tabelul nr. 1
Comparaţie situaţie TIC România şi Danemarca faţă de media UE
Locul ocupat între statele UE 28 conform Indicelui
DESI
Procent utilizatori de internet (16–74 ani)
Proporţia persoanelor care deţin cunoştinţe de bază TIC
Procentul de specialişti TIC
Proporţia reţelelor fixe în bandă largă din gospodării
Utilizatori ai serviciilor de e-guvernare
Sursa datelor: Indicele DESI 2015 realizat de CE.

România

Danemarca

28

1

48%
20%
1,3%
54%
5,7%

92%
76%
4,1%
99%
69%

Media UE 28

75%
59%
2,8%
70%
33%

Obiective/domenii de acŃiune relevante
Tipul de măsuri/prevederi relevante cu privire Grupurile sociale
pentru reducerea diviziunii digitale
la reducerea diviziunii digitale
vizate
Cadrul strategic european relevant de natură să influenŃeze politicile româneşti cu privire la diviziunea digitală
O 1. Dezvoltarea inteligentă – bazată pe
Angajamente CE:
ToŃi cetăŃenii UE.
cunoaştere şi inovaŃie, dezvoltarea sustenabilă. – promovarea accesului material la TIC şi a
O.S. Societatea digitală.
alfabetizării digitale.
Strategia Europa 2020
I.E. „O agendă digitală pentru Europa”.
Îndatoriri ale statelor membre:
– ÎmbunătăŃirea infrastructurii pentru internet de
mare viteză, prin strategii şi investiŃii publice.
2.4. Acces rapid şi ultrarapid la internet.
AcŃiuni CE:
ToŃi cetăŃenii UE.,
2.6. Creşterea gradului de alfabetizare digitală, – FinanŃarea acoperirii generale cu internet cu
îndeosebi grupurile
dezvoltarea competenŃelor digitale şi a
bandă largă.
vulnerabile (specific:
incluziunii.
– Alfabetizarea digitală ca prioritate în Regulamentul femei, persoane cu
FSE.
handicap).
Agenda Digitală
– Creşterea şi certificarea alfabetizării digitale a
pentru Europa
populaŃiei.
– AcŃiuni state membre:
– Implementarea de politici privind alfabetizarea
digitală, incluziunea digitală a grupurilor
vulnerabile şi e-learningul.
Se recomandă statelor membre:
ToŃi cetăŃenii UE.
Cadrul European Dezvoltarea competenŃelor cheie în rândul
privind competenŃele- cetăŃenilor UE (inclusiv competente digitale). – creşterea competenŃelor-cheie ale populaŃiei,
prin educaŃie şi învăŃare pe tot parcursul vieŃii.
cheie pentru învăŃarea
(competenŃele digitale sunt incluse implicit).
de-a lungul vieŃii
O.S. 3 Promovarea echităŃii, a coeziunii sociale Se recomandă statelor membre:
ToŃi cetăŃenii UE,
Cadrul strategic
– asigurarea accesului tuturor categoriilor sociale, îndeosebi grupurile
pentru cooperarea şi a cetăŃeniei active.
inclusiv a celor defavorizate, la competenŃe-cheie, vulnerabile.
europeană în
prin educaŃie şi învăŃare continuă.
domeniul educaŃiei şi
(nu sunt menŃionate explicit competenŃele
formării profesionale
digitale).
2020

Document strategic

Analiza principalelor documente strategice cu privire la diviziunea digitală
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Angajamente CE:
ToŃi cetăŃenii UE.
– continuarea investirii în infrastructura TIC.
Politica de coeziune a
– consolidarea alfabetizării şi incluziunii digitale.
UE în perioada
Îndatoriri state membre:
2014–2020
– elaborarea de strategii şi planuri de creştere
digitală.
Cadrul strategic românesc relevant în ceea ce priveşte potenŃiala reducere a diviziunii digitale
D.A. 1 – eGuvernare, Interoperabilitate, Securitate – ÎmbunătăŃirea infrastructurii TIC.
ToŃi cetăŃenii români;
Cibernetică, Cloud Computing, Open Data, Big – Creşterea alfabetizării digitale în mod uniform elevii;
Data şi Media Sociale.
în populaŃie.
Grupurile vulnerabile.
A.2 – TIC în EducaŃie, Sănătate, Cultură şi – Introducerea TIC în şcoli şi instruirea profesoeInclusion.
rilor.
– 2.1. Suport pentru dezvoltarea competenŃelor
Strategia NaŃională
TIC.
privind Agenda
– 2.2. Asigurarea incluziunii sociale pentru
Digitală pentru
creştere.
România
– 2.3. Instruirea personalului implicat în procesul
2014–2020
de învăŃare şi de gestionare a activităŃii TIC
asistată.
D.A. 4 – Broadband şi Servicii de Infrastructură
Digitală.
– 4.2. ÎmbunătăŃirea incluziunii sociale prin acces
la infrastructura de comunicaŃii în bandă largă.
Strategia NaŃională Nu există obiective sau direcŃii de acŃiune Nu există măsuri care să vizeze reducerea diviziunii Nu este cazul.
pentru Cercetare, relevante pentru reducerea diviziunii digitale. digitale.
Dezvoltare
Tehnologică şi Inovare
Strategia naŃională – ÎmbunătăŃirea informării prin inovare socială. – dezvoltarea de tehnologii de comunicare accesibile Grupurile vulnerabile1.
Persoanele din mediul
privind incluziunea – ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii în comunităŃile grupurilor vulnerabile.
– finanŃarea construirii infrastructurii TIC în mediul rural.
socială şi reducerea rurale.
rural.
Persoanele cu handicap.
sărăciei (2014–2020)

Tehnologiile informaŃiei şi comunicaŃiilor
(TIC).

Tabelul nr. 2 (continuare)
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Strategia Guvernului Nu există obiective sau direcŃii de acŃiune Nu există măsuri care să vizeze reducerea Nu este cazul.
României pentru relevante pentru reducerea diviziunii digitale. diviziunii digitale.
incluziunea cetăŃenilor
români de etnie romă
pentru 2015–2020
DPI I. Cultură şi EducaŃie Non-formală.
– Dezvoltarea de competenŃe digitale în rândul Tinerii în general;
Strategia NaŃională în
DPI IV. Muncă şi antreprenoriat.
tinerilor.
tinerii din rural; tinerii
domeniul Politicii de
– Promovarea e-incluziunii în rândul tinerilor din cu venit scăzut.
Tineret 2014–2020
mediul rural sau cu venituri scăzute.
Strategia NaŃională 3.1 Sprijinirea adaptabilităŃii şi dezvoltării – dezvoltarea competenŃelor-cheie ale populaŃiei PopulaŃia activă.
pentru Ocuparea permanente a forŃei de muncă, corelate cu active (inclusiv TIC).
schimbările structurale ale pieŃei muncii.
– extinderea e-learningului în cadrul programelor
ForŃei de Muncă
de formare continuă.
2014–2020
EducaŃie.
– consolidarea accesului material la TIC şi la Elevii.
resurse didactice în şcoli.
Elevii din familii
Planul NaŃional de
– creşterea accesului material la computere pentru sărace.
Reforme 2014
elevii din familii cu venituri mici, prin programul
Euro 200.
EducaŃie:
– asumarea prevederilor Agendei Digitale pentru Elevii.
– Baza materială a învăŃământului.
România.
Profesorii.
– O şcoală inovativă.
– consolidarea infrastructurii TIC în şcoli.
Elevii
din
zone
Programul de
– formarea profesorilor în vederea utilizării TIC defavorizate.
Guvernare 2013–2016 Tineret şi sport:
– principiul stimulării accesului tinerilor la TIC în predare.
Tinerii.
– introducerea manualelor digitale.

Tabelul nr. 2 (continuare)
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ANALIZA DOCUMENTELOR STRATEGICE RELEVANTE
DIN PERSPECTIVA REDUCERII DIVIZIUNII DIGITALE

Pentru a reduce diviziunea digitală este necesară o strategie bine conturată la
nivel naţional. Atât în ceea ce priveşte documentele strategice relevante ale Uniunii
Europene, cât şi pe cele ale statului român, îmbunătăţirea infrastructurii TIC şi
creşterea accesului populaţiei la acestea reprezintă obiective importante. În
continuare, voi analiza principalele strategii publice relevante pentru combaterea
inegalităţilor informatice, pentru a evidenţia modul în care ele se raportează la
diviziunea digitală şi la factorii care conduc la aceasta. Deşi analiza se va concentra
cu precădere asupra cadrului strategic românesc, voi începe prin a analiza o serie
de documente relevante ale UE, prin care sunt asumate angajamente în domeniu şi
sunt formulate recomandări pentru statele membre.

CADRUL STRATEGIC EUROPEAN
• Strategia Europa 2020
Europa 2020 reprezintă unul dintre documentele-cadru strategice de cea mai
mare importanţă pentru statele membre UE la momentul de faţă. În centrul acestui
document se regăsesc trei piloni prioritari: dezvoltarea inteligentă, dezvoltarea
sustenabilă şi dezvoltarea incluzivă. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
este recunoscută ca fiind extrem de importantă în atingerea acestor priorităţi. Totuşi,
recomandările adresate statelor membre le vizează mai degrabă pe cele mai dezvoltate
din punct de vedere al accesului şi utilizării TIC: se concentrează pe modernizarea
infrastucturii de internet şi pe creşterea utilizării serviciilor online, în timp ce
principalele probleme cu care se confruntă statele mai puţin dezvoltate din UE sunt
accesul material de bază la TIC şi alfabetizarea digitală minimală a populaţiei.
Agenda Digitală pentru Europa
Are ca obiectiv general „a aduce beneficii economice şi sociale durabile
datorită unei pieţe unice digitale bazate pe internetul rapid şi ultrarapid şi pe
aplicaţiile interoperabile” şi reuneşte o serie de domenii de acţiune potrivite pentru
statutul UE de lider la nivel mondial în domeniul infrastructurii şi utilizării TIC.
Astfel, accentul cade îndeosebi pe aspecte legate de unificarea şi întărirea poziţiei
pieţei TIC europene pe continent, pe achiziţionarea de infrastructură de ultimă
generaţie şi pe dezvoltarea serviciilor online. Aceste probleme sunt destul de
avansate pentru state aflate de cealaltă parte a barierei digitale, precum România.
Deşi cuprinde şi o direcţie de acţiune cu ţinte de performanţă aferente care vizează
creşterea competenţelor digitale şi a e-incluziunii în rândul cetăţenilor UE,
problema diviziunii digitale semnificative dintre statele membre este ignorată,
reducerea disparităţilor dintre acestea nereprezentând un obiectiv explicit3.
3

Se urmăreşte o creştere procentuală a competenţelor digitale şi e-incluziunii la nivelul UE, însă nu
se specifică faptul că această creştere ar trebui să aibă loc cu prioritate în rândul statelor defavorizate digital.
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Cadrul European privind competenţele-cheie pentru învăţarea de-a
lungul vieţii
Acest document strategic delimitează un set de opt competenţe esenţiale
pentru competitivitatea şi productivitatea pe piaţa muncii pe care ar trebui să le
deţină orice tânăr European care a absolvit ciclurile de învăţământ obligatoriu şi pe
care ar trebui să şi le însuşească orice adult prin intermediul programelor de
învăţare de-a lungul vieţii, pentru a putea beneficia de principiul egalităţii şi
accesului pentru toţi (un accent deosebit este pus pe însuşirea competenţelor de
bază de către grupurile defavorizate). Una dintre aceste competenţe indispensabile
pentru oricare cetăţean European este cea digitală, care implică deprinderea
abilităţilor de bază în domeniul TIC.
• Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi
formării profesionale 2020
Deşi Cadrul European privind competenţele-cheie pentru învăţarea de-a lungul
vieţii identifică abilităţile de bază în domeniul TIC ca reprezentând o competenţăcheie la nivelul UE, CSCEEFP 2020 nu ţine cont de acest fapt. Astfel, cu toate că
unul dintre cele patru obiective ale sale este „Promovarea echităţii, a coeziunii
sociale şi a cetăţeniei active” (p. 3), competenţele digitale nu sunt menţionate explicit
în document, ci sunt considerate a fi de bază (şi prevăzute cu indicatori-ţintă) doar
citirea, matematica şi ştiinţele exacte.
• Politica de coeziune a UE în perioada 2014–2020
În cadrul acestui document se regăseşte în sfârşit preocuparea pentru reducerea
diviziunii digitale dintre statele membre, specificându-se ca prim obiectiv concentrarea
investiţiilor în infrastructura TIC realizate din FEDR, în special în regiunile izolate,
în zonele rurale şi în regiunile UE mai puţin dezvoltate. Totuşi, accentul continuă să
cadă asupra înlocuirii infrastructurii cu una mai performantă (ex. internet de mare
viteză), introducerii ultimelor tehnologii în cercetare şi inovaţie, construirii de oraşe
inteligente etc. Această tendinţă se observă şi la nivelul recomandărilor făcute statelor
membre, unde nu se mai regăseşte preocuparea explicită pentru reducerea diviziunii
digitale interne.

CADRUL STRATEGIC ROMÂNESC
• Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2014–2020
Agenda digitală pentru România îşi propune alinierea la nivelul statului
nostru cu priorităţile şi obiectivele Agendei digitale pentru Europa. Autorii
strategiei îşi asumă faptul că programul propus este unul „ambiţios”, însă el pare a
fi adaptat mai degrabă unui stat puternic informatizat, unde primele priorităţi ţin de
creşterea performanţei tehnologice şi utilizarea de aplicaţii inovative. Însă având în
vedere diviziunea digitală internă şi internaţională semnificativă a ţării noastre, ar fi
fost de aşteptat ca îmbunătăţirea accesului de bază la TIC, alfabetizarea digitală şi
creşterea competenţelor digitale ale populaţiei să reprezinte un domeniu prioritar

298

IOANA CĂRTĂRESCU PETRICĂ

10

de acţiune în sine, aşa cum se întâmplă şi în cazul strategiei europene, nu doar o
serie de măsuri printre obiectivele specifice ale domeniilor principale Accentul
prea mare pus în document pe elemente digitale avansate precum Open Education
Resources şi Web 2.0 pare să piardă din vedere nivelurile foarte diferite de
alfabetizare digitală atât a elevilor, cât şi a profesorilor şi diferenţele de acces la
tehnologie de bază (computer) dintre mediile de rezidenţă, regiunile ţării şi
diferitele categorii sociale. Un obiectiv mai realist pentru 2020 în contextul actual
ar putea fi dobândirea unei alfabetizări digitale de bază pentru majoritatea elevilor
şi profesorilor ţării.
• Strategia Naţională pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare
Menţionează o singură dată TIC, ca domeniu de specializare inteligentă, din
perspectiva potenţialului ştiinţific şi comercial pe care îl deţine, făcând referire la
aplicaţiile software-ului nou în ştiinţă. Nu aminteşte însă în niciun fel importanţa
creşterii alfabetizării digitale sau a creşterii accesului la TIC în consolidarea şi
promovarea cercetării şi dezvoltării tehnologice româneşti.
• Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei
(2014–2020)
Deşi are ca obiectiv ca „toţi cetăţenii să aibă oportunităţi egale de a participa
în societate, să fie apreciaţi şi valorizaţi, să trăiască în demnitate, iar nevoile lor
elementare să fie satisfăcute şi diferenţele respectate” (p. 3), inegalitatea şi diferenţa
de şanse produse de diviziunea digitală nu sunt recunoscute şi tratate ca atare în mod
explicit în cadrul documentului. În cadrul strategiei se observă faptul că „TIC şi
serviciile inovatoare sunt aproape inexistente în sectorul social din România.
Programele de cercetare nu s-au concentrat încă pe priorităţile sociale sau pe
grupurile sociale” (p. 50), însă singura menţiune relevantă cu privire la incluziunea
digitală vizează necesitatea extinderii infrastructurii TIC în mediul rural.
• Strategia Naţională în domeniul Politicii de Tineret 2014–2020
Documentul specifică faptul că deşi 80% dintre europenii cu vârsta cuprinsă
între 15 şi 24 de ani utilizează zilnic computerul şi internetul, tinerii români se află
printre ultimii din UE din acest punct de vedere, rata de utilizare a acestor
tehnologii fiind de sub 50%. Cu toate că această stare de fapt îngrijorătoare a fost
revelată, ea nu se mai reflectă în niciun fel în subsecţiunea rezultatelor aşteptate din
finalul subcapitolului. Totuşi, printr-unul dintre principiile strategiei – cel al
transparenţei – se subliniază necesitatea accesului la tehnologii ale informaţiei
pentru toţi tinerii.
• Strategia Guvernului României pentru incluziunea cetăţenilor români
de etnie romă pentru 2015–2020
După cum o arată statisticile citate în cadrul acestui document strategic,
minoritatea românilor de etnie romă este cea mai expusă riscului de sărăcie şi este
afectată mult mai sever de fenomene negative, precum rata scăzută a alfabetizării,
nivelul de educaţie scăzut, abandonul şcolar ridicat şi nivelul de ocupare scăzut,
comparativ cu celelalte grupuri etnice. Având în vedere faptul că diviziunea digitală

11 DIVIZIUNEA DIGITALĂ ÎN ROMÂNIA – ANALIZĂ DE DOCUMENTE STRATEGICE 299

afectează, la rândul său, în cea mai mare măsură populaţiile cu nivelul cel mai
scăzut de venit şi de educaţie, punând bariere suplimentare în calea ocupării şi
adăugând o dimensiune suplimentară de inegalitate, ar fi fost oportună introducerea
a cel puţin unei direcţii de acţiune cu privire la îmbunătăţirea accesului persoanelor
de etnie romă la TIC şi a competenţelor acestora în domeniu.
• Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014–2020
Printre principalele provocări specifice pieţii muncii româneşti identificate de
acest document strategic se numără „nivelul scăzut al utilizării TIC de către
populaţie, precum şi utilizarea lor limitată în economie” (p. 35). Această stare de
fapt implică un nivel scăzut de competenţe în rândul populaţiei, de unde decurge şi
o competitivitate scăzută pe piaţa europeană şi internaţională. Din acest motiv,
MMFPSPV consideră „extinderea infrastructurii şi utilizării TIC” (p. 43) ca
reprezentând o condiţionare în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivului de promovare
a ocupării forţei de muncă, această condiţionare ţinând de domeniul politicilor
economice (în mod surprinzător, nu şi de cel al politicilor educaţionale).
• Planul Naţional de Reforme 2014
Prevede măsuri de îmbunătăţire a accesului material al elevilor la TIC şi a
competenţelor digitale ale profesorilor. Aceste măsuri sunt bune în sine, dar
insuficiente. În primul rând, deşi sunt un segment demografic extrem de important
pentru asigurarea reducerii diviziunii digitale în viitor, elevii nu sunt singurii care
ar trebui să beneficieze de accesul la TIC, diviziunea digitală găsindu-se şi în
rândul studenţilor, a grupurilor vulnerabile, a persoanelor din mediul rural etc.,
incluziunea digitală a acestora fiind trecută cu vederea în document.
• Programul de Guvernare 2013–2016
Programul de guvernare îşi propune, pe lângă asumarea Agendei Digitale a
României, obiective destul de ambiţioase cu privire la introducerea accesului şi
competenţelor TIC în educaţie. Presupunând că infrastructura regională permite
conectarea fiecărei şcoli la internet de mare viteză până anul viitor, după cum se
urmăreşte, şi că trei ani ar fi o perioadă suficientă pentru a forma toţi profesorii în
utilizarea eficientă a noilor tehnologii, introducerea manualelor electronice înainte
de a asigura tuturor elevilor o alfabetizare digitală uniformă ar putea duce la
disparităţi între performanţele celor care au competenţe digitale şi acces la TIC
acasă şi cei care nu au. Astfel, programa şcolară ar trebui la rândul ei modificată în
astfel încât să ajute la uniformizarea nivelului de alfabetizare digitală a elevilor şi
să fie adaptată noilor moduri de asimilare a informaţiei caracteristice nativilor
digitali (Barnes şi alţii, 2007, Prensky, 2001). Singura altă categorie sociodemografică
menţionată în raport cu TIC sunt tinerii, urmărindu-se creşterea accesului acestora
la TIC. Ca şi în cazul PNR, trebuie menţionat şi aici că diviziunea digitală
afectează cel mai mult grupurile vulnerabile, accesul cărora (atât material, cât şi
sub formă de creşterea competenţelor) la tehnologiile digitale fiind indicat să
constituie, la rândul său, o prioritate strategică, în vederea reducerii inechităţii
sociale.
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Atât decalajele semnificative între situaţia accesării TIC în România faţă de
restul UE, cât şi importanţa acordată competenţelor digitale de strategiile şi
politicile UE acestui domeniu indică faptul că nu se mai poate vorbi despre un lux
atunci când ne gândim la accesul la computer şi la internet, ci de o necesitate care
va fi în scurt timp la fel de pregnantă precum cea a accesului la educaţia primară.
Prima imagine care se desprinde din această analiză a documentelor
strategice şi programatice relevante pentru reducerea diviziunii digitale în România
este necesitatea unei viziuni unificate, incluzive asupra acestei probleme, care să nu
se limiteze la anumite categorii sociale (ex.: elevi), ci să urmărească asigurarea
accesului la TIC şi la competenţe digitale a tuturor grupurilor sociale, în special a
celor vulnerabile. Cum diferitele grupuri vulnerabile (persoane de etnie romă,
persoane în vârstă, persoane cu handicap etc.) au necesităţi şi obstacole de natură
diferită în ceea ce priveşte accesul la TIC, fiecare trebuie să dispună de măsuri
specifice pentru creşterea incluziunii digitale.
Apoi, majoritatea măsurilor şi obiectivelor cuprinse în documentele strategice
româneşti analizate se adresează doar sferei învăţământului obligatoriu, ignorându-se
de cele mai multe ori situaţia categoriilor sociale vulnerabile care nu mai sunt pe băncile
şcolii sau care au acces scăzut la educaţie. În plus, deşi educaţia este, într-adevăr,
domeniul prioritar în reducerea diviziunii digitale, literatura de specialitate arată că
simplul fapt de a avea acces la TIC la şcoală nu va elimina această diviziune, ci doar
o va muta din sfera accesului material în cea a accesului prin aptitudini şi prin modul
de utilizare (van Djik, 2006). Este nevoie de o strategie coerentă dedicată educării
simultane a unui amalgam de elevi – unii nativi, alţii imigranţi digitali, astfel încât
atât programa şcolară, cât şi metodele de predare şi de învăţare să răspundă nevoilor
ambelor grupuri şi să le aducă spre un nivel comun de cunoştinţe şi competenţe,
inclusiv de natură digitală. De asemenea, profesorii trebuie formaţi şi sprijiniţi intens
în demersul de modificare a modului tradiţional de predare prin introducerea TIC.
Trebuie să se ia în considerare faptul că nu este suficientă doar învăţarea cadrelor
didactice să utilizeze ei înşişi noile tehnologii şi a le furniza o serie de materiale
electronice pentru utilizarea la clasă, ci e necesară şi o modificare structurală în
organizarea programelor şcolare, astfel încât să corespundă noilor instrumente de
predare şi nevoilor specifice de învăţare ale nativilor digitali, fără a lăsa însă în urmă
pe cei cu o fluenţă mai mică în acest domeniu.
Investirea în creşterea competenţelor şi utilizării TIC în rândul populaţiei nu va
duce numai la limitarea diviziunii digitale şi, implicit, a inegalităţii pe plan naţional,
ea va duce şi la creşterea ocupării forţei de muncă, a productivităţii, a performanţei şi
competitivităţii economiei şi la reducerea diviziunii digitale şi discrepanţelor
economice dintre România şi celelalte state ale Uniunii Europene. Este, deci, necesar
ca accesul egal – de toate tipurile – al tuturor categoriilor de populaţie la TIC să
devină o prioritate în planificarea strategiilor de dezvoltare pentru anii ce vor urma.
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Recomandări
– Colectarea de date statistice detaliate cu privire la accesul material,
competenţele, utilizarea şi necesităţile legate de TIC ale fiecărui grup vulnerabil în
parte.
– Cuprinderea de măsuri specifice pentru asigurarea incluziunii digitale a
fiecărui grup vulnerabil în strategiile şi politicile relevante (în special cele dedicate
incluziunii sociale).
– Implicarea activă a profesorilor de către decidenţi în dezvoltarea de politici
cu privire la utilizarea TIC în procesul de predare, respectându-li-se expertiza şi
ţinându-se cont de sugestiile şi rezervele acestora.
– Relaxarea şi descentralizarea programei de învăţământ astfel încât să
permită fiecărui profesor să inoveze şi să utilizeze TIC la clasă în mod creativ şi
potrivit nivelului de competenţă digitală al elevilor săi.
– Asigurarea unei infrastructuri de sprijin adresată profesorilor în utilizarea
TIC, atât în ceea ce priveşte suportul tehnic permanent, cât şi în ceea ce priveşte
posibilitatea de a primi sprijin pentru a se pregăti suplimentar în ariile de
competenţă digitală în care simte că are carenţe.
– Introducerea unui program echivalent cu Euro 200 pentru profesorii care nu
îşi pot permite un computer personal şi o conexiune la internet, pentru a-şi putea
pregăti lecţiile în mod optim şi a-şi îmbunătăţi propriile abilităţi tehnice şi de
utilizare a Web 2.0.
– Împărţirea cursurilor de competenţe TIC dedicate elevilor şi profesorilor pe
niveluri diferite, ţinându-se cont de fluenţa digitală preexistentă.
– Demararea unei campanii de informatizare la nivel naţional, dedicată în
mod prioritar comunităţilor defavorizate digital4, reunind elemente precum:
● Asigurarea infrastructurii tehnologice de bază – asigurarea unor centre
gratuite dotate cu computere şi conexiune la internet şi personal de asistenţă puse la
dispoziţia populaţiei.
● Organizarea de cursuri periodice TIC gratuite şi adaptate la nevoile
informatice ale comunităţii.
● Realizarea de campanii de popularizare a măsurilor de mai sus şi de
informare beneficiarilor cu privire la modul în care competenţele TIC le pot
îmbunătăţi viaţa.
● Colaborarea cu autorităţile locale pentru identificarea persoanelor care ar
putea beneficia de acest tip de servicii şi programe.
● Asistarea persoanelor din categorii defavorizate digital în procurarea de
echipamente TIC în condiţii mai avantajoase prin parteneriate cu companii din
domeniu sau prin subvenţionarea acestui tip de achiziţii de la bugetul de stat sau
din fonduri europene.
4

Comunităţi aflate îndeosebi în mediul rural, izolate şi/sau cu o densitate mare de membri ai
grupurilor vulnerabile.
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E

ven though the European Union is, on average, a world leader
when it comes to access to information technology and
communications (IT&C) and its citizens’ high level of digital
competence, there are great disparities among its member states regarding
this issue. Romania is the least digitally developed of the entire EU 28, as it is
strongly affected by a new kind of social inequality: the digital divide. Thus,
citizens from rural areas, those with lower levels of income and education and
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members of vulnerable groups have much lower material access to IT&C and
digital competences than those who live in urban areas, and those who have
higher financial possibilities and education levels. The low level of access of a
significant portion of the population constitutes an obstacle in their path to
information, education, employment and high competitivity and productivity
on the labor market. This state of things eventually has repercussions on the
fields of education, employment, social inclusion and the fight against poverty
and other important strategic areas on a national level.
In an attempt to identify the manner in which the Romanian state
envisions its fight against digital divide, in the wider context of the EU
recognition of the significant role played by IT&C in the Union’s progress,
I have analyzed the provisions of important strategic documents from fields
relevant (by topic or by implications) to this type of inequality. The analyzed
documents mostly pertain to the national legal framework, but I have also
included in my research certain relevant European strategies, through the
provisions of which recommendations were made to the member states on the
present subject.
Following the analysis, I have formulated a series of recommendations
meant to increase the efficiency of the Romanian fight against digital divide.
Keywords: digital divide, digital competences, digital inclusion.

RECENZII

MARIAN VASILE, Introducere în SPSS pentru cercetarea
socială şi de piaţă: o perspectivă aplicată,
Editura Polirom, Iaşi, 2014, 205 p.
„Statistica este cât se poate de utilă în orice domeniu, dar în ştiinţele
sociale este greu să îi convingi pe cei care se tem de matematică să aleagă de
bunăvoie şi nesiliţi de nimeni să treacă prin acest «calvar»” (: 11).
Gestionarea şi interpretarea datelor cantitative sunt esenţiale de cele mai multe ori pentru
profesioniştii din domeniul studiilor sociale şi de piaţă. Majoritatea celor care fac analize cantitative
lucrează cu programul SPSS, care are o interfaţă prietenoasă şi permite atât analize simple (de
frecvenţă sau corelaţie), cât şi analize avansate. Volumul Introducere în SPSS pentru cercetarea
socială şi de piaţă: o perspectivă aplicată, publicat în 2014 la Editura Polirom din Iaşi, vine în
ajutorul celor care îşi doresc să se familiarizeze cu programul (sau să şi-l amintească) şi îi ghidează în
primii paşi de utilizare a acestuia. Aşa cum sugerează citatul introductiv, cartea îşi propune să ofere
informaţii care să ajute cititorii să treacă peste reticenţele pe care le pot avea cu privire la dificultăţile
presupuse de analizele de statistică.
Lucrarea este scrisă din perspectiva profesorului care a lucrat cu mai multe generaţii de
studenţi, astfel reuşindu-se să se înţeleagă dificultăţile pe care le au când se întâlnesc cu bazele de
date. Ca urmare, avem de-a face cu un îndrumător util pentru începători: textul este uşor de parcurs,
oferind informaţiile într-o manieră simplă şi plăcută, urmăreşte etapele de creare şi lucru cu bazele de
date pas cu pas şi este orientat de ideea exerciţiului – „Cum ar trebui să procedeze studentul? Ar
trebui să parcurgă un manual de statistică şi, simultan, un manual în care analizele statistice sunt
puse în practică într-un program de statistică – SPSS” (: 11).
Sunt foarte utile exerciţiile de final de capitol care oferă cititorilor un stimul de a căuta
răspunsul la întrebări pe cont propriu, oferind referinţe exacte către baze de date care pot fi folosite şi
surse unde acestea pot fi găsite. Cartea este foarte bogată în resurse cu privire la materiale despre
statistică, surse de date şi studii importante care pot fi utilizate în cercetarea socială – cum sunt
studiile EVS, ESS etc. Mai mult, autorul se asigură că fiecare instrucţiune prezentată în carte este
asociată comenzilor din programul SPSS şi include tabele şi figuri ale acestora.
Una dintre componentele inovative ale cărţii ţine de accentul pe care autorul îl pune asupra
importanţei utilizării sintaxei în SPSS şi pregăteşte cititorii continuu pentru momentul în care se vor fi
obişnuit deja cu programul. Astfel, deşi are forma unui manual pentru începători, cartea oferă
premisele unui joc cât mai aprofundat cu analiza cantitativă, prelucrarea bazelor de date, realizarea de
analize etc. Mai mult, autorul menţionează atât varianta posibilă, cât şi varianta de preferat. De
asemenea, dă o mulţime de exemple de studii cu privire la diferite dimensiuni de interes pentru
ştiinţele sociale, stimulând cititorul nu să înveţe mecanic tehnici de utilizare a programului SPSS, ci
să gândească analizele şi comenzile învăţate în relaţie cu „jocul cu datele”.
În cele ce urmează, voi face o scurtă descriere a capitolelor care structurează lucrarea,
încercând să subliniez utilitatea acesteia. De-a lungul a opt capitole (1. Introducere, 2. Crearea unei
baze de date, 3. Gestionarea bazei de date, 4. Curăţarea şi validarea unei baze de date, 5. Gestionarea
variabilelor, 6. O primă privire asupra datelor, 7. Explorarea datelor: asumpţii, 8. Corelaţia şi regresia
liniară simplă), autorul ghidează cititorii pas cu pas în familiarizarea acestora cu principiile de bază în
interacţiunea cu baze de date în programul SPSS.
CALITATEA VIEŢII, XXVI, nr. 3, 2015, p. 305–308
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Urmând introducerea, care prezintă principalele întrebări practice la care răspunde lucrarea
conţine o listă de materiale folositoare celor care parcurg cartea şi celor care vor să aprofundeze
exerciţiile propuse, capitolul doi descrie primii paşi: crearea unei baze de date şi importarea acesteia
în SPSS. Autorul continuă cu două capitole care vizează pregătirea bazei de date: gestionarea,
curăţarea şi validarea bazelor de date. Astfel, descrie paşii elementari care trebuie parcurşi atunci când
ne aflăm în faţa unei baze de date şi răspunde la următoarele întrebări: care sunt setările
corespunzătoare? Cum ponderăm, filtrăm sau separăm o bază de date? Cum lucrăm cu etichetele şi
valorile variabilelor? Cum verificăm baza şi cum definim non-răspunsurile?
Următorul capitol merge mai departe cu crearea variabilelor şi se discută despre gestionarea
acestora, pornind de la ideea esenţială că „O mare parte din activitatea de analiză cantitativă a
datelor este destinată pregătirii variabilelor” (: 95). Cu alte cuvinte, după ce s-a pregătit baza de date,
se modifică variabilele – prin crearea şi recodificarea acestora – în funcţie de modelul explicativ care
se utilizează şi de tipul de analiză dorit să fie aplicat. Autorul începe cu un sfat simplu, dar extrem de
important: primul lucru pe care trebuie să-l facem înainte de acest pas este salvarea bazei de date,
deoarece vom avea de-a face cu modificări ale acesteia şi traiectoria urmată iniţial poate fi schimbată
de-a lungul procesului – „Aceasta va fi baza de referinţă la care apelăm atunci când am pierdut
informaţii din copia pe care lucrăm” (idem). În acest capitol, printre altele, cititorul aprofundează
informaţii despre variabile nominale şi ordinale şi învaţă să lucreze cu variabile dummy.
În capitolul şase se discută despre cum folosim datele pentru a descrie şi explica realitatea
socială în analiza statistică. Astfel, se pune accentul atât pe corelaţia dintre variabile, cât şi pe efectele
pe care variabilele le pot avea unele asupra celorlalte: „intensitatea cu care variază o variabilă
dependentă în funcţie de variaţia variabilei independente” (: 111). În acest sens, cu titlul Cum
gândeşte majoritatea şi cât de omogene sunt grupurile comparate, autorul se referă la calculele
mediei, medianei, abaterii standard şi ce anume arată acestea. Utilizatorii SPSS află aici ce înseamnă
cazuri extreme, variaţie sau dispersare a cazurilor – împrăştiere, respectiv omogenitate sau
eterogenitate a grupurilor (: 113) – şi cum să lucreze cu acestea. De asemenea, sunt familiarizaţi cu
diferite teste de semnificaţie – îndeosebi testul t şi testul ANOVA – pe care le pot aplica pentru a
putea citi şi interpreta datele. Cititorii află care sunt principalele tipuri de grafice (bară, radial şi
histogramă) pe care le pot utiliza pentru vizualizarea datelor şi care sunt comenzile pe care trebuie să
le folosească pentru a obţine aceste grafice.
Introducerea capitolului şapte atrage atenţia asupra importanţei pe care o are cunoaşterea asupra
datelor cu care lucrăm: „Analiştii trebuie să fie sceptici în legătură cu calitatea datelor lor” (: 153).
Afirmaţia nu se referă numai la potenţialele erori de înregistrare şi introducere a datelor care pot apărea,
ci şi la compatibilitatea între ceea ce doreşte să afle cercetătorul şi cum este construit chestionarul – cu
alte cuvinte, atrage atenţia asupra faptului că variabilele pe care le utilizăm pot măsura altceva decât ceea
ce ne propunem să analizăm. De asemenea, capitolul discută relevanţa pe care o au variabilele folosite
pentru analizele statistice pe care le alegem: „Când explorăm datele, căutăm să înţelegem dacă
variabilele au suficientă variaţie, dacă există cazuri extreme, cum arată distribuţia acestora etc.”
(idem). În acest sens, această secţiune a volumului prezintă Distribuţia unei variabile, Relaţia liniară
dintre două variabile şi Soluţii la încălcarea asumpţiei de normalitate a distribuţiei.
Ultimul capitol aduce discuţia într-un punct avansat, subliniind faptul că „o explicaţie cere
considerarea simultană a mai multor factori care determină variaţia fenomenului care ne interesează”
(idem). În finalul volumului, cititorii ajung la corelaţia liniară şi regresia liniară multiplă, analize
frecvent utilizate pentru interpretarea datelor statistice, dar autorul continuă logica materialului:
verificăm asumpţiile şi căutăm nu doar să lucrăm cu datele, ci şi să le înţelegem.
În acord cu acest punct de vedere, cartea aduce mai mult decât familiarizarea cu tehnici de
analiză şi interacţiune cu interfaţa unui program. Citatele pe care le folosesc pentru exemplificări ale
demersului acestui volum nu sunt rar întâlnite pe parcursul lecturii. De fapt, autorul precizează constant
că aspectele tehnice pot fi uşor de deprins, dar mecanismul de gândire a cercetării şi de interpretare a
datelor este cel mai important: nu trebuie să uităm că nu avem de-a face doar cu cifre în cercetarea
socială, ci cu date care ne pot minţi, câtă vreme nu acordăm atenţie felului în care le utilizăm.
Elena Tudor
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ADINA MIHĂILESCU, Minimul de trai. Instrument
în politicile sociale, Bucureşti, Editura Academiei Române,
2014, 107 p.
Cartea Adinei Mihăilescu, Minimul de trai. Instrument în politicile sociale, a fost lansată în
cadrul conferinţei internaţionale Calitatea vieţii: o provocare pentru politicile sociale (Quality of
Life: a Challenge for Social Policy), organizată de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii în luna
aprilie 2015. Autoarea, cercetătoare în cadrul Institutului, are o experienţă semnificativă în abordarea
acestei teme, concretizată prin numeroase articole şi cărţi anterioare, dedicate definirii conceptului,
prezentării metodei normative, analizării minimului de trai în convergenţă cu bunăstarea şi sărăcia
(Mihăilescu, 2002; 2004; 2010), precum şi expunerii criteriilor economice de definire a populaţiei
sărace/sărăciei (Mihăilescu, 2012).
În cuprinsul celor trei capitole ale lucrării prezentate aici (Nivelul de trai privit în perspectivă
istorică, socioeconomică şi legislativă; Minimul de trai, o constantă a activităţii de cercetare şi Minimul
de trai, opţiune de lucru în politicile sociale), Adina Mihăilescu se angajează într-un demers de
cartografiere conceptuală şi evidenţiere empirică a minimului de trai, folosind atât o perspectivă
longitudinală, cu implicaţii istorice, concentrându-se pe evoluţii în timp, cât şi una transversală, plasând
România în spaţiul european. Această dublă referinţă (temporală şi comparativ-europeană) aduce lucrării
un plus de însemnătate şi face analizele şi discuţiile din carte cu atât mai importante cu cât dau seama de
evoluţii la nivelul societăţii globale – trecerea de la valori materialiste la valori post-materialiste
(Inglehart, 1977) şi, în acelaşi timp, de ierarhii şi decalaje ale prezentului sau trecutului recent.
Cartea se deschide cu o scurtă discuţie despre prezenţa conceptului central, minimul de trai,
de-a lungul istoriei. Tot aici este prezentată dinamica structurii consumului: lăsând la o parte
aspectele cantitative referitoare la cheltuieli – sumele totale cheltuite în diverse tipuri de gospodării,
autoarea analizează şi detalii care ţin de transformări şi evoluţii majore pe scena socială, precum
schimbarea valorică amintită mai sus, cum ar fi schimbarea alcătuirii interne a cheltuielilor: ce
procent din total este distribuit către diverse tipuri de necesităţi.
Cel de-al doilea capitol pune împreună date produse de Institutul Naţional de Statistică şi date
culese de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, prin Diagnoza Calităţii Vieţii. Acesta este orientat
către demonstrarea importanţei minimului de trai în studiile teoretice şi empirice ale calităţii vieţii, dar şi
în descrierea situaţiei României în diferite momente de timp. Câteva detalii metodologice sunt
prezentate, cum ar fi „metoda de autoevaluare a populaţiei privind consumul şi veniturile pe individ şi
familie” (: 25), dar mai ales metoda normativă de stabilire a minimului de trai. Autoarea îşi manifestă
preferinţa pentru cea din urmă şi menţionează că, având în vedere că este bazată pe opiniile
fundamentate ale experţilor din diverse domenii, cum ar fi nutriţioniştii, aceasta oferă un plus de
obiectivitate. La rândul său, această obiectivitate, care poate fi tradusă aici prin eliminarea suprainterpretărilor şi relativizării, este crucială mai ales în ceea ce priveşte sărăcia absolută. Continuând,
acest ultim concept face trimitere la o realitate care se cere a fi transformată în ţintă a măsurilor sociale.
Al treilea capitol cuprinde prezentarea veniturilor totale ale diverselor tipuri de familie (după
componenţă, mediul de rezidenţă şi tipul veniturilor acumulate), având drept puncte de referinţă
minimul de trai decent, respectiv minimul de subzistenţă. Autoarea enunţă în prealabil distincţia
dintre cele două, menţionând caracterul social implicit în definirea minimului de trai decent, precum
şi asocierea dintre minimul de subzistenţă şi stricta supravieţuire a indivizilor, mai apropiată de
satisfacerea strictă a nevoilor biologice.
Cele trei capitole sunt urmate de câteva concluzii expuse sintetic. Prin acestea, Mihăilescu
atrage atenţia asupra faptului că „distribuirea şi redistribuirea unor fonduri insuficiente către categorii
sociale dezavantajate aflate într-un proces de extindere îngrijorătoare nu a putut oferi decât soluţii
temporare şi nu o schimbare în sens pozitiv a situaţiei” (: 44). La cuprinsul cărţii sunt adăugate anexe
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extinse pe 57 de pagini, în care sunt oferite date cu privire la dinamica reală a diferitelor categorii de
venituri ale populaţiei şi niveluri minime de trai şi structuri ale cheltuielilor totale de consum pentru
diverse categorii de familii.
Argumentul central al cărţii este acela că minimul de trai este o resursă conceptuală importantă
în elaborarea politicilor sociale. Autoarea arată cu succes, prin analizele prezentate, puterea acestuia
de a distinge între săraci şi cei situaţi deasupra pragului de sărăcie. Astfel, instrumentul poate orienta
eficient politicile sociale care, la rândul lor, pot contribui la facilitarea atingerii măcar a minimului de
subzistenţă, acolo unde este cazul.
Minimul de trai este o lucrare al cărei potenţial public nu este captiv lumii academice. Apelând
la date statistice din diverse surse (INS, Eurostat, ICCV), autoarea găseşte soluţii pentru a generaliza
mesajul lucrării şi pentru a-l face accesibil mai multor categorii de public. Iată o astfel de strategie:
o prezenţă recurentă în lucrare este conceptul de demnitate. Fără a recurge la vreo definiţie filosofică
ori sociologică, opţiunea implicită a Adinei Mihăilescu este aceea de a face apel mai degrabă la
înţelegerile la nivelul simţului comun ale acestuia. Acest fapt deschide lucrarea de faţă spre variate
tipuri de lecturi, fie cu scopul de a informa demersuri ştiinţifice ulterioare, fie de a deveni parte a
stocului de cunoaştere folosit în viaţa de zi cu zi a oamenilor.
Alexandra Deliu

